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Nationalizing Nationalism: International Law Perspective

 جامعة النجاح، أشتار القانون العام والعلوم الصياشية-جوني عاص ي/د
 جامعة والية نوفوشيبيرشك، أشتار القانون الذولي-فالديصالف ثولصتيخ/د
: امللخص
 ئهه اججاه. وفي آن ئلى تهمِش زلافت ألاكلُت ومدىها في اإلاعخلبل،)ٌشحر الخىخُذ اللىمي ئلى اخخياس زلافت ألاغلبُت للعُاظت (اإلاطلحت الهامت
 أما خلىق. ال ًمىً اظخخذام مبذأ جلشٍش اإلاطحر غذ الخىخُذ اللىمي ألهه ًىؿىي نلى التزام ججاه ظلىن وجؿبُله غُم.مىغىعي ونام للهطش الجذًذ
 ال ًدل اللاهىن،ً لزل. العبب في رلً هى ئهياس أظاس ي للمبذأ الجماعي.ؤلاوعان فهي غحر مفُذة بخاجا في وظه الخىخُذ اللىمي أو باألخشي غحر مبالُت به
 واللاهىن، وخلىق ؤلاوعان، والذًملشاؾُت، والششنُت، فان ول بيُت الىكام الحذًض (الذولت،ً بل نلى الهىغ مً رل.الذولي مشيلت الخىخُذ اللىمي
ّ
ً
 ال بذ أن ًإزش في أظغ اللاهىن،ججمُلُا
 ال ًمىً أن ًيىن الحل ظؿدُا او. لىىه مهم للغاًت، أن خل اإلاشيلت ضهب للغاًت. ئلخ) جىلذ هزه اإلاشيلت،الذولي
.الذولي راتها
 الخىخُذ اللىمي، الخمُحز العلبي، خلىق ؤلاوعان، خم جلشٍش اإلاطحر، اللاهىن الذولي:كلمات مفتاخية

Abstract:
The national reification is the monopolization of politics (common good) by the culture of the majority,
and at the same time, the marginalization of the culture of the minority and its obliteration in the future. It is
an objective and general tendency of the New Time. The principle of self-determination cannot be used
against the national reification as it implies an obligation of conduct and has a narrow scope. Human rights
are completely helpless in the face of national reification or, rather, are indifferent to it. The reason is a
fundamental denial of the collective principle. Therefore, international law does not solve the problem of
national reification. On the contrary, all the structure of the modern order (statehood, legitimacy, democracy,
human rights, international law, etc.) generates this problem. The solution of the problem is extremely
difficult, but vitally important. It cannot be cosmetic, but should affect the very foundations of international
law.
Key words: international law, self-determination, human rights, discrimination, national reification
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مقذمة:
في  ،2018/07/19أضذس الىىِعذ ؤلاظشاةُلي كاهىها أظاظُا ٌعمى "ئظشاةُل دولت الشهب اليهىدي" ،والزي
ُ
أضبذ ٌهشف بلاهىن اللىمُت .وفم هزا اللاهىن ألاظاس ي ،حهشف الذولت مً مىؿلم ازجي ،نلى أظاط هىٍت ألاغلبُت
اليهىدًت .ار ُمىدذ ألاغلبُت اليهىدًت العُؿشة نلى سمىص ومىاسد الذولت .الشمىص اليهىدًت هي سمىص الذولت (اإلاادة ،)2
والخلىٍم الهبري هى الخلىٍم الشظمي (اإلاادة  ،)8وٍىم الاظخلالٌ ورهشي اإلادشكت هي أًام نؿلت سظمُت (اإلاادة .)9
ُ
والاهم مً رلً ،هى ان مىاسد الذولت ًجب ان حسخش في جؿىٍش وحهضٍض الخجمهاث اليهىدًت والاظدُؿان اليهىدي (اإلاادة
ً .)7ترافم هزا الخفػُل لألغلبُت اليهىدًت مو حغُِب لألكلُت الفلعؿُيُت ،وٍبرص رلً في مىذ خم جلشٍش مطحر خطشي
للشهب اليهىدي فُما ٌعمى "اسع ئظشاةُل" (اإلاادة  )1مو اإلاغ باخذي الهىاضش اإلاىغىنُت لهىٍت ألاكلُت
ُ
الفلعؿُيُت خُض لم حهذ اللغت الهشبُت لغت سظمُت وجدذد مياهتها في اإلاإظعاث الشظمُت وفم اللاهىن (اإلاادة .)4
مً ظهتًُ ،جعذ هزا الخؿىس الدششَعي البرهامج الطهُىوي الخللُذي الزي هذف الى ئكامت دولت حهىدًت جم
ؤلانالن ننها نلى ًذ اإلاجمىناث اليهىدًت في بشهامج فىذق بُلخمىس( Biltmoreهُىٍىسن) مً الهام  .1942ما جبو رلً
مً ئكامت دولت ئظشاةُل ،وخشوب ئظشاةُلُت نشبُت ،واهخفاغخحن ،وحهذًالث دظخىسٍت في ئظشاةُل ،ما هى الا مشاخل في
جؿىس وجىفُز البرهامج الطهُىوي .مً ظهت أخشيٌ ،هىغ هزا الخؿىس الدششَعي جىظها ناما ًخمشل بالخىخُذ اللىمي
 Nation Reification or Nationalizing Nationalismاي حهمُم اللىمُت بمبادسة مً مإظعاث الذولت لطالح
مجمىنت ازيُت مهُىت مً العيان .1جشجبـ هزه الكاهشة بالخاسٍخ اإلاهاضش ،وجخمحز باجها جشحر داةما ،وهشدة فهل ،هباث
ظُاظُت واظخمانُت ظذًت.
نلى الشغم مً خطىضُت اإلاششوم الطهُىوي همششوم اظخهماسي اظدُؿاوي هىان كابلُت للملاسهت بحن
ئظشاةُل ودوٌ أوسوبا الششكُت ،ختى ئظشاةُل جىخشؽ وجخأكلم في هكام خذًض ُج ّ
محزه قاهشة الخىخُذ اللىمي نلى اجها
قاهشة نامت ومىغىنُت .تهذف هزه الىسكت الى جدذًذ مشيلت هكشٍت جخظ قاهشة الخىخُذ اللىمي ار بخالف إلاً
ٌهخبر ان هزه الكاهشة هي غشٍبت نً الىكام الذًملشاؾي وحشيل مطذس تهذًذ له هشي اجها اهدشاف داخلي لهزا الىكام.
أن الخىخُذ اللىمي هى ظضء مً الىكام الحذًض بمهجى الذًملشاؾُت والعُادة والذولت ًلىدها الى الدعاؤٌ خىٌ كذسة
اللاهىن الذولي نلى جىفحر ألادواث اإلاالةمت للخهاؾي مهه .ظىداوٌ في هزه الىسكت ؤلاظابت نلى ألاظئلت الخالُت :ما هي
قاهشة الخىخُذ اللىمي؟ وهُف اهبشلذ وهُف حهمل؟ وما هي آلُاتها؟ وهل ًىفش اللاهىن الذولي أدواث حعمذ بمىاظهت
هزه الكاهشة واخخىائها؟
1

Rogers Brubaker, Nationalism reframed: Nationhood and the national question in the New Europe, Cambridge University
Press 2011. The author pretends that "A nationalizing state, (…), is one understood to be the state of and for a particular
ethnocultural "core nation" whose language, culture, demographic position, economic welfare, and political hegemony must
be protected and promoted by the state. The key elements here are (1) the sense of "ownership" of the state by a particular
ethnocultural nation that is conceived as distinct from the citizenry or permanent resident population as a whole, and (2) the
"remedial" or "compensatory" project of using state power to promote the core nation's specific (and heretofore inadequately
)served) interests." (pp.103-104
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خعب الخىخُذ اللىميًُ ،ىكش الى الذولت باجها وظُلت لحماًت مطالح امت مهُىت وأن وقُفتها هي ابذام مجخمو
مخجاوغ ازيُاً ،خم اهجاص وخذجه نلى أظاط مبادب دًيُت وجاسٍخُت وزلافُت ولغىٍت .ال بذ ان ًلىد رلً خخمُا الى
اخخياس العُاظت والححز الهام مً كبل زلافت ألاغلبُت ،وفي آن الى تهمِش واكطاء زلافت ألاكلُت والى ؾمعها في
اإلاعخلبل .لِغ بالػشوسة ان ًيىن الاكطاء جمُحز ظلبي بمهجى اهياس الحلىق اإلاذهُت-الا ان مشاسهت ألاكلُت جخػمً مً
آلان وضانذا الاهخشاؽ في زلافت ألاغلبُت .وٍخمخؼ هزا الاهخشاؽ نً نملُت غحر مشةُت "وصاخفت بشيل هانم" لىنها
ّ
فهالت ،ففشع اظخخذام أوساق هلذًت جدمل سمىص حهىدًت وفشع اخترام للخلىٍم الهبري ال بذ وان ًلىد اإلاىاؾىحن
الفلعؿُيُحن الى جشن زلافتهم وتهمِشها .هزا ًلترب مً ابادة شهب لِغ باإلافهىم الػُم الجفاكُت مىو ئبادة شهب
( )1948بل باإلاهجى الىاظو وفم سافئُل لُمىً Raphael Lemkinالزي وضف هزه الكاهشة في الهام  1944وأوضح
جلىُاتها الشماهُت :العُاظُت والاظخمانُت والشلافُت والاكخطادًت والبُىلىظُت والفحزًاةُت والذًيُت وألاخالكُت.2
ًجذس بىا ان وشحر الى ان الامت التي حعخفُذ مً الخىخُذ اللىمي حهاوي مىه أًػا .فالخىظه الخىخُذي اللىمي
ًخػمً مطادسة ما هى خاص للمجخمو اإلاذوي لطالح الذولت .جخدىم الذولت بما هى كىمي وحعخخذمه لطالح
مطالحها الخاضت –"اهاهُت الذولت" ،فهي التي جمىذ ألاشُاء ؾابها سظمُا ،او ججمذها ،او ججزم ننها الششنُت .كذ جدشم
الذولت شهبها مً ئمياهُت الخىمُت الزاجُت ،هما خطل مو الشلافت ألاإلااهُت بهذ الحشب الهاإلاُت ألاولى خُض كاد الخىظه
اللىمي الخىخُذي للذولت فهلُا الى اهدؿاؽ الامت ولِغ الى اهبهاثها .3في فترة الهىإلاتٌ ،شيل رلً نادة جدػحرا
للخذمحر الىلي للشلافت الىؾىُت .نلى ظبُل اإلاشاًٌ ،لىد دنم لغت ألاغلبُت نلى خعاب لغت ألاكلُت في الذوٌ الىظـ
والششق أوسوبُت الى اهدطاس اظخخذام اللغخحن خُض ًخم الخىاضل وبشيل متزاًذ باظخخذام اللغت ؤلاهجلحزًت.
هُف ًإزش الخىظه اللىمي الخىخُذي نلى الصخظ-الفشد؟ جاسٍخُا ،الحذًض نً اإلاياهت اللاهىهُت للفشد هى
الحذًض باألظاط نً الىشامت .مً الطهب جدذًذ ما اإلالطىد بالىشامت ،مما ٌهؿي مجاال لخىهىاث نذًذة ومخخلفت،
ّ
الخفشد  Individuationاي اللذسة نلى خلم "الاها"
نلى الشغم مً رلً ،في ظىهش الىشامت ؤلاوعاهُت جىمً اللذسة نلى
الخاص باإلاهجى الفىشي والاظخماعي والاكخطادي الخٌ ...هىد الدشذًذ نلى الؿبُهت ؤلاوعاهُت الى فترة النهػت خُض
ججلى في الخؿاب الشظمي خىٌ الىشامت ؤلاوعاهُت لجُىفاوي بُيى دًال محراهذوالGiovanni Pico delaMirandola

2

"Genocide has two phases: one, destruction of the national pattern of the oppressed group, the other, the imposition of the
national pattern of the oppressor. (Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe", Washington, D.C. Carnegie Endowment
)for International Peace, 1944, Ch.IX, Genocide, pp.79-95, pp.79
3
Gustav Radbruch writes: «National independence cannot be achieved straightforwardly, by making active efforts for this.
This is a gift and mercy (Geschenk und Gnade). A nation will become a nation not when it strives for national identity, but
only when it devotes itself to the fulfillment of common tasks» (Gustav Radbruch, Five Minutes of Legal Philosophy (1945),
Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 13–15 Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L.
Paulson. AndФилософияправа. Пер. снем. М.: Международныеотношения, 2004. С. 71). Seealso the propos of Hannah
Arendt quoted by Bi Zaouli Sylvain Zamblé,"La race est, politiquement parlant, non pas le début de l'humanité mais sa fin,
"non pas l'origine des peuples mais leur déchéance, non pas la naissance naturelle de l'homme mais sa mort contre nature
(Hannah Arendt et les droits de l’Homme en Afrique coloniale », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 8 | 2015, mis
)en ligne le 11 septembre 2015, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1409
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(ً .4)1496خم اهجاص ّ
الخفشد بىاظؿت ئكامت نالكاث وجىاضل مو الهالم الخاسجي ،بما في رلً الخىاضل مو مجمىناث
مىفطلت (ألامم) .ئرا ُدمشث هزه الهالكاث وهزا الخىاضل جفلذ الىشامت مً فدىاها ،وجطبذ فاسغت .فهي جبلى مجشد
كىة او ؾاكت وامىت جفخلذ لبهذها الهملي .في الحلُلت ،ال جملً خشٍت الخؿاب أي ظذوي دون وظىد مخاؾبحن وال
جملً خشٍت الىعي أي مهجى دون وظىد مإظعاث مشهضٍت دًيُت .ال وظىد لهزه الحلىق الا غمً اإلاؿالبت بها وظهلها
مشةُت في الححز الهامٌ" .هجي اخترام هشامت ؤلاوعان الانتراف بضمالتي أو باخىاهىا مً ألامم ألاخشي هأشخاص وهبىاة
نىالم أو هششواء في بىاء نالم مشترن" .باإلغافت الى الجاهب ألاخالقي والزي ًشجبـ بالصخظ وبدله في جلشٍش مطحره،
جشحر اها اسهذث Hannah Arendtونذد مً اجبانها الجاهب العُاس ي في مىغىم الىشامت ورلً مً خالٌ الترهحز نلى
اإلاىاؾىت هأداة أوعىه ونلى "خم الحلىق" هأظاط للىشامت.5

أوال :آلية التوخيذ القومي:
ًخخلف الخىخُذ اللىمي نً الخىظه اللىمي الىخذوي  Irredentismوالزي اسجبـ بهملُت دمج وخذاث ظُاظُت
داخل الذولت الىاخذة سغبت في الخخلظ مً ظُؿشة اللىي ألاظىبُت (جىخُذ ئًؿالُا  1870وأإلااهُا  .)1971هما اهه
ًخخلف نً الخىظه اللىمي اإلاهادي لالظخهماس  Anti-colonialismالزي مشل ألاظاط إلوشاء دوٌ ظذًذة في
اإلاعخهمشاث خالٌ ظىىاث العخِىاث .هزلًً ،خخلف الخىظه اللىمي الخىخُذي نً الخىظه اللىمي الازجي Ethno-
 Nationalismالزي ًخم جىاوله في الحذًض نً هىٍاث مجمىناث اكلُت داخل الذولت وههاةم امام بىاء الذولت .في ول
هزه الحاالث ،ما ًخم الترهحز نلُه هى بىاء الذولت بِىما ًىؿلم الخىظه اللىمي الخىخُذي مً الذولت خُض حهمل
مإظعاتها نلى حسخحر اإلاىاسد لطالح مجمىنت مهُىت ازيُت نلى خعاب مجمىناث أخشي جخػو للتهمِش واللمو.6
ًكهش هزا الخىظه نلى شيل مىظاث .اإلاىظت ألاولى نشفها الخاسٍخ ألاوسوبي ،خُض ظبلذ الحشب الهاإلاُت الشاهُت
مو اظخخذام اإلااهُا الخىظه اللىمي الخىخُذي (وجفعحر خم جلشٍش اإلاطحر باالظدىاد نلُه) الظترداد مياهتها بهذ هضٍمتها
4

Giovanni Pico Della Mirandola, Oration on the dignity of man, Translated by A. Robert Caponigri and Introduced by
Russell Kirk, Gateway Edition, Henry Regnery Company, Chicago. 1956.
5
For respect for human dignity implies the recognition of my fellow-men or our fellow-nations as subjects, as builders of
worlds or as co-builders of a common world". Quoted in Exergue by John Douglas Macready, Hannah Arendt and the
political meaning of human dignity, Journal of Social Philosophy, Vol.47 N0.4 Winter 2016 pp.399-419. Seealso a critic of
Hannah Arendt's concept of humandignity by Benoit Basse, Hannah Arendt: vers une critique ou une refondation des droits
de l'homme, Communication pour la journée d'Etudes: Arendt, la révolution et les droits de l'homme, organisée par
;Emmanuel Faye et Yannick Bosc. Université de Rouen Normandie, Mardi 17 avril 2018
_https://www.academia.edu/37500028/Hannah_Arendt_vers_une_critique_ou_une_refondation_des_droits_de_lhomme
H. Arendt, in particular, writes:“The fundamental deprivation of human rights is manifested first and above all in the
deprivation of a place in the world which makes opinions significant and actions effective. Something much more
fundamental than freedom and justice, which are rights of citizens, is at stake when belonging to the community into which
one is born is no longer a matter of course and not belonging no longer a matter of choice, or when one is placed in a
”situation where, unless he commits a crime, his treatment by others does not depend on what he does or does not do
(Hannah Arendt. The Origins of Totalitarism. Meridian Books. 1958. p. 296). As rightly pointed out by J. Agamben,
“Arendt’s investigations practically did not receive any continuation” (Homo sacer. Sovereign power and bare life, Standford
University Press, 1998. Translated by Daniel Heller-Roazen, pp.4).

 6يف التوحيد القومي مل تعد االمة شيئا جوهريا او موضوعيا بل تشري اىل ممارسة ختص حتويل رؤية حتملها خنب معينة للمجتمع ،واليت هي يف ذات الوقت ،رؤية لتقسيماته ،اىل ما هو
مقبول ومعرتف به على يد باقي افراد اجملتمع (.)National Reification according to Rogers Brubaker
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في الحشب الهاإلاُت الشاهُت ،والظخهادة اكالُمها الخاسٍخُت وحشُِذ ئمبراؾىسجيها الجذًذة .اإلاىظت الشاهُت بذأث في ظىىاث
الدعهُىاث وشملذ ول الذوٌ الجذًذة التي جيىهذ نلى أزش اجهُاس الاجداد العىفُُتي وٍىغعالفُا الفذسالُت .نلى غشاس
ُ
اإلاىظت ألاولى ،سافم اإلاىظت الشاهُت خشوب ومهاهاة :الحشوب الُىغعالفُت  ،2001-1991الحشوب ألاوظيُت -الجىسظُت
الشوظُت  ،2008 ،2004 ،1992-1991الحشوب ألابياصٍت الجىسظُت  ،1993-1992الحشوب ألاسمىُت ألارسبُجاهُت فيئكلُم هشابا  ،1994-1993والحشوب بحن أوهشاهُا وظمهىسٍاتها الششكُت  .2014لم ًلخطش الخىظه اللىمي الخىخُذي
فلـ نلى مىؿلت ششق أوسوبا والبللان بل امخذ الى اللاسة الافشٍلُت الى سواهذا والعىدان واليىوغى .جؿىسث ول
الطشاناث التي اولذها اجهُاس الاجداد العىفُُتي وٍىغعالفُا الفذسالُت وفم راث العِىاسٍى :اللاهىن الذولي ًذنم
ُ
جدىٌ الحذود ؤلاداسٍت الى خذود دولُت خعب مبذأ "خز مما هى مخىفش"  ،UtiPossidetisوبالىدُجت ظضء مهم مً
ظيان الذوٌ الجذًذة أضبذ أكلُاث فيها ،وفىسا بهذ الىضىٌ الى العلؿت بذأث الحيىماث الجذًذة باجبام ظُاظت
الخىخُذ اللىمي :وغو سمىص ظذًذة (أوهشاهُا وهشواجُا) ،مىو سمىص كذًمت (ئنادة حعمُت الخجمهاث في ظىسظُا
وأوهشاهُا) ،جفهُل كىاهحن كذًمت (ظىسظُا ومىلذافُا) ،خشمان أكلُاث مً مياهت "امت" (هشواجُا) ،خشمان لغاتها مً
مياهت لغت سظمُت (مىلذافُا وهشواجُا وأوهشاهُا) ،خشمان مجمىناث اكلُت مً اظخلاللُتها (ظىسظُا) ،الخ ...للشد نلى
رلً ،شيلذ ألاكلُاث هُئاث شبه خيىمُت وهكمذ اظخفخاءاث نامت وأنلىذ الاظخلالٌ .وبذٌ ان حصجو ألاؾشاف
نلى ئًجاد حعىٍت كامذ الذوٌ ألاخشي بذنم اما الحيىمت واما الشىاس .في ًىغعالفُا ،كذمذ كىاث ألامم واإلاخدذة
والحلف ألاؾل ي دنما مادًا ونعىشٍا للشىاس وواهذ الىدُجت الخؿهحر الهشقي وججمُذ الطشام مو وهم الهذالت الجىاةُت
الذولُت.
ًشجبـ الخىخُذ اللىمي بشيل وزُم بالذملشاؾُت .ما ًىضف أناله مً خؿىاث جىخُذًت جإخز داةما غمً
الاظمام اللىمي وٍخم اإلاىافلت نليها مً خالٌ اظخفخاء شهبي او حششَهاث بشإلااهُت وجىظ نليها اللىاهحن والذظاجحر.
حعخؿُو الاكلُاث الخهبحر نً همىمها لىنها في الغالب ال جملً الفشص اللاهىهُت للملاومت .هىاٌ ،همل الجاهب
الحعابي همبرس أخحر  Ultima Ratioخُض ٌعمذ خؿاب اإلاشاسهت في نملُت اجخار اللشاس اظدبهاد مطالح ظىهشٍت غحر
ُمشغُت لألغلبُت الهذدًت .بما ان ألاكلُت جملً خم اإلاشاسهت ولىىه غحر ّ
فهاٌ فزلً ٌهجي ان ول اشياٌ الاخخجاط غحر
مخىفشة.7
هىان مىاكف هكشٍت أخشي غحر الذًمىكشاؾُت والتي جمىذ ألاكلُاث مدعو أفػل منها الىكام اإلاليي الخللُذي ار
ًلو نلى ناجم اإلالً معإولُت شخطُت ججاه ظمُو سناًاه وججاه ول واخذ منهم وبزلً فهى ًمشل الُت لحماًت مطالح
ألاكلُت مً تهذًذ ألاغلبُت .هزلً ،في خؿاباث بذًلت لللبرالُت هجذ حعامدا أهبر مو مطالح ألاكلُاث ،في الخؿاب
اإلادافل والزي ًذنم ول مبذأ ظماعي وأًػا في الخؿاب اإلااسه ي الزي ًخػو اإلابذأ الجماعي إلاطالح الؿبلاث

7

Michel Schooyans The Hidden Face of United Nations 18 (Central Bureau, CCVA, 2001.

مجلة العلوم الصياشية و القانون  .العذد ،27مج  - 5مارس/آرار  -2021املركز الذيمقراطي العربي  .برلين املانيا

5

جوني عاص ي/د
فالديصالف ثولصتيخ/د

التوخيذ القومي من منظور القانون الذولي

 هما ججذس ؤلاشاسة الى بهؼ اإلافىشًٍ اإلاهاضشًٍ الزًً ٌهخبرون ان الذملشاؾُت ال حشمل بالػشوسة مبذأ.8الفلحرة
 ان الذملشاؾُت حهجي غمان ان الRonald Dworkinً ًشي سوهالذ دووسه، مشال.الاغلبُت وأجها جشجبـ باألظاط باللُم
.9ًيىن هىان خُاساث نلى خعاب خلىق الاوعان

 اندراف للبرالية، التوخيذ القومي: ثانيا
، وضهىد مجخمو جمحزه الحشهت والؿابو الجماهحري،اللىمُت هي هخاط الحذازت الاكخطادًت والخؿىس الطىاعي
ّ ًُ .10والخىاضل الاظخماعي والهجشة
ً وفي اظخخذامه إلافهىم الشمىلُت ًُبهذ اإلاعإولُت ن،فعش الخؿاب اللبرالي اللىمُت
اللبرالُت راتها مً خالٌ اظتهذاف شخطُاث ظُاظُت فشدًت او مً خالٌ ئنؿاء ضبغت ظلبُت إلاىاكف بذًلت مشال
ٌ وفم الخفعحر اللبرالي فان الخىظه اللىمي الخىخُذي هى جىظه نذواوي ًخم جبرًشه مً خال.الشُىنُت والفاشُت وغحرها
 فالحشٍت مهذدة مً كبل ئسادة راجُت. مما ٌعمذ بابهاد اإلاعإولُت نً اللبرالُت،totalitarianism مُشىلىظُا الشمىلُت
 والتي...أخشي ًمشلها صنماء ظُاظُىن مهُىىن ومً كبل اًذًىلىظُاث بذًلت مشل الفاشُت والشُىنُت وؤلاظالمُت الخ
ُ
 ًخػمً الخؿاب اللبرالي ججاهال لألظباب اإلاىغىنُت للطشام وٍخم جدمُل شخظ مدذد.11جطبغ بالشمىلُت
ّ  ُوح12hostishumanis generis هشف باهه نذو البششٍت
ّ ٌُ معإولُت الطشام ار
هشف الشمىلُت باجها اهدشاف نً مبادب
 مما ًجهل اإلاىاظهت شاملت ونىطشٍت وجؿالب ظمُو الذوٌ اإلاشاسهت في،اللبرالُت الغشبُت وباجها تهذًذ للعلم الهام
 ًخمحز الخؿاب اللبرالي بهذم الالتزام بأخز،ً باإلغافت الى رل.13اجهاء التهذًذ الشمىلي وئنادة ؤلاظشاءاث الذملشاؾُت
ّ
 فلذ اولذث هزه اإلاُشىلىظُا اللبرالُت، مً هاخُت كاهىهُت.خؿىاث وكاةُت وبانادة بىاء اإلاجاٌ الاظخماعي والاكخطادي
 مً العهل ان هشي ان رلً ال ًالءم وبشيل مؿلم حهلُل.مإظعاث اإلاعإولُت الجىاةُت الفشدًت والحشب غذ ؤلاسهاب
الخىظه اللىمي الخىخُذي الن الكاهشة ال جخجاوص نادة دولت مهُىت وال جترافم مو ضشاناث معلحت وال جلترح الخشوط

8

Vladimir Lenin, The Right of Nations to Self-Determination.https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/selfdet/ch04.htm
9
"A definition of democracy that ties so firmly to majority rule defeats useful argument about what democracy is and how it
might be improved" (Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs (Harvard University Press, 2011). See also: Jeremy Waldron, A
majority in the lifeboat, 90 Boston University Law Review 1043 (2010).
10

See:

Karl W. Deutsch, Nationalism and social communication: An inquiry into the foundation of nationality, The Massachusetts
Institute of Technology 1953 p.162. "A fairly stable but intricate social structure is replaced by a mobile, anonymous mass
society" Ernest Gellner, Nationalism and politics in Eastern Europe, New Left Review, N0.189, September/October 1991
pp.127-134, pp.129.Benedict Anderson, The last empires, New Left Review, N0.193, 1992, pp.3-13, pp.7
11
Michael Schooyans, The totalitarian trend of liberalism, Central Bureau, 1997, Translated by Rev. John H. Milles, pp.6566 and pp.70
12
I. Kant defined an unjust enemy as someone “whose publicly expressed will (whether by word or deed) reveals a maxim by
which, if it were made a universal rule, any condition of peace among nations would be impossible and, instead, a state of
nature would be perpetuated” (Метафизиканравоввдвухчастях // Сочинения. В 6 т. Т. 4. Ч. 2. М.: Мысль, 1965. С. 277).
13
" Yet nevertheless it can be said with certainty that the lack of active democracy in the Palestinian Authority and the oneman rule by Yasser Arafat, the Palestinian Milosevic, are depriving the Palestinians of their right to live in independence and
peace." (…) "The truth is that we are in a vicious circle. When there is occupation there is no democracy and when there is no
democracy Arafat prevents the elimination of the occupation. And because of his anti-democratic regime it will be hard to
break this cycle." Amnon Rubinstein, The Palestinians' Right to Democracy, Haaretz April 01, 2002.
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مً مهاًحر الذملشاؾُت .ارن ،الىدُجت هي اوهذام وظاةل ظُاظُت وكاهىهُت كذ حعخخذم إلالاومت الخىظه اللىمي
الخىخُذي.
ًلذم الخؿاب اإلادافل والخؿاب اإلااسه ي حهلُالث أفػل للخىظه اللىمي الخىخُذي نلى الشغم مً اجها
خؿاباث ال جإزش خالُا في العُاظت الذولُت واللاهىن الذولي .خعب الخؿاب اإلادافل فان اللىمُت الهذواهُت هخجذ
مً اجهُاس ظُاس ي هخج بذوسه مً جذهىس اللُم الخللُذًت جدذ جأزحر ألافياس اللبرالُت واوهىغ في جذمحر الهشمُت الذاخلُت
للمجخمو وفي ّ
جيىن خشواث ظماهحرًت ألفشاد مىهضلحن ٌعهىن الى جدلُم الحُاة العُاظُت اإلالمىنت والى الحاكها
بالشأظمالُت .14ال ًملً اإلااسهعُىن سؤٍت مىخذة في هزا اإلاجاًٌ .شي ماسهغ ان اإلاشيلت ألاظاظُت للذولت في الفترة
اإلاهاضشة جىمً في خطش الحُاة العُاظُت في وىجها أداة بعُؿت للحفاف نلى خلىق الاوعان .الامش الزي ًجهل مً
جدشس الاوعان شِئا معخدُال ورلً بعبب الاغتراب ،والاغتراب هىا هى اكفاٌ الباب امام جدلُم ئمياهاث ئوعاهُت
والىضىٌ الى الاوعان في وامل اوعاهِخه .15وفم هزه الاؾشوخت ،حعمى ظمُو الذوٌ باالغتراب مً الحُاة اللباةلُت الى
اللىمُت .لم ًخىضل اإلااسهعُىن العىفُِذ الى هزا الاظخيخاط ألجهم ّ
شىهىا فىشة ماسهغ خىٌ اخخفاء الذولت وبهزا
اظدبلىا اجهُاسهم .16في اإلالابل ،أنلىىا ان الفاشُت هي شيل مهحن مً العُؿشة البرظىاصٍت ولم ًخم الهىدة الى رلً في
ُ ّ
فترة ما بهذ الحشب الهاإلاُت الشاهُت .17حشيل الشؤٍت اإلادافكت هىا سؤٍت ولُت  holisticنلى الشغم مً اجها ال جخخلف
هشحرا نً الشؤٍت اإلااسهعُت.
ّ
باإلغافت الى رلًً ،دشيل الخؿاب اللبرالي في ظىهشه مً فىشة الهلذ الاظخماعي والزي ًُبرم لػمان امان وامً
اإلاشاسهحن فُه ولخجاوص ما نشف بفترة الهطىس الىظؿى بالحشوب الخاضت private warsالتي اسجبؿذ باإلاإظعاث
الاكؿانُت .بهذ جذمحر اإلاإظعاث الاكؿانُت أضبدذ ششنُت الذولت "جؿفى نلى العؿذ" .الهىدة الى اللىمي ال حعمذ
الا بابهاد ظضتي للمشيلت .أوال ،جمىذ اللىمُت وقُفت مهمت للذولت وهي خماًت وحهضٍض اإلاطالح اللىمُت ،وهزه اإلاطالح
اللىمُت كابلت للخىفُز بشيل معخمش داخلُا وخاسظُا .زاهُا ،حهُذ اللىمُت اخُاء الحشوب الخاضت وحهؿيها خذازت مً
خالٌ الترهحز نلى ألاكلُاث وتهذًذها .مً هزا اإلاىؿلمً ،مشل البىاء اللىمي الخىخُذي ؾشٍلت في غاًت ألاهمُت
والفهالُت لبىاء وجىخُذ الذولت .ال ًخلم هزا البىاء دولت ظذًذة فلـ بل ًشحر تهذًذاث داخلُت جبرس وظىد الذولت .ما
ًدطل هى اهه ومىز ألاًام ألاولى للذولت التي أكُمذ هي دولت شمىلُت ودولت ؾىاسب حعخؿُو اخز خؿىاث سادًيالُت
لىنها أًػا ششنُت ومبرسة.
14

A. deBenoit, inparticular, writes: “Itcanbesaidthatmondializationsimultaneouslydestroysandgivesrisetocollectiveidentities.
Butthecollectiveformsgeneratedbyitaredifferentfromthepreviousones.
Theyarenolongerbalancedandorganic,
butaggressiveandreactive
...
Outbreaksoftribalism,
cronyismandaggravatednationalismare
a
reactiontothethreatofrootdeprivation” (p. 161).
15
Karl Marx. On The Jewish Question (https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question). Seealso Henri
Lefèbvre, Aliénation et société, Raison Présente, Année 1980, 55, pp. 101-103.pp:102
16
(СталинИ. В. ОправомуклоневВКП(б): речьнапленумеЦКиЦККВКП (б) вапреле 1929 г. // СталинИ. В.
Вопросыленинизма. Л., 1952. С. 245–271.
17
См.: XIII пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет. М.,
1934. С. 589.
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هىان نامل اخش ال بذ مً الخىىٍه له الا وهى نلُذة اللاهىن الذولي والتي بذأث مو الشاهب الاظباوي
ظىاسص Suarezخُض اظخهاهذ بملاسهت داخلُت ،بمهجى كذمذ فىشة هُان ظُادي نام ًدذ مً ئسادة الذوٌ .18ختى
جهاًت اللشن الهششًٍ ،لم جىً هزه الفىشة الا مجشد وهم ولم ًىً هىان أي كىة مػادة ظذًت لعُادة الذوٌ ،لىنها
ظمدذ خل بهؼ اإلاشاول الطهبت .في جهاًت اللشن الهششًٍ ،أضبذ الىُان العُادي الهالمي أهثر واكهُت ووغىح
خُض ان حشُِذه ًترافم مو غهف داخلي للعُادة اللىمُت وٍىهىغ رلً في مىذ ضالخُاث فىق كىمُت إلاإظعاث
ّ
دولُت وفي حشيل كاهىن نام ًلضم الذولت بغؼ الىكش نً مىافلتها وبىلل ضالخُاث للمإظعاث الذولُت واهذ جللُذًا
غمً ضالخُاث الذولت اللىمُت .بالىدُجتً ،ىظذ حغحر في مىاكو العُادة الذولُت والذاخلُت ،فاألولى أضبدذ واكهُت
والشاهُت شيلُت وجذاس مً الخاسط .بعبب ظمىد في الادسان ،ما صاٌ ًىكش الى العُادة اللىمُت وهأجها ممحزة هما في
العابم .في الىاكو ،العُادة اللىمُت هي في خالت اهخئاب جماما جلشٍبا والهىدة الى اللىمي الخىخُذي ًدل ظضةُا فلـ
هزه اإلاشيلت .19ئرا أقهشث الىخب اليىظمىبىلىجُت التزاما باإلاطالح اللىمُت فزلً للحفاف نلى العُؿشة ونلى
الطالخُاث واإلاطادس اإلاخبلُت.
ارن ،الخىظه اللىمي الخىخُذي هى جىظه مىغىعي ونام ًشجبـ بالفترة الحذًشت والتي حشيل مشخلت أخشي مً
اغتراب الصخظ-الاوعان .بخذمحر اإلاإظعاث الاكؿانُت ّ
شجهذ الذولت نلى جؿىٍش الشوابـ الازيُت لىً وبزاث
الىكذ اغؿشث الذولت نلى جذمحر هزه الشوابـ التي تهذد ششنُتها بان جػو راتها ميان الامت وان جترن الصخظ دون
خماًت في مىاظهت الاشياٌ الجذًذة مً الشمىلُت وول رلً جدذ خؿاب ًخظ اإلاطالح اللىمُت وخماًت اللاهىن
ّ
والىكامً .إزش هزا الىغو خخمُا نلى اللاهىن الذولي فمإظعاجه الحالُت ال جلاوم هزا الخىظه بل بالهىغ جىلذ
الكشوف ألاهثر مالةمت له .ضحاًا الخىظه اللىمي الخىخُذي هم في راث الىكذ ضحاًا اللاهىن الذولي ،واإلالاومت
لزلً جخػمً خخمُا اهتهان لللاهىن الذولي بما في رلً ؤلاسهاب البغُؼ.
خق ثقرير املصير والتوخيذ القومي
جاسٍخُا ،خم جلشٍش اإلاطحر وان ُمىذ للشهىب ،فهى في اللاهىن الىغعي بمهجى اهه هخاط الذوٌ .مهُاسٍاٌ ،شحر خم
جلشٍش اإلاطحر الى ما ًلي :مىذ الشهىب وألامم التي ال جملً دولت خم في بىاء دولتها الخاضت ،جىشاس أهمُت مبادب أخشي
مشل نذم الخذخل ونذم اظخخذام اللىة ُ(ًفترع اهه في خالت كبىٌ الذولت فان الشهب ّ
ًفىع خم جلشٍش اإلاطحر
للحيىمت)ً .خم رهش خم جلشٍش اإلاطحر في اإلاادة  1واإلاادة  55باإلغافت الى الفطىٌ  11و 12مً مُشاق ألامم اإلاخدذة
والتي جخظ ئكلُم غحر معخلل وهكام الىضاًت .هلانذة مىاهػت لالظخهماس ،هجذ خم جلشٍش اإلاطحر في انالن 1960

18

Les fondateurs du droit international : F. de Vitoria, A. Gentilis, F. Suarez, Grotius, Zouch, Pufendorf, Bynkershoek, Wolf,
Wattel, de Martens ; leurs oeuvres, leurs doctrines. F. de Vitoria, par J. Barthélemy. A. Gentilis, par H. Nézard... / avec une
introduction de A. Pillet, 1904. pp.104
19
فً وظز جىن ماري غٍهٍىى "تعهه انحزكات انقىمٍة فً وهاٌة انقزن انعشزٌه نٍس اوتصار بم وهاٌة االمة بمعىى كىوها شكم مه اشكال انعٍش انمشتزك وانذي
ٌفتزض تعانً عهى االوقساو اندٌىً واالثىً وانعزقً"
Jean-Marie Guehenno, The end of the Nation-State, University of Minnesota Press, 1995 (Translated by Victoria Elliott) pp.7
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َ
اإلاعخهمشة كشاس  1514للجمهُت الهامت .وهلانذة نامت جم رهشه في اإلاادة 1
الخاص بمىذ الاظخلالٌ للذوٌ والشهىب
مً الههذًً  .1966في انالن اإلابادب لللاهىن الذولي ُ ،1970وغهذ الطُاغت اإلافطلت لحم جلشٍش اإلاطحر بما في رلً
"اإلاادة الحامُت"  Protective Clauseوالتي جفشع الاهفطاٌ فلـ في خاالث جمُحز نىطشي وظُاس ي .20وفم اإلاادة 1
الفلشة  4مً البروجىوىٌ ؤلاغافي الجفاكُاث ظىُف ً 1977مىً مماسظت خم جلشٍش مطحر خاسجي في خالت الاظخهماس
والاخخالٌ والىكام الهىطشي.
ّ
ٌشذد مهكم الخبراء الغشبُحن نلى ألازش اإلادذود لحم جلشٍش اإلاطحر .وفم أخذهم وهى ظلؿت في اإلاىغىم ظُمغ
هشٍفىسد James Crawfordان خطاةظ هزا اإلابذأ هي واالحي :أوالٌ ،هترف اللاهىن الذولي بدم جلشٍش اإلاطحر ،زاهُا،
نلى الشغم مً الانتراف به فهى ال ًؿبم نلى ول اإلاجمىناث التي جشغب باالظخلالٌ العُاس ي والحىم الزاحيً ،ؿبم
ّ ُ
فلـ بهذ جدذًذ وخذة خم جلشٍش اإلاطحر ،زالشاً ،ؿبم نادة نلى الىخذاث مشل ألاكالُم التي ُنشفذ وانترف بها باجها
وخذاث ظُاظُت مىفطلت ،سابها ،في خالت ان الىخذة هي غحر دولت فهي جملً خم جلشٍش اإلاطحر بمهجى الحم في اخخُاس
هكامها العُاس ي ،خامعا ،كذ ٌعمذ خم جلشٍش اإلاطحر اما اظخلالٌ الىخذة وان جطبذ دولت مىفطلت واما اهذماظها
واما اجدادها بذولت اخشي ،ظادظا ،معألت خم جلشٍش اإلاطحر لِعذ معألت داخلُت للذولت اإلاشهض Metropolitean
 ،Stateظابها ،نىذما جيىن وخذة خم جلشٍش اإلاطحر دولت فان خم جلشٍش اإلاطحر ٌهجي نذم الخذخل في شإوجها
الذاخلُت.21
ارنً ،ملً خم جلشٍش اإلاطحر مهجى اغُم مما ًُفترع في ضُاغخه في الىطىص .هخب أهؿىهُى واظحزي Antonio
ّ
 Cassesseوبدم ان "خم جلشٍش اإلاطحر هذف الى جدُُذ اإلالاسبت الخللُذًت التي جشهض نلى الذولت وحعىد في اإلاهامالث
الذولُتٌ .هجي خم جلشٍش اإلاطحر ان الشهىب وألامم لها كىلها في اإلاهامالث الذولُت :لم حهذ اللىي العُادًت جلشس
مطحرها بدشٍتُ ...و ّ
ظهذ هزه اإلاجمىنت مً اإلابادب لضنضنت الجىهش ألاظاس ي للمبادب الخللُذًت للمجخمو الذولي والزي
اظدىذ مىز بذاًخه نلى ششنُت ملىُت للعلؿت ،والاظدبذاد (ولى في اشياله اإلاخففت) ،واجفاكُاث بحن الحيام
فلـ...اجلف خم جلشٍش اإلاطحر أًػا فشغُت أظاظُت أخشي لألظشة الذولُت الخللُذًت وهي العُادة ؤلاكلُمُت)...( .
ّ
ّ
شيل خم جلشٍش اإلاطحر غشبت كاجلت لإلمبراؾىسٍاث اإلاخهذدة اللىمُاث ،وهما ًمىً جىكهه ،شيلذ ظُادة الذولت
خطىا مىُها للبىٌ خم جلشٍش اإلاطحر في اللىانذ اللاهىهُت الذولُت ،لزلً وان كبىٌ خم جلشٍش اإلاطحر في اللاهىن

20

“Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember
or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting
themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus
possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or
color”.
21
James Crawford, "The Right of Self-Determination in International Law: Its Development and Future" In: Philip Alston,
ed., People's Rights (Oxford: Oxford University Press, 2001) pp.7-68, Collected courses of the Academy of European Law
Collected Courses of the Academy of European Law
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اهخلاةُا ومدذودا في أهثر مً ظاهب" .22في هكشه ،لم ًلىد جأزحر خم جلشٍش اإلاطحر نلى اللاهىن الذولي الى حغُحر في بيُت
اللاهىن الذولي لىىه انخبر ان خم جلشٍش اإلاطحر الذاخلي هى كانذة في مشخلت الدشيل .statunascendi
ًداوٌ بهؼ الفلهاء الخأهُذ نلى ألازش الذاخلي لحم جلشٍش اإلاطحر مً خالٌ خطشه غالبا في مىغىم خلىق
ُ
الاوعان او في خم اإلاشاسهت في نملُت اجخار اللشاس العُاس ي .جدشم هزه اإلالاسبت الحم مً مهىاه الاهفطالي .وفم
سٍدشاسد ماهيىس وىداٌ R. MaCcorquodale ،هىان زالزت أظباب النخباس خم جلشٍش اإلاطحر غمً مفهىم خلىق
الاوعان :أوال ،الهذف مً خم جلشٍش اإلاطحر هى خماًت اإلاجمىناث مً اللمو وبالىدُجت جلىٍتهم وهزا ما حهذف الُه
أًػا اللاهىن الذولي لحلىق الاوعان ،زاهُا ،خم جلشٍش اإلاطحر هى ششؽ أظاس ي لحماًت الحلىق الفشدًت ألهه بذون
الحشٍت مً اللمو ال ًمىً جىفحر غماهاث للحلىق الفشدًت بشيل فهاٌ ،زالشا ،ازبذ كاهىن خلىق الاوعان كذسجه نلى
مداهمت خلىق ظمانُت في الاؾاس الاظخماعي والاكخطادي والشلافي مشل الحلىق التي جدمي الهاةالث والهماٌ .23مىكف
اخش مهم هى مىكف ظان ولُبر Jan Klabbersالزي انخبر ان خم جلشٍش اإلاطحر هى خم اإلاشاسهت في نملُت اجخار اللشاس
العُاس ي " ًفهم خم جلشٍش اإلاطحر باهه خم اظشاتي :مً خم اإلاجمىناث ان ًإخز مىكفها بهحن الانخباس نىذما ًخم
جلشٍش معخلبلها" .هزا كذ ال ًطل الى الاهفطاٌ او ختى الى الحىم الزاحي او الاظخلالٌ اهما كذ ًطل الى ان ًإخز
ّ
بجذًت" .في أًه ،اإلالاسبت هزه لها الامخُا اث الخالُت :ال ّ
حشذد نلى مفهىم الشهىب اإلاخخلف نليها ،ال ًىلذ أي آماٌ
ص
س
واربت ،وحهخم باألظاط بالهملُت العُاظُت.24
ًإهذ جدلُل مدىمت الهذٌ الذولُت نلى هزه الىخاةج .شيل اإلابذأ مشظهُت للمدىمت في فخىاها خىٌ الىخاةج
اللاهىهُت للذوٌ مً اظخمشاسٍت اخخالٌ ظىىب افشٍلُا لىامُبُا (ً 21ىهُى  ،)1971خىٌ الصحشاء الغشبُت ( 16أهخىبش
 ،)1975وخىٌ الىخاةج اللاهىهُت لبىاء الجذاس في ألاساض ي الفلعؿُيُت اإلادخلت (ً 9ىلُى  ،)2004والىخاةج اللاهىهُت
الهفطاٌ أسخبُل شاغىط مً مىسٍخاهُا في الهام  25( 1965فبراًش  .)2019ول هزه الحاالث ّ
خطذ الجاهب الخاسجي
لحم جلشٍش اإلاطحر مشل مىذ الاظخلالٌ لشهىب جخػو لالظخهماس او حهِش جدذ الاخخالٌ او جم الانتراف بدلها في
ئكامت دولت معخللت .فُما ًخهلم بالجاهب الذاخلي لحم جلشٍش اإلاطحر فاإلادىمت لم جلذم جدلُل نلى الشغم مً وظىد
فشضت لزلً مو كػِخحن جخهللا بخؿبُم اجفاكُت مىو ؤلابادة (البىظىت غذ ضشبُا ()2007وهشواجُا غذ
ضشبُا( .))2015ان جدلُل اهتهاواث خلىق الطشب في ئكلُم الذوٌ اإلاشخىُت وان ظُإزش وبشيل مهم نلى الخىُُف
اللاهىوي .ارن ،اإلادىمت وبشيل خُادي وكاؾو اخزث بالىكاتو راث الطلت .اجبهذ اإلاداهم الىؾىُت راث اإلاعاس:

22

Antonio Cassesse, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (HerschLauterpacht Memorial Lectures)Cambridge
University Press (January 28, 1999), pp.311 and pp.165
23
Robert McCorquodale, Self-Determination: A Human Rights Approach, The International and Comparative Law
Quarterly, Vol. 43, No. 4 (Oct., 1994), pp. 857-885
24
Jan Klabbers, The Right to Be Taken Seriously: Self-Determination in International Law, Human Rights Quarterly, Vol.
28, No. 1 (Feb., 2006), pp. 186-206
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الىمىرط الابشص هى مدىمت هىذا الهلُا في كشاس خىٌ مؿلب اكلُم اليىٍبًُ باالهفطاٌ  20اب  1998خُض انخبرث
مشاسهت ظيان هزا الاكلُم في الحُاة العُاظُت هبرهان نلى مماسظت خم جلشٍش اإلاطحر.
باليعبت لألؾشاف غحر الذولتً ،ىهىغ ألازش اإلادذود لحم جلشٍش اإلاطحر في خلُلت اهه ًخم خشمان هإالء مً
ئمياهُت خماًت خلىكهم ومطحرهم ،وبالىدُجت ال ًمىً غمان رلً الا باسادة ئًجابُت مً كبل الالنبحن الخاسظُحن.
ارن ،ول اإلاداوالث الفلعؿُيُت الظخخذام الالُاث اللػاةُت الذولُت ال ًدطذ في أفػل ألاخىاٌ الا نلى ضذي
دبلىماس ي مدذود .غحر كادسة نلى جلذًم شياوي للمدىمت الهذٌ الذولُت ،حعخؿُو فلعؿحن الاظدىاد الى الفخاوي.
كشاس الجذاس في الهام  2004لم جىفزه ئظشاةُل ال بل جدذجه مً خالٌ وصٍش خاسظُتها ومدىمتها الهلُا .هزلً جشبذ
مداوالث فلعؿحن اظخخذام اإلادىمت الجىاةُت الذولُت اجها ضهبت فهىان مماؾلت وجأخحر .انترفذ فلعؿحن بالعلؿت
اللاهىهُت للمدىمت في الهام  2009الا ان اإلاذعي الهام انخبر ان انتراف  130دولت بفلعؿحن غحر واف لالنتراف بها
هذولت وفم اإلاادة  12الفلشة  3مً الىكام ألاظاس ي .لهزا لم جطبذ فلعؿحن ؾشف في الىكام ألاظاس ي الا في الهام
 2015بهذ ان اخز اإلاذعي الهام بهحن الانخباس كشاس الجمهُت الهامت  2012 67/19الزي مىذ فلعؿحن مياهت دولت
مشاكب غحر نػى .في الهام  2015أنلً مىخب اإلاذعي الهام نً جدلُم جمهُذي للىغو الفلعؿُجي وفي الهام 2017
أشاس الى الطهىباث التي جشجبـ بخدذًذ الطشام ومياهت ألاساض ي الفلعؿُيُت وأنلً نً اظخمشاسٍخه في دساظت
اإلاىغىم .بالؿبو ،الهذف مً هزه الاظتراجُجُت هى ببعاؾت ابهاد اللػُت.
بشيل مشابه ،الذنىي اللػاةُت التي سفهتها فلعؿحن غذ الىالًاث اإلاخدذة في الهام  2018والتي جخظ هلل
العفاسة الامشٍىُت الى اللذط فمً غحر اإلاخىكو ان جإخز بهحن الانخباس .أنلىذ الىالًاث اإلاخدذة اجها ال جلش بىظىد
نالكت حهاكذًت مو فلعؿحن جدذ اجفاكُت الهالكاث الذبلىماظُت  1961بعبب اجها جفخلذ إلاياهت دولت .كذ جخخلف
اإلادىمت مو الىالًاث اإلاخدذة بخطىص ان فلعؿحن هي دولت ورلً مً خالٌ الاظدىاد نلى اإلاادة  81مً اجفاكُت
فُِىا لالجفاكُاث  ،251969لىنها كذ جأخز مىكفا كشٍبا إلاىكفها في مىغىم كاهىهُت اظخخذام اللىة ( 15دٌعمبر )2004
وان حهخبر ان فلعؿحن ال ًدم لها اظخخذام كشاس  )1946( 9واإلاادة  35الفلشة  2مً هكام اإلادىمت الن اإلاهاهذاث
العاسٍت اإلافهىٌ والتي حشحر اليها اإلاادة  35الفلشة  2هي مهاهذاث ظاسٍت اإلافهىٌ في لحكت دخىٌ الىكام الجذًذ خحز
الىفار (ولِغ الاجفاكُاث التي نلذث فُما بهذ) .بما ان الجمهُت الهامت انترفذ بفلعؿحن هذولت مً غحر اإلافترع ان
جذنم اإلادىمت مىكف الىالًاث اإلاخدذة لىنها كذ حعخهحن بخدلُل كاهىوي اخش مً كشاساتها ( 15دٌعمبر  )2004خُض
جبيذ مىكف ضاسم بخطىص اللىانذ ؤلاظشاةُت الخاضت بالىضىٌ الى اإلادىمت ختى وان حهلم الامش باهتهان كىانذ
أظاظُت في اللاهىن الذولي.

25

"The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the
specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the Statute of the International Court of
"Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the Convention
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ٌعاهم غمىع خم جلشٍش اإلاطحر الى ضهىد جىهىاث فىشٍت ججزم نىه اللُمت والششنُت .فمشال في الحالت
الفلعؿُيُت اهخللىا مً الادناء ان خم جلشٍش اإلاطحر للشهب الفلعؿُجي كذ أهجض في ألاسدن وال ًجىص دولخحن للشهب
الفلعؿُجي الى ان خم جلشٍش اإلاطحر وعبي وٍخهاسع مو ظُادة دولت ئظشاةُل والتي حهشف ظغشافُا وفم كاهىن الدعىٍت
 2017وكاهىن اللىمُت  2018باجها فلعؿحن الخاسٍخُت جلشٍبا.26
خم جلشٍش اإلاطحر كابل ان ًُ ّ
فعش بشيل مخخلف .فمطالح ألامم خاضت ومدذدة جاسٍخُا ،لىً اهم مطلحت هي
التي جشجبـ بالحفاف نلى شخطُت الامت وهىٍتها .ججمو شخطُت الامت نىاضش راجُت ومىغىنُت .الهىاضش ألاولى
جخظ الىعي والؿابو اللىمي اما الهىاضش الشاهُت فخخظ مهاًحر اظخمانُت وزلافُت وجشجبـ بالخاسٍخ واللغت وهمـ
الحُاة .هزه الهىاضش مخذاخلت فالؿابو اللىمي ال ًدذد فلـ بيُت اللغت ،اهما بيُت اللغت جدذد الؿابو اللىمي .ال
حهذف اإلاهجى العُاس ي لحم جلشٍش فلـ اإلاطحر الى غمان مشاسهت افشاد الامت في الهملُت العُاظُت اهما أًػا الى
الحفاف نلى هىٍت وشخطُت الامت .في هزا العُاقً ،خم اهتهان اإلابذأ في خالت ابهاد امت مهُىت نً الهملُت العُاظُت
وفي خالت ان هىٍتها مهذدة .كذ جخػمً مادة الحماًت في انالن " 1970فشل في جلذًم" مطالح اإلاجمىنت في خالت ان
الحلىق العُاظُت مدذودة وفي خالت سفؼ الحيىماث لعُاظاث جخالءم ومطالح وكُم ألامم ،بيلماث أخشي غحر
كادسة نلى خلم او الحفاف نلى مجمىنت معخلشة وخاغىت ومخىاصهت – بمهجى بِئت جملً فيها خلىق الاوعان
والذملشاؾُت مهجى خلُلي ولِغ شىلي .هزا الشفؼ كذ ًخجلى في حغُحر دسامُتي ًخهلم بالعُاظت اللغىٍت والشمىص
الخاسٍخُت والخىظه الجُىظُاس ي والبيُت الاكخطادًت ومإظعاث أخشي حهضص مً الذولت (.)Res Publica
ًيخج مً جفعحر ههزا الانتراف بدم الشهىب باالهفطاٌ نىذما جىاظه الخػىم وفلذان الهىٍت .باليعبت
لشهىب مهُىت (بما في رلً فلعؿُجي الذاخل) هزا لِغ بدل .ألهه باإلغافت الى "نذم الخمشُل"ً ،خؿلب الانتراف
ششوؽ أخشي :وظىد شهب في اغلبِخه في مىؿلت ئكلُمُت مهُىت ،انتراف مً كبل الاظشة الذولُت وأخحرا الخهبحر نً
ئسادة خشة وششنُت للمجمىنت الخاضت وفم مهاًحر دولُت وحششَهاث داخلُت.

ثالثا :خقوق الانصان والتوخيذ القومي
ان خلىق الاوعان غحر مفُذة في مىاظهت الخىظه اللىمي الخىخُذي وباألخشي ال جبالي به .العبب لزلً ال ًىمً
في اوهذام مطذس كاهىوي اهما في اهياس أظاس ي للمبذأ الجماعي .وهما كُل أناله ،جشجىض الحلىق نلى فىشة الىشامت والتي
حشذد نلى كذسة الاوعان في اخخُاس مطحره وبشيل معخلل .ججمو هزه الفىشة بحن أفياس معُدُت جخهلم بدشبُه
الاوعان بالشب او ان الشب خلم الاوعان نلى ضىسجه (الخيىًٍ )I 27وبالىظىد الىلي للشب :الاوعان مشل الشب ٌعخؿُو
ان ًخىاظذ في ول ألاشُاء بالؿبو لِغ في ظمُهها في راث الىكذ .هزه الفىشة هي شمىلُت في ؾبُهتها :مً خالٌ سبـ
26انتقلنا من اعتبار األ ردن وطن للفلسطينيني اىل معارضة حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين باسم السيادة اإلسرائيلية.
Tal Becker, Self-determination in perspective: Palestinian claims to statehood and the relativity of the right to self-determination, Israel Law
Review, Vol.32 N0.2 1998 pp.301-354, pp.304
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الاوعان باهلل ًخم اظخصىاء الشوابـ ألاخشي التي جدذ مً الدشابه ؤلالهي .الشابـ الجماعي كذ ٌهُم الشابـ ؤلالهي،
بمهجى ان الاوعان هما جلذمه اإلاعُدُت ال ًملً أي محزاث اظخمانُت .هزه الفىشة مىظىدة أًػا في الههذ اللذًم وجم
ججذًذها في خؿاب بىلغ الشظىٌ مً خالٌ ان هللا خلم الاوعان نلى ضىسجه وال فشق بحن اغشٍلي وحهىدي .في
الهطىس الىظؿى ،جم جؿىٍش هزه الفىشة مً كبل مذسظت اوههام الاظمُت ( )Nominalism of Ockhamالتي أنلىذ ان
الشب (وبالىدُجت الاوعان) غحر مدذود باي ش يء بما في رلً اإلاهاًحر الهاإلاُت (حشمل ألافياس الهاإلاُت الفىشة اللىمُت).
ّ
ال بذ ان هػُف الجاهب الخاسٍخي .فلذ مشل الىكام الاكؿاعي هكاما حهذدًا فُه جلاؾو وجذاخل بحن العلؿاث
اللاهىهُت اإلاخخلفت .مىسظذ العلؿت العُاظُت في ئكلُم مهحن مً كبل أؾشاف نذة والتي واهذ في نالكت مهلذة مً
الاجياٌ اإلاخبادٌ :البابا ،الامبراؾىس ،العُذ الاكؿاعي ،الللهت ،البلذًت ،الخ ...في اللشن العابو نشش لم حهذ هزه البيُت
جخالءم واللانذة الاكخطادًت ّ
فخم جذمحرها مً كبل البرظىاصٍت التي اهخمذ بالحماًت مً الافشاؽ باإلغافت الى خلم
ظىق واخذ .شيلذ خلىق الاوعان باإلغافت الى خشهت ؤلاضالح اخذي وظاةل الخذمحر .ان الدشذًذ نلى كُمت الفشد
كاد الى جفىًُ الىخذاث الاكؿانُت وبالىدُجت الى جبذًلها ببيُت ظذًذة جخمحز بالعلؿت الحطشٍت والهلُا للملً
(العُادة) داخل هُاهاث ئكلُمُت وظُاظُت واظهت (الذوٌ) .وفم هىبغ Hobbesالذولت هي الصخظ (لِغ الجمانت)
"اوعان مطؿىو" "ئله جهاتي" "الحىث" .وظىدها ارن ال ًخهاسع مو فىشة الدشابه ؤلالهي وجخالءم مو الخلالُذ الاظمُت.
هزلً ،مو الغاء الحشب الخاضت وان نلى الذوٌ ان جبدض نً أظغ ظذًذة للششنُت وان جمىذ راتها هىٍت الامت.
نلى الشغم مً رلً ،لً تهخم بشناًا ال ٌهخمذون نليها (بما في رلً اإلاجمىناث اللىمُت) ولىً حعمذ بخهضٍض مىكفهم
بشيل مؿلم.
ًإهذ الخدلُل اللاهىوي نلى هزه الىخاةج .الحم في الترار اللىمي ال ًيخمي الى الجُل ألاوٌ مً الحلىق ألهه ال
ًشجىض الى الصخظ راجه ،بل ًخؿلب معاساث وظهىد خاسظُتً .مىً الذفام نً بهؼ نىاضش هزا الترار (مشل الحم
في اللغت) بشيل اسجذادي ( )par ricochetأي نىذما ًيىن هىان غشس لحلىق مدمُت (الحم في الخطىضُت) ًإزش
نليها .نلى الشغم مً رلًً ،مىً سفؼ هزه الحماًت في خالت ضشام مو مطالح الذولت او اشخاص آخشًٍ .في هزا
العُاق ،جىلي اإلادىمت ألاوسوبُت لحلىق الاوعان اهخماما خاضا .فمً ظهت خاولذ اإلادىمت غالبا الذفام نً خلىق
ألاكلُاث ومً ظهت أخشي اهذث وبشيل معخمش نلى أولىٍت مطالح الذولت اإلاهىُت.
وظذث اإلادىمت ألاوسوبُت ان ئغافت خشف جأهُثي ألظم أظىبي او جدىٍل اظم أظىبي الى اظم الجُجي ال ٌشيل
اهتهاوا للمادة  8مً اإلاهاهذة ألاوسوبُت لحلىق الاوعان .27في هزه اللشاساث اهذث اإلادىمت نلى اإلابادب الخالُت :أوال،
نلى الشغم مً ان جهجئت ألاظماء هي ظىهشٍا مىغىم ًذخل غمً الهاةلت والحُاة الخاضت للفشد الا اهه ال ًمىً
فطله نً العُاظت اللغىٍت للذولت .الحشٍت اللغىٍت بهزا اإلاهجى لِعذ مً الحلىق التي حغؿيها اإلاهاهذة الا اهه ال
ًىظذ خـ فاضل بحن العُاظت اللغىٍت واإلاجاٌ الزي حغؿُه اإلاهاهذة خُض ال ٌعدبهذ ان جخػو بهؼ الخؿىاث
)Mentzen alias Mencena v. Latvia (no. 71074/01, ECHR 2004-XII, Kuharec alias Kuhareca v. Lithonia (no. 71557/01, 7 December 2004
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مً هزه العُاظت إلاىاد اإلاهاهذة .زاهُا ،مو جبجي اللغت اللىمُت جخههذ الذولت مبذةُا غمان خلىق اإلاىاؾً في
اظخخذام هزه اللغت إلسظاٌ واظخلباٌ مهلىماث دون اإلاغ لِغ فلـ بدُاتهم الخاضت اهما أًػا بمهامالتهم مو
العلؿاث الهامت .بيلماث أخشيً ،ىظذ ئكشاس غمجي بىظىد داخل مفهىم اللغت الشظمُت خلىق راجُت خاضت إلاخدذسي
هزه اللغت .بالىدُجت ،في اغلبُت الحاالثٌ ،هخبر جؿىٍش وخماًت اللغت الىؾىُت باهه ًخالءم مو "خماًت خلىق الاخشًٍ"
غمً فدىي اإلاادة  8الفلشة ط .هامش الخلذًش هىا الزي جخمخو به الذولت واظو ظذا .زالشا ،ان ججذ الذولت راتها في
مىكف مىهضٌ فُما ًخظ ظاهب مهحن مً حششَهها ال ٌهجي بالػشوسة ان هزا الجاهب ٌشيل اهتهاوا للمهاهذة.
في كشاس آخش انترغذ اإلاشخىُت العُذة ظابشٍىا بحرن –لُفي غذ فشوعا ( 21دٌعمبر  ،28)2010وهي نػى في
البرإلاان في بىلُجزًا الفشوعُت نلى مىهها مً الخهبحر نً راتها ومىاكفها باللغت اإلادلُت (اللغت الخاهُدُت) وانخبرث ان
الضامها الخدذر باللغت الفشوعُت ما هى الا جمُحز ظلبي غذ الزًً ٌعخخذمىن اللغت اإلادلُت الخاهُدُت في خُاتهم
الُىمُت .كشسث اإلا دىمت ان اإلاهاهذة ال جػمً "الحشٍت اللغىٍت" او خم ممشلحن مىخخبحن في اظخخذام اللغت نلى
أظاط اخخُاسهم الحش لخلذًم جطشٍذ او للخطىٍذ داخل البرإلاان .ول دولت لها مطلحت ششنُت دون ظذٌ في غمان
نمل هكامها اإلاإظعاحي بشيل نادي .لىً لم ًؿلب مً اإلادىمت ان جدبجى مىكفا فُما ّ
ًخخظ باخخُاس اللغت التي
حعخخذم داخل البرإلاان اإلادلي والزي خذد نلى أظاط انخباساث جاسٍخُت وظُاظُت ليل دولت.
كبلذ اإلادىمت شياوي فلـ في بهؼ الحاالث التي جخظ الحُاة الخاضت .في كػُت غىصٍالسداغىص غذ جشهُا
( 21أهخىبش  ،29)2008وظذث اإلادىمت ان جترًً اظم اإلاشخيي ًىتهً اإلاادة  8الن اإلاداهم اإلادلُت لم حشش الى أي مادة
كاهىهُت راث ضلت ولم جزهش أي مطلحت نامت او خاضت جخهاسع مو مطلحت اإلاشخيي ختى ان اللاهىن التروي ال
ًػبـ ضالخُاث أظهضة الذولت في هزا اإلاجاٌ بالىغىح اإلاؿلىب .في كشاس اخش ،اكشث اإلادىمت ان ؾشد مىاؾىحن
ظىٍذًحن مً أضىٌ نشاكُت مً بِذ مهحن وغهىا نلى واظهخه مىطاث الظخلباٌ بشامج باللغخحن الهشبُت والفاسظُت
ًىتهً اإلاادة  10خُض اشاسث اإلادىمت الى خم اإلاشخىحن مً اظخلباٌ مهلىماث بهزه اللغاث والى أهمُتها لهم .30هما
ان اإلادىمت وظذث ان مىو مىاؾىحن اجشان سجىاء مً اسظاٌ سظاةل باللغت الىشدًت الى روحهم نلى أظاط ان ظلؿاث
السجً غحر كادسة نلى كشاءة هزه الشظاةل جىتهً اإلاادة  8ألهه وفم اللاهىن التروي ٌعمذ باإلاىو فلـ غذ مشاظالث
جمغ بأمً وهكام الذولت وجخػمً مهلىماث خاؾئت الخ( ...لزلً فان هزا اإلاىو لم ًلشه اللاهىن).31
راث اإلاىؿم هجذه في كشاساث اإلاداهم الىؾىُت ار حعدىذ الى مشظهُاث اإلاطلحت الهامت ومطلحت الذولت .في كشاس
للمجلغ الذظخىسي الفشو ي بخاسٍخ ً 13ىهُى  1999والزي ًخظ مذي مالءمت ؤلانالن ألاوسوبي للغاث ألاكلُت
وؤلاكلُمُت  1992مو الذظخىس الفشو ي ،أشاس اإلاجلغ الى ان اظخخذام اللغت الفشوعُت ملضم ليل اإلاىاؾىحن وال ًىظذ
28

)Mme Sabrina Birk-Levy v. France (Judgement 21 December 2010
)GüzelErdagöz v. Turkey (Judgment of 21 October 2008
30
)In Khurshid Mustafa and Tarzibachi v. Sweden (Judgment of 16 December 2008
31
)Mehmet Nuri Özen et al v. Turkey (Judgment of 11 January 2011
29
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خم للمىاؾىحن اإلاؿالبت باظخخذام لغت أخشي في الهالكت مو العلؿاث الهامت والخذماث الهامت .جىظ دًباظت
ؤلانالن نلى خم اظخخذام لغاث ئكلُمُت واكلُت في الحُاة الهامت والخاضت وجىظ اإلاادة  7نلى مبادب خاضت باخترام
اإلاىؿلت الجغشافُت التي جملً لغت ئكلُمُت او اكلُت والهمل نلى جؿىٍش اظخخذام اللغاث في الحُاة الهامت والخاضت.
انخبر اإلاجلغ ان مىذ خلىق خاضت إلاجمىناث مشل اظخخذام لغاث اكلُت وئكلُمُت ٌشيل جؿاوال مً ؤلانالن نلى
اإلابادب الذظخىسٍت الخاضت بهذم ججضةت الجمهىسٍت واإلاعاواة امام اللاهىن ووخذة الشهب الفشو ي .جخهاسع مىاد
ؤلانالن هزه مو اإلاادة  1مً الذظخىس وىجها حهترف بالحم في اظخخذام لغت غحر الفشوعُت في الحُاة الخاضت والهامت.32
جػو خلىق الجُل الشاوي اججاهاث للعُاظت الاظخمانُتً .خػمً بهؼ هزه الحلىق خماًت الترار الىؾجي
مشل الحم في الحُاة الشلافُت (اإلاادة  13واإلاادة  15مً الههذ الاكخطادي والاظخماعي والشلافي) .مو هزا جمىو بهؼ
الكشوف أزشها الالضامي .أوال ،وفم اإلاادة  2الفلشة  1مً الههذ ول دولت ملضمت بأخز خؿىاث بما حعمذ به مىاسدها
اإلاخىفشة بهذف جدلُم جذسٍجي للحلىق التي ًلشها الههذ .هزا الالتزام ججاه العلىن (وهى مجشد باإلاؿلم) ال ًخػمً
ادماط مشاظهت كاهىهُت وخلىق افشاد مهُىحن ،33ار في الحلُلت ال ًخم جدذًذ الحلىق .34زاهُا ،جمىو اإلاادة  2الفلشة 2
الخمُحز الهىطشي باليعبت لألضل اللىمي ار جىظ نلى خم وضىٌ ظمُو اإلاىاؾىحن الى اإلاطادس لىً لِغ وضىٌ
بشيل مدعاو الى مطادس مخخلفت (مشل الخهلُم والتربُت بلغاث مخخلفت) .ونلُه ،حعخؿُو الذولت داةما الخمُحز غذ
مطادس مهُىت جدذ ادناء الهمل نلى جؿىٍش سفاهُت اإلاجخمو الذملشاؾي (اإلاادة  .)4زالشا ،جدذد اإلاادة  13واإلاادة 15
مبادب جىفحر هزه اإلاطادس وال جزهش اإلاعألت اللىمُت جاسهت رلً لخلذًش الذولت .هزا العيىث الفهلي ٌعمذ بالخىظه
اللىمي الازجي .35سابها ،ال ًىظ الههذ نلى بهؼ الحلىق والتي هي في ؾبُهتها جيخمي الى الجُل الشاوي وبالخدذًذ الحم
في اللغت.
باليعبت لحلىق الجُل الشالض ،فلذ ضُغذ بهذف غمان سفاهُت اإلاجمىناث وهي حشمل خم جلشٍش اإلاطحر
والخىمُت والعلم والبِئت اإلاالةمت باإلغافت الى خلىق الاكلُاث إلاماسظت الؿلىط الذًيُت واظخخذام لغتها وجؿىٍش
زلافتها .مً هكشة اولى ،جخهاسع هزه الحلىق مو الخىظه اللىمي الازجي ومو رلً فهي مشل خلىق الجُل الشاوي جػو
التزاماث مجشدة ججاه العلىن وجلبل الاظخصىاءاث ،وأهثر مً رلً ،مهكم هزه الحلىق جىظ نليها ادواث اللاهىن

32

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2018-10/a99412dc.pdf
M. Craven notes: «Article 2(1) itself is somewhat confused and unsatisfactory provision. The combination of convoluted
phraseology and numerous qualifying sub-clauses seems to defy any real sense of obligation. Indeed it has been read by some
as giving states an almost total freedom of choice and action as to how the rights should be implemented” (Craven M. The
Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights // Economic, Social and Cultural Rights: Their Implementation in
United Kingdom Law / Ed. by R. Burchill at al.UniversityofNottingham. HumanRightsLawCentre, 1999. P. 5).
34
A. Lapagecallstherightsofthesecondandthirdgeneration “false”: settingcommendablepurposes, theyhavenothingtodowithlaw.
Theycreatechaosanddistorttheideaoflaw,
whichistoensurerespectforthepersonandcorrectinjustice,
andnottogenerateaninfinitelyincreasingmassofnormsanddecisions(Lepage H. “Vrais” ou “faux” droitsdel’Homme (Euro 92
)Analyses. № 3. 15 Décembre 1998. P. 1-3
35
Art. 13 (1) enshrines the palliative wording, which leaves no doubt about the intentions of the States that have concluded
the Covenant: “Education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding,
tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups”.
33
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ّ
اللحن او حششَهاث مجالها مدذود لألسع الاوسوبُت .36لهزا ٌهخبر بهؼ الفلهاء هزه الحلىق باجها مبادب جىظيهُت
خاضت ،خاضت بالىغو الذولي فلـ (وال جخظ الىغو الذاخلي الىؾجي) .37اإلاشيلت الاظاظُت هي ان هزه الحلىق جم
ضُاغتها وفم همىرط الحلىق الفشدًت :الاكلُاث لها خم اظخخذام لغتها لىً فلـ في الحُاة الخاضت .باالظدىاد الى
رلً فان الذولت غحر ملضمت بػمان مياهت مدترمت لهزا الترار في الححز الهام ،مشل مىذ مياهت سظمُت للغاث اكلُاث.
ببعاؾت ،جملً الاكلُاث فلـ خم نذم الخذخل مً كبل الذولت والتي في ئؾاس دنم لألغلبُت الازيُت ال حعخؿُو خماًت
جشاثها مً الاخخفاء الخذسٍجي وان ًخدىٌ الى جدفت في مهشع.

اشتنتاجات:
ارن ،ال ًدل اللاهىن الذولي مشيلت الخىخُذ اللىمي وال ًػبؿها .بالهىغ ،اإلاىؿم الىلي للىكام الحذًض
(ؾبُهت الذولت ،أظغ الششنُت ،مبذأ الذملشاؾُت ،فدىي خلىق الاوعان ،مبذأ  utipossidetisالخُ )...وغو إلهخاط
هزه اإلاشيلت وهخاةجها العلبُت مشل الحشب والفلش والهجشة اللعشٍت الخ...مً هزا اإلاىؿلم اظتهذف النهب واللخل
ّ
الفلعؿُجي واكلُاث ملمىنت أخشي بدُض ال ًمىً ججىبهما بأدواث اللاهىن الذولي .فاللاهىن الذولي ولذ هى راجه هزا
النهب وهزا اللخل ووغو هزه ألاكلُاث جدذ ظُؿشة اإلاعدبذ .نىذما ال ًدمي خم جلشٍش اإلاطحر وخلىق الاوعان
خلىكها في الترار الشلافي وهىٍتها فال ًىظذ امام ألاكلُاث الا هزه الخُاساث .أوال ،كبىٌ مطحرها ال يء واخخفاؤها
باإلاهجى الشلافي ولِغ الىظىدي والفحزًاتي .زاهُا ،جشن الىؾً والهجشة الى بالد راث زلافت كشٍبتٌ .هشف الخاسٍخ الحذًض
خاالث هشحر مً الخهجحر اللعشي (هجشة ظيان ًخيلمىن الشوظُت وظمهىسٍاث الاجداد العىفُُتي ظابلا والطشب مً
هشواجُا) .زالشا ،اجهاء الهلذ الاظخماعي مً خالٌ اخز العالح ومداولت الذفام نً اللُم والحم في الهِش في اسع
ألاظذاد والحفاف نلى الشلافت .الخهبحر الشادًيالي نً رلً هى ؤلاسهاب والزي في اغلب الحاالث العالح الىخُذ في ًذ
الػهُف.38

36

The right to self-determination is enshrined in the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples of 1960, art. 1 of the Covenants of 1966 and Declaration of Principles of International Law of 1970; other rights of
peoples - in the Declaration on the Right of Peoples to Peace of 1984, Declaration on the Right to Development in 1986, Rio
Declaration on Environment and Development of 1982, etc.; minority rights are enshrined in Art. 27 of the Covenant on Civil
and Political Rights, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities of 1992, European Charter for Regional or Minority Languages of 1992, European Framework Convention for the
Protection of National Minorities of 1995.
37
Tomushat C. Rights of peoples, human rights and their relationship within the context of Western Europe // Peace, human
rights, rights of peoples. 1991. Special issue. P. 67-68.
38
Dans cette guerre, la seule arme dont dispose les Palestiniens est le terrorisme. C'est une arme terrible mais les opprimés
pauvres n'en ont pas d'autre. […] Le principe du terrorisme c'est qu'il faut tuer», Le Monde du 1er mars 1992, citant La Cause
du Peuple n°29).

مجلة العلوم الصياشية و القانون  .العذد ،27مج  - 5مارس/آرار  -2021املركز الذيمقراطي العربي  .برلين املانيا

16

جوني عاص ي/د
فالديصالف ثولصتيخ/د

التوخيذ القومي من منظور القانون الذولي

كذ ًداوٌ مما ًذافهىن نً اللاهىن الذولي جبرًش جىفُز داخلي ظُادي لعُاظت الخىظه اللىمي الخىخُذي
: هزا الخبرًش الزي كذ ًبرسه مىكف مشل مىكف هُجل ال ًلف امام الىلذ.باالظدىاد الى الاظخلشاس الذاخلي والذولي
ً ألهه ًخلم أنذاء داخلُحن لى،الخمُحز غذ مىاؾىحن مهُىحن وخذام اخشًٍ ال ًلذم هخاةج نلى اإلاذي البهُذ للششنُت
ّ
 في الحلُلت. ًكهش ان خل اإلاشيلت ملح وبزاث الىكذ ضهب ظذا.أًػا خاسظُحن وٍجهل معخلبل البششٍت غحر واضح
 ئرا واهذ.ال ًمىً ان ًيىن الحل قاهشٍا ال بذ وان ًمغ أظغ اللاهىن الذولي مشل مبذأ العُادة او مبذأ الذملشاؾُت
 فهزا هى العإاٌ فُما ظىابه غحر مخىفش،ؤلاوعاهُت كادسة نلى ئًجاد الحل او جفػل ان جبلى مشٍػت بالخذمحر الزاحي
.ختى الان
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The Globalization and its Impact on State Sovereignty
in the Arab World: A Case Study "Iraq

أ.صالح الدًن مدمد طديطر املشاقبت  -هاشط صياس ي واجتماعي -العراق

امللخص :
هضفذ الضعاؾت للخعغٍف بالعىإلات واوعياؾاتها على الضولت والؿُاصة الىَىُت ،وجدلُل ؤوعياؾاث العىإلات على الضولت العغبُت والاهٓمت الؿُاؾُت
العغبُت ،وصعاؾت وجدلُل جإزحراث العىإلات على ؾُاصة الضولت في العغاق ،وؤعخمضث الضعاؾت الزخباع صخت الافتراياث التي اهُللذ مجها ،بلى جىُْف مىهج
الخدلُل الىنفي واإلاىهج الخاعٍخي ومىهج الخدلُل الىٓمي.
وجبحن مً زالٌ الضعاؾت ؤن هىان عالكت َغصًت بحن اإلاخغحراث التي ناخبذ العىإلات وجللو الؿُاصة الىَىُت للضوٌ العغبُت ،وؤن عهغ الضولت اللىمُت
كض اهخهى وخل مدله عهغ الالصولت ونهاًت الخضوص الىَىُت ،وبن صوع الضولت بضؤ ًًعف في يبِ عملُاث الخضفم ؤلاعالمي واإلاعلىماحي والؿلع وألامىاٌ
وألافغاص عبر خضوصها مما ؤزغ بكيل ؾلبي على ؾُاصتها الىَىُت ،وكض َغخذ العىإلات مفاهُم وكًاًا الضًمىكغاَُت وخلىق ؤلاوؿان واإلاكاعهت الؿُاؾُت
ً
بلىة في العالكاث الضولُت وؤنبدذ ؤصاة للخضزل في الكاون الضازلُت للضوٌ ،وبن للعىإلات ؤزاعا ؾلبُت هثحرة على العالكت بحن الخاهم واإلاديىم في الىًَ
العغبي ولها جضاعُاث اكخهاصًت وؾُاؾُت واحخماعُت وهفؿُت وؤهماٍ ؾلىهُت وفىغٍت وزلافُت ،وجىص ي الضعاؾت بالعمل على حعؼٍؼ الؿُاصة الىَىُت في
الضوٌ العغبُت والخض مً الخضزالث الخاعحُت في الكاون الضازلُت للضوٌ العغبُت بما ٌعؼػ مً كىة الضولت العغبُت وجماؾىها في ْل جؼاًض التهضًضاث الخاعحُت
الى تهضص هُان الضولت العغبُت واؾخلغاعها مً زالٌ حعؼٍؼ الىخضة الىَىُت والخماؾً الىَني ،والعمل على انهاء الاهلؿام الُاثفي في العغاق بما ٌؿهم في
بعاصة بىاء الضولت العغاكُت على ؤؾـ صًملغاَُت خلُلُت بعُضة عً الىالءاث الُاثفُت .
الكلماث املفتاخيت :العىإلات ،ؾُاصة الضولت ،الىًَ العغبي ،العغاق.
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.
Abstract
The study aimed to introduce globalization and its implications for the state and national
sovereignty, and to study and analyze the implications of globalization for the Arab state and
Arab political systems, and to study and analyze the effects of globalization on the state’s
sovereignty in Iraq, and the study was adopted to test the validity of the assumption from
which it was launched, to employ the descriptive analysis approach, the historical approach,
and the method of systematic analysis.
It was found through the study that there is a direct relationship between the variables
that accompanied globalization and the diminution of national sovereignty, and that the
relationship of globalization with the nation-state does not go in the direction of the decline
of state power and the erosion of its sovereignty as far as the matter of regression in its
function is concerned, and that the era of the nation-state has ended and replaced by the era
of non-state and the end of National boundaries and that Iraqi sovereignty has been
subjected to decline gradually since 1991, starting with the United Nations resolutions
issued by the United Nations, which undermined the political and military sovereignty of
Iraq, and Iraq became practically subject to international resolutions that were issued from
time to time and which continued until 2003, and the study recommends That there is an
essential need to formulate a new model for the nature of the state and the concept of
sovereignty in it that can keep pace with the changes of the times, and work to strengthen
national sovereignty in the Arab countries and limit external interventions in a way that
enhances the strength and cohesion of the Arab state in light of the increasing external
threats to the entity’s existence and stability through Strengthening national unity and
national cohesion.

Keyword: The Globalization, Impact, State Sovereignty, the Arab World, Iraq.
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املقدمت:
ؤزغث اإلاخغحراث التي ناخبذ العىإلات على مفهىم الؿُاصة الىَىُت وهُاق جُبُلها في اإلاجالحن الضازلي
والخاعجي ،ووان لخلً الخدضًاث مهاصعها الضازلُت والخاعحُت ،التي ؤزاعث بضوعها الخاحت بلى عنضها وجدلُل مضي
جإزحرها على مفهىم الؿُاصة ،وهىان عالكت َـغصًت مدخملت بحن اإلاخغحراث التي ناخبذ العىإلات وجللو الؿُاصة
الىَىُت ،هما ؤهه هىان عالكت َغصًت مدخملت بحن جإزغ ؾُاصة الضولت بمخغحراث العىإلات والخغحر في مًمىن الىْاثف
التي جلىم بها الضولت ،هما ًمىً اللىٌ ؤًًا ؤن هىان عالكت عىؿُت مدخملت بحن جلضم الضولت ومضي جإزغها بمخغحراث
العىإلات.
بعض الخُىعاث الهاثلت التي قهضها العالم لم حعض الؿُاصة الىَىُت بلاصعة على الهمىص في مىاكعها اإلاازغة
واإلاخماؾىت واإلاخدغعة بلى خض هبحر مً الًغىٍ الخاعحُت؛ ؾىاء في اإلاجاٌ الاكخهاصي ؤم الاحخماعي ؤم الثلافي ؤم
الؿُاس ي ،قاءث الضوٌ طلً ؤم ؤبذ ،وجُغح العىإلات الؿُاؾُت جدضي زغوج العملُت الؿُاؾُـت مً خضوص الضولت
اللىمُت على الىُاق العالمي مً خُث الاهخلاٌ الخغ لللغاعاث والدكغَعـاث والؿُاؾاث واللىاعاث والخُاعاث عبر
اإلاجخمعاث بإكل اللُىص والًىابِ ،عالوة على جُىٍغ الغوابِ الؿُاؾُت والاكخهاصًت والثلافُـت على مؿخىي عالمي،
وجُىٍغ ألاهٓمت الؿُاؾُت في صوٌ العالم الثالث بةصزاٌ بنالخ اث ؾُاؾُت واحخماعُت واكخهاصًت على هٓمها
اإلاسخلفت مما ؤهـل صوع الضولت لخلضًـم مؼٍض مـً الخضماث الىاجخت إلاىاَىحها ،عالوة على انهُاع الىٓم اإلاُللت التي
واهذ الؿلُت فحها جدخىغها فئت معُىت(.)1
ً
ومً ؤواثل صوٌ اإلاىُلت التي هالذ اؾخلاللها العغاق ،التي عملذ خثِثا على بىاء هٓامها الؿُاس ي الىَني ،بط
فاعلت في اإلاجاٌ الاكلُمي ،خُث
ؤصواع
ٍ
جإؾؿذ الضولت العغاكُت الخضًثت عام  ،1921وخاوٌ كاصة العغاق ألاواثل لعب ٍ
ً
ً
اهًم العغاق الى عهبت ألامم في  2حكغًٍ ألاوٌ  ،1932وؤنبذ عًىا ماؾؿا إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة وحامعت الضوٌ
ً
العغبُت ،وعًى فاعال في العضًض مً ألاخالف والخىخالث ألاكلُمُت ،وزانت معاهضة ؾعض آباص عام  1937الظي
حمعذ العغاق وجغهُا وؤًغان وؤفغاوؿخان ،همىٓمت بكلُمُت حعمل على الىإي باإلاىُلت مً الهغاعاث الضولُت،
ومكغوع الهالٌ الخهِب الظي جبىاه عثِـ وػعاء العغاق هىعي الؿعُض  1943-1933الهاصف الى جىخُض بالص الكام
وبالص الغافضًً جدذ لىاء ألاؾغة الهاقمُت ،وخلف بغضاص عام  1955الظي حمع بغٍُاهُا وجغهُا والعغاق وبًغان
وباهؿخان ،الهاصف الى نض اإلاض الكُىعي آهظان ،خُث وان العغاق باعة مً باع الخجاطب الضولي في فترة بخخضام
ً
الثىاثُت اللُبُت ،هظلً عمض العغاق على اكامت ؤلاجداص الهاقمي في  14قباٍ عام  ،1958عصا على كُام الجمهىعٍت
العغبُت اإلاخدضة بحن مهغ وؾىعٍا في ألاوٌ مً قباٍ عام  ,1958وعىضما جضفم الىفِ في العغاق ؤيُف الى مىكعه
ً
ً
الاؾتراجُجي عامال مهما ػاص مً اهخمام ألاَغاف الضولُت بهظا البلض ،وقهضث مغخلت الدؿعُيُاث اخخالٌ العغاق
()1بوبوش ،زلمد ،اثر التحوالت الدولية الراهنة على السيادة الوطنية ،الرباط :جامعة زلمد اخلامس ،2006 ،ص.122
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لليىٍذ عام  ،1990وصزىٌ العغاق في مىاحهت مع اإلاجخمع الضولي في خغب جدغٍغ اليىٍذ التي ؤصث الى جضمحر ملضعاث
ً
العغاق العؿىغٍت والاكخهاصًت والبكغٍت والعلمُت ،فًال عً فغى خهاع صولي قامل ؤصي الى انهان الضولت العغاكُت
وجم اخخاللها في عام  2003مً كبل الىالًاث اإلاخدضة وبغٍُاهُا في  9هِؿان  ،2003وعلُه حاءث الضعاؾت الخالُت
لبُان جإزحراث العىإلات على ؾُاصة الضولت الىَىُت في الىًَ العغبي بكيل عام وفي العغاق بكيل زام.
مشكلت الدراصت:
للض قيلذ العالكت ما بحن الضولت والعىإلات بخضي ؤهم هلاٍ الخالف والخباًً ما بحن الباخثحن في العالم العغبي
إلاا للعىإلات مً ؤوعياؾاث على العضًض مً الجىاهب الؿُاؾُت والاحخماعُت والاكخهاصًت ألامغ الظي حعلهم ًلفىن على
مفتـرق َــغق خــىٌ َبُعـت هــظه العالكــت ،فاللؿـم ألاوٌ ًــغي فــي العىإلاــت ؤنهـا كلهــذ ؾــُاصة الضولـت وكلهــذ مــً هفىطهــا
وؾــُُغتها علــى خــضوصها الؿُاؾــُت ألامــغ الــظي حعلهــا عغيــت للخــضزل ألاحىبــي وجــضزل الكــغواث مخعــضصة الجيؿــُاث فــي
قاونها الضازلُت ،ؤما اللؿم آلازغ فحري في العىإلات ؤنها لم جفلض الضولت مياهتها وؤهمُتها ولىجها غحرث مً وْاثفها والتي
جخغحــر ف ــي يــىء الخ ــإزحراث الضازلُــت والخاعحُ ــت ،مــً هى ــا جد ــاوٌ الضعاؾــت ؤلاحاب ــت عــً ؤلاق ــيالُت اإلاُغوخــت الخالُ ــت :م ــا
اوعياؾــاث العىإلاــت علــى الاهٓمــت الؿُاؾــت العغبُــت ومــا ؤهــم اوعياؾــاث العىإلاــت علــى الؿــُاصة الضولــت العغبُــت وهــل
هىان ؤزغ للعىإلات على ؾُاصة الضولت في العغاق
أهميت الدراصت:
جــإحي ؤهمُــت هــظه الضعاؾــت فــي ؤنهــا مــً يــمً الضعاؾــاث التــي جدــاوٌ بللــاء مؼٍــض مــً الًــىء علــى ْــاهغة العىإلاــت
وجإزحراتها اإلادخملت وآلاهُت على الضولت واإلاجخمع وألافغاص مً زالٌ ببغاػ اإلاخغحراث الغثِؿت التي ؤخضزتها العىإلات فـي الخُـاة
ؤلاوؿاهُت على مسخلف ُ
الهعض الاحخماعُت والؿُاؾُت والثلافُت والاكخهاصًت.
وجيبع ؤهمُت الضعاؾت مً ؤهمُت اإلاعلىماث التي ؾِخم الخهىٌ علحها ،ومً الىخاثج التي ؾدخىنل الحها الضعاؾت
والتي جخعلم بالعىإلات وجإزحراتها على الاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت  ،هما جىمً ؤهمُت الضعاؾت في ؤنها مً الضعاؾاث
الخضًثت في خضوص علم الباخث التي جدىاوٌ جدلُل جإزحر العىإلات على الؿُاصة في الاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت بكيل عام،
وعلى ؾُاصة الضولت في العغاق مىظ عام .2003
هما ؤهه مً اإلاامل ؤن ٌؿخفُض مً الضعاؾت الفئاث الخالُت:


ألاواصًمُىن اإلاهخمىن باألهٓمت الؿُاؾُت العغبُت ومجاٌ العىإلات الؿُاؾُت وؾُاصة

الضولت.
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الباخثىن مً زالٌ حعل الضعاؾت هىاة لضعاؾاث ؤزغي مكابهت ؤو جىمُلُت.

أهداف الدراصت :تهضف هظه الضعاؾت بلى:


الخعغٍف بالعىإلات واوعياؾاتها على الضولت والؿُاصة الىَىُت.



صعاؾت وجدلُل ؤوعياؾاث العىإلات على الضولت العغبُت والاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت.



صعاؾت وجدلُل جإزحراث العىإلات على ؾُاصة الضولت في العغاق.

أصئلت الدراصت :حؿعى الضعاؾت لإلحابت عً الدؿائالث الخالُت:


ما مؿخىي جإزحر العىإلات على الضولت والؿُاصة الىَىُت



هُف ؤزغث العىإلات الؿُاؾُت على ؾُاصة الضولت العغبُت والاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت



ما مؿخىي جإزحر العىإلات الؿُاؾُت على ؾُاصة الضولت العغاكُت بعض عام 2003

فرضيت الدراصت :جىُلم الضعاؾت مً الفغيُت الخالُتً :ىحض عالكت اعجباَُت ؾلبُت بحن العىإلات (الؿُاؾُت،
والاعالمُت ،والاحخماعُت ،والاكخهاصًت) وبحن ؾُاصة الضولت في الىًَ العغبي ،وٍخفغع مً هظه الفغيُت الفغيُاث
الفغعُت الخالُت:



ًىحض جإزحراث ؾلبُت للعىإلات الؿُاؾُت على ؾُاصة الضولت العغبُت.



ًىحض جإزحراث ؾلبُت للعىإلات على ؾُاصة الضولت العغاكُت بعض عام .2003
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مصطلحاث الدراصت:
ً
العوملت اصطالخا هي  :الخضازل الىاضح ألمىع الاكخهاص والاحخماع والؿُاؾت والثلافت والؿلىن صون اعخماص
ًظهغ بالخضوص الؿُاؾُت للضوٌ طاث الؿُاصة ؤو اهخماء بلى وًَ مدضص ،ؤو لضولت معُىت وصون خاحت بلى بحغاءاث
(. )1

خيىمُت .

الىظام الضياس ي :عغف حابغٍُل ؤإلاىهض الىٓام الؿُاس ي بإهه هُان مدضص مً الخفاعالث التي جدضر في ول
ّ
والخىُف ،ؾىاء ما حعلم مً طلً
اإلاجخمعاث اإلاؿخللت ،وجترهؼ وُْفت هظا الىٓام في جدلُم عملُاث الاهضماج
بالضازل ؤو في عالكت اإلاجخمع بغحره مً اإلاجخمعاث الخاعحُت ،وطلً بإؾلىب الاؾخسضام الفعلي ؤو التهضًض بةؾخسضام
وؾاثل ؤلاهغاه اإلااصي اإلاكغوع ؤو اللاهىوي(.)2
الضيادة :وحكحر الى الخمخع بالؿلُت العلُا وجغجِب قاونها الضازلُت والخاعحُت ،وعضم جبعُتها ألي ؾلُت ؤزغي
في الضازل ؤو في الخاعج(ّ ،)3
وَعبر عً هظا "الؿلُان" في لغت اللاهىن الضولي ،بما للضولت مً ؾلُت على ؤلاكلُم الظي
ً
ً
ً
جسخو به ؤفغاصا وؤمىالا وجىُٓما وكاهىها ،والؿُاصة هي الضاللت الغثِؿُت لهظه اإلالىُت وهي ؾلُت الضولت العلُا على
ععاًاها ،واؾخلاللها عً ؤًت ؾلُت ؤحىبُت ،وٍيخج عً هظا ؤن ًيىن للضولت وامل الخغٍت في جىُٓم ؾلُاتها الدكغَعُت
وؤلاصاعٍت واللًاثُت وؤًًا لها ول الخغٍت في جباصٌ العالكاث مع غحرها في العمل على ؤؾاؽ مً اإلاؿاواة الياملت
بُجها” (.)4
مىهجيت الدراصت:
حعخمض الضعاؾت الزخباع صخت الافتراى الظي اهُللذ مىه ،بلى جىُْف مىهج الخدلُل الىنفي واإلاىهج
الخاعٍخي في معالجت مىيىع الضعاؾت خُث ًخم اؾخسضام اإلاىهج الىنفي في حغُُت الجاهب الىٓغي مً الضعاؾت
واإلاخعلم بخدضًض ازغ العىإلات على ألاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت ،ؤما اإلاىهج الخاعٍخي فُلىم على ؤؾاؽ ؤن الخاعٍش هى
مدىع فهم ؤي ْاهغة ؾُاؾُت ؤو هٓغٍت ؾُاؾُت للىكىف على مجمل مغاخل جُىع وبىاء الضوٌ العغبُت ،فالىٓام هى
وؾِ جفاعلي حؿخجُب عىانغه للخافؼ الخاعجي (اإلاضزالث) ،وٍىنف الىٓام بالؿُاس ي وطلً ؤهه ًسخو بالٓاهغة
الؿُاؾُت ،فالىٓام الؿُاس ي ًىهغف الى الُغٍلت التي جماعؽ بها الؿلُت ،وكضعتها على الاؾخجابت للخدضًاث او
الًغىٍ التي جىاحهها ،وجخفاعل معه لُترجب على عملُت الخفاعل هظه هخاثج مدضصة ًُلم علحها حؿمُت مسغحاث،
وعلى هظا عهؼ (صًفُض اٌؿخىن) في جدلُالجه الىٓمُت على الجاهب اإلاخعلم بملضعة الىٓم الؿُاؾُت على الاؾخجابت
()1عبد اهلل ،امساعيل صربي .الكوكبه :الرأمسالية العادلية يف مرحلة ما بعد االمربيالية .المستقبل العربي ،1997 ،)222( ،ص.5

Dougherty & Robert Pflatzgraff. Contending Theories of International Relations. N.Y: Lippincott, 1971, p113.((2

()3احللو ،ماجد راغب .النظم السياسية والقانون الدستوري ،اإلسكندرية :منشأة ادلعارف ،2005 ،ص62

()4أبو هيف ،على صادق ،القانون الدولي العام ،اإلسكندرية :منشأة ادلعارف ،ط ( ،1975 ،)11ص120
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لًغىٍ البِئت ومازغاتها ،وهظه الًغىٍ التي ًُلم علحها مُالب ؤو خاحاث ) (Demandsكض جيبع مً البِئت
الخاعحُت للىٓام هما كض جىبثم مً صازل الىٓام هفؿه ،وجخىكف َبُعت اللغاعاث والؿُاؾاث التي ًخىنل الحها
الىٓام في مجاٌ اؾخجابخه لخلً الًغىٍ واإلاُالب ،على اللضع اإلاخاح له مً الامياهاث واإلاىاعص اإلاؿاهضة او ما ٌؿمُه
) (Supportsوحعني ان الىٓام ،ومً وحهت هٓغ(صًفُض اٌؿخىن) ٌعمل في يىء كضعجه على الاؾخجابت لًغىَاث البِئت
الخاعحُت  ،بما ًمخلىه مً امياهاث ومىاعص لُخسظ كغاعاث وٍدبع ؾُاؾاث ًيىن بملضوعها مىاحهت  ،او معالجت ما
ًىاحهه مً مكىالث(.)1
وعلُه ؾِخم جىُْف هظه اإلاىاهج في جدلُل اوعياؾاث العىإلات على الؿُاصة الىَىُت في العغاق.

ً
ثاهيا :الدراصاث الضابقت:
جم عغى الضعاؾاث الؿابلت التي حعغى مىيىع الضعاؾت وجم جهيُفها صعاؾاث عغبُت وصعاؾاث ؤحىبُت هما
جم عغيها مً ألاخضر الى ألاكضم هما ًلي:
الدراصت العربيت:
دراصت (بعيطي ــش )2( )2020 ،هضفذ الى بُان ؤن العالم العغبي وبقيالُاث وجدضًاث العىإلات الؿُاؾُت في ْل
العىإلات لم حعض الضولت مُللت الُض في مماعؾت بعٌ مٓاهغ الؿُاصة ،فلض ؤصث الخُىعاث الؾُما في بعضها الؿُاس ي
بلى جللُو ؾُاصة الضولت ،وفي ْل هظا الىيع اهدؿبذ ؤَغاف ؤزغي ؤصواعا مهمت في عملُت بىاء الىٓام الضولي ،وكض
وان وكع نضمت العىإلات عىُفا على ؤغلب الضوٌ ،ولم ًىً العالم العغبي اؾخثىاءا مً هظه اللاعضة ،بل بن جدضًاث
العىإلات على الضوٌ العغبُت واهذ بالغت الجؿامت وعلى مسخلف الجىاهب ؤلاوؿاهُت وألانعضة الؿُاؾُت بالخهىم.
دراصت (عياش ي )3( )2015 ،هضفذ الضعاؾت الى بُان ؤزغ العىإلات على الؿُاصة في الىًَ العغبي وعغيذ
الضعاؾت خالت الجؼاثغ هضعاؾت لخالت الضولت ،وخاولذ هظه الضعاؾت الخُغق بلى ؤلاَاع اإلافاهُمي والىٓغي للؿُاصة
والعىإلات ،وصعاؾت جُبُلُت للمىيىع ،وٍخعلم ألامغ بدالتي العغاق ولُبُا التي قهضجا ؤبغػ مٓاهغ الازتراق اللاهىوي
والؿُاس ي للؿُاصة الىَىُت هما جًمً جإزحر العىإلات على واكع الخلىق الؿُاؾُت للمغؤة العغبُت ،وطلً مً زالٌ
الخُغق إلابضؤ اإلاكاعهت الؿُاؾُت للمغؤة العغبُت والجؼاثغٍت في ْل مىاػهت بحن َبُعت ومدخىي الدكغَعاث والاجفاكاث
الضولُت وواكع الدكغَع الىَني مً زالٌ آلالُاث والًماهاث ،وزلهذ الضعاؾت ؤن للعىإلات هخاثج وآزاع في اجفاكاث
( )2بعيطي ــش ،يوسف .العالم العربي وإشكاليات وتحديات العولمة السياسية .ألمانيا :المركز الديمقراطي العربي.2020 ،

(1( Dougherty & Robert 1971, iped, p112.

()3عياشي ،حفيظة .أثر العولمة على السيادة في الوطن العربي  -دراسة حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،الجزائر.2012 ،
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مىٓمت الخجاعة العاإلاُت على الؿُاصة الىَىُت لضوٌ الىًَ العغبي ،والجضٌ اللاثم بحن الاججاه اللاثل بخالش ي الؿُاصة
في ْل العىإلات.
دراصت (زريقاث )1( )2002،هضفذ الضعاؾت بلى بُان اججاهاث ؤعًاء مجلـ ألامت في ألاعصن (ألاعُان والىىاب)
هدى جإزحراث ْاهغة العىإلات على الىْاثف الؿُاؾُت ،الاكخهاصًت ،الاحخماعُت ،ؤلاصاعٍت والثلافُت للضولت وؤزغ طلً على
اإلاجخمع والجماعاث وألافغاص ،واعخمضث الضعاؾت على عُىت عكىاثُت مً ؤعًاء مجلـ ألامت ،وكض جُىع الباخث
ألاؾئلت مً ؤحل الخهىٌ على اإلاعلىماث الالػمت وبعض جدلُل اإلاعلىماث ،جىنل الضعاؾت بلى الىخاثج مً ؤهمها ؤن
ؤعًاء مجلـ ألامت (ألاعُان والىىاب) لضيهم اججاهاث بًجابُت خىٌ جإزحر ْاهغة العىإلات اإلاباقغ على وْاثف الضولت في
اإلاجخمع وعلى الجماعاث وألافغاص ،وهما ؤن ؤعًاء مجلـ ألامت لضيهم اججاهاث بًجابُت ججاه جإزحر ْاهغة العىإلات في
حعمُم خلىق ؤلاوؿان ،وجىحه ألاهٓمت الؿُاؾُت هدى الضًملغاَُت وجُىٍغ الخىاع بحن الثلافاث على الؿاخت
الضولُت.
الدراصاث ألاجىبيت:
()2

خُث بُيذ هظه الضعاؾت ؤن العالكاث الضولُت كض جم جإؾِؿها في نهاًت خغب

دراصت )(Fassue 2018
ً
ألاعبعحن عاما بعض معاهضة وؾخفالُا عام  ،1658خُث ؤلؼمذ هظه اإلاعاهضة الضوٌ اإلاىكعت علحها باخترام ؾُاصة الضوٌ
ألازغي وعضم الخضزل في قاونها وكض عغفذ معاهضة وؾخفالُا الؿُاصة على ؤنها اللىة اإلاُللت للملً ،على ؤن مفهىم
الؿُاصة على هظا الىدى حغحر بعض الثىعة الفغوؿُت ،زانت بعض كُام الكعب الفغوس ي باإلَاخت بملً فغوؿا ،واعخبر
الكعب هفؿه هى مهضع الؿلُت والؿُاصة ،زم ؤزظ مفهىم الؿُاصة ًضزل في بَاع كاهىوي هما صزل مفهىم الؿُاصة
بهظا الكيل في الاجفاكُاث الضولُت التي واهذ بدىُٓم مً الهُئاث الضولُت مثل ألامم اإلاخدضة والتي وكعذ علحها صوٌ
مً وافت الجيؿُاث.
دراصت ( ،)3()Orozalieva,2010هضفذ الضعاؾت الى بُان وفهم هُفُت العىإلات الؿُاؾُت والاكخهاصًت
والاحخماعُت والعملُاث التي جازغ على الخىمُت الاحخماعُت والاكخهاصًت في بلضان الاجداص الؿىفُُتي الؿابم ،وبُان
ً
هُف ؤن ول بلضان آؾُا الىؾُى ،والتي الجؼاٌ جداوٌ اًجاص ؤماهً لهم في عالم مترابِ حضا في ْل العىإلات ،وبُان
هُفُت مداولت صوع الاجداص الؿىفُتي الؿابم في آؾُا الىؾُى اجساط كغاع فخذ ألاؾىاق ،وزلهذ الضعاؾت الى الترهحز
على الجىاهب الاًجابُت والؿلبُت للعىإلات في صوٌ آؾُا الىؾُى ،خُث شجعذ الخىمُت والخُىي ،واهخلاٌ عئوؽ
( )1زريقات ،فايز شراري .اتجاهات أعضاء مجلس األمة األردني (األعيان والنواب) نحو تأثير العولمة على وظائف الدولة ،مجلة المنارة ،جامعة آل البيت.2002 ،)1( 12 ،

2

( ) Fassue Kelleh. The Changing Paradigm of State Sovereignty, in The International System, Kean University, Kansas CityMissouri. 2018.
(3) Orozalieva Karina, W5 Impact Of Globalization On Socio-economic and Political Development Of , The Central Asian
Countries, University Of South Florida, USA. 2010.
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ألامىاٌ والهجغة ،وفخذ ألاؾىاق العاإلاُت مً حهت ،ولىً مً حهت ؤزغي ايُغث صوٌ آؾُا الىؾُى إلًجاص مىكف
ؾُاس ي ًغض ي مهالح الجهاث الفاعلت في الضازل والخاعج.
ما ًميز الدراصت عن الدراصاث الضابقت:
جخمحز هظه الضعاؾت عً الضعاؾاث الؿابلت التي جم عغيها بيىنها جدىاوٌ إلاىيىع لم جدىاوله الىثحر مً
الضعاؾاث وألابدار العلمُت خُث ؤن معٓم الضعاؾاث الؿابلت كض عهؼث على مىيىع العىإلات وجإزحراتها الؿُاؾُت
بِىما جدىاوٌ الضعاؾت الخالُت وجغهؼ على جدلُل جإزحراث العىإلات هإخض الٓىاهغ الؿُاؾُت التي قهضتها الىٓام الضولي
مىظ علض الدؿعُيُاث وجضاعُاتها على الضولت العغبُت والؿُاصة في الضولت العغبُت بكيل عام واهمىطج العغاق بكيل
زام.

أول جأثيراث العوملت الضلبيت والاًجابيت للضيادة الوطىيت للدولت في الوطن العربي:
ان الاعخلاص الؿاثض هى ؤن جىىىلىحُا اإلاعلىماث وقفافُت الغؤي العام ،ؾخعمل على جىفحر ؤفًل مىار
للمماعؾاث الضًملغاَُت ،زم عصصث العضًض مً اإلاهاصع مفاهُم حضًضة غحر مؿبىكت مثل "صًملغاَُت الاهترهذ" ،ؤو
"اإلاُىغو صًملغاَُت" والتي مً قإنها بؾلاٍ الخللت الىؾُُت للخمثُل الىُابي الخالي التي جفهل بحن الجماهحر
وؤحهؼة اجساط اللغاع ،فيل جىىىلىحُا ،باإليافت بلى محزاتها ،لها مساَغها التي ًمىً ؤن جٓهغ ولى بعض خحن ،وَغخذ
بعٌ اإلاهاصع آلاماٌ واإلاساَغ مً مىٓىع الغئٍت اإلاعلىماجُت ،وطلً في مجاٌ "ؾلُت الضولت وؾُاصتها" ،مما ًسو
كًُت الضًملغاَُت على وحه الخهىم ،ؤما عً الىحه الاًجابي الظي ًجؿض صًملغاَُت الاهترهذ ،فةهه ًخمثل في(:)1
.1

جللُو حجم الخيىماث وؤعبائها ،والخسلو مً ؾُىة البحروكغاَُت مً زالٌ الخيىمت

الالىتروهُت.
.2

اكامت هٓم خىم عاإلاُت لؼٍاصة الخيؿُم والخعاون الضولي واقاعت هٓم الخىم الهالح.

.3

جىفحر مىار ؤفًل إلاماعؾت الضًملغاَُت والخهضي لؿُىة الىٓم وؾُُغة اإلاىٓماث.

ؤما في مجاٌ اإلاساَغ ؤو الىحه الؿلبي ،فلض حاءث والخالي(:)2
.1

عجؼ الخيىماث عً زضمت مىاَىحها ،وْهىع اإلاؼٍض مً "اإلاعلىكغاَُت" لؼٍاصة الاعخماص على

هٓم اإلاعلىماث.
.2

اهتهان ؾُاصة الضوٌ وازتراق الخضوص باؾخسضام اإلاعلىماجُت.

( )1عبداخلالق ،عبداهلل ،عودلة السياسة والعودلة السياسية ،المستقبل العربي ،العدد  ،2002 ،278ص.27
( )2هالل ،علي الدين ومسعد ،نيفني .النظم السياسية العربية قضايا االستمرار والتغيري ،كتب عربية ،2007 ،ص.38
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أ.صالح الدًن مدمد
طديطر املشاقبت

اؾخسضام هٓم اإلاعلىماث هإصاة للغكابت الالىتروهُت على ألافغاص والجماعاث.

ً
وفي خالت اإلاض ي كضما في ايعاف "ؾلُت" الضولت جدذ وَإة العىإلات ،فلض ًهل ألامغ بلى خض عجؼ الضولت عً
ً
الىفاء بالتزاماث العلض الاحخماعي ججاه اإلاىاَىحن ،لخهل في نهاًت ألامغ بلى صولت ال ججض لها صوعا بال اللُام بىُْفت
ً
"خاعؽ الؿىق" ،بضال مً صوعها الؿابم هغاعُت إلاهالح اإلاىاَىحن ،واللًُت ألابغػ التي ؤفغػتها بقيالُت "العىإلات" هى
ما ًخعلم بما ًُلم علُه الضًملغاَُت العاإلاُت ،بمعنى جُىٍغ مجخمع عالمي على ؤؾـ صًملغاَُت(.)1
مً ؤهم آزاع الثىعة الخلىُت في مجاٌ الاجهاالث هؿغ اخخياع الضولت للمعلىمت ،ؾىاء مً خُث نىاعتها ؤو
ً
وكغها ،خُث وفغث الخلىُاث الجضًضة مؿاخت هبحرة حضا لألفغاص والخىُٓماث للمؿاهمت في نىاعت اإلاعلىماث وبثها،
ولم ٌعض هاالء مجغص مخللحن ؾلبُحن إلاا جغوج له وؾاثل الاعالم الغؾمُت ،مما عؼػ مؿخىي الىعي الؿُاس ي الظي ٌعض
مً قغوٍ الخدغن الكعبي للًغِ باججاه الانالح(.)2وٍمىً مالخٓت ؤهمُت هظا الخُىع مً زالٌ العضص الهاثل مً
اإلاىاكع على قبىت الاهترهذ التي ًاؾؿها ألافغاص لبث اإلاعلىمت والخىانل مع الغحر في حمُع اإلاجاالث ،فعلى ؾبُل
اإلاثاٌ ،ججض ؤن هسبت مً الضعاة والىاقُحن والؿُاؾُحن ،باججاهاتهم ولها في الىثحر مً الضوٌ العغبُت ،كض ؤؾؿىا
مىاكع ٌؿخسضمىنها ليكغ ؤفياع وؤعاء لم ًىً مً اإلامىً وكغها عبر وؾاثل الاعالم الغؾمُت وؤنبدىا بظلً ٌؿاهمىن
بلى خض ما في حكىُل الىعي الكعبي(.)3
فىٓام العىإلات هى صعىة لخظوٍب الخضوص وعفع الخىاحؼ وبخالٌ الخصخهتً ،حجم ؾلُت الضولت وَؿلب
نالخُاتها وؤصواعها الخُىٍت ،مما ًجعله ًىغؽ بكيل نغٍذ ؤَغوخت نهاًت الضولت ،وكض عبر الجابغي عً هظا اإلاىكف
بىيىح في كىله "العىإلات هٓام ًلفؼ على الضولت وألامت والىًَ :هٓام ًغٍض عفع الخىاحؼ والخضوص ؤمام الكبياث
واإلااؾؿاث والكغواث اإلاخعضصة الجيؿُت ،وبالخالي بطابت الضوٌ الىَىُت وحعل صوعها ًلخهغ على اللُام بضوع الضعوي
لكبياث الهُمىت العاإلاُت()4وكض بغػث زالزت َغوخاث خىٌ مىيىع العىإلات وجإزحرها على الضولت وهي:
 ألاطروخاث املتفائلت:ًغي ؤههاع ألاَغوخت اإلاخفاثلت ؤن ألامغ في بَاع العالكت بحن العىإلات والضولت اللىمُت ال ٌعني نهاًت الضولت ،بضلُل
ؤن اهدؿاع صوع الضولت وجأول الؿُاصة وطوبان الخضوص ال ًيىن بال في خالت الاؾخعماع ،وملىلت نهاًت الضولت هي ملىلت
ً
ً
مخضاعُت وال ججض لها ؾىضا ؤو جإؾِؿا ،بنها ملىلت خؿب اإلاخفاثلحن جسخلِ فحها ؤلاًضًىلىحُا بفلؿفت الافخخان
(1)Barry Holden, Global Democracy: Key Debaten, London, New York: Routledge, 2000, p52.

( )2عبداخلالق ،عبداهلل ،2002 ،مرجع سابق ،ص.29
( )3هالل ،علي الدين ومسعد ،نيفني ،2007 ،ص.40

( )4اجلابري ،زلمد عابد .العودلة واذلوية الثقافية ،المستقبل العربي ،العدد  ،228فرباير ،1998 ،ص.19
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بإزالكُاث الهضم والجهاًت والدكائم ،وال جغقى بلى مؿخىي الُغح العلمي ألاواصًمي ،فالضولت ػمً العىإلات هُان كاثم
بظاجه ،جماعؽ ؾُاؾتها الضازلُت والخاعحُت على هدى ًًمً لها الؿُاصة والكغعُت اللاهىهُت ،هما ؤن الضولت ال جضزغ
حهضا في اللُام بإصواعها الاكخهاصًت والؿُاؾُت والاحخماعُت ،وجخضزل في معٓم الخاالث هملجن ومكغع .وَؿىق
ؤههاع ألاَغوخت اإلاخفاثلت حملت مً الضالثل التي جاهض صخت اإلالىلت التي جىُلم مً الترهحز على كىة الضولت
وايُالعها بىْاثفها على هدى ؤقمل وؤجم ،وهي هما ًلي(:)1
 .1بن هفلاث الضولت ما ػالذ مغجفعت في معٓم صوٌ العالم ،مما ٌؿمذ للضولت باللُام بضوع هبحر في
ً
الاكخهاصًاث اللىمُت اهُالكا مً ؾُُغتها على حؼء هبحر مً مىاعص اإلاجخمع وجىحُه هظا الجؼء لخدلُم ؤهضافها.
بن ؤغلب الكغواث الضولُت جىحض ؤنىلها في وَجها ألام ،وحؼء هبحر مً مبُعاتها ٌؿتهلً في الىًَ

.2

ألام ،لظلً فهي مخجظعة في الىًَ ألانلي وجدخاج بلى الضولت في مجاالث عضًضة.
وحؿعى بعٌ اإلاىٓماث الضولُت بلى جبني ألاَغوخت اإلاخفاثلت في ؾُاق جدضًضها إلافهىم العىإلات ،وكض ْهغ هظا
الخدضًض في التروٍج إلالىلت العىإلات وجىؾُع مؿاخت اؾدُعابها وجمثلها بحن ؾاثغ الضوٌ(.)2
 ألاطروخاث املعتدلت:ؤن عالكت العىإلات بالضولت اللىمُت ال حؿحر في اججاه جغاحع كىة الضولت وجأول ؾُاصتها بلضع ما ًخعلم ألامغ
بالتراحع في وُْفتها ،وؤن عهغ الضولت اللىمُت كض اهخهى وخل مدله عهغ الالصولت ونهاًت الخضوص الىَىُت ،فالضولت
هكيل ؤعقى مً ؤقياٌ جُىع اإلاجخمع البكغي ماػالذ هُاها ًىعم بالؿُاصة واللىة والاؾخلاللُت ،وبن ما خضر مً
ً
ً
حغحراث ومؿخجضاث في مفهىم الضولت اللىمُت ػمً العىإلات ال ٌعضو وىهه جغاحعا في وُْفت الضولت وجللُها لبعٌ
ؤصواعها الاكخهاصًت ،والخضزل اإلاباقغ في عملُت ؤلاهخاج ،وخماًت مىخجحها مً اإلاىافؿت الخاعحُت ،ومع طلً فةن
ً
ً
ً
الخضًث عً الضولت اللىمُت هضولت كىٍت وفاعلت ومؿخللت عً ول جىحه زاعجي ًبلى ؤمغا ممىىا وواعصا(.)3
وبىاءا على هظه ألاَغوخت فةن عالكت العىإلات بالضولت ال جمـ ميىهاث الضولت وقغوٍ ؾُاصتها ،بل هي عالكت
جغوم بالضعحت ألاولى بعاصة نُاغت وْاثف الضولت وجىحُه اؾتراجُجُتها وؾُاؾتها الاكخهاصًت على هدى ٌؿمذ لهظه
ألازحرة بامخُاء كاَغة العىإلات.
( )1األطرش ،زلمد .العرب والعودلة :ما العمل؟ المستقبل العربي ،العدد  ،229مارس ،1998 ،ص.107
( )2اليحياوي ،حيىي .العولمة :أية عولمة؟ إفريقيا الشرق ،1999 ،ص .49
( )3عبداذلادي،
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 ألاطروخاث التوفيقيت:ًىُلم ؤههاع ألاَغوخت الخىفُلُت مً هظه الفىغة لبىاء جهىع هدُجخه ألاؾاؾُت هي خضور جدالف بحن الضولت
والكغواث مخعضصة الجيؿُاث التي هي الللب الىابٌ للعىإلات ،وجدالف الكغواث مع الضولت مً قإهه ؤن ًًمً
للكغواث ؾىضا كاهىهُا وججاعٍا وؾُاؾُا وٍمىجها مً الخهىٌ على الكغعُت الاحخماعُت-الخاعٍسُت الجضًضة التي هي في
خاحت بلحهاًً ،مً للضولت مياهت اؾتراجُجُت هفاعل مباقغ في الؿباق الخىىىلىجي والهىاعي والاكخهاصي العالمي،
هما يهُاها للضفاع عً مكغوعُتها ،وقغعىت ؾُاؾتها الخجاعٍت الخاعحُت(.)1وٍمىً ونف معٓم الاهٓمت الؿُاؾُت
العغبُت بيىنها مدافٓت الى خض هبحر ،طلً ؤنها على الغغم مً الىهىم التي ال حؿمذ بخغُحر كمت الىٓام وال هُيله
ألاؾاس ي اؾخجابت للغؤي العام ؤو بُغٍلت صوعٍت على هدى ؾلمي بطا لم ًدضر ؤن حغحر هٓام عغبي عً َغٍم عملُت
ؾُاؾُت َبُعُت ،فةما ؤن جيىن بالىفاة الُبُعُت ؤو الاغخُاٌ ،ؤو الاهلالباث الؿُاؾُت او الاخخجاحاث الجماعُت هما
خضر في (مهغ وجىوـ ولُبُا والُمً) .والؿلُت الخىفُظًت في ألاهٓمت العغبُت هي ؤكىي الؿلُاث ،والخؼب الظي
حؿاهضه الؿلُت هى ؤكىي ألاخؼاب ،وطلً ختى وبن لم ًىً له ههِب متن الخإزحر الجماهحري ؤو الفاعلُت على الؿاخت
الؿُاؾُت ،وال جىحض خُاة خؼبُت طاث جإزحر في ؤهٓمت الخىم العغبُت ،وهظا بغٌ الىٓغ عً الىهىم الضؾخىعٍت(.)2
في خحن جخهف هثحر مً الضوٌ العغبُت بمغهؼٍت عملُت اجساط اللغاع وجغهحز الؿلُت الؿُاؾُت في ألاكُاع
ً
العغبُت جيىن بُض الخاهم والىسبت الؿُاؾُت ،بط ؤن اللُاصة هي التي جلغع الكيل الظي جغاه مىاؾبا إلاكاعهت بلُت
ً
اإلاىاَىحن في الخُاة الؿُاؾُت ولِـ ؤمام الكعب ؾىي كبىٌ اللغاعاث الؿُاؾُت اإلالهمت( .)3ومً الؿلبُاث ؤًًا ؤن
ً
هىان جىحها في ألاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت بعضم اخترام خلىق ؤلاوؿان ،وهظا بضوعه ٌعىص بلى مجمىعت مً ألاؾباب
ً
ؤهمها ؤن عضصا مً الغئؾاء ًغي ؤن الضًملغاَُت بما حعىُه مً اهخساباث وبغإلااهاث هُابُت حعغكل الخىمُت وجدىٌ صون
الؿحر بها ؤو جُبُم الخُِ ؤلانالخُت(.)4

ثاهيا :صيادة الدولت العراقيت الخارجيت بعد عام 2003
جخمثل هظه اإلاغخلت بالخيىمخحن اللخحن جغؤؾهما ول مً :ؤًاص عالوي وببغاهُم الجعفغي ،ففي عهض خيىمت عثِـ
الىػعاء العغاقي ألاؾبم عالويُ ،علض ماجمغ قغم الكُش الضولي خىٌ مؿخلبل العغاق ،في مضًىت قغم الكُش اإلاهغٍت
في ًىمي  22و  23حكغًٍ زاوي  ،2004ووان هضف اإلااجمغ البدث في مؿخلبل العغاق وبعاصة بعماعه ومؿاهضة العملُت
()1اجلابري ،زلمد عابد ،1998 ،مرجع سابق ،ص.23

()2اجملذوب ،زلمد .الديمقراطية في الدساتير الراهنة ،بريوت :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1993 ،ص.81
()3التري ،مصطفى عمر .ظاهري التحديث يف اجملتمع العريب ،زلاولة لتطوير منوذج قطري ،المستقبل العربي ،السنة ( ،)1العدد  ،128أكتوبر ،1989 ،ص ص .54-53
()4الغذامي ،عبداهلل .القبيلة والقبائلية ،بريوت :ادلركز الثقايف العريب ،2009 ،ص.181
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الؿُاؾُت الاهخلالُت ،وكض خٓي اإلااجمغ بمكاعهت صولُت وبكلُمُت واؾعت ،على مؿخىي وػعاء الخاعحُت ،عىؿذ
ً
ً
ً
ً
ً ً
بحماعا عاما على ؤهمُت العغاق بكلُمُا وصولُا( ،)1هظلً فةن بعٌ اإلااجمغاث اجسظث َابعا ؤمىُا ،وزانت الاحخماع
ً
الضوعي لىػعاء صازلُت الضوٌ اإلاجاوعة للعغاق ،الظي بضؤ باالوعلاص ؾىىٍا مىظ عام  2004في َهغان ،زم جىالذ
الاحخماعاث في اؾُىبىٌ وحضة واليىٍذ وألاعصن عام  ،2008وقغم الكُش عام  ،2009والبدغًٍ عام  ،2010والتي
واهذ تهضف الى مؿاعضة الخيىمت العغاكُت على بؿِ ألامً وجدلُم الاؾخلغاع( ،)2بل ؤنبذ العغاق كًُت ًخم
الخفاوى علحها بحن ؤَغاف اكلُمُت وصولُت ،عبما ختى صون خًىع الجاهب العغاقي ،الى الخض الظي حعل هىقُاع ػٍباعي
ً
وػٍغ زاعحُت العغاق ًتهم مجمىعت الؿخت ػاثضا ازىحن التي جًم :اليىٍذ والؿعىصًت وؤلاماعاث ومهغ وألاعصن وجغهُا،
ً
فًال عً الىالًاث اإلاخدضة وبغٍُاهُا بالخىعٍ في ػعؼعت الاؾخلغاع في العغاق وصعم العملُاث ؤلاعهابُت ،بط وان عئؾاء
ً
ؤحهؼة مسابغاث جلً الضوٌ ًجخمعىن صوعٍا وٍىاككىن مىيىعاث جسو العغاق صون مكاعهت الخيىمت العغاكُت(.)3
ً
بظٌ العغاق حهىصا هبحرة في اكىاع اإلاجخمع الضولي بةجمام الالتزاماث الضولُت اإلافغويت علُه بمىحب الفهل
الؿابع مىظ عام  ،1990اإلاترجبت عً اخخالله لليىٍذ ،بط كغع مجلـ ألامً ازغاج العغاق مً َاثلت الفهل الؿابع
واؾخعاصة العغاق إلاياهخه الضولُت ،واؾخعاصجه لؿُاصجه الياملت ،وطلً بمىحب اللغاع عكم  2107لعام  ،)4(2013الظي
ً
ٌعني نضوعه انهاء ملف الخالت بحن العغاق واليىٍذ نهاثُا ،خُث جم جغخُل مىيىع اإلافلىصًً واإلامخلياث اليىٍدُت الى
ؤخيام الفهل الؿاصؽ ،لُسغج العغاق بكيل نهاجي مً ؤخيام الفهل الؿابع( ،)5وواهذ مً ؤولى زماع هظه الجهىص
جىكُع العغاق واليىٍذ على ؾذ اجفاكُاث ومظهغاث جفاهم في مجاالث الىلل والبِئت والثلافت والخعلُم العالي واإلاعهض
الضبلىماس ي والخجاعة وطلً ؤزىاء ػٍاعة عثِـ مجلـ الىػعاء اليىٍتي الكُش حابغ اإلاباعن الخمض الهباح الى بغضاص في
خؼٍغان  2013مع وفض عفُع اإلاؿخىي( .)6وعلى ول خاٌ ،ولخجاوػ جغاهماث اإلااض ي ،اهخهجذ الؿُاؾت العغاكُت مىظ
عام  2003مؿاعًٍ مخالػمحن (:)7
ألاول :جمثل في اؾخىماٌ جىفُظ التزاماث العغاق الضولُت الًامىت للخغوج مً َاثلت الفهل الؿابع مً مُثاق
الامم اإلاخدضة.

()1الدسوقي ،أبو بكر .مؤمتر شرم الشيخ الدويل ومستقبل العراق ،مجلة السياسة الدولية ،2005 ،)159( 41 ،ص ص.159-154

()2مخاس ،عدي أسعد .االحتالل األمريكي للعراق وأثره على العالقات العراقية األردنية  .2010-2003رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الشرق االوسط ،عمان،
 ،2011ص ص.165-164
()3عالوي ،زيباري .يتهم بالتورط يف مؤامرة ضد احلكومة ،جريدة الدستور العراقية ،العدد  1122يف .2007/6/26

(4) United Nations, security council, Resolution 2107 adopted by the security council at its 9660 th meeting, on

27June: http://daccess-dds-ny.un.org. 2013.

( )5محود ،زلمد احلاج .العراق والفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة ،مجلة صدى الخارجية ،وزارة اخلارجية العراقية ،الدائرة الصحفية ،2013 ،)10( 5 ،ص.25
()6عبد الستار ،حيدر .طارق القمة العربية يف بغداد  2012وأبعادها دولياً واقليمياً ،معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية ،بغداد ،2013 ،ص.28
( )7ادلوقع الرمسي لوزارة اخلارجية العراقية .نقال عن الرابط .2019/www.mofa.gov.iq/ab/
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الثاوي :جمثل في الاهفخاح الضبلىماس ي ،على العالم ،مع الخغم على جإؾِـ عالكاث صبلىماؾُت مخىاػهت مع
اإلاجخمع الضولي.
وهثف العغاق حهىصه لخثبُذ جىاحضه في اإلاىانب اإلاهمت في ألاماهت العامت لجامعت الضوٌ العغبُت ،ومجها عثِـ
مىخب الجامعت العغبُت في عوما الظي جىاله الؿفحر غاهم الكبلي وعثِـ مىخب الجامعت في مىؾيى الظي جىاله حالٌ
اإلااقُت اإلاؿدكاع الؿابم لغثِـ الجمهىعٍت ،ومىهب ؤمحن عام مؿاعض لكاون اللُاع الؿُاس ي والظي جىاله
الضهخىع فايل حىاص واْم اإلاؿدكاع الؿابم لغثِـ الىػعاء للكاون اللاهىهُت ،وهي مىانب لُاإلاا بلُذ محجىبت
عً العغاق مىظ ؤخضار الغؼو العغاقي لليىٍذ عام 1990

(.)1

هظلً فةن صوع ؾُاؾت العغاق الخاعحُت لم ًلخهغ على ججاوػ ؤو معالجت جغاهماث اإلااض ي ،بل ؤن الضولت
العغاكُت الجضًضة وحضث هفؿها حعمل على مداولت اإلاىاػهت بحن خلفاءها الضولُحن ،وزانت الىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت
ً
وصوٌ الاجداص الاوعبي مً حهت ،وخلفاءها الاكلُمُحن ،وزانت بًغان ،مً حهت زاهُت ،والخىانل مع الامخضاص العغبي
ً
مً حهت زالثت ،بط ان عضص مً الضوٌ العغبُت وزانت صوٌ الخلُج حعخبر اًغان جمثل زُغا على ؤمً اإلاىُلت( ،)2وعبما
ؤهُبم هظا الخىنُف على الخدالف الاًغاوي العغاقي الؿىعي فُما بعض( .)3وهىظا فةن بعٌ الضوٌ العغبُت عضث
نهىى صوع عغاقي في بَاع علض اللمت العغبُت في بغضاص  ،2012وعثاؾت العغاق للعمل العغبي اإلاكترن ،ؾىف ٌؿمذ
بضوع بًغاوي فاعل في اإلاىُلت العغبُت ًُىفظ مً زالٌ البىابت العغاكُت على العالم العغبي ،وكض بضص العغاق هظه
ً
اإلاساوف مً زالٌ عضم جىحُه الضعىة الى جغهُا وبًغان لخًىع كمت بغضاص ،زالفا مإلاا معمىٌ به في اللمم الؿابلت،
في خحن اؾخمغث الخكُت الاًغاهُت مً ؤن عىصة العغب الى بغضاص ،وعثاؾت العغاق للعمل العغبي اإلاكترن ،وبغوػه هلىة
عغبُت وبكلُمُت ،عبما يهضص الضوع ؤلاًغان الاكلُمي في اإلاىُلت(.)4
وعلى الغغم مً ؤن ؾُاؾت العغاق الخاعحُت خاولذ ؤن جيىن بمىإي عً الخجاطباث وعبما الهغاعاث
الاكلُمُت ،بال ؤن هكاقت الىيع الضازلي للعغاق ،وعضم جىافم ؤو اجفاق الىخل الؿُاؾُت العغاكُت على جبني مىكف
واضح مً اللًاًا اإلادلُت والاكلُمُت ،ؤفلض ؾُاؾت العغاق الخاعحُت الىثحر مً اإلاغوهت في الخعامل مع العالم
الخاعجي ومع بضاًت الخإؾِـ للعملُت الؿُاؾُت في العغاق ،وكعذ ملفاث مهمت مً ملفاث الكإن العغاقي جدذ عخمت
جإزحر الخىاػهاث ؤلاكلُمُت على الىخل الؿُاؾُت العغاكُت الفاعلت ،الى الخض الظي فلضث ألاَغاف العغاكُت مؿاخاث
واؾعت مً كضعتها على الخعامل مع جلً اإلالفاث لهالح قغاواتها وامخضاصاتها ؤلاكلُمُت ،وؤنبدذ ؤي حؿىٍت لللًُت
( )1عبد الستار ،حيدر ،2013 ،مرجع سابق ،ص.33

()2عبيد ،مىن حسني .العالقات العراقية-االردنية وآفاق ادلستقبل( ،دراسة) ،المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر  ،11/18-17جامعة بغداد :مركز الدراسات الدولية،2009 ،
ص.83
( )3مكدوال ،اجنس .دور السعودية يف سوريا حيركه اخلوف من اكتمال اذلالل الشيعي ،صحيفة (القدس العريب) بعددها الصادر بتاريخ .2013/6/19

()4زلمود ،علي عبد .العالقات العراقية-االيرانية في ضوء حروب الخليج واالحتالل االمريكي ،عمان :دار آمنة للنشر والتوزيع ،2012 ،ص ص.177-174
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ًاص زغوج العغاق مً َاثلت الفهل
العغاكُت البض ؤن جمغ عبر نفلت وَىُت وبكلُمُت وصولُت قاملت ،في خحن لم م
الؿابع الى بيافت مهمت في ملف عالكاث العغاق بمدُُه العغبي وؤلاكلُمي ،وْلذ ؾُاؾت العغاق الخاعحُت مع ؤغلب
الضوٌ الكلُلت والهضًلت جدؿم بالغوجُيُت والجمىص (.)1
بُض ؤن ألاػمت التي هخجذ عً ؾُُغة (صاعل) على احؼاء هبحرة مً الاعاض ي العغاكُت ،ؤي بعض  10خؼٍغان
 )2( 2014ؤْهغث مً حاهب آزغ ؤهمُت العغاق باليؿبت للضوٌ والخدالفاث الفاعلت في اإلاجخمع الضولي ،بط عهؼث كمت
صوٌ الىاجى التي اوعلضث في مضًىت وٍلؼ البرًُاهُت بخاعٍش  4ؤًلىٌ  2014على صعم العغاق يض جىؾع جىُٓم (صاعل)
( ،)3وؤعلىذ الىالًاث اإلاخدضة عً حكىُل جدالف صولي لضعم العغاق يض هظا الخىُٓم ،ؤهًمذ بلُه في باصت ألامغ
عكغ صوٌ هي :الىالًاث اإلاخدضة ،بغٍُاهُا ،فغوؿا ،ؤإلااهُا ،هىضا ،ؤؾترالُا ،جغهُا ،بًُالُا ،بىلىضا ،والضهماعن .وؤنضع
مجلـ ألامً عضص مً اللغاعاث التي عىؿذ اهخمام وكلم اإلاجخمع الضولي مً ألاخضار التي حغث في العغاق ،وعىؿذ
ؤهمُت العغاق باليؿبت لللىي الفاعلت في اإلاجخمع الضولي

()4

وفي الفترة التي ؤعلبذ ؾُُغة (صاعل) على ؤحؼاء واؾعت مً قماٌ وغغب العغاق ،ؤعلىذ صوٌ هثحرة صعمها
ً
للعغاق في الخفاّ على ؤمىه واؾخلغاعه وؾالمت ؤعايُه ،بط ػاع العغاق عضص مً وػعاء زاعحُت الضوٌ الفاعلت اكلُمُا
ً
وصولُا ،وزانت وػعاء زاعحُت :مهغ وبًغان والىالًاث اإلاخدضة واإلااهُا وفغوؿا والدكًُ والؿىٍض وهىضا وغحرها ،وكض
عبر وػعاء زاعحُت هظه الضوٌ عً صعمهم للعغاق بكتى الىؾاثل بما فحها الىؾاثل العؿىغٍت ،إلاىاحهت الخُغ الظي
يهضص ؤمىه ووخضة قعبه وؾالمخه الاكلُمُت .في خحن ؤعلىذ الضوٌ اإلاكاعهت في ماجمغ ميافدت الاعهاب الظي علض في
ً
ً
ً
مضًىت حضة الؿعىصًت بخاعٍش  11ؤًلىٌ  ،2014عً صعمها للعغاق ؾُاؾُا وؤمىُا وعؿىغٍا إلاىاحهت الخُغ الظي يهضص
ؤمىه وؾالمخه الىَىُت ،وجيؿُم الجهىص إلاىاحهت الخُغ اإلاتزاًض اإلاخمثل في جمضص الضولت الاؾالمُت في العغاق والكام
ً
(صاعل) في ألاعاض ي العغاكُت والؿىعٍت قاعن في اإلااجمغ :الىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت ،مهغ ،جغهُا ،العغاق ،فًال عً
صوٌ الخلُج العغبي الؿذ(.)5هما عبرث الضوٌ العغبُت عً كللها واؾخعضاصها لخلضًم اإلاؿاعضة والضعم للعغاق ،وطلً
زالٌ الؼٍاعة التي كام وفض ًمثل الضوٌ العغبُت في  19حكغًٍ اوٌ  2014بغثاؾت الكُش نباح زالض الاخمض الهباح
هاثب عثِـ مجلـ الىػعاء ووػٍغ الخاعحُت اليىٍتي (عثِـ اللمت العغبُت في صوعتها العاصًت  )25والؿُض اخمض ولض

() 1موقع الشرقية نيوز .ادلالكي :مل خنرج من حصار االشقاء واالصدقاء بعد خروجنا من البند السابع ،نقال عن الرابط2013 www.alsharqiya.com :

(2) Maliki furious over Jordan-hosted Sunni opposition conference). www.al-monitor.com 2014
(3)US, NATO. Allies Form Coalition Against ISIS, Vow To Stop Flow Of Foreign Fighters, International Businness Times,
September 05. 2014.
(4) Security Council, Resolution (2170/2014). Adopted by Security Council at its 7242nd meeting, on 15 August 2014.

(5)Al-Jaafari, discusses with his Saudi counterpart, bilateral relations and regional situation, National Iraqi News Agency,
12/09/2014.
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جىضي وػٍغ زاعحُت الجمهىعٍت الاؾالمُت اإلاىعٍخاهُت (عثِـ الضوعة العاصًت  142للمجلـ الىػاعي) والضهخىع هبُل
العغبي الامحن العام لجامعت الضوٌ العغبُت(.)1

ثالثا  :التددًاث الرئيضيت التي قد تهدد اصتمراريت الدولت في العراق
بن ما ًجغي في العغاق مً غُاب وامل لألمً والاؾخلغاع ،والؿُاصة الكمىلُت وفي قتى مىاحي الخُاة ،ما هى الا

ً
هخاحا لؿُاؾاث فغيتها ملخًُاث اإلاهلخت اللىمُت للضوٌ الاؾخعماعٍت ،وعلى عؤؾها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
وبغٍُاهُا ،فلض هغؾذ هظه الضوٌ بؿُاؾاتها الاؾخعماعٍت في العغاق الخبعُت الؿُاؾُت وْاهغة فلضان الاهضماج
اللىمي ،واوعضام الاؾخلغاع الؿُاس ي وألامني واعتهان كغاعاتها الؿُاؾُت والاكخهاصًت الكمىلُت ،وطلً بؿلب الؿُاصة
جدذ غُاء حلب الضًملغاَُت والخغٍت للكعىب ،وبفغى الخغوب باؾخسضام اؾتراجُجُاث حضًضة عً َغٍم حغظًت
الىعغاث الُاثفُت والازيُه وجفخِذ للهىٍت بحن ميىهاث اإلاجخمع في صازل العغاق ،ولم ٌغب عً هظه الضوٌ مً
جىغَـ عىامل الًُاع الاحخماعي والاكخهاصي وؤلاصاعي ،فضولت العغاق الىفُُت والتي جملً ما ًغبى عً ( )%20مً
الاخخُاٍ العالمي للىفِ ،وَعاوي مىاَجها الظي ًىجى مً اللخل مً ؾىء الخغظًت واهسفاى إلاؿخىي صزل الفغص،
واهدكاع البُالت وألامغاى وألاوبئت وفلضان للهىٍت اللىمُه باإليافت على الؿُُغة اليلُت مً جلً الضوٌ على الثروة
الىفُُت الغافض الغثِـ لعجلت الاكخهاص في البالص ،ما اوحض الخبعُت الاكخهاصًت وايعف البيُان الهىاعي والؼعاعي،
والظي بضوعه هغؽ الفؿاص ؤلاصاعي مً حغاء ؾىء بصاعة مغافم الضولت والتي بضوعها ويعذ حؼء مً عىاثض الىفِ في
مهب الغٍذ.

وجىاحه الؿُاصة الىَىُت العغاكُت مجمىعت مً الخدضًاث وهي (:)2
ً
التددي ألاول :وهى الُاثفُت ،ال جلل الُاثفُت زُغا عً الاخخالٌ وهي بخضي هخاثجه ألن الاخخالٌ ؾحزوٌ ال
ً
مداٌ ،لىً جإزحر الُاثفُت ؾِبلى عمُلا في اإلاجخمع العغاقي ،وججغي في العغاق عملُاث جُهحر مظهبي وصًني وبزني باؾم
ؤمغاء الُىاثف َالذ مئاث آلاالف مً اإلاىاَىحن صازل العغاق :بحن الكُعت والؿىت ،وبحن اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن،
ً
والعغب والترهمان وألاهغاص وزهىنا في مىُلت هغوىن ،بيافت بلى هدى ملُىوي عغاقي ايُغوا بلى مغاصعة العغاق،
ً
خؿب ألامم اإلاخدضة ،بُجهم عضص هبحر مً العلىٌ والعلماء وألاواصًمُحن ،زهىنا بعض حعغى ؤعضاص هبحرة مجهم بلى
الاغخُاٌ والخُف.

()1وزارة اخلارجية العراقية ،اللجنة االستشارية ،قمة بغداد العربية .التحدي والنجاح .بريوت :مؤسسة نزيه كركي2012 ،ص.15
()2الدسوقي ،ابو بكر .مجلة السياسة الخارجية ،2007 ،)168( 42 ،ص.142
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التددي الثاوي :ؤلاعهاب ،وٍخمثل طلً باهدكاع الجثث ملُىعت الغئوؽ مجهىلت الهىٍت ،بيافت بلى الؿُاعاث
اإلافخخت ،وؤعماٌ العىف اإلاىفلخت مً علالها والخُف الُىمي والجغٍمت اإلاىٓمت ،وهي بخضي اإلاكاهض اإلاإؾاوٍت
الغاهىت في العغاق.
التددي الثالث :هى وحىص اإلالِكُاث الخابعت لألخؼاب الخاهمت ؤو اللغٍبت مً الخىم ؤو زاعحه ،ؤو صازل
بعٌ ؤحهؼة وػاعحي الضازلُت والضفاع ،بيافت بلى مُلِكُاث خماًت اإلايكأث الىفُُت والىهغباثُت والخانت ،والؿالح
ً
لِـ خىغا على الضولت ،بل بن اإلاُلِكُاث ال جؼاٌ جغفٌ هؼع ؾالخها ،وهى ما فكلذ خيىمت هىعي اإلااليي في بهجاػه،
مثل فكلها في مكغوع اإلاهالخت الىَىُت وزُتي ؤمً بغضاص ألاولى والثاهُت ،ومثلما الخذ معالم الفكل في زُت ؤمً
بغضاص الثالثت التي بضؤث بلهف مىاَم الغخماهُت واؾخسضام عىف مفغٍ في قاعع خُفا ومىاَم الضوعة وصًالى بما
فحها بعٌ اإلاىاَم الخضوصًت ،واؾدكغاء عملُاث ؤلاحغاء والخُهحر اإلاظهبي واللخل على الهىٍت.
ً
التددي الرابع :حعض مكيلت الفؿاص والغقىة مً ؤهثر اإلاكاول جإزحرا على اؾخلغاع العغاق ،خُث ٌعاوي العغاق
مىظ عام  2003مً مكاول اهدكاع الغقىة بكيل هبحر ،خُث ؤن عثِـ الؿلُت الاهخلالُت (بىٌ بغٍمغ) كض هضع ما
ًلاعب  8ملُاعاث و 800ملُىن صوالع ،وجبعخه خيىماث بضصث هدى  20ملُاع صوالع ،خُث ؤتهمذ وػاعة الضفاع بدبضًض
ؤهثر مً ملُاع صوالع زالٌ بًعت ؤقهغ ،وعملُاث التهغٍب الضازلي والخاعجي مؿخمغة ،والهضع ًلضع بحن 800 -400
ً
ملُىن صوالع قهغٍا ،هما هكفذ عً طلً جلاعٍغ اإلافدل العام ألامغٍيي اإلالضمت بلى اليىوغغؽ وجلاعٍغ اإلافدل العام في
وػاعة الىفِ الظي ؤقاع بلى ؤن زؿاعة العغاق بلغذ  24ملُاع صوالع مىظ الاخخالٌ(.)1
وفي يىء ما ؾبم ،فةن هىان ما ًاهض على يغوعة ألازظ بالالمغهؼٍت للمدافٓاث العغاكُت مع الخفاّ على
ّ
الاهخلالي ،وؾلُت
الىيع الغاهً في هغصؾخان العغاق ،خُث ؤقاع "اجفاق العملُت الؿُاؾُت" اإلاىكع بحن مجلـ الخىم
م
الاثخالف اإلااكخت في العغاق بكإن حؿغَع هلل الؿلُت بلى العغاكُحن ،بال ؤن طلً ؾُيىن مً بحن مباصت اللاهىن
ً
اكُتً ،غي البعٌ ؤن الهُغت ألاوؿب
ألاؾاس ي للمغخلت الاهخلالُت ،وهٓغا للخعلُضاث اإلاغجبُت بمؿخلبل الضولت العغ م
للعغاق هي الفُضعالُت اللاثمت على ؤؾاؽ بكلُمي ،ولِـ على ؤؾاؽ عغقي ؤو َاثفي ،خُث ؤن هظا مً قإهه حعل
الخيىماث اإلادلُت تهخم بجمُع اإلاىاَىحن في مىاَلها بالضعحت هفؿها صون ؤن جدابي هظه الفئت ؤو جلً العخباعاث
َاثفُت ؤو عغكُت(.)2
وكض ًيىن فلضان الضولت إلكلُمها ولُا ،ؤو ًخم جلؿُم الضولت الى صوٍالث عضة ،فان هظا الفلضان للؿُاصة
ًسلم مؿاثل كاهىهُت طاث َبُعت معلضة وٍترجب علُه الفلضان ؤو الخلؿُم هخاثج واؾعت مً خُث اإلاضي والخإزحر،
() 1سليم ،نبيل زلمد .مشروع قانون آلية استعادة السلطة وإدارة دولة العراق للفرتة االنتقالية ،رللة دراسات الدولية ،مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،العدد (،2004 ،)56
ص .5
()2احلسن ،عمر .ادلملكة العربية السعودية وإدارهتا لألزمات األمنية :تفجريات الرياض منوذجاً ،القاهرة ،مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ،2004 ،ص.70-69
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وهظا الفلضان للؿُاصة ًدضر هدُجت ألؾباب عضة مجها الًم ؤو الخىاػٌ وجدغع الكعىب الى مؿخىي الاؾخلالٌ
()1

وهظلً الدؿىٍاث الاكلُمُت بحن مسخلف الضوٌ

وهىالً مجمىعت مً ألاولىٍاث للخيىمت العغاكُت للعمل على الخفاّ على ؾُاصتها الىَىُت ،ولعل ؤهمها
ًخمثل فُما ًلي:
.1

العالقت مع كردصتان :ؤنبذ مً الًغوعة جىُٓم العالكاث بحن اإلاغهؼ وؤلاكلُم بما ًًمً اؾخلغاع

العغاق ،وطلً باالعخماص على الضؾخىع العغاقي الظي جًمً العضًض مً اإلاىاص التي جدضص َبُعت وقيل العالكت
بُجهما(.)2
.2

خصر عملياث امتالك الضالح بيد الدولت العراقيت :مع جهاعض الهغاعاث في العغاق ،بغػث

ْاهغة اهدكاع الؿالح زاعج هُاق ؾُُغة الضولت ،وال ؾُما لضي العكاثغ وبعٌ الجماعاث اإلاؿلخت وختى على
مؿخىي ألافغاص العاصًحن ،وهى ما ٌعني اؾخمغاع خالت مً عضم الاؾخلغاع اإلامخض ،ولهظا ؤنبدذ هظه اللًُت يمً
ؤولىٍاث الخيىمت العغاكُت لعام  ،2019خُث ؤعلً البرهامج الخيىمي "ؤن الخيىمت ؾخعمل على بنهاء الفىض ى
العامت ،وخهغ الؿالح بُض الؿلُاث الغؾمُت ،وؾخمىع الخضزالث مً الجهاث اإلاسخلفت ،ؾىاء واهذ قبه
عؿىغٍت ؤو عكاثغٍت ،ومىع ؤي حكىُل عؿىغي ؤو وحىص ؾالح زاعج بَاع الضولت" ،بط ًهعب ؤن جلىم الخيىمت
بمماعؾت صوعها الُبُعي في ْل وحىص حماعاث جدمل الؿالح زاعج ؾُُغتها ،مما ٌعني ؤهه ًجب الخهضي
لتهضًضاث اهدكاع الؿالح والفهاثل اإلاؿلخت اإلاسخلفت لخدلُم الاؾخلغاع في العغاق(.)3
.3

مواجهت التهدًداث إلارهابيت :جسص ى الضولت العغاكُت مً اخخمالُت عىصة "صاعل" مغة ؤزغي بلى

العغاق في ْل وحىص العضًض مً اإلااقغاث التي جاهض عضم اللًاء على الخىُٓم بكيل وامل ،وهى ما ًخُلب حعاون
بغضاص مع عضص مً اللىي الضولُت وعلى عؤؾها الىالًاث اإلاخدضة التي احخمعىا في واهىن ألاوٌ  2019على مؿخىي
وػعاء زاعحُت للخدالف الضولي يض "صاعل" في العانمت ألامغٍىُت في  6قباٍ  2019لبدث حهىص اللًاء على
جىُٓم "صاعل (.)4
.4

مىع ججدد الاختجاجاث :ؤصي يعف الخضماث والبيُت الخدخُت في العضًض مً اإلاضن العغاكُت بلى

جهاعض الاخخجاحاث الكعبُت زالٌ الؿىىاث اإلاايُت ،وهى ما اعخبرجه العغاق بمثابت تهضًض ألمً واؾخلغاع
()1مركز الدراسات االسرتاتيجية .تحديات الواقع االقتصادي واالجتماعي والبدائل المتاحة لإلصالح ،جامعة كربالء ،2016 ،ص.17
()2الشريف ،أمرية .واشنطن تستضيف اجتماعا للتحالف الدويل ضد داعش ،نقال عن الرابط.2019/www.islamist-movements.com :
()3العبيدي ،مثىن .هل خيرج العراق من نفق عدم االستقرار يف 2019؟ ،نقال عن الرابط.2019 /futureuae.com :
()4الشريف ،أمرية ،2019 ،مرجع سابق.
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العغاق ،خُث كامذ بىيعه في بغهامجها الخيىمي جدذ بىض "ؾُاصة الىٓام واللاهىن ،وحعؼٍؼ ألامً الضازلي
والخاعجي".

الخاجمت :
ؾعذ الضعاؾت للخدلم مً صخت الفغيُت الخالُتً :ىحض عالكت اعجباَُت بًجابُت بحن العىإلات (الؿُاؾُت،
والاعالمُت ،والاحخماعُت ،والاكخهاصًت) وبحن بهتهان ؾُاصة الضوٌ في الىًَ العغبي ،خُث جبحن مً زالٌ الضعاؾت ؤهه
ً
كض بضؤث كضعاث الضوٌ العغبُت بالتراحع جضعٍجُا فُما ًخعلم بمماعؾت ؾُاصتها على بكلُمها باإلافهىم الخللُضي ،خُث
ً
ؤنبدذ ؾُاؾاث العىإلات جفغى كُىصا ومدضصاث على كغاعاث الضوٌ وؾُاؾاتها ،بل بن صوع الضولت بضؤ ًًعف في
يبِ عملُاث الخضفم ؤلاعالمي واإلاعلىماحي والؿلع وألامىاٌ وألافغاص عبر خضوصها ،وَغخذ العىإلات مفاهُم وكًاًا
ً
الضًمىكغاَُت وخلىق ؤلاوؿان واإلاكاعهت الؿُاؾُت ،وبن للعىإلات ؤزاعا ؾلبُت هثحرة على العالكت بحن الخاهم واإلاديىم
في الىًَ العغبي ولها جضاعُاث اكخهاصًت وؾُاؾُت واحخماعُت وهفؿُت وؤهماٍ ؾلىهُت وفىغٍت وزلافُت ،خُث
ً
قيلذ ؾُاؾاث العىإلات تهضًضا لألؾـ الكغعُت التي كامذ علحها الضولت في الىًَ العغبي فؿُاؾاث العىإلات قاملت
وواؾعت الىُاق جفغى كىاعضها وؤؾؿها على حمُع الضوٌ مخجاهلت الٓغوف الخانت ألي صولت ؤو مجخمع وصون ؤن
ًترن للضولت خغٍت الازخُاع ،وجلً آلازاع كض جاصي بلى الخإزحر على قغعُت ألاهٓمت الؿُاؾُت الخاهمت ،ولظلً فلض
بضؤث ألاهٓمت الؿُاؾُت في البدث عً قغعُت جخالءم واإلاخغحراث العىإلات الجضًضة.
هما ؾعذ الضعاؾت للخدلم مً صخت الفغيُت الخالُتً :ىحض جإزحراث ؾلبُت للعىإلات على ؾُاصة الضولت
العغاكُت بعض عام  ،2003خُث جبحن مً زالٌ الضعاؾت ؤن الؿُاصة العغاكُت كض حعغيذ مىظ عام  1991لإلهتهان
ً
بمىحب اللغاعاث ألاممُت الهاصعة عً ألامم اإلاخدضة والتي قيلذ تهضًضا لؿُاصة العغاق الؿُاؾُت والعؿىغٍت،
وؤنبذ العغاق ً
عملُا جدذ َاثلت اللغاعاث الضولُت التي واهذ جهضع بحن الخحن وآلازغ والتي اؾخمغث ختى عام 2003
واهتهذ باخخالله وبنهاء وحىصه الؿُاس ي هضولت طاث هُان مؿخلل وجدىٌ بلى صولت زايعت لالخخالٌ ،وختى بعض
حكىُل مجلـ الخىم الاهخلالي في عام  2004بال ؤن الؿُاصة العغاكُت ْلذ مىلىنت وىن هظا اإلاجلـ لم ًىً ًمخلً
الخم اإلاُلم الجساط كغاعاث ؾُاصًت صون ؤن ًىافم علحها الخاهم اإلاضوي ألامغٍيي (بىٌ بغٍمغ) ،وؤنبذ العغاق ًمخلً
ً
الؿُاصة اللاهىهُت بعض عام  2011صون الفعلُت بمعنى ؤن العغاق لم ًخدغع
مُللا مً ؤلاخخالٌ ألامغٍيي الظي كُضه
باجفاكُت ؤمىُت الهضف مجها جدىٍل العغاق بلى نفت جابع صون نفت الخلُف العؿىغي ،وؤلخلتها باجفاكُت ؤلاَاع
الاؾتراجُجي التي لم ٌؿخفض مجها العغاق ؾىي الىعىص الياطبت والتي ؤللذ بٓاللها على الىاكع ألامني اإلاتهالً ،واؾخمغث
ختى بعض الخغوج الجؼجي للعغاق مً َاثلت الفهل الؿابع لألمم اإلاخدضة.
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وؾعذ الضعاؾت لالحابت عً الدؿائٌ الخالي  :هُف ؤزغث العىإلات الؿُاؾُت على ؾُاصة الضولت العغبُت
والاهٓمت الؿُاؾُت العغبُت وجبحن مً زالٌ الضعاؾت بن ْاهغة العىإلات الؿُاؾُت ال جلل زُىعة عً اوعياؾاث
ْاهغة العىإلات الاكخهاصًت على واكع الىًَ العغبي ،طلً ألن هظه الٓاهغة ما هي بال مكغوع مؿخلبلي ،ألنها حعخبر
مغخلت جُىعٍت الخلت لٓاهغة العىإلات الاكخهاصًت ،والثلافُت التي ؾىف جاصي بلى كُام عالم بال خضوص ،وال ؾُاؾت،
وهى الهضف الجهاجي لٓاهغة العىإلات الؿُاؾُت ،فخدلُم العىإلات الاكخهاصًت ،والثلافُت ،ؾِؿهل كُام عىإلات ؾُاؾُت
التي في ْلها ؾِخغحر مفهىم الضولت والؿُاصة ،عً َغٍم حغُحر الىالء للىًَ وألامت ،وبخالٌ مدله والءاث حضًضة،
ومثل هظه الؿُاؾت جاصي بالىدُجت بلى بلغاء ؾُاصة الضوٌ ،واهتهان خضوصها ،واؾخلاللها ،وؾُيىن جُبُم طلً
باؾخسضام وافت ؤهىاع الخضزل الاكخهاصي ،والؿُاس ي فحها ،وختى لى اؾخضعى طلً ألامغ اللجىء بلى اؾخسضام اللىة
بيافت ؤقياله ،وؤؾالُبه.
وؾعذ الضعاؾت لإلحابت عً الدؿائٌ الخالي  :ما مؿخىي جإزحر العىإلات الؿُاؾُت على ؾُاصة الضولت العغاكُت
بعض عام  2003للض وان جإزحر العىإلات هبحر وواضح في اهتهان الؿُاصة الىَىُت للضولت العغاكُت مىظ عام  ، 1990خُث
جم جىُْف ؤصواث العىإلات الؿُاؾُت والعؿىغٍت والاكخهاصًت والاعالمُت الخخالٌ العغاق في عام  ،2003ومً زم
الؿُُغة على وافت ملضعاث الضولت العغاكُت مً كبل الىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت وبغٍُاهُا ومً زم اًغان وجغهُا .
الىتائج:
جىنلذ الضعاؾت الى الىخاثج الخالُت:


الؿُاصة هي اإلافهىم ألاؾاس ي في الضولت وٍخم الخعبحر عً طلً عاصة في ان الضولت هي اإلااؾؿت التي

ًدم لها اخخياع اؾخسضام اللىة ،وهظا الخم ًيبع في ألاؾاؽ مً خم الضولت في الؿُاصة على ؤعايحها ججاه
مىاَىحها مً حهت وججاه الضوٌ ألازغي مً حهت ؤزغي ،ولىً الؿُاصة في هفـ الىكذ مفهىم كاهىوي ،بمعنى ؤهه
مفهىم ًخًمً الاعتراف اللاهىوي مً اإلاجخمع الضولي واإلادلي.


في ْل اهدكاع العىإلات والتي جخمثل في الؼٍاصة اإلاُغصة في الاجهاالث والاكخهاص اليىهبي ،والهجغة عبر

الخضوص واهدكاع ألافياع عبر الخًاعاث مً زالٌ وؾاثل ؤلاعالم وبغوػ اإلاىٓماث غحر الخيىمُت واإلاىٓماث الضولُت
فىق اللىمُت ،جغاحعذ كضعة الضوٌ العغبُت على مماعؾت ؾُاصتها.
ً
ً
 ؤن الؿُاصة الىَىُت في الىًَ العغبي كض عغفذ هللت هىعُت مً ُبعضها الخللُضي الظي ًلىم على
مُلم خغٍت الضولت في الخهغف بال كُىص وال يىابِ في اإلاجالحن الضازلي والخاعجي ،بلى ُ
البعض اليؿبي ؤو ما ٌُعغف
ُ
بالؿُاصة اإلادضوصة ؤو اإلالُضة بإصاء الالتزاماث الضولُت ،ومً هظا اإلاىُلم فةن هٓغٍت الؿُاصة اإلاُللت لم حعض
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ً
مىحىصة ،زانت في ْل وؿم عىلمي ًخمحز بدىامي صًىامُاث الاعخماص اإلاخباصٌ ،والترابِ الكبيي على اإلاؿخىي
ً
ً
ً
العالمي ،ختى ؤنبدذ الضولت في ْل اإلاخغحراث الضولُت الغاهىت واثىا اعخباعٍا ؤهثر مىه َبُعُا بفعل اهىماف
اللُمت اإلااصًت للمجاٌ الىَني.

التوصياث:
جىص ي الضعاؾت بما ًلي:


بعاصة الىٓغ بيل ما خضر مىظ عام  2003مً زالٌ بعاصة عؾم مؿاع العملُت الؿُاؾُت بهُاولها

وماؾؿاتها وحعل اإلاعُاع ألاؾاس ي الظي جلىم علُه هي الضًملغاَُت الجماعُت التي حؿدىض على ؤؾاؽ اإلاكاعهت
ً
الؿُاؾُت الفاعلت في نىاعت اللغاع وحعل اإلاىاَىت والهىٍت الىَىُت العغاكُت هي معُاع الخفًُل الىَني ،فًال
عً حغلُب اإلاهلخت الىَىُت العلُا على اإلاهالح الفئىٍت وؤلاكلُمُت ،وعضم فسح اإلاجاٌ للخضزالث ؤلاكلُمُت
والضولُت وحعل العغاق ؾُض هفؿه ،وعىضها ًمىً اللىٌ بن العغاق كض جدغع مً ول ؤلاقياالث التي كض حكىه
ؾُاصجه اللاهىهُت والؿُاؾُت.


العمل على انهاء الاهلؿام الُاثفي في العغاق بما ٌؿهم في بعاصة بىاء الضولت العغاكُت على ؤؾـ

صًملغاَُت خلُلُت بعُضة عً الىالءاث الُاثفُت.
املصادر واملراجع
مراجع باللغت العربيت:
-1الكتب


ؤبى هُف ،على ناصق ،القاهون الدولي العام ،ؤلاؾىىضعٍت :ميكإة اإلاعاعف.1975 ،)11( ٍ ،



بعُُُ ــلً ،ىؾف .العالم العربي وإشكالياث وجددًاث العوملت الضياصيت .ؤإلااهُا :اإلاغهؼ الضًملغاَي العغبي،

.2020


بىبىف ،مدمض ،اثر التدولث الدوليت الراهىت على الضيادة الوطىيت ،الغباٍ :حامعت مدمض الخامـ.2006 ،



ً
الخؿً ،عمغ .اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت وبصاعتها لألػماث ألامىُت :جفجحراث الغٍاى همىطحا ،اللاهغة ،مركس الخليج

للدراصاث الاصتراجيجيت.2004 ،


الخلى ،ماحض عاغب .الىظم الضياصيت والقاهون الدصتوري ،ؤلاؾىىضعٍت :ميكإة اإلاعاعف.2005 ،
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طديطر املشاقبت

ً
ً
عبض الؿخاع ،خُضعَ .اعق اللمت العغبُت في بغضاص  2012وؤبعاصها صولُا واكلُمُا ،معهد الخدمت الخارجيت في وزارة

الخارجيت ،بغضاص.2013 ،


الغظامي ،عبضهللا .القبيلت والقبائليت ،بحروث :اإلاغهؼ الثلافي العغبي.2009 ،



اإلاجظوب ،مدمض .الدًمقراطيت في الدصاجير الراهىت ،بحروث :اإلااؾؿت العغبُت للضعاؾاث واليكغ.1993 ،



مدمىص ،علي عبض .العالقاث العراقيت-الاًراهيت في ضوء خروب الخليج والاختالل الامريكي ،عمان :صاع آمىت لليكغ

والخىػَع.2012 ،


مغهؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت .جددًاث الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبدائل املتاخت لإلصالح ،حامعت هغبالء،

.2016


هالٌ ،علي الضًً ومؿعض ،هُفحن .الىظم الضياصيت العربيت قضاًا الاصتمرار والتغيير ،هخب عغبُت.2007 ،



وػاعة الخاعحُت العغاكُت ،اللجىت الاؾدكاعٍت ،كمت بغضاص العغبُت .التددي والىجاح .بحروث :ماؾؿت هؼٍه هغوي،

.2012


الُدُاويً ،ديى .العوملت :أًت عوملت؟ بفغٍلُا الكغق.1999 ،

 -2املقالث


ألاَغف ،مدمض .العغب والعىإلات :ما العمل املضتقبل العربي ،العضص  ،229ماعؽ.1998 ،



الخحر ،مهُفى عمغْ .اهغي الخدضًث في اإلاجخمع العغبي ،مداولت لخُىٍغ همىطج كُغي ،املضتقبل العربي ،الؿىت

( ،)1العضص  ،128ؤهخىبغ.54-53 ،1989 ،


الجابغي ،مدمض عابض .العىإلات والهىٍت الثلافُت ،املضتقبل العربي ،العضص  ،228فبراًغ.1998 ،



خمىص ،مدمض الخاج .العغاق والفهل الؿابع مً مُثاق ألامم اإلاخدضة ،مجلت صدى الخارجيت ،وػاعة الخاعحُت

العغاكُت ،الضاثغة الصخفُت.2013 ،)10( 5 ،


زماؽ ،عضي ؤؾعض .الاختالل ألامريكي للعراق وأثره على العالقاث العراقيت ألاردهيت  .2010-2003عؾالت

ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامعت الكغق الاوؾِ ،عمان.2011 ،


الضؾىقي ،ابى بىغ .مجلت الضياصت الخارجيت.2007 ،)168( 42 ،
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الضؾىقي ،ؤبى بىغ .ماجمغ قغم الكُش الضولي ومؿخلبل العغاق ،مجلت الضياصت الدوليت.2005 ،)159( 41 ،



ػعٍلاث ،فاًؼ قغاعي .اججاهاث ؤعًاء مجلـ ألامت ألاعصوي (ألاعُان والىىاب) هدى جإزحر العىإلات على وْاثف الضولت،

مجلت املىارة ،حامعت آٌ البِذ.2008 ،)1( 15 ،


ؾلُم ،هبُل مدمض .مكغوع كاهىن آلُت اؾخعاصة الؿلُت وبصاعة صولت العغاق للفترة الاهخلالُت ،مجلت صعاؾاث

الضولُت ،مغهؼ الضعاؾاث الضولُت ،حامعت بغضاص ،العضص (.2004 ،)56


عبض هللا ،اؾماعُل نبري .اليىهبه :الغؤؾمالُت العاإلاُت في مغخلت ما بعض الامبرًالُت .املضتقبل العربي،)222( ،

.1997


عبضالخالم ،عبضهللا ،عىإلات الؿُاؾت والعىإلات الؿُاؾُت ،املضتقبل العربي ،العضص .2002 ،278



عبُض ،منى خؿحن .العالكاث العغاكُت-الاعصهُت وآفاق اإلاؿخلبل( ،صعاؾت) ،املؤجمر العلمي الضىوي الثاوي عشر -17

 ،11/18حامعت بغضاص :مغهؼ الضعاؾاث الضولُت.2009 ،


عالوي ،ػٍباعيً .تهم بالخىعٍ في ماامغة يض الخيىمت ،حغٍضة الضؾخىع العغاكُت ،العضص  1122في .2007/6/26



عُاش ي ،خفُٓت .أثر العوملت على الضيادة في الوطن العربي  -دراصت خالت الجسائر ،ؤَغوخت صهخىعاه غحر

ميكىعة ،حامعت حُاللي الُابـ ،ؾُضي بلعباؽ ،الجؼاثغ.2015 ،


مىضواٌ ،اهجـ .صوع الؿعىصًت في ؾىعٍا ًدغهه الخىف مً اهخماٌ الهالٌ الكُعي ،صخُفت (اللضؽ العغبي)

بعضصها الهاصع بخاعٍش .2013/6/19

 -3املواقع الالكتروهيت:


الكغٍف ،ؤمحرة .واقىًُ حؿخًُف احخماعا للخدالف الضولي يض صاعل ،هلال عً الغابِwww.islamist- :

.2019/movements.com


عبضالهاصي ،مدمض مدمض .اللغاءة الغكمُت ومؿخلبل الىخاب ،مىخب التربُت العغبي لضوٌ الخلُج ،هلال عً الغابِ:

?،2011 ،www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails


العبُضي ،مثنى .هل ًسغج العغاق مً هفم عضم الاؾخلغاع في  ، 2019هلال عً الغابِ.2019 /futureuae.com :



اإلاىكع الغؾمي لىػاعة الخاعحُت العغاكُت .هلال عً الغابِ .2019/www.mofa.gov.iq/ab/



مىكع الكغكُت هُىػ .اإلااليي :لم هسغج مً خهاع الاقلاء والانضكاء بعض زغوحىا مً البىض الؿابع ،هلال عً الغابِ:

2013 www.alsharqiya.com
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زهاهاث الازجقاء بالخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت في املغسب

ب .عبد السخيم بىشياوي

زهاهاث الازجقاء بالخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت في املغسب
Stakes to improve the parliamentary evaluation
of Morocco public policies

ب .عبد السخيم بىشياوي
كليت العلىم القاهىهيت والاقخصادًت والاجخماعيت – املدمدًت جامعت الحظن الثاوي  -املغسب
امللخص :

تهذف هزه الذساظت بلى جدلُل الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت في اإلاًشب في غىء ملخػُاث دظخىس ظىت ،2011
وملخػُاث ألاهكمت الذاخلُت للبرإلاان .هما حععى الذساظت ؤًػا بلى ببشاص خطُلت البرإلاان في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت .ومً
ؤحل رلً جم جىقُف اإلاىهج البيُىي الىقُفي واإلاىهج اإلالاسن .وجخلظ الذساظت بلى ؤن سيم اإلاىدعباث الذظخىسٍت والخىكُمُت التي
ؤؾشث الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب ،بال ؤهه ال صالذ حهترغه مجمىنت مً الخدذًاث وؤلاهشاهاث ،مما ًخؿلب اجخار
مجمىنت مً ؤلاحشاءاث الىفُلت بخجىٍذ دوس البرإلاان في جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،ورلً نلى يشاس ما هى مهمىٌ به في مجمىنت مً
الخجاسب اإلالاسهت.
املصطلحاث ألاطاطيت :البرإلاان ،الخلُُم ،الشكابت ،العُاظاث الهمىمُت ،الفهل الهمىمي.
Abstract
This study aims to analyze the parliamentary evaluation of Morocco’s public policies under the
provisions of the Constitution of 2011, and Parliament internal regulations requirements. The study
also reviews the activities of the Parliament in the area of public policy evaluation. For this, the
structural–functional approach was used, and a comparative approach.
The study concludes that despite the constitutional and organizational gains framed the
parliamentary evaluation of public policies in Morocco, a set of challenges and constraints are still
facing it, which requires a set of measures to be taken to improve the parliament’s role in evaluating
public policies, similar to what is in place in a set of comparative experiences.
Keywords: Parliament, evaluation, control, public policies, public action
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زهاهاث الازجقاء بالخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت في املغسب

ب .عبد السخيم بىشياوي

مقدمت
شيل جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،بالىكش ألهمُخه في جدعحن الفهل الهمىمي ،مشهض بهخمام خاص مً كبل
مجمىنت مً الفانلحن وفي ملذمتهم اإلااظعت البرإلااهُت ،ال ظُما بهذ الخؿىس الزي ؾشؤ نلى الهمل البرإلااوي في ألاهكمت
العیاظیت الذًملشاؾُت خُث لم ٌهذ ًلخطش نلى وقُفتي الدششَو والشكابت بل ؤضبذ فانال مدىسٍا في مجاٌ جلُُم
العُاظاث الهمىمُت.
فىقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت خكُذ بإهمُت بالًت لذي الهذًذ مً الخجاسب الذظخىسٍت اإلالاسهت ،وفي
ملذمتها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والتي قهش فيها جلُُم العُاظاث الهمىمُت ببان العخِىاث مً اللشن الهششًٍ،1
وحهخبر ججشبت اليىوًشَغ ألامشٍيي همىرحا ساثذا ومخلذما باإلالاسهت مو الخجاسب ألاخشي في هزا اإلاجاٌ هكشا النخماده
نلى دنم مىخبحن كىٍحن في نملُت الخلُُم ،وٍخهلم ألامش باإلاىخب الهام للمداظبت ومىخب اإلاحزاهُت الخابو لليىهجشط.2
وجبلى الخجشبت الفشوعُت مشحهُت واضخت لذظترة وقُفت الخلُُم داخل الىظ الذظخىسي نلى اإلاعخىي الهالمي،
وحهذ وقُفت مىوىلت لبرإلاان وهُاوله ،حعانذه في اللُام بها بهؼ اإلااظعاث اإلاخخططت في مجاالث مدذدة واإلاجلغ
ألانلى للخعاباث الفشوس ي.3
وكذ جإزشث الخجشبت اإلاًشبُت بالخجاسب الذظخىسٍت اإلالاسهت في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت مً خالٌ وغو
ملخػُاث كاهىهُت جاؾش لهمل البرإلاان في جلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلاًشبُت ،خُث شيل الذظخىس اإلاًشبي لعىت
2011مىهؿفا خاظما في معاس الخلُُم باإلاًشب ،نبر دظترة هزه الىقُفت هطالخُت بشإلااهُت ؤضُلت نلى يشاس مجمىنت
مً ألاهكمت الذظخىسٍت .في خحن نملذ ألاهكمت الذاخلُت للبرإلاان نلى جدذًذ اللىانذ الخفطُلُت إلاماسظت هزه
الىقُفت.
أهميت الدزاطت
ٌعخمذ مىغىم ""الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت في اإلاًشب" ؤهمُخه مً خالٌ اإلاىهؿف الخاسٍخي الزي
محز هزا الهلذ ألاخحر ،باخخالٌ مىغىم جلُُم العُاظاث الهمىمُت مياهت مشهضٍت في الذظخىس اإلاًشبي لعىت ،2011
والزي حاء هةنالن حذًذ لخبني اإلاًشب الاخخُاس الذًملشاؾي ،آجُا بشئٍت بضالخُت حذًذة للىاكو العُاس ي والاحخماعي
باإلاًشب ،جخماش ى وؾبُهت الخدذًاث والشهاهاث التي ؤضخذ جىاحه اإلاًشب في الكشفُت الشاهىتوفي ملذمتها بخػام
العُاظاث الهمىمُت للخلُُم همذخل مً مذاخُل جدعحن الفهل الهمىمي ،مخىال البرإلاان ضالخُت جلُُم العُاظاث
الهمىمُت .ونلى هزا ألاظاط ؤضبذ الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت ٌشيل مؿلبا خلُلُاً ،خهحن اظدُهابه
وفهمه بشيل حُذ في بؾاس الىاكو اإلاهاضش.
1

حممد عرويب ،مدخل إىل حتليل السياسات العمومية ،الرباط ،ادلغرب :مطبعة ادلعارف اجلديدة ،2019 ،ص.185:

2

Perret, B., L’évaluation des politiques publiques (éd. 2e). Paris: La Découverte, 2008, p:55.
PAUL, S. & all, L'évaluation des politiques publiques: Comprendre et pratiquer. Rennes: Presses de l'Ecole des hautes études
en santé publique, 2016. P :5.
3
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مشكلت الدزاطت
جخمدىس مشيلت الذساظت خىٌ الدعائٌ اإلاشهضي الخالي:
إلى أي خد عمل املشسع املغسبي من ضبط الخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت بىضع مسجكصاث دطخىزيت
وجىظيميت حظاهم في جدقيق جقييم فعال على مظخىي املمازطت
أطئلت الدزاطت
جخفشم نً مشيلت الذساظت الشثِعُت ألاظئلت الفشنُت آلاجُت:
-

ماهي اإلاشجىضاث الذظخىسٍت والخىكُمُت للخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب؟

-

ما هي خطُلت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب؟

-

ما هي جدذًاث ومخؿلباث جؿىٍش الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب؟

فسضيت الدزاطت
جىؿلم هزه الذساظت مً فشغُت مفادها ؤن اإلالخػُاث اللاهىهُت اإلاخهللت بخلُُم العُاظاث الهمىمُت التي
حاء بها دظخىس 2011وهزا ألاهكمت الذاخلُت للبرإلاان حهلذ هاجه اإلااظعت الذظخىسٍت جلىم بىقُفت الخلُُم شيل
فهاٌ.
أهداف الدزاطت
تهذف هزه الذساظت إلللاء الػىء نلى مىغىم الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب مً خالٌ جلذًم
دساظت نلمُت ؤوادًمُت جشجىض ؤظاظانلى جدلُل:
-

الىطىص الذظخىسٍت والخىكُمُت اإلااؾشة لخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب.

-

خطُلت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب في غىء مجمىنت مً جلاسٍش

الخلُُم.
خدود الدزاطت
جلىم هزه الذساظت نلى اإلادذداث آلاجُت:
-

اإلادذد الضمني :جشهض الذساظت نلى الفترة اإلاتراوخت بحن ظىت  2011ومىخطف ظىت.2020
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اإلادذد اإلاياوي :الخجشبت اإلاًشبُت في مجاٌ الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت.

الدزاطاث الظابقت
مً ألادبُاث والذساظاث العابلت التي جؿشكذ إلاىغىم الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب بما بشيل
مباشش ؤو يحر مباشش ًمىً سضذ:
-

دزاطت بعىىان "جقييم الظياطاث العمىميت بين الىظسيت والخطبيق :خالت البرملان

املغسبي"والتي هذفذ بلى ملاسبت الخإؾحر الىكشي لبرادًٌم العُاظاث الهمىمُت مً خالٌ الخذًث نً
مهاًحر ومىهجبت واإلالاسباث الىكشٍت وؤهىام الخلُُم .هما وان مً بحن ؤهذاف الذساظت الخذًث نً
مإظعت الىقُفت الخلُُمُت للعُاظاث الهمىمُت بالبرإلاان اإلاًشبي.1
 دزاطت بعىىان "دالالث دطترة صالخيت البرملان في جقييم الظياطاث العمىميت ،وبيان آلياجهوإشكاليخه"والتي نمذث بلى جدلُل ؤبهاد ودالالث جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،وبُان آلالُاث الذظخىسٍت التي وغهها
اإلاششم ،لخفهُل هزا الاخخطاص .هما جماللاء الػىء نلى معإلت دظترة الاحخماناث اإلاشترهت إلاجلس ي البرإلاان ،مً
ؤحل مماسظت بشإلااهُت ؤفػل .وكذ جبحن مً خالٌ هخاثج الذساظت ؤن مماسظت وقُفت الخلُُم في حلعاث مشترهت
مخالف للذظخىس الزي مىً البرإلاان مً مجمىنت مً ألالُاث ألداء وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت.2
 دزاطت بعىىان "البرملان والظياطاث العمىميت :مقازبت مفاهيميت ودطخىزيت للعالقت بين املخغيرًن"والتيبُيذ اإلاياهت التي ًدخلها البرإلاان غمً مفاهُم العُاظاث الهمىمُت .وجؿشكذ ؤًػا إلاعإلت الخفىٍؼ الذظخىسي
للبرإلاان في مجاٌ العُاظاث الهمىمُت .وكذ جىضلذ الذساظت ؤظاظا بلى ؤن وقُفت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث حشيل
آلُت لجهل اإلااظعت البرإلااهُت في ضلب العُاظاث الهمىمُت هما ؤن الخفىٍؼ الذظخىسي للبرإلاان اللُام بهزه
الىقُفت ٌهذ جإهُذا نلى ججاوص مدذودًت دوس البرإلاان في ضىانت العُاظاث الهمىمُت.3
 دزاطت بعىىان "جقييم الظياطاث العمىميت ،الجهاث املخدخلت والسهاهاث"والتي جؿشكذ لئلؾاس اإلافاهُميواإلاىؿللاث ألاظاظُت لخلُُم العُاظاث الهمىمُت زم نشحذ للخذًث نً الشهاهاث وؤهم الفانلحن في الخلُُم وفي
ملذمتهم البرإلاان اإلاًشبي .وكذ خلطذ الذساظت بلى ؤن جلُُم العُاظاث الهمىمُت ال ًىدطش في ؾابهه الخلني والفني

1
2

سليماين ،صابرين"،تقييم السياسات العمومية بني النظرية والتطبيق :حالة الربدلان ادلغريب" ،مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد ،عدد مزدوج .)46-27( ،58/57
ادلدور ،رشيد"،دالالت دسرتة صالحية الربدلان يف تقييم السياسات العمومية ،وبيان آلياتو وإشكاليتو" ،مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد ،عدد مزدوج .)70-47( ،2020 ،58/57
جابر لبوع ،الربدلان والسياسات العمومية :مقاربة مفاىيمية ودستورية للعالقة بني ادلتغريين ،يف عبد العزيز دمحاين (تنسيق) إشكاالت صناعة القرار العمومي بادلغرب ( ،)133-99الرباط ،ادلغرب:

3

مكتبة دار السالم.2018 ،
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فدعب وبهما مجاٌ للخفانالث والخجارباث التي جيشـ خلل العُاظت ،وآلُت للعُؿشة والخفاف نلى اإلاىاكو وغبـ
اإلاجاٌ العُاس ي.1
 دزاطت بعىىان "بشكاليت جقييم البرملان للظياطاث العمىميت على ضىء جىجه املدكمت الدطخىزيت"والتيظهذ للبدث في الجىاهب الخىكُمُت إلاماسظت البرإلاان لخلُُم العُاظاث الهمىمُت وهزا الخؿشق بلى ؾبُهتها ومىهجُتها
التي نلى ؤظاظها ًمىً اظخجالء الخهلُذاث الفىُت التي جطب في اججاه غشوسة جبني اإلاشوهت اللاهىهُت مً ؤحل كُام
البرإلاان بىقُفخه الياملت ،نلى يشاس بهؼ الخجاسب اإلالاسهت .وكذ جىضلذ الذساظت بلى غشوسة جمىحن اللجان البرإلااهُت
مً مماسظت وقُفت الخلُُم إلاا لها مً جخطظ ظُىفش نلى البرإلاان الجهذ ؤلاغافي للخلُُم نلى يشاس ما هى مهمىٌ به
في الخجشبت الفشوعُت.2
 دزاطت بعىىان "جقييم الظياطاث العامت باملغسب وفق الدطخىز املغسبي لظىت  ،2011بين الخباضاملقخض ى الدطخىزي وضعف فعاليتها"والتي خاولذ جدذًذ ماهُت العُاظاث الهمىمُت وملاسهت الخجشبت اإلاًشبُت مو
الخجشبت الفشوعُت في مجاٌ مشاكبت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت .ومً ؤهم ما خلطذ بلُه الذساظت هى احعام الخجشبت
الفشوعُت بالىغىح مً خالٌ الخىطُظ الذظخىسي إلاعإلت جلُُم العُاظاث الهمىمُت وبنؿائها ضفت الاظخمشاسٍت
والذوام الذوسي ،نىغ الخجشبت اإلاًشبُت خُث جم حشخِذ معإلت مشاكبت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها.3
 دزاطت بعىىان "جقييم البرملان للظياطاث العمىميت على ضىء قسازاث املجلع الدطخىزي"والتي هذفذبلى جدلُل الاخخطاص البرإلااوي في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت وهُفُت حهامل اإلادىمت الذظخىسٍت مو هزه
الىقُفت مً خالٌ كشاساتها الطادسة في هزا الشإن .وكذ خلطذ هزه الذساظت بال ؤهه بالشيم مً اإلاىدعباث التي
هشظها دظخىس 2011بةظىاده الاخخطاص للبرإلاان في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،بال ؤن كشاساث اإلاجلغ
الذظخىسي الطادسة بمىاظبت فدطت لؤلهكمت الذاخلُت للبرإلاان ظاهمذ في الخػُِم مً هؿاق مماسظت هزه الىقُفت
خُث ؤكشث نذم دظخىسٍت نلذ اللجان الذاثمت الحخماناث جلُُم العُاظاث الهمىمُت.4
 دزاطت بعىىان "البرملان املغسبي واجتراح جقييم الظياطاث العمىميت"والتي جىاولذ جدلُل الهىاثم البيُىٍتلخُاس الهللىت البرإلااهُت ،وهزا الاخخالالث الىقُفُت ألنػاء البرإلاان ،في اللىة الاكتراخُت لخهذًل الىكام الذاخلي .ومً
بحن ما خلطذ بلُه الذساظت هى غشوسة اهخمام البرإلاان بمىاهبت وجلُُم مشخلُا العُاظاث الهمىمُت هكشا لشمىلُت
1

أحزام ،ىشام"،تقييم السياسات العمومية ،اجلهات ادلتدخلة والرىانات" .جملة ادلنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،العدد .)272-257( ،2018 ،22

2اخلمليشي ،حممد" ،إشكالية تقييم الربدلان للسياسات العمومية على ضوء توجو احملكمة الدستورية" ،اجمللة ادلغربية لألنظمة القانونية والسياسية ،العدد ،12
.)135-117( ،2017

3يوسف اليحياوي ،تقييم السياسات العامة بادلغرب وفق الدستور ادلغريب لسنة  ،2011بني التباس ادلقتضى الدستوري وضعف فعاليتو ،يف عبد اهلل ادريسي
(اإلشراف) مؤلف مجاعي للدرسات واألحباث القانونية واالقتصادية واالجتماعية ( ،)81-51كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة ،ادلغرب،
.2016

4الشقري ،أمساء" ،تقييم الربدلان للسياسات العمومية على ضوء قرارات اجمللس الدستوري" ،اجمللة ادلغربية للتدقيق والتنمية ،العدد .)67-51( ،2015 ،41
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هخاثجها .هما ؤهه مؿالب بخجاوص ول ما ٌهُم جلُُمه للهمل الخيىمي ،مً خالٌ الخإظِغ الهلمي إلاىكىمت حججُت،
ومعدىذًت ،ومعخىٍاث ساكُت مً الخؿاب اإلاطاخب لهزا الاخخطاص.1
ما ًميز هره الدزاطت عن الدزاطاث الظابقت:
 اخخىاء الذساظت نلى بؾاس كاهىوي جم مً خالله جدذًذ اإلاشجىضاث وألالُاث التي جاؾش الخلُُم البرإلااويللعُاظاث الهمىمُت في اظخلالٌ جام نً وقُفت الشكابت نلى نىغ ما جىاولخه مجمىنت مً الذساظاث خُث لم ًخم
الخمُحز ما بحن اإلاشجىضاث وألالُاث راث الؿبُهت الخلُُمُت وجلً راث الؿبُهت الشكابُت؛
 اكخطاس مجمىنت مً الذساظاث نلى الجاهب اللاهىوي ونذم الخؿشق لخطُلت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاثالهمىمُت نلى معخىي اإلاماسظت ،في خحن جإحي هزه الذساظت اظخىماال إلاجمىنت مً الذساظاث العابلت ،فهالوة نلى
الخدلُل اللاهىوي ظِخم بُان ؤزشها مً خالٌ دساظت خطُلت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب في غىء
الخلاسٍش الطادسة في هزا الشإن نً مجلس ي البرإلاان وٍخهلم ألامش بمجلغ الىىاب ومجلغ اإلاعدشاسًٍ .هما ظِخم
اظخيباؽ ؤهم الخدذًاث وؤلاهشاهاث التي حهترع الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب مو اكتراح مجمىنت
مً الخذابحر الىفُلت بخجىٍذ الىقُفت الخلُُمُت للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب.
مىهجيت الدزاطت
اظخذعى جدلُل مداوس الذساظت اظخهماٌ مجمىنت مً اإلاىاهج وفي ملذمتها اإلاىهج البيُىي – الىقُفي ،بانخباس
ؤن البرإلاان هى بمثابت بيُت كابلت للخًُحر والخؿىس جخفانل داخله مجمىنت مً اإلالاسباث وآلالُاث اإلادفضة لؤلدواس
الىقُفُت اإلاخىلت له واإلاخمثلت ؤظاظا في الخلُُم .وبالخالي فهزا اإلاىهج ٌعمذ بشضذ وجدلُل وقُفت الخلُُم البرإلااوي
للعُاظاث الهمىمُت .هما ظُمىىىا مً جدلُل وجفىًُ اإلادذداث ألاظاظُت اإلاعاهمت في جىحُه هزه الىقُفت .نالوة
نلى رلً ظِخم جىقُف الذساظت اإلالاسهت بحن اإلاششم اإلاًشبي وهكحره الفشوس ي.
ونلى هزا ألاظاط ولخفىًُ مشيلت الذساظت وؤظئلتها الفشنُت والخدلم مً صخت الفشغُت مً نذمها ،ظىف
هلاسب اإلاىغىم مً خالٌ مؿلبحن .خطظ اإلاؿلب ألاوٌ إلاشجىضاث الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت .في خحن
ظِخؿشق اإلاؿلب الثاوي لخدلُل خطُلت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب وسهاهاث الخؿىٍش.

1

حلميداين ،طو"،الربدلان ادلغريب واجرتاح تقييم السياسات العمومية" ،اجمللة ادلغربية للتدقيق والتنمية ،العدد .)75-67( ،2012 ،33
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املطلب ألاول :مسجكصاث الخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت باملغسب
جكل وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت ؤخذ الاججاهاث الخذًثت للخذبحر الهمىمي ،وهي آلُت فهالت حعانذ نلى
اظدُهاب وفهم ؾشق جىفُز الخيىمت إلاخؿؿاتها وبشامجها الهامت ،هما ؤنها نملُت جاهذ نلى ؤهمُت الذوس البرإلااوي في
هزا اإلاجاٌ .وَهخبر ؤلاؾاس الذظخىسي اإلاشحو الهام ،الزي ًجهل البرإلاان في ضلب وقُفت الخلُُم (الفلشة ألاولى) .في
خحن نملذ ألاهكمت الذاخلُت للبرإلاان نلى جدذًذ اللىانذ الخفطُلُت للخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت (الفلشة
الثاهُت).
الفقسة ألاولى :ألاطاض الدطخىزي للخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت
ٌهخبرؤلاؾاس الذظخىسي ألاظاط اإلاشحعي الهام الزي ًجهل البرإلاان في ضلب وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت.
فىفلا للذظخىس اإلاًشبي لعىت ً ،12011خطح ؤن اإلاششم لم ًطشح بشيل مباشش بيىن البرإلاان ًطىو وٍيخج العُاظاث
الهمىمُت ،وبهما مىده ألوٌ مشة ،نلى يشاس الذظخىس الفشوس ي ،وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت واخخطاص ؤضُل
ًىػاف بلى وقُفتي الدششَو واإلاشاكبت؛ خُث ًطىث البرإلاان نلى اللىاهحن ،وٍشاكب نمل الخيىمت ،وٍلُم العُاظاث
الهمىمُت .2فكهىس مجمىنت مً اإلابادت التي ًلخط ي ألامش مشاناتها ؤزىاء ضُايت وجىفُز البرامج والعُاظاث الهمىمُت
والفهالُت والىجانت والخذبحر الجُذ ،ال جىفي للُاط مذي فهالُت العُاظاث الهمىمُت اإلاىغىنت في قل اكخطاس
البرإلاان نلى وقُفتي اإلاشاكبت والدششَو .لزا اظخذعى ألامش جخىٍل البرإلاان وقُفت حذًذة جخمثل في جلُُم العُاظاث
الهمىمُت ورلً إلاعاًشة الخدىالث اإلاهاضشة التي ؤهخجذ مششونُت ٌعميها بهؼ الباخثحن مششونُت مهاضشة جلىم
نلى مبادت الفهالُت والىجانت.3
وٍخطح مً خالٌ الفطل  70مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت  ،2011الخىطُظ ضشاخت بإن الخلُُم ٌشمل
العُاظاث الهمىمُت ،وبالخالي ال يهم العُاظت الهامت للذولت ،وال العُاظاث اللؿانُت ورلً في اوسجام جام مو
الفطل  92مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت  ،2011الزي محز بحن العُاظاث الهمىمُت نلى خالف العُاظت الهامت
والعُاظاث اللؿانُت .فالعُاظاث الهمىمُت ال جخؿلب نشغها نلى اإلاجلغ الىصاسي وجلخطش فلـ نلى اإلاجلغ
الخيىمي إلاىاكشتها .هما ؤن العُاظاث الهمىمُت ال جخهلم بلؿام وصاسي مدذد بزاجه فهي بحن اإلاجزلخحن فيعخيخج ؤنها
ظُاظاث مشترهت بحن نذة كؿاناث بدُث جطبذ اخخطاضا خيىمُا ولِغ وصاسٍا.4نالوة نلى رلً فمػمىن الفطل
 70مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت ً ،2011لش ضشاخت ؤن جلُُم العُاظاث الهمىمُت ًخخلف نً مشاكبت نمل الخيىمت،
ومً زمت جخطح ؤولى اإلاالمذ اإلاهبرة نً ؾبُهت هزه الخلىُت وخذودها .فةرا وان الًشع مً بكشاس مشاكبت البرإلاان لهمل
1

دستور ادلملكة ادلغربية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1.11.91بتاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو ،)2011اجلريدة الرمسية عدد  5964مكرر بتاريخ  28شعبان  30( 1432يوليوز

 ،)2011صفحة .3600

2
3

الفصل  70من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011نفس ادلرجع.
حممد الغايل ،التدخل الربدلاين يف جمال السياسات العامة يف ادلغرب ( .)2002 – 1984مراكش ،ادلغرب :ادلطبعة والوراقة الوطنية ،2006 ،ص.27 :

 4يوسف

اليحياوي ،مرجع سابق ،ص.55 :
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الخيىمت هى بمياهُت جدمُلها معاولُت ؤنمالها ،بىاء نلى اإلاعاؾش وؤلاحشاءاث وآلالُاث التي هظ نليها الذظخىس
ضشاخت ،مما ًترجب نىه بمياهُت اظلاؾها ؤو اظخلالت ؤخذ ؤنػائها .فةن الفطل  70مً الذظخىس ًبرص بشيل واضح
ؤن جلُُم العُاظاث الهمىمُت ال ًمىً ؤن ًلترن بةمياهُت جدمُل الخيىمت اإلاعاولُت مباششة .وهىزا ال ًمىً
للخيىمت ؤن جخدمل اإلاعاولُت نً العُاظاث الهمىمُت بال في خاالث مدذدة دظخىسٍا ،وهي خاالث يحر مشجبؿت
بالخلُُم الزي هى اخخطاص بشإلااوي .فُمىً للخيىمت ؤن حهلم مىاضلت جدملها اإلاعاولُت بخطىٍذ مىذ الثلت في شإن
جطشٍذ جذلى به في مىغىم العُاظت الهامت ،1ؤو في خالت جىفُز العُاظت في اللؿاناث اإلايلفت بها هما حاء في الفطل
 93مً الذظخىس لعىت .22011
هما ؤن اإلاششم الذظخىسي لم ًىخف بةكشاس هزا الاخخطاص الجذًذ وبهما نمل نلى وغو وجدذًذ مجمىنت مً
آلالُاث اإلاعانذة نلى مماسظت هزا الاخخطاص بما بطفت مباششة ؤو بطفت يحر مباششة .وهىزا نمل نلى جلُُذ
الخلُُم البرإلااوي بخخطُظ حلعت ظىىٍت مً كبل البرإلاان إلاىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها .3هزه الجلعت
حهىغ سيبت اإلاششم اإلاًشبي في بدساج مىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها في ضلب الهمل البرإلااوي ،واإلاالخل يُاب
ألًت بشاسة خىٌ ما برا واهذ هزه الجلعت ٌعخدبهها جطىٍذ ؤم ال؟ يحر ؤن اإلاماسظت الفهلُت للخلُُم البرإلااوي
للعُاظاث الهمىمُت في الخجاسب اإلالاسهت ،جاهذ في اإلاجمل ؤن هزا الىىم مً الجلعاث ال ٌعخدبهها جطىٍذ بانخباس ؤن
مىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت هى نمل يهذف بلى جصخُذ العُاظاث الهمىمُت وجدذًذ آزاسها ولِغ معاءلت
الخيىمت ؤو سخب الثلت منها ،ألامش الزي ال ٌعخذعي جطىٍخا.4
هما حهل الذظخىس وقُفت الخلُُم البرإلااوي مىغىم معاهمت مً ؾشف بهؼ اإلااظعاث الذظخىسٍت واإلاجلغ
ألانلى للخعاباث ،5واإلاجلغ الاكخطادي والاحخماعي والبُئي.6
وبالخالي ،فالذظخىس اإلاًشبي لعىت 2011حاء وغو كىانذ حذًذة حهضص فطل العلـ وجلىي دوس البرإلاان،
وخاضت نلى معخىي مىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت ،وبةخذار ماظعاث دظخىسٍت اظدشاسٍت حعانذ اإلااظعت
البرإلااهُت نلى معخىي مماسظخه لىقاثف اإلاشاكبت والخلُُم.
فلبل انخماد دظخىس،2011واهذ الفشضت الذظخىسٍت الىادسة الخذور التي واهذ جخاح ؤمام البرإلاان لخلُُم
العُاظاث الهمىمُت هي الفترة اإلاتزامىت مو مىاكشت ملخمغ الشكابت ؤو ملخمغ اإلاعاءلت الخاص بمجلغ اإلاعدشاسًٍ.
ونذا هزه اإلاىاظبت ،فةن البرإلاان وان ًخدحن فشضت مىاكشت مشاسَو كىاهحن الخطفُت لِعخًلها في مىاكشت العُاظاث
1الفصل  301من الدستور ادلغريب لسنة ،1033مرجع سابق.
2
3
4
5

يوسف اليحياوي ،مرجع سابق ،ص.59 :

الفصل  101من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011مرجع سابق.
الشقري ،أمساء ،مرجع سابق ،ص.59 :

الفصل  148من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011مرجع سابق.
6
الفصل  152من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011نفس ادلرجع.
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الهمىمُت وجلُُمها ،ال ظُما برا حهلم ألامش بمشاسَو كىاهحن الخطفُت اإلاخهللت بدىفُز كىاهحن اإلاالُت ،لىً بعبب
الخماؾل في نشع هزه ألاخحرة نلى البرإلاان ،لم جلم ما ًيبغي مً اهخمام البرإلااهُحن.1
واسجباؾا بلىاهحن الخطفُت اإلاخهللت بدىفُز كىاهحن اإلاالُت ،وهكشا ألهمُتها خُث جمىً البرإلاان مً مماسظت
الاخخطاص اإلاخهلم بخلُُم العُاظاث الهمىمُت ،وبعبب ؤن الخيىمت لم جىً ملضمت بإي ؤحل لهشع هزه اللىاهحن
نلى البرإلاان ومىاكشتها ،نمل اإلاششم الذظخىسي اإلاًشبي نلى دظترة ألاحل الزي ًجب نشع كىاهحن الخطفُت فُه نلى
البرإلاان ،خُث ؾلب مً الخيىمت نشع ظىىٍا نلى البرإلاان ،كاهىن الخطفُت اإلاخهلم بدىفُز كاهىن اإلاالُت ،خالٌ
العىت الثاهُت التي جلي ظىت جىفُز هزا اللاهىن.2
هزا وحذًش بالزهش ،وخالفا للمششم الذظخىسي الفشوس ي الزي سبـ بحن الشكابت والخلُُم في الفلشة الشابهت مً
الفطل 48مً دظخىس الجمهىسٍت الخامعت الفشوعُت،3نىذما هظ نلى جخطُظ ؤظبىم واخذ مً غمً ؤسبهت
ؤظابُو باألولىٍت وخعب الترجِب الزي ًػهه ول مجلغ إلاشاكبت نمل الخيىمت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت ،هجذ ؤن
اإلاششم الذظخىسي اإلاًشبي وغو خذا فاضال بحن آلالُاث الشكابُت التي ًماسظها البرإلاان نلى الهمل الخيىمي وبحن جلُُم
العُاظاث الهمىمُت التي ضاى مماسظتها في الفطل  101مً الذظخىس اإلاًشبي ،بدُث بهه لم ًخلـ بحن حلعاث
معاءلت الخيىمت والجلعت العىىٍت إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث .4وبالخالي فاإلاششم اإلاًشبي خشص نلى بقهاس اظخلاللُت
اظخلاللُت هزا الاخخطاص (ؤي الخلُُم) نً الىقُفت الشكابُت ،والظُما ؤن هزًً اإلافهىمحن (ؤي الخلُُم والشكابت)
ًخخلفان نلى معخىي ألاهذاف والًاًاث ،مخىخُا مً رلً ،الخإهُذ نلى اإلافهىم الجذًذ إلاىكو البرإلاان في بيُت الىكام
العُاس ي ومماسظت العلؿت فُه ،ونلى ؤن البرإلاان لم ٌهذ ،بهذ ؤن جدىٌ بلى ظلؿت ،مجشد ماظعت جلىم بالدششَو
والشكابت ،وبهما ؤغخى ششٍيا معاوال بلى حاهب العلؿت الخىفُزًت نلى بهجاح العُاظاث الهمىمُت ،في بؾاس ملىماث
الىكام الذظخىسي للملىُت اإلاًشبُت اللاثمت نلى ؤظاط فطل العلـ ،وجىاصنها وحهاونها ،والذًملشاؾُت اإلاىاؾىت
والدشاسهُت ،ونلى مبادت الخيامت الجُذة ،وسبـ اإلاعاولُت باإلاداظبت.5
الفقسة الثاهيت :الخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت في ضىء الىظامين الداخليين ملجلس ي البرملان
في البذاًت ،ججذس ؤلاشاسة بال ؤهه ال ًجىص الهمل بالىكام الذاخلي الزي ًػهه ول مجلغ مً مجلس ي البرإلاان
وٍلشه بالخطىٍذ ،بال بهذ ؤن جطشح اإلادىمت الذظخىسٍت بمؿابلخه ألخيام الذظخىس.6

1
2
3

رشيد ادلدور ،الربدلان يف ضوء مستجدات الدستور ،دفاتر يف القانون الربدلاين ادلغريب ،الرباط ،ادلغرب :مشس برينت ،2019 ،ص.29 :

الفصل  76من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011مرجع سابق.
دستور اجلمهورية اخلامسة الفرنسية (مرتجم إىل اللغة العربية) الصادر يف  4أكتوبر  1958حىت آخر التعديالت الطارئة عليو يف  23يوليوز  ،2008شوىد يف  16أكتوبر  2020يف:

.www.constituteproject.org
4

جابر لبوع ،مرجع سابق ،ص.129 :

5
6

ادلدور ،رشيد"،دالالت دسرتة صالحية الربدلان يف تقييم السياسات العمومية ،وبيان آلياتو وإشكاليتو"،مرجع سابق ،ص ص.51-50 :

الفصل  69من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011نفس ادلرجع.
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بالشحىم للخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت ،هجذ ؤن الىكام الذاخلي لعىت12012هظ في اإلاادة 48نلى
بمياهُت اللجان الذاثمت ؤن جؿلب الاظخمام بلى معاولي ؤلاداساث واإلااظعاث واإلالاوالث الهمىمُت ،بدػىس الىصساء
اإلاهىُحن وجدذ معاولُتهم ،ؾبلا للفطل الثاوي بهذ اإلااثت مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت  .2011هما ًمىً لها ؤن
جخطظ احخماناث لخلُُم العُاظاث الهمىمُت لللؿاناث التي جذخل غمً اخخطاضاتها .يحر ؤن هزا اإلالخط ى
انخبره اإلاجلغ الذظخىسي في كشاسه سكم  ،2829/12مخالفا للذظخىس ،نلى ؤظاط ؤن الفلشة الثاهُت مً الفطل 101
مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت  ،2011جىظ نلى جخطُظ حلعت ظىىٍت مً كبل البرإلاان إلاىاكشت العُاظاث الهمىمُت
وجلُُمها ،مما ٌعخفاد مىه ؤن مىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها ًخم مً كبل مجلس ي البرإلاان في حلعاث
نمىمُت حهلذ في هفغ الفترة ولِغ في هؿاق اللجان البرإلااهُت الذاثمت.
ؤما الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب اإلاهذٌ لعىت ،32013فلذ ساعى كشاس اإلاجلغ الذظخىسي سكم ،829/12
بخطىص غشوسة جخطُظ حلعت ظىىٍت لخلُُم العُاظاث الهمىمُت ،هما لم ًٌفل الذوس الهام الزي ًجب نلى
اللجان الذاثمت ؤن جلىم به .وهىزا هطذ اإلاادة  211مً الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب اإلاهذٌ لعىت  ،2013نلى
جخطُظ حلعت ظىىٍت خالٌ الىطف ألاوٌ مً دوسة ؤبشٍل مً كبل البرإلاان إلاىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها
وفم الفلشة الثاهُت مً الفطل  101مً الذظخىس ،في خحن وضخذ اإلاادة  214مً هفغ الىكام الذاخلي دوس اللجان
البرإلااهُت الذاثمت والتي تهذف ؤشًالها بلى الخدػحر للجلعت العىىٍت إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت باإلغافت
بلى دوسها اإلاخمثل في الاؾالم نلى مػمىن مخخلف الخلاسٍش اإلاخهللت باآلساء والذساظاث وألابدار التي ًدُلها نليها
اإلاجلغ الاكخطادي والاحخماعي والبُئي ؤو بخذي هُئاث الخيامت واإلااظعاث الذظخىسٍت اإلاىطىص نليها في الفطىٌ
مً  161بلى  170مً دظخىس ظىت .2011
وججذس ؤلاشاسة ؤن اإلاجلغ الذظخىسي في كشاسه  ،4924/13الطادس بمىاظبت فدطه للىكام الذاخلي إلاجلغ
الىىاب اإلاهذٌ لعىت  ،2013انخبر ؤن اإلالخػُاث التي جػمىتها اإلاىاد مً  211بلى 217مً هزا الىكام الذاخلي والتي
تهم نلذ البرإلاان لجلعاث مشترهت ظىىٍا إلاىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها يحر مؿابلت للذظخىس ،بانخباس ؤهه
بالشيم مً مىذ اإلاششم اإلاًشبي للبرإلاان بمياهُت نلذ حلعاث مشترهت بمجلعُه ،ظىاء في الخاالث الىاسدة ضشاخت في
الفلشة الشابهت مً الفطل  68مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت  2011ؤو جلً التي ًمىً اظخخالضها غمىا مً بهؼ
ؤخيامه ،فةن البرإلاان ال ًمىىه ؤن ًماسط بطفت مشترهت الاخخطاضاث اإلاخىلت له دظخىسٍا ،بال في الخالت اإلازوىسة
1

النظام الداخلي جمللس النواب كما اقره اجمللس يف جلستو ادلنعقدة يوم اخلميس  18صفر  1433ادلوافق ل  12يناير .2012

2

قرار اجمللس الدستوري رقم  ،829/12صادر بتاريخ  11من ربيع األول  4(1433فرباير ،)2012اجلريدة الرمسية عدد  6021بتاريخ  20ربيع األول  13( 1433فرباير

 ،)2012صفحة .655
3

النظام الداخلي جمللس النواب كما أقره جملس النواب يف جلستو ادلنعقدة يوم اخلميس  23رمضان  1434ادلوافق لفاتح غشت  2013وجلستو ادلنعقدة يوم الثالثاء 29ذي احلجة

1434ادلوافق ل  29أكتوبر  2013وكما قضى بو اجمللس الدستوري يف قراره رقم 924/13بتاريخ 14من شوال  1434ادلوافق ل  22غشت  2013وقراره رقم
929/13بتاريخ  14من حمرم  1435ادلوافق ل  19نوفمرب .2013
4

قرار اجمللس الدستوري رقم  ،924/13صادر بتاريخ  14من شوال  22(1434غشت  ،)2013اجلريدة الرمسية عدد  6185بتاريخ  02ذي القعدة  09( 1434دجنرب

،)2013صفحة .6030
مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021املسكص الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

53

زهاهاث الازجقاء بالخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت في املغسب

ب .عبد السخيم بىشياوي

ضشاخت في الذظخىس اإلاخمثلت في اإلاطادكت نلى مششوم مشاحهت بهؼ ملخػُاث الذظخىس التي لجاللت اإلالً ؤن
ٌهشغه نلُه بكهحر ،وفم ؤخيام الفطل  174مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت .2011
ؤما الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب اإلاهذٌ لعىت ،2017فلذ وان ؤهثر جلذما مً ظابلُه خُث فطل في معإلت
مػمىن وهُفُت ومشاخل جلُُم العُاظاث الهمىمُت بخخطُطه الباب العابو مً الجضء الخامغ إلاعإلت مىاكشت
العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها.1
ونلى يشاس الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ،ؤفشد الىكام الذاخلي إلاجلغ اإلاعدشاسًٍ بابا خاضا إلاىاكشت
العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها.2
فهلى معخىي جدذًذ العُاظاث الهمىمُت اإلاشاد جلُُمها ،فلذ هطذ اإلاادة  ،265نلى ؤهه في معتهل دوسة
ؤهخىبش مً ول ظىت حششَهُتً ،دذد مجلغ اإلاعدشاسًٍ العُاظاث الهمىمُت اإلاشاد جلُُمها ،ورلً بىاء نلى اكتراح
مً سئظاء الفشق وميعلي اإلاجمىناث البرإلااهُت ،وٍخىلى اإلاىخب جدذًذ هزه اإلاىاغُو .وجخم بخاؾت سثِغ الخيىمت
نلما بزلً.
هما خذدث اإلاادة  264جاسٍخ اوهلاد حلعت مىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها بخخطُظ حلعت ظىىٍت
خالٌ الىطف ألاوٌ مً دوسة ؤبشٍل مً كبل البرإلاان إلاىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُمها جماشُا مو الفطل 101
مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت .2011
وجخفم اإلاجمىناث اإلاىغىناجُت اإلااكخت في معتهل ؤشًالها نلى مىهجُت وبشهامج الهمل ،هما جلىم بةنذاد
مزهشة خىٌ العُاظاث الهمىمُت مىغىم الخلُُم اإلاىذسحت غمً اخخطاضاتها ،جخػمً ألاظئلت والخدالُل اإلاشاد
الخطىٌ نليها ،وجدُلها بلى سثِغ مجلغ اإلاعدشاسًٍ (اإلاادة  266مً الىكام الذاخلي إلاجلغ اإلاعدشاسًٍ).
هما جػمىذ هفغ اإلاادة بمياهُت ؾلب الاظخهاهت بخبرة اإلاجلغ ألانلى للعلؿت اللػاثُت ؤو اإلاجلغ ألانلى
للخعاباث ؤو اإلاجلغ الاكخطادي والاحخماعي والبُئي ؤو بخذي هُئاث الخيامت واإلااظعاث الذظخىسٍت اإلاىطىص
نليها في الفطىٌ مً  161بلى  170مً الذظخىس اإلاًشبي لعىت .2011
وٍدذد سثِغ مجلغ اإلاعدشاسًٍ باالجفاق مو سثِغ مجلغ الىىاب ،بىاء نلى مذاوالث مىخب ول مجلغ نلى
خذة ،جاسٍخ الجلعت العىىٍت اإلاخططت إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلادذدة في حذوٌ ؤنماٌ ول منهما.

1

أنظر ادلواد من  287إىل  293من النظام الداخلي جمللس النواب كما أقرتو احملكمة الدستورية بعد صدور قرارىا عدد  65/17بتاريخ  30أكتوبر  ،2017والنظام الداخلي جمللس النواب كما أقره

جملس النواب يف جلستو ادلنعقدة يوم الثالثاء  16ذو القعدة  1438ادلوافق ل  8غشت  2017وكما أقرتو احملكمة الدستورية يف قرارىا عدد  37/17الصادر يف يوم االثنني من  20ذي احلجة
 1438ادلوافق لـ  11شتنرب .2017

2

ادلواد من  264إىل  269من النظام الداخلي جمللس ادلستشارين كما أقره اجمللس فيجلستهالعامةادلنعقدةيوماألربعاء  21منرجب  21( 1435ماي  )2014وجلستهالعامةادلنعقدةيومالثالثاء 03

رمضان ( 1435فاتح يوليوز  )2014وجلستهالعامةادلنعقدةيومالثالثاء  06حمرم  20( 1437أكتوبر  )2015وكماقضىبهاجمللسالدستوري وقراره رقم  14/938الصادر يف  16من شعبان 1435
( 14يونيو  )2014وقراره رقم  14/942الصادر يف  23من رمضان  21( 1435يوليوز  )2014وقراره رقم  15/974الصادر يف  13من رمضان  27( 1437أكتوبر .)2015
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وحهلذ الجلعاث الهامت في ول مجلغ بطىسة مىفطلت ،وخالٌ هفغ الفترة اإلاخفم نليهابىاء نلى اإلاادة  267مً
الىكام الذاخلي إلاجلغ اإلاعدشاسًٍ.
ونمىما ،وجماشُا مو اإلاادة  286مً الىكام الذاخلي إلاجلغ اإلاعدشاسٍىِخىلى مىخب مجلغ اإلاعدشاسًٍ نشع
نلى الجلعت الهامت ،جلاسٍش اإلاجمىناث اإلاىغىناجُت اإلااكخت ،والتي حهخبر ؤشًالها مجشد ؤشًاٌ جدػحرًت للجلعت
العىىٍت ،خُث جيخهي بةًذام جلاسٍشها لذي مىخب مجلغ اإلاعدشاسًٍ ،الزي ًخىلى حهمُمها نلى ؤنػاء اإلاجلغ
ؤظبىنحن ازىحن نلى ألاكل كبل اوهلاد الجلعاث الهامت العىىٍت هما هطذ نلى رلً اإلاادة  269مً الىكام الذاخلي
إلاجلغ اإلاعدشاسًٍ.
املطلب الثاوي :الخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت باملغسب بين ضعف الحصيلت وزهاهاث الخطىيس
جم جفهُل الجلعت العىىٍت بالبرإلاان اإلاًشبي بمجلعُه مً خالٌ جلُُم مجمىنت مً البرامج (الفلشة ألاولى) يحر
ؤن اإلاماسظت بُيذ ؤن الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب نشف مىز دظترجه في الذظخىس اإلاًشبي لعىت
 2011بلى الُىم نذة بهشاهاث جدذ مً فهالُت البرإلاان في مماسظت هزه الىقُفت ،مما ًخؿلب اجخار مجمىنت مً
ؤلاحشاءاث والخلىٌ الىفُلت بخجىٍذ دوس البرإلاان في جلُُم العُاظاث الهمىمُت(الفلشة الثاهُت).
الفقسة ألاولى :خصيلت الخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت باملغسب
نمل الذظخىس اإلاًشبي لعىت 2011نلى حهل وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت واخخطاص ؤظاس ي للبرإلاان
بلى حاهب الدششَو واإلاشاكبت ،هما خطظ حلعت ظىىٍت مً كبل مجلس ي البرإلاان ول نلى خذة إلاىاكشت جلً
العُاظاث وجلُُمها ،فػال نً بمياهُت ؾلب اإلاعانذة في هزا الشإن مً بهؼ اإلااظعاث الذظخىسٍت وهُئاث
الخيامت ونلى سؤظها اإلاجلغ ألانلى للخعاباث واإلاجلغ الاكخطادي والاحخماعي والبُئي .وهفغ الاهخمام الزي ؤبذاه
الذظخىس اإلاًشبي للخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت ،نىعخه ألاهكمت الذاخلُت إلاجلس ي البرإلاان ،مً خالٌ جدذًذ
مػمىن وهُفُت ومشاخل هزا الخلُُم .وبالشيم مً اإلاىدعباث اللاهىهُت التي ؤؾشث الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث
الهمىمُت باإلاًشب ،بال ؤهه بالشيم مً اإلاىدعباث الذظخىسٍت والخىكُمُت التي خكي به البرإلاان اإلاًشبي لللُام بىقُفت
جلُُم العُاظاث الهمىمُت بشيل فهاٌ ،يحر ؤن خطُلخه نلى هزا اإلاعخىي احعمذ باإلادذودًت.
فباليعبت إلاجلغ الىىاب فهلى معخىي اإلانهجي ،وفي بؾاس جفعحر وجىغُذ مجمىنت مً اإلالخػُاث التي تهم
جلُُم العُاظاث الهمىمُت واإلاخػمىت في الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب وججزًلها بالشيل ألامثل ،بلىس مجلغ الىىاب
بؾاسا مشحهُا لخلُُم العُاظاث الهمىمُت في ؤبشٍل  2016خُث جؿشق بلى ؤلاؾاس اإلافاهُمي للخلُُم وآلُاث مماسظت
البرإلاان للخلُم في غىء مجمىنت مً الخجاسب اإلالاسهت.ؤما بخطىص خطُلت مجلغ الىىاب في جلُُمه للعُاظاث
الهمىمُت ،فلذ جمىً مً نلذ حلعخحن ظىىٍخحن :ألاولى واهذ في خخام الىالًتالدششَهُت ،2016/2011والتي همذ
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جلُُم بشهامج الىهشبت اللشوٍت الشمىلي ،1والبرهامج اإلاىذمج لتزوٍذ الهالم اللشوي باإلااء الطالح للششب .2ؤما الثاهُت
فلذ واهذ في فبراًش  2018وجمدىسث خىٌ جلُُم معاهمت البرهامج الىؾني للؿشق اللشوٍت الثاوي في فً الهضلت نً
الهالم اللشوي واإلاىاؾم الجبلُت.3
وبخطىص مجلغ اإلاعدشاسًٍ ،ونلى يشاس مجلغ الىىاب فلذ ؤضذس اإلازهشة الخىغُدُت لؤلخيام اإلاىكمت
للجلعت العىىٍت اإلاخططت إلاىاكشت العُاظاث الهمىمُت وجلُُميها والتي انخبرث بمثابت دلُل للجلعت العىىٍت
للخلُُم.ؤما نلى معخىي مماسظت وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،فلذ نلذ مجلغ اإلاعدشاسًٍ زالر حلعاث
ظىىٍت إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت؛ ألاولى ظىت  2015وكذ همذ مىغىم الخيامت الترابُت ومخؿلباث الخىمُت
الجهىٍت .4ؤما الثاهُت فلذ واهذ ظىت  2016وجمدىسث خىٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت بةهخاج الثروة،5
والثالثت ظىت 2019وهمذ جلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت باإلاشفم الهمىمي.6
هزا ،وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن مجلغ الىىاب بطذد جلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت بالخهلُم ألاولي ،في خحن
ًلىم مجلغ اإلاعدشاسًٍ بخلُُم الاظتراجُجُت الىؾىُت للماء.
نمىما بالشيم مً اإلاىدعباث اللاهىهُت اإلاخلذمت والتي جخىٌ للبرإلاان اللُام بىقُفت جلُُم العُاظاث
الهمىمُت ،فةن خطُلت ؤداثه بمجلعُه نلى معخىي الجلعاث العىىٍت إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت مىز
دظترتها في الذظخىس اإلاًشبي لعىت  ،2011احعمذ بىىم مً اإلادذودًت هما وهىنا ،خُث لم جخهذي الجلعاث العىىٍت
اإلاخططت إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت في اإلاجمىم  06حلعاث بمهذٌ  03حلعاث ليل مجلغ ،بلى حاهب
مجمىنت مً اإلاالخكاث جم حسجُلها مً خالٌ جدلُل جلاسٍش جلُُم البرإلاان اإلاًشبي للعُاظاث الهمىمُت ،والتي ًمىً
بحمالها نلى الىدى الخالي:
 جإخش مجلغ الىىاب في ججزًل ضالخُت جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،بانخباس ؤهه لم ًبادس نلى بضذاسالذلُل اإلاشحعي للخلُُم بال في ظىت  ،2016هما ؤن ؤوٌ حلعت ظىىٍت للخلُُم نلذها اإلاجلغ في يشذ 2016
ؤي نىذ اهتهاء الىالًت الدششَهُت 2016/2011؛

1

جملس النواب ،تقرير اللجنة ادلوضوعاتية حول تقييم برنامج الكهربة القروية الشمويل (.2016 ،)PERG

2

جملس النواب ،تقرير اللجنة ادلوضوعاتية حول تقييم الربنامج ادلندمج لتزويد العامل القروي بادلاء الصاحل للشرب (.2016 ،)PAGER

3

جملس النواب ،جملس النواب ،تقرير جمموعة العمل ادلوضوعاتية حول التنمية القروية :جمال ادلناطق اجلبلية " حول مسامهة الربنامج الوطين للطرق القروية الثاين يف فك العزلة عن اجملال

القروي واجلبلي.2018 ،
4

جملس ادلستشارين ،تقرير اجملموعة ادلوضوعاتية ادلؤقتة حول احلكامة الرتابية ومتطلبات التنمية اجلهوية.2015 ،

5

جملس ادلستشارين ،تقرير اجملموعة ادلوضوعاتية ادلؤقتة لتقييم السياسات العمومية ادلرتبطة بإنتاج الثروة.2016 ،

6

جملس ادلستشارين ،تقرير اجملموعة ادلوضوعاتية ادلؤقتة لتقييم السياسات العمومية ادلرتبطة بادلرفق العمومي.2019 ،
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 يُاب جدذًذ دكُم للماششاث الخاضت بخلُُم مجلغ الىىاب للعُاظاث الهمىمُت ،هما ؤنمجمىنت مً ألاظئلت جم ضُايتها بشيل نام ،باإلغافت بلى يُاب دساظاث مُذاهُت وبالخالي يُاب جدلُالث
نملُت خُث اهخفذ اللجان اإلاىغىنُت باللُام بذساظاث ًٌلب نليها الؿابو الىكشي؛
 نذم ؤلاشاسة بلى اظدثماس مجلغ الىىاب لخلاسٍش اإلاجلغ ألانلى للخعاباث التي همذ بالخطىصجلُُم ول مً بشهامج الىهشبت اللشوٍت الشمىلي والبرهامج اإلاىذمج لتزوٍذ الهالم اللشوي باإلااء الطالح للششب.1
 اخترام الخلاسٍش الثالر التي ضايها مجلغ اإلاعدشاسًٍ لجل اإلاشاخل التي حاءث في مزهشجه خىٌالخلُُم ،وجىىم اإلاشاحو اإلاهخمذة بما فيها الاهفخاح نلى الخلاسٍش الىؾىُت والذولُت وهزا ملاالث الباخثحن،
باإلغافت بلى انخماد ملاسبت حشاسهُت مو مجمىنت مً الفانلحن.
 اإلاداوس التي جىاولها مجلغ اإلاعدشاسًٍ نىذ جلُُمه للعُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت باإلاشفم الهمىمي(وٍخهلم ألامش بالخطىص كؿام التربُت الىؾىُت والخيىًٍ اإلانهي والخهلُم الهالي والبدث الهلمي ،وكؿام
الصخت) راث ؾابو وؾني وبالخالي وان مً ألاولى جلُُمها بمجلغ الىىاب؛
 خلى ول مً جلشٍش الخلُُم الخاص بالخيامت الترابُت ومخؿلباث الخىمُت الجهىٍت ،وجلشٍش جلُُمالعُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت بةهخاج الثروة ،مً الخىضُاث ،نلى نىغ جلشٍش جلُُم العُاظاث الهمىمُت
اإلاشجبؿت باإلاشفم الهمىمي .مما ًؿشح الدعائٌ نً اللُمت اإلاػافت لهاتهالذساظاث التي جفخلذ للخىضُاث في
نملُت جلُُم العُاظاث الهمىمُت .وبالخالي هُفُت جثمحن العُاظاث الهمىمُت مىغىم الخلُُم ؤو اكتراح بذاثل
لها؟
الفقسة الثاهيت :خدود ومخطلباث جطىيس الخقييم البرملاوي للظياطاث العمىميت
جخهذد بهشاهاث الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت وفي ملذمتها جلً راث الؿابو الذظخىسي والتي ًمىً
اظخيباؾها مً خالٌ ملاسهت الذظخىس اإلاًشبي لعىت 2011وهكحره الفشوس ي لعىت ،2008خُث جخطح بهؼ الخماًضاث
الجىهشٍت:
 غُلالخحز الضمني اإلاخطظ إلاىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت باإلاًشب ،فاإلاششم الذظخىسي اإلاًشبي هظنلى جخطُظ حلعت ظىىٍت مً ؾشف مجلس ي البرإلاان لخلُُم العُاظاث الهمىمُت ،في خحن ؤن اإلاششم الفشوس ي،
وؾبلا للفلشة الشابهت مً الفطل 48مً الذظخىس الفشوس ي ،خطظ ؤظبىنا واخذا مً ول شهش بدعب ألاولىٍت
والترجِب الزي ًػهه ول مجلغ في البرإلاان إلاشاكبت نمل الخيىمت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت .وهزه اإلاذة جىؿىي
نلى داللت مهمت مً خُث جمىحن البرإلاان الفشوس ي مً جلُُم ؤهبر نذد ممىً مً اللػاًا والعُاظاث التي جدكى
1

للمزيد من التفاصيل راجع عبد الغين بامو ،دور احملاكم ادلالية يف تقييم منجزات السياسات العمومية بادلغرب :برامج ومشاريع عامة "دراسة يف تقارير اجمللس األعلى للحسابات"،

أكادير ،ادلغرب :قرطبة  -حي السالم.2017 ،
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باهخمام هبحر ،نىغ ما جػمىه الذظخىس اإلاًشبي مً جخطُظ حلعت واخذة ظىىٍت ،والتي ال ًمىً للبرإلاان مً
خاللها ؤلاخاؾت بجمُو اللػاًا راث الىكو الىبحر نلى اإلاجاالث الاكخطادًت والاحخمانُت للذولت.1
 في الىكذ الزي اجفلا فُه اإلاششنحن الذظخىسٍحن اإلاًشبي والفشوس ي نلى نذم جػمحن ؤي ملخط ى ًخم بمىحبهجخىٍل اللجان البرإلااهُت جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،فةنهما اخخالفا في الجاهب اإلاخهلم بلجان جلص ي الخلاثم راث
الؿبُهت اإلااكخت ،فالذظخىس الفشوس ي ٌشحر بشيل ضشٍذ بلى دوس هزه اللجان في جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،بدُث
ًمىً إلاجلس ي البرإلاان مً ؤحل مماسظت مهام الشكابت والخلُُم اإلاىطىص نليهما في الفطل  24مً الذظخىس الفشوس ي،
حشىُل لجان جلص ي الخلاثم داخل ول مجلغ لللُام باظخلاء اإلاهلىماث وفم الششوؽ التي ًىظ نليها اللاهىن .ؤما
الذظخىس اإلاًشبي ،فال ٌشحر بلى نباسة الخلُُم وبهما اهخفى بالخىطُظ نلى ؤهه ًىاؽ بهزه اللجان حمو اإلاهلىماث
اإلاخهللت بىكاجو مهُىت ؤو بخذبحر اإلاطالح واإلااظعاث واإلالاوالث الهمىمُت وبؾالم اإلاجلغ الزي شيلها نلى هخاثج
ؤنمالها.2
 نلى معخىي الهُئاث اإلاعانذة في الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت ،ونلى نىغ اإلاششم الذظخىسيالفشوس ي الزي مىذ ضالخُاث للمجلغ ألانلى للخعاباث الفشوس ي في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،سبـ
الذظخىس اإلاًشبي جلذًم معانذة اإلاجلغ ألانلى للخعاباث للبرإلاان في اإلاجاالث اإلاخهللت بمشاكبت اإلاالُت الهامت ،وٍجُب
نً ألاظئلت والاظدشاساث اإلاشجبؿت بىقاثف البرإلاان في الدششَو واإلاشاكبت والخلُُم اإلاخهللت باإلاالُت الهامت.3
بلى حاهب الاهشاهاث العالفت الزهش هىان جدذًاث ؤخشي ًمىً بحمالها وفم الشيل آلاحي:
 ضهىبت جلُُم ظُاظاث نمىمُت في خحز صمني مدذد في بؾاس الجلعت العىىٍت .هما ؤن دساظت مششوم كاهىنالخطفُت ،وما ًشافله مً جلذًم الىزاثم والبُاهاث اإلاخهللت بهزا اإلاششوم الهامً ،بلى في اإلاجمل يحرا وافُا لذساظخه
دساظت مهملت ظىاء داخل اللجان ؤو الجلعت الهامت ،بالىكش ألهمُت هزا اإلاششوم بانخباسه وزُلت حعاهم في جلُُم
العُاظاث الهمىمُت.
 جلُُم العُاظاث الهمىمُتً ،خؿلب جخططا دكُلا والظُما في الجاهب اإلاشجبـ بذساظت الفهالُت ،والىجانت،والىفاءة ،والاكخطاد...الخ .جىػاف بليها الؿبُهت اإلاضدوحت لهملُت جلُُم العُاظاث الهمىمُت واإلاخمثلت في الجاهبحن
الخلني والعُاس ي .فمً صاوٍت جلىُت ٌععى الخلُُم بلى مهشفت مذي هجاح ؤو فشل ؤي ظُاظت نمىمُت والاحشاءاث
والخذابحر اإلاخخزة في ول خالت نلى خذة .ومً صاوٍت ظُاظُت ًبلى هذف الخلُُم هى جفهُل مبذؤ سبـ اإلاعاولُت
باإلاداظبت نلى انخباس ؤن العُاظاث الهمىمُت هى ول ما جخخاس الخيىمت فهله وما ال جفهله.4
1

اخلمليشي ،حممد ،مرجع سابق ،ص.121 :

2الفقرة الثانية من الفصل 148من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011مرجع سابق.
3الفصل  148من الدستور ادلغريب لسنة  ،2011نفس ادلرجع.
Dye , T., Understanding Public Policy. Florida State: Pearson, 2017, p :1.
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 ؾبُهت جلاسٍش الخلُُم الطادسة نً البرإلاان بمجلعُه .والتي جبحن باإلالمىط ؤن ؾشٍلت اشخًاٌ البرإلاان في هزااإلاجاٌ ال حعانذه نلى بهخاج جلُُم فهاٌ .بانخباس ؤن هزه الخلاسٍش لم جيخج ؤي ؤزش مىز بضذاسها .وبالخالي ًؿشح
الدعائالث الخالُت :بلى ؤي خذ ًمىً اللىٌ بإن هزا الىىم مً الخلاسٍش ًمىً ؤن ًثمً ؤو ؤن ٌهذٌ معاس ظُاظت
نمىمُت مهُىت فباألخشي بهخاج ظُاظاث نمىمُت بذًلت؟ بانخباس ؤن الخلُُم ًمىً مً مهشفت مذي هجاح ظُاظت
نمىمُت ما ،وفي خاٌ فشلها ًخهحن بنادة ضُايت ظُاظت نمىمُت بذًلت .1وما حذوي هزه الخلاسٍش الخلُُمُت في قل
يُاب هكام لخدبو مألها؟.
ؤمام الخدذًاث وؤلاهشاهاث العالفت الزهش وفي غىء بهؼ الخجاسب الذظخىسٍت الذولُت ،ال ًبلى ظىي اكتراح
مجمىنت مً الخلىٌ الىفُلت باإلظهام في الاسجلاء بالخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب ،وفم الشيل آلاحي:
-

جخطُظ خحز صمني واف للخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت نلى يشاس الجمهُت الهامت الفشوعُت

التي جخطظ ؤظبىنا مً ول ؤسبو ؤظابُو إلاشاكبت نمل الخيىمت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت ،ولً ًخإحى رلً بال
مً خالٌ بضالح دظخىسي يهم حهذًل الفطل 101مىه ،فُما ًخظ مىاكشت وجلُُم العُاظاث الهمىمُت؛
-

بخذار هُئت مشترهت بحن مجلس ي البرإلاان ،مخخطت في جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،اظترشادا

بالخجشبت الفشوعُت في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت التي اهؿللذ في زماهُيُاث اللشن اإلااض ي ،بةخذار هُئت
داخل البرإلاان لخلُُم العُاظاث الهمىمُت ،برا ؤوشإث الجمهُت الىؾىُت حهاصا ًخىلى مهمت الخلُُم واإلاشاكبت
داخل اللجىت اإلاالُت ،والزي ٌعخفُذ مً معانذة مهمت للمجلغ ألانلى للخعاباث الفشوس ي .هما ًمىً الاظخفادة
مً الخجشبت العىَعشٍت مً خالٌ اإلاىخب البرإلااوي إلاشاكبت ؤلاداسة والزي ؤظهم بشيل هبحر في هجاح ججشبت الخلُُم
البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت بعىَعشا .باإلغافت بلى رلً ًمىً الاظخفادة مً الخجشبت ألامشٍىُت فُما ًخظ
جىكُم هزه الهُئت مً خالٌ جخطُظ وخذاث بدث مخخططت خعب مىاغُو مهُىت هما هى الشإن باليعبت
لخىكُم اإلاىخب الهام للمداظبت ألامشٍيي؛
-

جفهُل دوس اللجان البرإلااهُت في جلُُم العُاظاث الهمىمُت جذنُما للمىاكشت الخلُُمُت نلى

معخىي الجلعت العىىٍت؛
-

بنادة الىكش في ؾبُهت اإلاعانذة التي ًلذمها اإلاجلغ ألانلى للخعاباث للبرإلاان ونذم خطشها في

الجاهب اإلاالي فلـ؛
-

جذنُم الىضىٌ بلى اإلاهلىماث واظدثماس هخاثج ألابدار وألانماٌ اإلاىجضة باإلغافت الظدثماس الخلىُاث

الخذًثت في الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت مً خالٌ انخماد هكام مهلىماحي مىذمج معانذ نلى اجخار
1

Maillard, J. d., & Kübler, D., Analyser les politiques publiques. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2009,
p :17.
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اللشاس وجلُُم العُاظاث الهمىمُت مو غشوسة مشاناة البهذ اإلاجالي .فالػشوسة جلخط ي بلىسة هكام مهلىماحي
مىذمج والزي ٌعاهم بذون شً في جلُُم فهاٌ للعُاظاث الهمىمُت1؛
-

بلىسة هكام لخدبو مأٌ جلاسٍش الخلُُم الطادسة نً البرإلاان بمجلعُه مو جىفحر الىظاثل واإلااششاث

الىفُلت بلُاط مأٌ هخاثج الخلُُم والخىضُاث إلاهشفت مذي اظدثماس الجهاث اإلاهىُت لآلساء الطادسة نً البرإلاان،
وهزا الاؾالم نلى مذي الخجاوب الفهلي مو هزه الىخاثج والخىضُاث والىكىف نلى ألازش الهملي لهزه الخلاسٍش في
جؿىٍش واإلاعاهمت في هجانت العُاظاث الهمىمُت؛
-

اهفخاح البرإلاان نلى الجامهت اإلاًشبُت في مجاٌ جلُُم العُاظاث الهمىمُت وجفهُل آلُاث الخهاون

والششاهت بُنهما وال ظُما جبني مشاسَو بدثُت حهنى بالذساظاث في هزا اإلاجاٌ.
الخاجمت:
نمل الذظخىس اإلاًشبي لعىت  2011نلى حهل وقُفت جلُُم العُاظاث الهمىمُت واخخطاص ؤظاس ي للبرإلاان
بلى حاهب الدششَو واإلاشاكبت ،هما خطظ حلعت ظىىٍت مً كبل مجلس ي البرإلاان ول نلى خذة إلاىاكشت جلً
العُاظاث وجلُُمها ،فػال نً بمياهُت ؾلب اإلاعانذة في هزا الشإن مً بهؼ اإلااظعاث الذظخىسٍت وهُئاث
الخيامت .وظاسث نلى هفغ اإلاىىاٌ ألاهكمت الذاخلُت إلاجلس ي البرإلاان ،مً خالٌ جدذًذ مػمىن وهُفُت ومشاخل
جلُُم العُاظاث الهمىمُت.
وبالشيم مً اإلاىدعباث اللاهىهُت التي ؤؾشث الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب ،بال ؤن الخلُُم
البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت باإلاًشب جىاحهه مجمىنت مً الخدذًاث والشهاهاث ،مما ًلخط ي مجمىنت مً
ؤلاحشاءاث والىظاثل الىفُلت بخؿىٍش والشفو مً فهالُت الخلُُم البرإلااوي للعُاظاث الهمىمُت وهجانخه.

1

Gibert, P., & Andrault , M., "Contrôler la gestion ou évaluer les politiques ?" Politiques et management public, 2(2),
1984, (123-133) ? p : 128.
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ب .عبد السخيم بىشياوي

قائمت املساجع :
املساجع باللغت العسبيت:
أوال :الكخب
.1

نبذ الًني بامى ،دوس اإلاداهم اإلاالُت في جلُُم مىجضاث العُاظاث الهمىمُت باإلاًشب :بشامج

ومشاسَو نامت "دساظت في جلاسٍش اإلاجلغ ألانلى للخعاباث" ،ؤوادًش ،اإلاًشب :كشؾبت  -حي العالم.2017 ،
.2

مدمذ نشوبي ،مذخل بلى جدلُل العُاظاث الهمىمُت ،الشباؽ ،اإلاًشب :مؿبهت اإلاهاسف الجذًذة،

.2019
.3

مدمذ الًالي ،الخذخل البرإلااوي في مجاٌ العُاظاث الهامت في اإلاًشب ( .)2002 –1984مشاهش،

اإلاًشب :اإلاؿبهت والىساكت الىؾىُت.2006 ،
.4

حابش لبىم،البرإلاان والعُاظاث الهمىمُت :ملاسبت مفاهُمُت ودظخىسٍت للهالكت بحن اإلاخًحرًً ،في

نبذ الهضٍض دخماوي (جيعُم) بشياالث ضىانت اللشاس الهمىمي باإلاًشب ( ،)133-99الشباؽ ،اإلاًشب :مىخبت داس
العالم.2018 ،
.5

سشُذاإلاذوس ،البرإلاان في غىء معخجذاث الذظخىس ،دفاجش في اللاهىن البرإلااوي اإلاًشبي ،الشباؽ،

اإلاًشب :شمغ بشٍيذ.2019 ،
.6

ًىظف الُدُاوي ،جلُُم العُاظاث الهامت باإلاًشب وفم الذظخىس اإلاًشبي لعىت  ،2011بحن الخباط

اإلالخط ى الذظخىسي وغهف فهالُخه ،في نبذ هللا ادسَس ي (ؤلاششاف) مالف حماعي للذسظاث وألابدار اللاهىهُت
والاكخطادًت والاحخمانُت ( ،)81-51ولُت الهلىم اللاهىهُت والاكخطادًت والاحخمانُت بىحذة ،اإلاًشب.2016 ،
ثاهيا :الىصىص القاهىهيت :
.1

دظخىس اإلاملىت اإلاًشبُت الطادس بدىفُزه الكهحر الششٍف سكم  1.11.91بخاسٍخ  27مً شهبان 1432

(ً29ىلُى ،)2011الجشٍذة الشظمُت نذد  5964مىشس بخاسٍخ  28شهبان ً 30( 1432ىلُىص  ،)2011ضفدت .3600
.2

دظخىس الجمهىسٍت الخامعت الفشوعُت (مترحم بلى اللًت الهشبُت) الطادس في  4ؤهخىبش  1958ختى

آخش الخهذًالث الؿاسثت نلُه في ً 23ىلُىص  ،2008شىهذ في  16ؤهخىبش  2020في.www.constituteproject.org:
.3

الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب هما ؤكشجه اإلادىمت الذظخىسٍت بهذ ضذوس كشاسها نذد 65/17

بخاسٍخ  30ؤهخىبش .2017
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.4
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الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب هما ؤكشه مجلغ الىىاب في حلعخه اإلاىهلذة ًىم الثالزاء  16رو

اللهذة  1438اإلاىافم ٌ  8يشذ 2017وهما ؤكشجه اإلادىمت الذظخىسٍت في كشاسها نذد  37/17الطادس في ًىم
الازىحن مً  20ري الدجت  1438اإلاىافم لـ  11شدىبر .2017
.5

الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب هما ؤكشه مجلغ الىىاب في حلعخه اإلاىهلذة ًىم الخمِغ 23

سمػان  1434اإلاىافم لفاجذ يشذ  2013وحلعخه اإلاىهلذة ًىم الثالزاء 29ري الدجت 1434اإلاىافم ٌ 29ؤهخىبش
 2013وهما كط ى به اإلاجلغ الذظخىسي في كشاسه سكم 924/13بخاسٍخ 14مً شىاٌ  1434اإلاىافم ٌ  22يشذ
 2013وكشاسه سكم  2013/929بخاسٍخ  14مً مدشم  1435اإلاىافم ٌ  19هىفمبر 2013؛
.6

الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب هما اكشه اإلاجلغ في حلعخه اإلاىهلذة ًىم الخمِغ  23سمػان

 1434اإلاىافم لفاجذ يشذ .2013
.7

الىكام الذاخلي إلاجلغ الىىاب هما اكشه اإلاجلغ في حلعخه اإلاىهلذة ًىم الخمِغ 18ضفش1433

اإلاىافم ٌ ً 12ىاًش .2012
.8

الىكام الذاخلي إلاجلغ اإلاعدشاسًٍ هما ؤكشه اإلاجلغ في حلعخه الهامت اإلاىهلذة ًىم ألاسبهاء 21

مً سحب  21( 1435ماي  )2014وحلعخه الهامت اإلاىهلذة ًىم الثالزاء  03سمػان ( 1435فاجذ ًىلُىص )2014
وحلعتها لهامت اإلاىهلذة ًىم الثالزاء  06مدشم  20( 1437ؤهخىبش  )2015وهما كػىبه اإلاجلغ الذظخىسي وكشاسه
سكم  14/938الطادس في  16مً شهبان ً 14( 1435ىهُى  )2014وكشاسه سكم  14/942الطادس في  23مً سمػان
ً 21( 1435ىلُىص  )2014وكشاسه سكم  15/974الطادس في  13مً سمػان  27( 1437ؤهخىبش .)2015
.9

كشاس اإلاجلغ الذظخىسي سكم  ،924/13ضادس بخاسٍخ  14مً شىاٌ  22(1434يشذ ،)2013

الجشٍذة الشظمُت نذد  6185بخاسٍخ  02ري اللهذة  09( 1434دحىبر ،)2013ضفدت .6030
 .10كشاس اإلاجلغ الذظخىسي سكم  ،829/12ضادس بخاسٍخ  11مً سبُو ألاوٌ  4(1433فبراًش،)2012
الجشٍذة الشظمُت نذد  6021بخاسٍخ  20سبُو ألاوٌ  13( 1433فبراًش  ،)2012ضفدت .655
ثالثا :الدوزياث
.1

ؤخضام ،هشام"،جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،الجهاث اإلاخذخلت والشهاهاث" .مجلت اإلاىاسة للذساظاث

اللاهىهُت وؤلاداسٍت ،الهذد .)272-257( ،2018 ،22
.2

الخملِص ي ،مدمذ" ،بشيالُت جلُُم البرإلاان للعُاظاث الهمىمُت نلى غىء جىحه اإلادىمت

الذظخىسٍت" ،اإلاجلت اإلاًشبُت لؤلهكمت اللاهىهُت والعُاظُت ،الهذد .)135-117( ،2017 ،12
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ظلُماوي ،ضابشًٍ"،جلُُم العُاظاث الهمىمُت بحن الىكشٍت والخؿبُم :خالت البرإلاان اإلاًشبي"،

معالً في الفىش والعُاظت والاكخطاد ،نذد مضدوج .)46-27( ،58/57
.4

الشلشي ،ؤظماء" ،جلُُم البرإلاان للعُاظاث الهمىمُت نلى غىء كشاساث اإلاجلغ الذظخىسي"،

اإلاجلت اإلاًشبُت للخذكُم والخىمُت ،الهذد .)67-51( ،2015 ،41
.5

لخمُذاوي ،ؾه"،البرإلاان اإلاًشبي واحتراح جلُُم العُاظاث الهمىمُت" ،اإلاجلت اإلاًشبُت للخذكُم

والخىمُت ،الهذد .)75-67( ،2012 ،33
.6

اإلاذوس ،سشُذ"،دالالث دظترة ضالخُت البرإلاان في جلُُم العُاظاث الهمىمُت ،وبُان آلُاجه

وبشيالُخه" ،معالً في الفىش والعُاظت والاكخطاد ،نذد مضدوج .)70-47( ،2020 ،58/57
زابعا :الخقازيس
.1

مجلغ اإلاعدشاسًٍ ،جلشٍش اإلاجمىنت اإلاىغىناجُت اإلااكخت خىٌ الخيامت الترابُت ومخؿلباث الخىمُت

الجهىٍت.2015 ،
.2

مجلغ اإلاعدشاسًٍ ،جلشٍش اإلاجمىنت اإلاىغىناجُت اإلااكخت لخلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت

بةهخاج الثروة.2016 ،
.3

مجلغ اإلاعدشاسًٍ ،جلشٍش اإلاجمىنت اإلاىغىناجُت اإلااكخت لخلُُم العُاظاث الهمىمُت اإلاشجبؿت

باإلاشفم الهمىمي.2019 ،
.4

مجلغ الىىاب ،مجلغ الىىاب ،جلشٍش مجمىنت الهمل اإلاىغىناجُت خىٌ الخىمُت اللشوٍت :مجاٌ

اإلاىاؾم الجبلُت " خىٌ معاهمت البرهامج الىؾني للؿشق اللشوٍت الثاوي في فً الهضلت نً اإلاجاٌ اللشوي
والجبلي.2018 ،
.5

مجلغ الىىاب ،جلشٍش اللجىت اإلاىغىناجُت خىٌ جلُُم بشهامج الىهشبت اللشوٍت الشمىلي (،)PERG

.2016
.6

مجلغ الىىاب ،جلشٍش اللجىت اإلاىغىناجُت خىٌ جلُُم البرهامج اإلاىذمج لتزوٍذ الهالم اللشوي باإلااء

الطالح للششب (.2016 ،)PAGER
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إطاز جكاملي مقترح لخوظيف نظسياث مساكص الفكس و نظسياث املظنظماث املظناصسة
في صظناعت الظياطاث العامت

أ.مجيب غالب
أ.د مدمد غصالي

إطاز جكاملي مقترح لخوظيف نظسياث مساكص الفكس و نظسياث املظنظماث املظناصسة في صظناعت الظياطاث
العامت
A proposed integrated framework for employing the theories of think
tanks and advocacy organizations in public policy-making

أ.مجيب غالب  -كليت علوم التربيت -جامعت مدمد الخامع -السباط -اململكت املغسبيت
أ.د مدمد غصالي  -كليت علوم التربيت -جامعت مدمد الخامع -السباط -اململكت املغسبيت
امللخص :
ً
جىضلذ َرٍ الدزاطت إلى إؾاز ملترخلخدلُم الخيامل بحن مساهص الفىس والسأي ومىكماث اإلادافهت واإلاىاضسة اهؿالكا مً خاحت مساهص الفىس إلى
مىكماث اإلاىاضسة في خشد السأي الهام لخبني الظُاطاث اإلالترخت ،و خاحت مىكماث اإلاىاضسة إلى مساهص الفىس لبلىزة اخخُاحاتها في أوزاق طُاطاث كائمت
نلى الخبرة و ألادلت الهلمُت .وجبحن مً زالٌ جدلُل هكسٍاث مساهص الفىس وهكسٍاث مىكماث اإلاىاضسة أن هكسٍاث مساهص الفىس والسأي جخلاؾو مو بهؼ
الخؿىاث الخؿبُلُت في هكسٍاث مىكماث اإلادافهت واإلاىاضسة ،خُث جخلاؾو هكسٍت وقُفت الخىىٍس مو بهؼ جؿبُلاث هكسٍت الخىاشن اإلاخلؿو وهكسٍت وشس
الابخياز .وجخلاؾو هكسٍت جػُِم الفجىة الشلافُت مو بهؼ جؿبُلاث هكسٍت التراطل وألاؾس و هكسٍت اللىي .وبىاء نلى َرٍ ؤلامياهُت للخيامل؛ جىضلذ
ً
الدزاطت إلى جطىز ملترح لخدلُم الخيامل في جىقُف َرٍ الىكسٍاث في ضىانت اللساز والظُاطاث الهامت وفلا لخؿىاث مدظلظلت حظخىنب الفسغُت
ألاطاطُت مً ول ملازبت هكسٍت.

كلماث مفخاخيت :مساهص الفىس والسأي ،مىكماث اإلاىاضسة ،الفجىة الشلافُت ،وقُفت الخىىٍس ،الخىشان اإلاخلؿو ،وشس الابخياز ،هكسٍت اللىي.
Abstract
This study reached a proposed framework for attaining integration between the think tanks and
advocacy organizations based on the need for the think tanks to advocacy organizations to mobilize public
opinion to adopt the proposed policies, and the need for advocacy organizations to the think tanks to
formulate their needs in policy papers based on experience and scientific evidence.It is shown that the think
tanks intersect with some applied steps in advocacy organizations, as the enlightenment function intersects
with some applications of Punctuated Equilibrium and Diffusion of innovations. The cultural gap theory
intersects with some applications of Power Elites. The cultural gap theory intersects with some applications
of Power Elites. Based on this possibility of integration, the study reached a proposed vision for achieving
integration in employing these theories in decision-making and public policies according to sequential steps
that accommodate the basic premise of each theoretical approach.
Key words: Think Tanks ,advocacy organizations ,cultural gap ,enlightenment function ,Punctuated
Equilibrium ,Diffusion of innovations ,Power Elites.
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إطاز جكاملي مقترح لخوظيف نظسياث مساكص الفكس و نظسياث املظنظماث املظناصسة
في صظناعت الظياطاث العامت

أ.مجيب غالب
أ.د مدمد غصالي

مقدمت:
في قل الخهلُداث الحُاجُت والخؿىزاث اإلاخخابهت ،والخغحراث التي فسغتها زىزة اإلاهلىماث ومخؿلباث مجخمو
اإلاهسفت؛ جىلدث الحاحت إلى طد الفجىة بحن اإلاهسفت وضىانت الظُاطت مً زالٌ مساهص الفىس والسأي اإلاظخللت( Think
)Tanks؛ لتزوٍد الفانلحن السطمُحن بالخبرة التي جمىنهم مً ضىانت طُاطت أهثر فانلُت .ومو جىامي الحاحت إلى حهصٍص
مشازهت أصحاب اإلاطلحت في ضىانت الظُاطت الهامت؛ قهسث اإلاداوالث الخأؾحرًت لبىاء اطتراجُجُاث الخدزل في
الظُاطت الهامت ،وهظب الخأًُد واإلاىاضسة لظُاطاث ملترخت جلبي اخخُاحاث أصحاب اإلاطلحت وجبلىزث َرٍ
اإلاداوالث في إؾاز جدالفاث اإلادافهت واإلاىاضسة ومىكماتها.
وقهسث الهدًد مً الىكسٍاث اإلاؤؾسة لىقائف مساهص الفىس واإلاىكماث اإلاىاضسة والهادفت إلى جسشُد
الظُاطاث الهامت بالخبرة الهلمُت وإشسان أصحاب اإلاطالح في ضىانت الظُاطاث.
إشكاليت الدزاطت :في قل الؿبُهت البحروكساؾُت للجهاش ؤلادازي في مهكم دوٌ الهالم ،والحاحت إلى مساهص
الفىس والسأي لطىانت طُاطاث كائمت نلى الخبرة اإلاهسفُت وألادلت الهلمُت ،ومو قهىز مىكماث اإلاىاضسة لخىبي وحهاث
هكس أصحاب اإلاطلحت؛ جبلىزث إشيالُت َرٍ الدزاطت في واكو اللطىز الخىاضلي لدي مساهص الفىس ،وافخلازَا إلى
الخفىٍؼ مً أصحاب اإلاطلحت و اللدزة الخفاوغُت إلكىام الفانلحن السطمُحن بالخهاؾي ؤلاًجابي مو أبداثها
وجطىزاتها وملترخاتها،وواكو اللطىز اإلاهسفي والهلمي لدي مىكماث اإلاىاضسة واإلادافهت التي جمتهً الدفام نً زُازاث
أصحاب اإلاطلحت ،وفي قل الحاحت إلى ججاوش اللطىز لدي الؿسفحن لخفهُل جىاضلُت مساهص الفىس ،و مهسفُت
مىكماث اإلاىاضسة.فئذا واهذ الىكسٍاث اإلاؤؾسة لؿبُهت نمل مساهص الفىس جسهص نلى ضىانت طُاطاث كائمت نلى
ألادلت الهلمُت والخبرة اإلاهسفُت ،وال جسهص هُفُت اهدظاب شسنُت جفاوغُت إلًطاٌ َرٍ الظُاطاث إلى الفانل
السطمي ،وممازطت دوز فانل ومؤزس إلكىام الفانلحن بالخهاؾي مو دزاطاث وأبدار مساهص الفىس؛ فئن هكسٍاث الخغُحر
اإلاؤؾسة لهمل مىكماث اإلاىاضسة جسهص نلى أطالُب خشد السأي الهام والخىاضل مو الفانلحن وممازطت الػغىؽ لخبني
طُاطُاث جلبي خاحاث أصحاب اإلاطالح اإلاسخلفت،وال حظدىد في الغالب نىد ضُاغت اإلاؿالب نلى الخبرة اإلاهسفُت
وألادلت الهلمُت التي جخىفس لدي الخبراء في مساهص الفىس ،وفي َرا الظُاق جبلىزث إشيالُت َرٍ الدزاطت في الظؤاٌ
الخالي:
ما الظبُل إلى جدلُم الخيامل بحن هكسٍاث مساهص الفىس و هكسٍاث مىكماث اإلاىاضسة إلهظاب مساهص الفىس
الشسنُت الخفاوغُت وإهظاب مىكماث اإلاىاضسة الشسنُت اإلاهسفُت؟
وجفترع َرٍ الدزاطت أن جدلُم الخيامل بحن وقائف مساهص الفىس والسأي و وقائف مىكماث اإلاىاضسة
واإلادافهت ٌظاَم في إًجاد بِئت مالئمت إلكىام الفانلحن السطمُحن بدبني طُاطاث نامت حظدىد نلى الخبرة اإلاهسفُت
واإلاشازهت الفانلت مً أصحاب اإلاطلحت.
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أهداف الدزاطت:تهدف َرٍ الدزاطت إلى ما ًلي:
 جىغُذ ؾبُهت ووقائف وزطائظ مساهص الفىس ومىكماث اإلاىاضسة. جددًد الىكسٍاث اإلاؤؾسة لىقائف مساهص الفىس ومىكماث اإلاىاضسة في ألادب الىكسي.اكتراح إؾاز جياملي لخىقُف هكسٍاث مساهص الفىس و السأي ،و هكسٍاث مىكماث اإلادافهت واإلاىاضسة في ضىانتالظُاطت الهامت.
أهميت الدزاطتً :خطح مً إشيالُت الدزاطت وفسغُتها وحىد فجىة بحن الؿبُهت البحروكساؾُت ألصحاب
اللساز ،وبحن الؿبُهت اإلاهسفُت ألصحاب الخبرة ،وبحن الؿبُهت الجماَحرًت ألصحاب اإلاطلحت؛ومً َىا جأحي أَمُت
َرٍ الدزاطت في ؾسح جطىز هكسي لخجاوش َرٍ الفجىة مً زالٌ جدلُل الىكسٍاث اإلاؤؾسة إلاساهص الفىس والىكسٍاث
اإلاؤؾسة إلاىكماث اإلاىاضسة و البدث في إمياهُت جدلُم الخيامل بحن وقائف مساهص الفىس والسأي ومىكماث اإلادافهت
ً
واإلاىاضسة ،اهؿالكا مً خاحت مساهص الفىس إلى مىكماث اإلاىاضسة فُدشد السأي الهام لخبني الظُاطاث اإلالترخت
،وخاحت مىكماث اإلاىاضسة إلى مساهص الفىس لبلىزة اخخُاحاتها في أوزاق طُاطاث كائمت نلى الخبرة و ألادلت الهلمُت،
وخاحاث أصحاب اللساز إلى جسشُد طُاطاتهم باإلاهسفت الهلمُت واإلاشازهت الاحخمانُت .وجأمل َرٍ الدزاطت أن حظدشحر
اَخماماث الباخشحن واإلاىكسًٍ الاحخمانُحن لبىاء هكسٍاث حدًدة إلاساهص الفىس والسأي ومىكماث اإلاىاضسة جساعي جدلُم
اإلاصٍد مً الخيامل بحن وقائف مساهص الفىس ومىكماث اإلاىاضسة.
مظنهج الدزاطت:حهخمد الدزاطت نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي في جدبو الىكسٍاث اإلاؤؾسة إلاساهص الفىس و السأي،
ومىكماث اإلاىاضسة ودزاطت زطائطها واطخسساج الهالكاث بحن َرٍ الىكسٍاث لؿسح إؾاز جياملي ملترح لخىقُف
هكسٍاث مساهص الفىس ومىكماث اإلاىاضسة في ضىانت الظُاطاث الهامت .وجىلظم الدزاطت إلى مبدشحن و زالضاث
واطخيخاحاث نامت وإؾاز ملترح .حظخهسع الدزاطت في اإلابدث ألاوٌ مفهىم مساهص الفىس والسأي وؾبُهتها وزطائطها
والىكسٍاث اإلاؤؾسة لىقائف َرٍ اإلاساهص ،وجسطظ الدزاطت اإلابدث الشاوي إلافهىم مىكماث اإلاىاضسة ،وؾبُهت الدوز
الخأزحري إلاىكماث اإلاىاضسة ومظخىٍاث اإلاىاضسة وأَم الىكسٍاث اإلاؤؾسة لىقائف مىكماث اإلاىاضسة ،وجدبو الدزاطت
َرٍ الىكسٍاث في إؾاز خدودَا الصمىُت مً طخِىُاث اللسن الهشسًٍ إلى الهلد ألاوٌ مً ألالفُت الشالشت .وجسلظ
الدزاطت إلى بهؼ الاطخيخاحاث والتي نلى أطاطها جلترح ؤلاؾاز الخياملي اإلالترح لخىقُف هكسٍاث مساهص الفىس والسأي
وهكسٍاث مىكماث اإلاىاضسة في ضىانت الظُاطاث الهامت.
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املبدث ألاول :مساكص الفكس والسأي(:)Think Tanks
ُ
ح َهسف مساهص الفىس ()Think Tanksفي كامىض وامبردج بأجها“مجمىنت مً الخبراء ًجخمهىن نادة بؿلب
الحيىمت ،لخؿىٍس أفياز خىٌ مىغىم مهحن وجلدًم اكتراخاث للهمل" 1وَهسفها البرهامج ؤلاهمائي لألمم اإلاخددة بأجها"
مىكماث جىغمع بشيل مىخكم في البدث والدفام نً أًت أمىز جخهلم بالظُاطت الهامت ،فهي بمشابت حظس واضل بحن
اإلاهسفت والظلؿت دازل الدًملساؾُاث الحدًشت" 2.وكد قهس مطؿلح مساهص الفىس في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت مو
الحسب الهاإلاُت الشاهُت لىضف مىار الهمل بحن اإلادهُحن والهظىسٍحن ،ووغو زؿـ الحسب والاطتراجُجُاث الهظىسٍت
أزىاء الحسب .وفي الظخِىُاث احظو اإلاطؿلح لِشمل مجمىنت مً الخبراء ًطُغىن جىضُاث وبدائل طُاطاث أمام
ضاوو اللساز واإلاساهص شبه الجامهُت اإلاهخمت بالهالكاث الدولُت واللػاًا الاطتراجُجُت ،وفي الظبهُيُاث امخد اإلاطؿلح
لِشمل اإلاؤطظاث اإلاهخمت باألوغام الظُاطُت والاكخطادًت والاحخمانُتُ 3.وَهسف (َاض) اإلاجخمو اإلاهسفي بأهه شبىت
مً اإلاهىُحن ذوي الخبرة والىفاءة اإلاهترف بها وألاطاض اإلاهسفي اإلاىزىق والري ًسجبـ بالظُاطت الهامت في مجاٌ مهحن
ً
أو كػاًا مدددة" .4وَىان حدٌ خىٌ اطخلاللُت َرٍ اإلاساهص اإلافترغت ،وهكسٍا ًؤهد الىشحر مً نلماء الظُاطت نلى
أن َرٍ اإلاساهص ًجب أن جيىن مظخللت ،وأن مطداكُت مؤطظاث الفىس والسأي حظدىد نلى اطخلاللُت زبرائها
للحطىٌ نلى طلؿت للخطسف ،وزغم أَمُت اطخلاللُت اإلاؤطظاث الفىسٍت ،فئن اهدظاب َرٍ اإلاؤطظاث للىفىذ
واللدزة نلى الخأزحر وخطىلها نلى الخمىٍل ٌظخلصم نالكت حُدة بالظلؿت5.وَرا الىاكو ًشحر الجدٌ خىٌ خلُلُت
وواكهُت اطخلاللُت َرٍ اإلاساهص واإلاؤطظاث .والىاكو أن َىان مساهص فىس غحر زبدُت جبدو مظخللت نً الظلؿاث
ً
اإلادلُت ،ولىنها جخللى الدنم مً َُئاث دولُت وججازٍت ،فػال نً وحىد مساهص فىس زطمُت جدبو الجهاث الحيىمُت أو
الجامهاث ،ومساهص فىس جابهت ألخصاب طُاطُت وجُازاث اًدًىلىحُت ،وشسواث اكخطادًت ،وَىان مساهص فىس وؾىُت
وأزسي إكلُمُت ومساهص دولُت .وزغم ازخالف حهسٍفاث الباخشحن إلاساهص الفىس والسأي ،وجفسٍم البهؼ بحن مساهص الفىس
واإلاجخمهاث اإلاهسفُت ،و الازخالف خىٌ ؾبُهت ألادواز والىقائف؛ إال أن َىان شبه إحمام نلى أن أَم ما ًمحز مساهص
1

موقع قاموس كامبردج ،على الرابط التالي:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/think-tank?q=Think+Tanks
2

Abelson, Donald E. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2002, p246.
3

Sua, Jiangli. "Think Tanks in the United States: The Evolution and Evolving Roles." Sociology 6.3 (2016): 176185.
4

Haas, Peter M. "Introduction: epistemic communities and international policy coordination." International
organization (1992): 1-35.
5

Jezierska, Katarzyna, and Adrienne Sörbom. "Proximity and distance: Think tanks handling the independence
paradox." Governance (2020).
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الفىس والسأي واإلاجخمهاث اإلاهسفُت ،انخباز الخبرة في الظُاطت هي الىاجج السئِس ي إلاساهص الفىس ،وأجها حظعى للخأزحر نلى
ضاوعي الظُاطاث والجمهىز ألاوطو ،وجداوٌ اللُام برلً نبر اللىىاث السطمُت وغحر السطمُت ،ومً زالٌ الاطخفادة
مً مىاكهها ذاث الهالكاث الجُدة في هشحر مً ألاخُان مو شبياث الظُاطت الىؾىُت وؤلاكلُمُت والدولُت ،و التي
حشمل ألاخصاب الظُاطُت ،وحماناث اإلاطالح ،والشسواث واإلاىكماث الدولُت  ،ومىكماث اإلاجخمو اإلادوي ،
وبحروكساؾُاث الخدمت اإلادهُت ،ووطائل ؤلانالم.

1

وأَم زالزت زطائظ إلاساهص الفىس والسأي ًخفم نليها الباخشىن هي:
-1اطدشساف اإلاظخلبل وجؿىٍس أفياز حدًدة جخهلم باإلاجخمو والاكخطاد والبِئت والهالكاث الدولُت.
-2الظعي للخأزحر نلى طُاطت الحيىمت وألاخصاب الظُاطُت.
ً
2
 -3غالبا ال تهدف إلى السبذ.
وكد جىامذ أدواز مساهص الفىس والسأي واإلاجخمهاث اإلاهسفُت في الهلىد ألازحرة مو جىامي اججاٍ الظُاطت
اللائمت نلى ألادلت ) ،Evidence-based policy (EBPوالحسص نلى أن حظدىد اللسازاث اإلاخهللت بالظُاطاث نلى أدلت
مىغىنُت زاسخت ،وحهخمد نلى ألاطاض اإلاهسفي هبدًل نً ألاطاض ألاًدًىلىجي أو الحع البدًهي.
وفي ألادب الىكسي َىان ندة هكسٍاث ًمىً مً زاللها مهسفت ؾسٍلت جأزحر مساهص الفىس والسأي في ضىانت
الظُاطاث الهامت وأَمها هكسٍخا فجىة الشلافت ،وهكسٍت وقُفت الخىىٍس ووشحر في الظؿىز اللادمت إلى أَم زطائظ
َاجحن الىكسٍخحن:
ً
أوال نظسيت الفجوة الثقافيت " :"cultural gapجفترع َرٍ الىكسٍت التي وغهها "وابالن" نام  1979أن غهف
أو ندم اطخسدام اإلاهسفت البدشُت نازع مً أنساع الفجىة الشلافُت أو الظلىهُت بحن مىخجي اإلاهسفت مً الباخشحن و
ً
حصئُا إلى
مظخسدميها مً ضاوعي الظُاطاث ،وأن الاطخسدام اإلاددود للبدىر مً كبل ضاوعي الظُاطاث ًسحو
ً
خلُلت أن لدي الباخشحن وضاوعي الظُاطاث وحهاث هكس مسخلفت للهالم ،فالباخشىن أهثر اَخماما باإلاىهج واإلاهسفت
الىكسٍت ،في خحن ًمُل ضاوهى الظُاطاث إلى اإلاهسفت اإلاظدىدة نلى الخجسبت والحع الفؿسي  3.وبىاء نلى ذلً فئن
1

Pautz, Hartwig. "Think tanks and policy-making." Th Oxford Encyclopedia of Public Administration. Oxford
/University Press, 2019.:https://www.nature.com/articles/s41599-017-0042-z
2

Slay, Julia. "Impact: an enquiry into how think tanks create change." Clore
Social (2017)https://www.bowerbirdcomm.com/single-post/2017/03/10/Report-How-Think-Tanks-CreateChange
3

Neilson, Stephanie. "Knowledge utilization and public policy processes: A literature review." IDRC, Evaluation
Unit. 2001.The International Development Research Centre (IDRC) Canada.p.4.
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شٍادة الخفانل بحن الباخشحن وضاوعي الظُاطاث طُهمل نلى جدظحن اطخسدام اإلاهسفت اإلاىكمت في الظُاطت؛ ألن
شٍادة جىقُف البدث الهلمي في ضىانت الظُاطاث بطىزة مىسزة مسَىن بخػُِم الفجىة بحن مساهص السأي والفىس
وضاوعي الظُاطاث ،وكدزة الفانل الظُاس ي نلى الىضىٌ إلى اإلاهسفت وفهمها بشيل أفػل .وبىاء نلى ذلً جخأهد
أَمُت الترهحز نلى جدظحن آلُاث الاجطاٌ ،ومظخىٍاث الشلت بحن الباخشحن وضاوعي الظُاطاث 1 .وجسهص َرٍ الىكسٍت
نلى جددًد زؿىاث نملُت لخدظحن جدفم اإلاهسفت مً الباخشحن إلى الظُاطت الهامت .وكدم وابالن َ1979 Caplanرٍ
ً
الىكسٍت اهؿالكا مً اطخلساءاث جؤهد أهه بِىما ًخم إهخاج ووشس همُت متزاًدة باطخمساز مً اإلاهلىماث ذاث الطلت
بالظُاطاث ،فئن دزاطاث اطخسدام اإلاهسفت جؤهد بشيل ال لبع فُه نلى خلُلت أن الللُل مً َرٍ اإلاهسفت جؤزس في
نالم ضىو اللساز 2.ومً وحهت هكس وابالن فئن شٍادة الخىاضل بحن مىخجي اإلاهسفت ومظخسدمي اإلاهسفت ال ًىفي لسدم
3

الفجىة اإلاىحىدة إذا لم ًىؿىي َرا الخىاضل نلى جفهم نمُم لالزخالفاث الشلافُت واللُمُت وألابهاد الاًدًىلىحُت.
ً
ثانيا نظسيت وظيفت الخظنويس" :"enlightenment functionالىكسٍت الشاهُت خىٌ دوز مساهص الفىس والبدث في
ضىانت الظُاطت هي هكسٍت وقُفت الخىىٍس التي وغهتها ناإلات الاحخمام الامسٍىُت وازوٌ فاٌع. Carol H. Weiss
وجفترع َرٍ الىكسٍت أن اإلاهسفت حشيل الظُاطت مً زالٌ نملُاث حشىُل الىعي الجمعي ،وحغُحر فهم ضاوعي اللساز
نبر أوشؿت مسخلف الشبياث اإلاخدازلت التي حظاَم في وشس اإلاهسفت وجىطُو هؿاكها وجصاًدَا .ودوز مساهص الفىس والسأي
مً مىكىز َرٍ الىكسٍت َى اإلاظاَمت في الخغُحر الفىسي مً زالٌ نملُاث اليشس إلاجمىنت واطهت مً ألابدار جؤدي
إلى حهدًالث فىسٍت دكُلت مخىامُت ومىدشسة نلى اإلادي الؿىٍل 4.وبىاء نالكاث ؾىٍلت ألامد مو مجمىنت مً الجماَحر
غحر ألاوادًمُت ولِع فلـ ضاوعي الظُاطاث أو الىسب اإلاسخلفت .وخددث فاٌع طبهت مهاوي الطخسدام البدىر في
ضىانت الظُاطت هي:
أ -جدسًٍ عجلت اإلاهسفت :فالبدث ًىفس كاندة للبدىر اللادمت التي ًمىً جؿبُلها بهد ذلً.
ب -جلدًم خلىٌ إلاشىالث كائمت :في خالت وحىد جىافم بحن الباخشحن وضاوعي الظُاطاث نلى ؾبُهت اإلاشيلت.
ج -جىىٍس ضاوو الظُاطت :بمسوز الىكذ طُؤزس جساهم ألابدار الظُاطت نلى زلافت ضاوو الظُاطت.
ً
ً
د -جىقُف طُاس يً :ىفس البدث دنما لطاوو اللساز نىدما ًخىافم البدث مو الظُاطت اإلاخسرة مظبلا ،أو
ًىفس مادة للمهازغت.
1

Boswell, Christina, and Katherine Smith. "Rethinking policy ‘impact’: four models of research-policy
relations." Palgrave Communications 3.1 (2017): 1-10.
2
. Daviter, Falk. "The political use of knowledge in the policy process." Policy Sciences 48.4 (2015): 491-505.
3

Caplan, Nathan. "The two-communities theory and knowledge utilization." American behavioral scientist 22.3
(1979): 459-470
4

BoswellChristina & Katherine Smith, Op. Cit., P.1-10.
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ٌ -الخىخًًُ :لدم البدث مهلىماث إغافُت ٌظخفُد منها ضىام الظُاطُت في جأحُل نمل ما أو جلدًمه،
اطخجابت إلاشيلت أو كػُت.
و -الخفانلُت :في خالت حهدد مطادز اإلاهلىماث اإلاخىافظت ،والبدث اليشُـ مً الفانلحن الظُاطُحن نً
مهلىماث مً مطادز غحر نلمُت.
ش -مشسوم فىسي :البدث في الظُاطت َى مجسد هىم واخد مً الهدًد مً اإلاظاعي الفىسٍت.

1

ومً زالٌ الخأمل في َرٍ اإلاهاوي الظبهت لىقُفت الخىىٍس ًخطح أن َرٍ الىكسٍت ال جؿمذ في الخأزحر اإلاباشس
والظسَو إلاساهص الفىس والسأي في ضىانت الظُاطت ،ولىنها جسجح أن اإلاهسفت اإلاىدظبت مً زالٌ البدث ًمىً أن جىحر أو
ً
ً
جدزٍجُا في الخفىحر اإلافاَُمي.
جىطو كاندة اإلاهسفت الحالُت لطاوعي الظُاطاث ،وٍمىً بمسوز الىكذ أن جسلم جدىال
وجبدو َرٍ الىكسٍت أهثر واكهُت في الىكس لخأزحر البدث اللائم نلى فىسة جساهم اإلاهسفت مً زالٌ ججمُو الىخائج التي
حهصش الخدىٌ الخدزٍجي في اإلافاَُم والىماذج .وفي نام  1991اكترخذ "واٌع" زالزت هماذج لدوز اإلاهسفت البدشُت في
ضىانت الظُاطت هي:
أ -اإلاهسفت البدشُت هبُاهاثً :أزر البدث هفسغُت بُاهاث وحهت هكس جىىىكساؾُت ،ومً اإلادخمل أن ًيىن
لبُاهاث البدث جأزحر في مىاكف الخىافم نلى اللُم وألاَداف نىدما ًخهازع بدًالن أو زالزت بشدة ،ونىدما جيىن
كدزاث ضىام اللساز الخدلُلُت مخؿىزة.
ب -اإلاهسفت البدشُت هأفياز :مً اإلادخمل أن ًخم اطخلهام أفياز اإلاهسفت البدشُت في اإلاساخل اإلابىسة مً مىاكشت
ً
مسجفها ،وفي
الظُاطت ،وال طمُا نىدما جيىن الظُاطت الحالُت في خالت مً الفىض ى ،ونىدما ًيىن ندم الُلحن
مجاالث الظُاطت الالمسهصٍت التي جلسزَا الهدًد مً الهُئاث اإلاظخللت.
ً
ً
مسجفها في الهُئاث
مؤزسا نىدما ًيىن الطسام
ج -اإلاهسفت البدشُت هحجت :مً اإلادخمل أن ًيىن البدث
الدشسَهُت وبهد اجساذ اللسازاث بالفهل .وَظدىد ضاوهى الظُاطاث أو ممشلى مجمىناث اإلاطالح نلى البدث الجساذ
مىاكف الدفام واإلاىاضسة.

2

وٍرسي زبرراء ضرىانت الظُاطرراث أن هجراح مساهرص الفىرس والرسأي فري جلردًم طُاطرت ملترخررت طرلُمت وكابلرت للخؿبُررم
وذاث أزس إًجابي ٌظخلصم جىفس الهىاضس آلاجُت:
• جؿىٍس واطخسدام كاندة أدلت طرلُمت  ،جرأحي مرً جددًرد اللػراًا الطرلبت وجدلُرل اإلاشريلت والبدرث اللرائم نلرى
الىخائج
1

. Stephanie Neilson, Op. Cit., P.9
. Stephanie Neilson, Op. Cit., P.11

2
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• فهم وإدازة الظُاق الظُاس ي ،بما في ذلً هُف وأًً جخسر اللسازاث.
• اللدزة نلى جىضُل اللػاًا اإلاهلدة بؿسٍلت واضحت وملىهت وملهمت للهمل.

1

املبدث الثاني  :إطاز ائخالف املدافعت واملظناصسة ):The Advocacy Coalition Framework (ACF

الظُاطرت الهامرت حهنري حمُرو اإلاخرأزسًٍ بهرا ،وكرد ٌظررخفُد منهرا الربهؼ وٍخػرسز آزرسون ،ومرو جىرامي حهلُررداث
الحُرراة اإلاهاضررسة ،وجىررامي ؤلاخظرراض بالحاحررت إلررى حهصٍررص اإلاشررازهت الشررهبُت فرري ضررىانت الظُاطررت ،جبلررىز مفهررىم مىاضررسة
الظُاطرراث مررً ألاطررفل إلررى ألانلررى للخررأزحر نلررى ضررىاعي الل رساز أو الخررأزحر نلررى ال رسأي الهررام وخشررد الػررغـ الشررهبي نلررى
ضرراوو اللرساز .وٍررسي بهررؼ البرراخشحن أن اإلاىاضررسة لررِع لهررا حهسٍررف مىخررد ومدرردد ،وأجهررا لر يء هدزهرره نىرردما هرساٍ  ،لىىرره
ً
ًفخلررس إلررى الخهسٍررف وإن ورران الرربهؼ ٌهسفهررا إحسائُررا بأجها:أوشررؿت ملطررىدة ًمازطررها الجمهررىز للخررأزحر نلررى نملُررت ضررىو
الظُاطت 2.وتهدف اإلاىاضسة إلى حغُحر الظُاطاث والدشسَهاث لخخالءم مو اخخُاحاث زاضت أو نامت.
وكد قهس إؾاز جدالف اإلاىاضسة( )ACFفي أوائل الشماهُاث مً اللسن اإلااض ي في أنماٌ بىٌ طاباجحر و حُىىُجز
طمُث؛ هأداة لدشازن ندد مً الفانلحن الظُاطُحن في مهخلداث وأفياز مهُىت ،وجيظُلهم فُما بُنهم بؿسٍلت
وقُفُت الكتراح كػاًا مدددة للحيىمت والخأزحر في نملُت ضىو اللساز 3.نبر خمالث الخىنُت واإلاىاضسة والػغـ
والخىاضل مو حمُو الفانلحن في ضىانت الظُاطت .و في دلُل مجمىنت أدواث اإلاىاضسة الدولُت لخدلُم ألاَداف
ألاممُت للخىمُت اإلاظخدامت حاء حهسٍف اإلاىاضسة بأجها الهملُت الاطتراجُجُت اإلادزوطت التي ٌظعى مً زاللها ألافساد أو
اإلاجمىناث إلى إخدار حغُحر في الظُاطاث نلى مظخىي الدشسَهاث واإلامازطاث اإلاخهللت بها ،والخأزحر نلى اإلاؤطظاث
واإلاجمىناث وألافساد مً ذوي الهالكت مً أحل جدلُم مطلحت ما 4.وكد ًػم جدالف اإلاىاضسة "أشخاضا مً
مىاضب مخىىنت ،مً اإلاظؤولحن اإلاىخسبحن ومظؤولي الىواالث ،وكادة مجمىناث اإلاطالح ،والباخشحن في مساهص الفىس
والسأي واإلاجخمهاث اإلاهسفُتٌ ،شتروىن في مجمىنت مً اللُم ألاطاطُت والافتراغاث الظببُت وجطىزاتهم الخاضت
للمشىالث ،وٍكهسون دزحت غحر نادًت مً اليشاؽ اإلايظم مو مسوز الىكذ" 5.وَظاند إؾاز اإلاىاضسة الساغبحن في
1

شانونأوكونيل،إعداد السياسات والمدافعة من أجل اعتمادها ،المعهد الديمقراطي الوطني األمريكي،و المركز العربي للتنمية،ومنظمة "مارتش"
ونساءرائدات،5102،ص https://www.ndi.org/policy-development-and-advocacy-ar-en:.93
2
Gen, Sheldon, and Amy Conley Wright. "Policy advocacy organizations: A framework linking theory and
practice." Journal of Policy Practice 12.3 (2013): 163-193.
3
Weible, Christopher M., and Hank C. Jenkins-Smith. "The advocacy coalition framework: an approach for the
comparative analysis of contentious policy issues." Contemporary Approaches to Public Policy. Palgrave
Macmillan, London, 2016. 15-34.
4
"Cutter, Amy, Ian Fenn, and Freya Seath. "Advocacy toolkit: Influencing the post-2015 development agenda.
(2015): 18.
5
Sabatier, Paul A. "An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning
therein." Policy sciences 21.2-3 (1988): 129-168.
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ضىانت الظُاطت الهامت نلى جددًد الحلفاء اإلادخملحن ،وإوشاء آلُاث للخأزحر الظُاس ي اإلاظخدام حهخمد نلى جىقُف
اإلاهلىماث الهلمُت ،و جفهُل الؿسق الهملُت بطىزة حظاند ائخالفاث الدفام نً اللػاًا و خمالث اإلاىاضسة نلى
إخدار حغُحر في الظُاطاثُ .وَهد إؾاز ائخالف اإلاىاضسة مً ألادواث الدًملساؾُت لخىطُو كاندة اإلاشازهت في ضىانت
الظُاطت الهامت ،وجلبُت مؿالب أصحاب اإلاطالح اإلاسخلفت ،والفئاث التي كد جخهسع للتهمِش والاطخػهاف .وٍيىن
إؾاز ائخالف اإلاىاضس أهثر فهالُت في الدوٌ الدًملساؾُت ،واإلاىفخدت نلى اليشاؽ الظُاس ي والاحخماعي للمجخمو اإلادوي.
وفي َرٍ اإلاجخمهاث حشيل خمالث اإلاىاضسة الىطُلت اإلاىاطبت إلًطاٌ ضىث الىاض ومؿالبهم لطاوعي الظُاطاث،
ووغههم أمام مظؤولُتهم ججاٍ اإلاشىالث واللػاًا اإلاجخمهُت ،وكد حهخمد اإلاىاضسة نلى الخىاضل اإلاباشس مو ضاوو
اللساز أو جلجأ إلى أدواث الػغـ ومساؾبت السأي الهام ووطائل ؤلانالم .وليي وظدبحن ؾبُهت نمل مىكماث اإلاىاضسة
وظخهسع في الظؿىز الخالُت مجاالث جأزحرَا ،ومظخىٍاتها والىكسٍاث اإلاؤؾسة لىقائفها.
ً
أوال مجاالث الخيثير اططاز ائخالف الدفاو واملظناصسة:
ًخددد الدوز الخأزسي إلؾاز ائخالف الدفام واإلاىاضسة في الظُاطت الهامت في زالر مجاالث هي:
 -1وضع الظياطاث:
ٌظعى اإلاجخمو اإلادوي نبر اإلاىاضسة إلى الػغـ مً أحل وغو طُاطاث حدًدة جػمً خلىال فهالت
ومظخدامت للمشىالث اإلاجخمهُت بما ٌشمل الػغـ مً أحل إضداز حشسَهاث وكىاهحن وؾىُت ومدلُت جػمً
الحلىق والىضىٌ للخدماث واإلاىازد.
 -2إصالح وحعديل الظياطاث:
َىان بهؼ الدشسَهاث الطادزة والتي ًخم الهمل بها وجدخاج إلى الخهدًل وأخُاها ؤلالغاء ،فهي ذاث جأزحر طلبي
أو لِظذ ذاث فانلُت أو بها سغساث جدخاج إلى الهمل مً أحل مهالجتها ،وَىا ًيىن دوز اإلاجخمو اإلادوي مً زالٌ
اإلاىاضسة َى الػغـ مً أحل إلغاء جلً الظُاطاث أو حهدًلها بما ًخىافم ومطلحت الىاض.
 -3الخطبيق ّ
الفعال للظياطاث:
ال ًخىكف نمل اإلاىاضسة نلى وغو الدشسَهاث أو حهدًلها فلـ ،بل أًػا جؿبُم جلً الدشسَهاث وغمان
فانلُتها ،خُث أن َىان الهدًد مً الدشسَهاث والتي وغهذ مً أحل مطلحت الىاض غحر فانلت بفهل الظلىن
اإلاؤطس ي أو جأزحر أصحاب اإلاطالح نلى جؿبُم جلً الظُاطاث ،وأخُاها جأزحر الهاداث والخلالُد ،ألامس الري ًدخاج إلى
جدزل كىي مً أحل
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1

الخأزحر نلى وعي الىاض أو الػغـ نلى اإلاؤطظاث ذاث الهالكت مً أحل جؿبُم فهاٌ لخلً الدشسَهاث.
ً
ثانيا مظخوياث املظناصسة:
ً
تهرردف اإلاىاضررسة إل ررى إخرردار الخغُح ررر فرري الظُاط رراث وفرري بِئ ررت الظُاطرراث أًػ ررا ،وٍدرردد الخب رراء زررالر مظ ررخىٍاث
ًجب أن حهمل اإلاىاضسة نلى الخأزحر فيها؛ لخدلُم حغُحر ذي أزس مظخمس ومخيامل وهي":
 -1مظخوى الظياطاث:
خُث الىجاح ًيىن في حغُحر طُاطاث أو الخأزحر نلى أداء مؤطظت أو مظؤوٌ.
-2مظخوى املجخمع املدني:
الىجاح َىا ًيىن في جلىٍت كدزاث اإلاجخمو اإلادوي وجمىُىه مً مظاءلت اإلاسخطحن مً اللؿام الحيىمي واللؿام
الخاص خىٌ حىدة الخدماث.
 -3مظخوى الديمقساطيت:
َى ررا ًي ررىن ال ررخأزحر ف رري شٍ ررادة إجاخ ررت اإلاج رراٌ اله ررام أم ررام الى رراض ومؤطظ رراتهم دون الخه ررسع للػ ررغـ أو الاغ ررؿهاد
2

بظبب مشازهتهم الظُاطُت.
ً
ثالثا املداخل الظنظسيت للمظناصسة:
زغم أن خلل اإلادافهت واإلاىاضسة همجاٌ نلمي مىكم ٌُهد مً الحلىٌ اإلاهسفُت الجدًدة؛ فلد جؿىزاث في َرا
الحلل الىشحر مً الىكسٍاث التي جفظس هُفُت إخدار الخغُحر ،وجلدم بهؼ اإلادازل الخؿبُلُت .وَرٍ الىكسٍاث
جخؿىز باطخمساز ،وبهػها جىاطب بِئاث طُاطُت مدددة وال جىاطب بِئاث أزسي ،مما ٌظخلصم الخجدًد الىكسي
اإلاظخمس ،وابخياز الىكسٍاث الخاضت واإلادازل اإلاىاطبت ليل مجخمو .وفُما ًلي أَم َرٍ الىكسٍاث:
 -1نظسيت الخوشان املخقطع:Punctuated Equilibrium
حهخمد هكسٍت الخغُحر نلى تهُئت الكسوف إلخدار الخغُحر الىبحر واإلافاجئ الري ًخجاوش الخغُحراث الطغحرة
البؿُئت .وحظمى َرٍ الىكسٍت هكسٍت الخىاشن اإلاخلؿو الري ًفظسٍ واغهى َرٍ الىكسٍت فساهً بىمجازججر وبسٍان حىهص

1

شبكة االبتكار من أجل التغيير العالمية (،(CIVICUSدليل تدريب المدربين \اتحول المناصرة الحمالت،ترجمة ونشر منظمة شركاء األردن
،5103 ،Partners-Jordanص ،23-25منشورعلى الرابط التالي:
http://www.partners-jordan.org/index.php/index/index/publications/

2

شبكة االبتكار من أجل التغييرالعالمية(( ،CIVICUSمرجع سابق ،ص .01-23
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بخمحز نملُت الظُاطاث باالطخلساز الري ًخهسع في قسوف ما ألشماث جىفس الفسص للخغُحر الىبحر 1.وخظب َرٍ
الىكسٍت ،فئن شسوؽ الخغُحر والىجاح في اإلاىاضسة نلى هؿاق واطو جىطج نىدما ًددر ما ًلي:
 ًخم جددًد كػُت ما بشيل مسخلف أو أن ألابهاد الجدًدة لللػُت جدكى باالَخمام. جدزل حهاث فانلت حدًدة في كػُت ما. -جطبذ اللػُت أهثر بسو ًشا وجدكى باَخمام إنالمي متزاًد واَخمام نام أوطو.

2

ومفخاح الىجاح في َرٍ الىكسٍت ًىمً في اللدزة نلى ازخُاز الاطتراجُجُاث اإلاىاطبت للظُاق ،وإضدازَا
وجددًد فسص الخلدم وجؿىٍس الهالكاث وإحساء جصحُداث في مىخطف اإلاظاز والخىاضل بشيل فهاٌ.

3

 -2نظسيت وضع ألاجظندة:Agenda-Setting
جخمدرىز َرررٍ الىكسٍررت خررىٌ كرردزة الفانررل نلررى الخددًررد أو الخررأزحر فرري اللػرراًا اإلادزحررت نلررى حرردوٌ ألانمرراٌ الهررام
مً زالٌ ازخُاز اللػاًا اإلاهمت أو ذاث الطلت ،أو مً زالٌ حشىُل ؾسٍلت جأؾحر َرٍ اللػاًا ومىاكشتها وجفظحرَا.

4

وجسهص َرٍ الىكسٍت نلى ؾسٍلت إدزاج كػُت الظُاطت في حدوٌ أنماٌ الجهاث الحيىمُت والدشسَهُت،
وَشحر أبسش واغعي َرٍ الىكسٍت" حىن هُىجدون" إلى أن وغو مشيلت الظُاطت في حدوٌ ألانماٌ هي أوٌ زؿىة في
دوزة الظُاطت .وحدوٌ ألانماٌ َىا َى كائمت اللػاًا أو اإلاشاول التي جىليها الجهاث الحيىمُت أو الرًً ًخسرون
ً
ً
اللسازاث الظُاطُت اَخماما حدًا .ووقُفت اإلاىاضسة وغو حدوٌ اللػُت مً أطفل إلى أنلى ،وٍىؿىي ذلً مً وحهت
هكس هُىجدون نلى زالر نملُاث هي:
 اإلاشىالث :وفيها ًخم نسع اإلاشىالث نلى ضاوعي الظُاطاث بؿسٍلت ملىهت ،وجىغُذ أَمُت اإلاشيلتواوهياطاتها اإلاخهددة.
ً
اكتراح الظُاطاث :واإلالترخاث ألاهثر كابلُت للخىفُر هي اإلالترخاث الهملُت ،واإلاجدًت جلىُا ،والتي جخىافم موكُم ضاوو الظُاطت ،وجيلفتها مهلىلت ،وحرابت للجمهىز.

1

Baumgartner, Frank R., Bryan D. Jones, and Peter B. Mortensen. "Punctuated equilibrium theory: Explaining
stability and change in public policymaking." Theories of the policy process 8 (2014): 59-103.
2
Sarah Stachowiak. "Pathways for Change: 10 Theories to Inform Advocacy and Policy Change
Efforts."(2013):4.
3

Ibid.p.4
Bacevic, Jana, and Terhi Nokkala. "Agenda Setting and Policy Development, Higher Education." Encyclopedia
of International Higher Education Systems and Institutions (2018).
4
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 نملُت الظُاطت :وَهني هُىجدون بها َىا الهىامل الظُاطُت التي جؤزس نلى حداوٌ ألانماٌ  ،مشل الخغُحراثفي اإلاظؤولحن اإلاىخسبحن  ،واإلاىار الظُاس ي أو الحالت اإلاصاحُت ،وأضىاث اإلاىاضسة أو حماناث اإلاهازغت.

1

وٍمىً أن ًىجح مشسوم حغُحر الظُاطت زالٌ هافرة الفسضت نىدما ًسبـ اإلادافهىن هجاح الؿسٍلت التي ًخم
بها جددًد اإلاشيلت مو خل الظُاطت للمشيلت أو اإلاىار الظُاس ي اإلادُـ بلػُتهم.
3ـ  -نظسيت التراطل وألاطس“:”Messaging and Frameworks
وحظمى َرٍ الىكسٍت أًػا هكسٍت الاخخمالُت ،وجسفؼ َرٍ الىكسٍت الانخلاد الشائو أن الىاض ًخسرون كسازاث
نلالهُت مً زالٌ وشن جيالُف وفىائد الخُازاث اإلاسخلفت ،وازخُاز الخُاز ألافػل ،وحشحر إلى أن ألافساد ًؿىزون
جفػُالث مسخلفت ً
بىاء نلى الؿسق التي جلدم َرٍ الخُازاث في أطالُب حرابت وملفخت .وجفُد ججازب واغعي َرٍ
الىكسٍت(جفحرطيي وواهُمان) إلى أن الىاض ًفػلىن الىخائج اإلاؤهدة نلى الىخائج الغامػت ولى واهذ أكل فائدة ،وأن
الىاض ًمىنهم اجساذ كسازاث أهثر زؿىزة أو أكل فائدة ً
بىاء نلى ؾسٍلت جلدًم اإلاهلىماث .ومً مىكىز َرٍ الىكسٍت
ًجب مساناة الخطائظ الىفظُت لطاوو الظُاطُت في ؾسٍلت نسع اإلاشيلت ومساناة ناداث وزطائظ ضاوو اللساز
الشخطُت.

2

 -4نظسيت الخصنيف الراحي:Self-Categorization
وحهخمد َرٍ الىكسٍت في اإلاىاضسة نلى جيىًٍ اإلاجمىنت إلخدار الخماطً الاحخماعي والخهاون والخأزحر مو
إمياهُت جدىٌ كػُت اإلاىاضسة إلى َىٍت زاضت للمجمىنت ٌهسف الهػى فيها هفظه مً زالٌ مىاضسجه للػِخه هما
جفترع هكسٍت الخطيُف الراحي في حشىُل اإلاجمىناث التي وغهها حىن جحرهس .فالىكسٍت جفترع امخالن ألافساد
إلافاَُم مخهددة نً الراث ،وأهه ًمىً للفسد جيشُـ مفهىم مهحن للراث أو الهىٍت مً زالٌ جمشله لللػُت والدفام
ننها.

وٍخهسف ألافساد مو مجمىناث أو فئاث احخمانُت أزسي نلى أطاض أوحه الدشابه اإلاخطىزة فُما ًخهلم

باإلاىاكف أو اللُم أو الخبراث أو في جؿبُم اإلاىاضسة وكد ًددر هىم مً الخىافع ؤلاًجابي بحن َري اإلاجمىناث للهمل
مً مىاضسة اللػُت.

3

5ـ -نظسيت نشس الابخكاز:Diffusion of innovations
ُ
وغو َرٍ الىكسٍت إًفسٍذ زوحسش في نام1962م ،في هخابه "وشس الابخيازاث" وحهد مً أكدم هكسٍاث
الهلىم الاحخمانُت وؾىز اإلاؤلف الىكسٍت في ؾبهاث الخلت أزسَا الؿبهت الخامظت في 2003م .وجخهامل الىكسٍت مو
1

. Sarah Stachowiak, Op. Cit., P.7.
2
Sarah Stachowiak, Op. Cit., P.16
3
Sarah Stachowiak, Op. Cit., P.22
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هُفُت اهدشاز الابخيازاث في هكام احخماعي ما ،والهىامل الدازلُت والخازحُت التي جلهب ً
دوزا في َرٍ الهملُت.
والاهدشاز هما ٌهسفه زوحسش َى الهملُت التي ًخم مً زاللها جىضُل الابخياز( )1نبر كىىاث مهُىت( )2بمسوز الىكذ()3
بحن أنػاء إخدي الشبياث الاحخمانُت( 1.")4وَرا الخهسٍف ًخػمً الهىاضس ألازبهت السئِظُت لهملُت الاهدشاز و هي:
ً
ً
الابخياز وكىىاث الاجطاٌ والىكذ والىكام الاحخماعي .واما الابخياز فلد ًيىن مسترنا جلىُا أو فىسة أو بسهامج أو طُاطت
ً
ً
ً
حدًدة .وجفترع الىكسٍت أن الىاض هجصء مً هكام احخماعي ًخبىىن فىسة أو طلىوا أو مىخجا حدًدا إذا أدزوىا أهه
ً
حدًد ومبخىس ،ومً زالٌ َرا الخبني ًطبذ جدلُم الاهدشاز ممىىا .وكد ًخدلم َرا الاهدشاز بطىزة نفىٍت ،وكد
ً
ًسفؼ ،وٍفسع َرا نلى اإلاىاضسًٍ الخسؿُـ الاطتراجُجي لليشس ،ودزاطت فئاث الىاض ألاطسم اطخهدادا لخلبل
الابخياز وألابؿأ ،واإلاماوهحن ودزاطت زطائظ ول مجمىنت وهُفُت الخهامل مهها .ومً نىامل هجاح الاهدشاز التي
خددَا زوحسش:
 امليزة النظبيت :وحشحر إلى الدزحت التي ًسي فيها اإلاخبني اإلادخمل أن الابخياز الجدًد أفػل مً الفىسة اللدًمتالتي ًدل مدلها.
ّ
اإلاخبني اإلادخمل أن الابخياز مخىافم مو كُمه ومهاًحرٍ
 الخوافق :وَشحر الخىافم إلى الدزحت الخُحري فيهاواخخُاحاجه.
 الظهولت والبظاطت :مً اإلاسجح أن ًخم انخماد الابخيازاث البظُؿت والظهلت الخؿبُم. القابليت للخجسبت :مً نىامل هجاح وشس الابخياز كابلُخه للخجسبت بدون التزام إلاظاندة اإلاخىبي اإلادخمل نلىاطخىشاف الابخياز ،وجددًد اللُمت اإلاػافت كبل انخمادٍ بشيل وامل.
 القابلي ــت للمسا بـ ــت :حش ررحر كابلُ ررت اإلاساكب ررت إل ررى إمياهُ ررت مالخك ررت اللُم ررت اإلاػ ررافت لالبخي رراز للمخبى ررحن اإلادخمل ررحن2

آلازسًٍ.

 -6نظسيت القوى:Power Elites theory
جىؿلم َرٍ الىكسٍت مً ؤلاًمان بمددودًت دائسة ضىاعي اللساز ،وَشحر أبسش واغعي َرٍ الىكسٍت (زاًذ
مُلص) إلى أن اللىة الظُاطُت جدخلها في الىاكو شسٍدت ضغحرة مً الؿبلت الاحخمانُت الهلُا مو جفػُالث طُاطُت
مىخدة إلى خد ما ،وجدزن َرٍ الشسٍدت َرٍ اللىة ،وحهمل نلى الحفاف نلى امخُاشاتها 3.وألن َرٍ الىسبت لدحها

1

Rogers, Everett M. Diffusion of innovations. (3rd ed1983): 6.

2

Seeger, Henry. "Diffusion of Innovations and Public Communication Campaigns: An Examination of The 4R
Nutrient Stewardship Program." (2018
3
Gen, Sheldon, and Amy Conley Wright. "Strategies of policy advocacy organizations and their theoretical
affinities: Evidence from Q‐methodology." Policy Studies Journal 46.2 (2018): 298-326.
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اللىة اليافُت الجساذ اللسازاث التي ًمىً أن جددر الخغُحر في حمُو اإلاجاالث؛ فئن هكسٍت اللىي جسي أن دوز مساهص
الفىس وحماناث اإلاىاضسة في ضىانت الظُاطت ٌظخلصم الانتراف بهرا الىاكو ،واطتهداف ندد كلُل مً ضاوعي
الظُاطاث السئِظُحن أو ألافساد اإلاؤزسًٍ مً زالٌ اإلاشازهت اإلاباشسة واطخسدام الشبياث الشخطُت واإلاهىُت ،و إًجاد
فسص لالهػمام إلى َُئاث ضىو اللساز في الحيىمت مً زالٌ ألادواز الاطدشازٍت أو الاطدشازاث ،والشساهت مو ألافساد
أو اإلاؤطظاث الىؾىُت والدولُت اإلاؤزسة مشل اإلامىلحن ألاحاهب في خالت انخماد الحيىماث نلى اإلاظانداث ،و الترهحز نلى
الخغُحر الخدزٍجي .وٍؤهد بهؼ الباخشحن أن َرٍ الىكسٍت هي في الىاكو الىكسٍت الظائدة في الهدًد مً البلدان
الىامُت ،وحظترشد بها اطتراجُجُاث مساهص ألابدار والفىس والسأي وحماناث اإلاىاضسة-ختى لى لم جلبلها.-

1

ومرً زرالٌ الخأمررل فري َررٍ الىكسٍرراث هجرد أهره مررً الطرهىبت الانخمراد نلررى هكسٍرت واخردة فرري اطرتراجُجُت الخرردزل
ف رري ض ررىانت الظُاط ررت ،وأن مساه ررص الفى ررس وال رسأي ،وجدالف رراث اإلاىاض ررسة ًج ررب أن ج رردزض واكهه ررا ،وزطىض ررُت اإلاش ررىالث
واللػرراًا ،وجسخرراز مررا ًىاطررب بِئررت الظُاطررت .وٍمىررً دمررج أهثررر مررً هكسٍررت ،أو ابخيرراز هكسٍرراث حدًرردة فرري الخىاضررل مررو
الىسبت أو اإلاجخمو اإلادوي والسأي الهام ،وطائل ؤلانالم؛ لىغو اطتراجُجُاث فهالت للخدزل في الظُاطاث الهامت.

خالصاث واطخنخاجاث:
بهد اطخهساع مفهىمي مساهص الفىس وحماناث اإلادافهت واإلاىاضسة والىكسٍاث الخأؾحرًت ألدواز َرٍ الىُاهاث
في الظُاطت الهامت جسلظ إلى ما ًلي:
 -1الحاحت إلى مساهص الفىس وائخالفاث اإلاىاضسة أضبدذ خاحت ماطت ونملُت في قل الخهلُداث الحُاجُت
ً
والخؿىزاث اإلاهلىماجُت في مجخمو اإلاهسفت ،و هدزة الخبراء في اإلاؤطظاث السطمُت هكسا للؿبُهت البحروكساؾُت في الجهاش
ؤلادازي في الىشحر مً دوٌ الهالم.
 -2مطداكُت مؤطظاث الفىس والسأي حظدىد نلى اطخلاللُت زبرائها للحطىٌ نلى طلؿت للخطسف ،إال إن
الىاكو الهملي ًؤهد ضهىبت َرٍ الاطخلاللُت ألطباب جخهلم بالخمىٍل واللدزة نلى الخأزحر.
َ -3ىان شبه إحمام نلى انخباز الخبرة في الظُاطت أَم ما ًمحز مساهص الفىس والسأي واإلاجخمهاث اإلاهسفُت ،و
الىاجج السئِس ي لهرٍ اإلاساهص ،وأن مساهص الفىس حظعى للخأزحر نلى ضاوعي الظُاطاث والجمهىز ألاوطو ،وجداوٌ اللُام
برلً نبر اللىىاث السطمُت وغحر السطمُت.

1

Enrique Mendizabal,How change happens and what can think tanks do about it? On Think Tanks. JUNE 21,
2017. at:onthinktanks.
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أ.مجيب غالب
أ.د مدمد غصالي

 -4أَم زالزت زطائظ إلاساهص الفىس والسأي هي اطدشساف اإلاظخلبل وجؿىٍس أفياز حدًدة جخهلم باإلاجخمو
والاكخطاد والبِئت والهالكاث الدولُت ،و الظعي للخأزحر نلى طُاطت الحيىمت وألاخصاب الظُاطُت ،ووىن َرٍ اإلاساهص
في الغالب غحر زبدُت.
 -5جؤهد هكسٍت جػُِم الفجىة الشلافُت أن شٍادة جىقُف البدث الهلمي في ضىانت الظُاطاث بطىزة مىسزة
ٌظخلصم جػُِم الفجىة بحن مساهص السأي والفىس وضاوعي الظُاطاث ،وكدزة الفانل الظُاس ي نلى الىضىٌ إلى اإلاهسفت
وفهمها بشيل أفػل.
 -6جسهص هكسٍت جػُِم الفجىة الشلافُت نلى جددًد زؿىاث نملُت لخدظحن جدفم اإلاهسفت مً الباخشحن إلى
الظُاطت الهامت ،وجسي أن شٍادة الخىاضل بحن مىخجي اإلاهسفت ومظخسدمي اإلاهسفت ال ًىفي لسدم الفجىة اإلاىحىدة إذا
لم ًىؿىي َرا الخىاضل نلى جفهم نمُم لالزخالفاث الشلافُت واللُمُت وألابهاد الاًدًىلىحُت.
 -7جفترع هكسٍت وقُفت الخىىٍس أن اإلاهسفت حشيل الظُاطت مً زالٌ نملُاث حشىُل الىعي الجمعي ودوز
مساهص الفىس والسأي مً مىكىز َرٍ الىكسٍت َى اإلاظاَمت في الخغُحر الفىسي مً زالٌ نملُاث اليشس إلاجمىنت واطهت
مً ألابدار جؤدي إلى حهدًالث فىسٍت دكُلت مخىامُت ومىدشسة نلى اإلادي الؿىٍل.
 -8ال جؿمذ هكسٍت وقُفت الخىىٍس إلى الخأزحر اإلاباشس والظسَو إلاساهص الفىس والسأي في ضىانت الظُاطت ،ولىنها
جسجح أن اإلاهسفت اإلاىدظبت مً زالٌ البدث ًمىً أن جىحر أو جىطو كاندة اإلاهسفت الحالُت لطاوعي الظُاطاث،
ً
ً
دزٍجُا في الخفىحر اإلافاَُمي.
وٍمىً بمسوز الىكذ أن جسلم جدىال ج
 -9جبدو هكسٍت وقُفت الخىىٍس أهثر واكهُت في الىكس لخأزحر البدث اللائم نلى فىسة جساهم اإلاهسفت مً زالٌ
ججمُو الىخائج التي حهصش الخدىٌ الخدزٍجي في اإلافاَُم والىماذج.
َ -10ح َ
شيل مفهىم مىاضسة الظُاطاث مً ألاطفل إلى ألانلى للخأزحر نلى ضىاعي اللساز أو الخأزحر نلى السأي الهام
وخشد الػغـ الشهبي نلى ضاوو اللساز.
ٌ -11هخبر إؾاز ائخالف اإلاىاضسة مً ألادواث الدًملساؾُت لخىطُو كاندة اإلاشازهت في ضىانت الظُاطت الهامت،
وجلبُت مؿالب أصحاب اإلاطالح اإلاسخلفت ،والفئاث التي كد جخهسع للتهمِش والاطخػهاف.
ً -12الخل مً زالٌ هكسٍاث اإلاىاضسة أن ائخالفاث اإلاىاضسة زدًفت إلاساهص الفىس والسأي ،وأن الهالكت بحن مساهص
الفىس وحماناث اإلاىاضسة ًجب أن جيىن نالكت جياملُت فمساهص الفىس جدخاج إلى حماناث اإلاىاضسة في خشد السأي
الهام لخبني الظُاطاث اإلالترخت ،وحماناث اإلاىاضسة جدخاج إلى مساهص الفىس لبلىزة اخخُاحاتها في أوزق طُاطاث
كائمت نلى الخبرة و ألادلت الهلمُت.
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في صظناعت الظياطاث العامت

-13جخيامل هكسٍاث مساهص الفىس والسأي مو بهؼ الخؿىاث الخؿبُلُت في هكسٍاث مىكماث اإلادافهت واإلاىاضسة،
فىكسٍت وقُفت الخىىٍس جخيامل مو هكسٍت الخىاشن اإلاخلؿو وهكسٍت وشس الابخياز ،وهكسٍت جػُِم الفجىة الشلافُت
جخيامل مو هكسٍت التراطل وألاؾس و هكسٍت اللىي.
إلاطاز الخكاملي املقترح:
بهد اطخهساع اإلالازباث الىكسٍت لىقائف مساهص الفىرس والرسأي ومىكمراث اإلاىاضرسة فري ضرىانت الظُاطرت الهامرت،
وبهررد مالخكررت جيامررل هكسٍرراث مساهررص الفىررس والرسأي مررو جؿبُلرراث هكسٍرراث مىكمرراث اإلاىاضررسة ،واجػرراح ضررهىبت الانخمرراد
نلررى ملازبررت هكسٍررت واخرردة فرري حمُررو أهررىام الظُاطرراث ،وفرري مسخلررف أهررىام البِئرراث؛ جىضررلذ الدزاطررت إلررى جطررىز ملترررح
لخدلُرم الخيامررل بررحن َرررٍ الىكسٍرراث فرري الخررأزحر نلررى ضرىانت اللرساز والظُاطرراث الهامررت فرري زؿررىاث مدظلظررلت جأزررر مررً
ورل ملازبرت هكسٍررت مػرمىجها الجررىَسي ،وجدظرم باإلاسوهررت واللابلُرت إلاالئمررت أي حغحرراث بُاُررتنلى الىدرى اإلاىضررح فري الشرريل
آلاحي:
إطاز جكاملي مقترح لخوظيف نظسياث مساكص الفكس و املظناصسة في صظناعت الظياطاث العامت
الظنظسيت
جكامل " نظسيت الخواشن
املخقطع" ونظسيت الخظنويس
" نظسيت وضع ألاجظندة"

الخ ـ ـ ـط ــوة
ً
ً
أ -جددًررد كػررُت الظُاطررت بأطررلىب ًشحررر الاَخمررام ،وَشرريل زُررازا حرررابا للجهرراث الفانلررت واإلاررؤزسة ،والتررروٍج
الىاجح للػُت الظُاطت في وطائل ؤلانالم وجدىٍلها إلى كػُت زأي نام.
ب -الهم ررل نل ررى إدزاج مىغ ررىم اللػ ررُت ف رري ح رردوٌ أنم رراٌ الحيىم ررت م ررً ز ررالٌ ض ررُاغت اللػ ررُت ف رري وزك ررت
طُاط رراث ونسغ ررها نل ررى ض رراوعي الظُاط رراث ف رري الجه رراث الحيىمُ ررت والدش ررسَهُت بؿسٍل ررت ملىه ررت ،وجىغ ررُذ أَمُته ررا
واوهياطاتها اإلاخهددة.

جكامل نظسيت التراطل
وألاطس ونظسيت جضييق

ج -جىغ ررُذ الىخ ررائج اإلاخىكه ررت م ررً مهالج ررت اللػ ررُت بلغ ررت واض ررحت ومد ررددة ،ومسان رراة الخط ررائظ الىفظ ررُت
لطاوو الظُاطت في ؾسٍلت نسع اإلاشيلت ومساناة ناداجه وزطائطه.

الفجوة الثقافيت
نظسيت الخصنيف الراحي

د -حشرىُل فسٍررم نمررل مخماطرً ،ومررؤمً بلػررُت الظُاطررت ومرخدمع لهررا إلررى دزحررت جدرىٌ اللػررُت إلررى َىٍررت
زاضت للفسٍم.

جكامل نظسيت نشس الابخكاز
ونظسيت وظيفت الخظنويس

ٌ -اغررفاء الجرردة نلررى الظُاطررت اإلالترخررت وجىغررُذ محزتهررا نلررى الظُاطررت الظررابلت وجىافلهررا مررو كررُم ومهرراًحر
واخخُاحاث اإلاجخمو ،وطهىلتها وكابلُتها للخجسبت واإلاساكبت.

جكامل نظسيت القوى و

و -اطتهداف ندد كلُل مً ضراوعي الظُاطراث السئِظرُحن مرً زرالٌ اإلاشرازهت اإلاباشرسة واطرخسدام الشربياث

نظسيت جضيق الفجوة

الشخط ررُت واإلاهىُ ررت ،وإًج رراد ف ررسص لالهػ ررمام إل ررى َُئ رراث ض ررىو الل رساز ف رري الحيىم ررت م ررً ز ررالٌ ألادواز الاطدش ررازٍت أو

الثقافيت

الاطدشررازاث ،والش رساهت م ررو ألاف رساد أو اإلاؤطظرراث الىؾىُ ررت والدولُ ررت اإلا ررؤزسة مش ررل اإلامررىلحن ألاحاه ررب ف رري خال ررت انخم رراد
الحيىماث نلى اإلاظانداث.
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 ميثاق مىاحي العيس ى.د

الالمركزية ؤلادارية وآليات جعزيزها في العراق

الالمركزية ؤلادارية وآليات جعزيزها في العراق
Administrative decentralization and mechanisims
of strengthen it in Iraq

 العراق- مركز الدراشات الاشتراثيجية/ أشحاذ مصاعد جامعة كربالء-  ميثاق مىاحي العيس ى.د
: اإلالخص
ان اإلاىاؾٔ اإلاحلُتللهِش باظخٓشاس وامان وجحُٓٔ الىمىٙ هى الػمان الاحخماعي لع، ان الهذٍ الشةِغ مً ججشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت:اإلالخص
ً
ٛ حاولىا أن هبحن أهم الخلىٚ اهؿالْا مً رل.ًً أي حهل الششاةح الاحخمانُت ٗاَت في داةشة اإلاعخُُذ، نلى حمُو ؾبٓاث اإلاجخمو الهشاقيٛل نادٙبش
ً
ً َػال ن،)واإلاهالجاث التي مً شأنها أن حهضص مً ججشبت الالمشٖضٍتفي الهشاّ نلى اإلاعخىي ؤلاداسي (اإلاحلي واإلاشٖضي ونلى ضهُذ الاْالُم واإلاحاَكاث
 جشظُخٛ البحث الهىامل الاظاظُت الهادَت ئلى حهضٍض ججشبت الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت في الهشاّ مً خالٛ جىاوٚ ٖزل. الشْابُت والعُاظُت والدششَهُتٛالخلى
ً
 وْذ. َػال نً الهمل نلى بىاء دولت الٓاهىن واإلاإظعاث، والهمل نلى تهُئت هكام نلمي وئداسي مخؿىس،بهؼ اإلاُاهُم الىؾىُت وحهضٍض اإلاطالخت الىؾىُت
. زم الخاجمت،ّاخخخم البحث بخىغُح أهم وظاةل وششوؽ جحُٓٔ الالمشٖضٍت في الهشا
 الالمشٖضٍت اإلاالُت، الالمشٖضٍت الاْخطادًت، الذظخىس الهشاقي، الالمشٖضٍت العُاظُت، الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت:كلمات مفحاحية
Abstract :
The main goal of the administrative decentralization experience is achieving social security for local
areas population to live in peace, and equitable growth for all Iraqi society Layers, From that, we tried to
identify the most important solutions that would enhance the experience of decentralization at the
administrative, local, central, provinces and territories level, in addition to oversight, political and legislative
solutions. So the research have the main factors that aims to strengthen the experience of administrative
decentralization in Iraq Through the consolidation of certain national concepts and national reconciliation,
forming a developed scientific and administrative system, as well as Building a state of law and institutions,
It ends with the clarification of the most important means and conditions of decentralization in Iraq, and the
conclusion.
Key words: administrative decentralization, political decentralization, the Iraqi constitution, economic
decentralization, financial decentralization
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مقدمة:
هدُجت للخًحراث العُاظُت والاْخطادًت والخ٘ىىلىحُت والخؿىساث الاحخمانُت التي ٌشهذها الهالم مىز أواخش
الٓشن الهششًٍ ،صاد الاهخمام بمُهىم الالمشٖضٍت ٖأحذ أهم أهماؽ ؤلاداسة التي اهؿلٓذ منها َلعُت الخ٘م في الىْذ
ّ
جمً٘ مً نملُت ضىو الٓشاس اإلاخهلٔ بدىمُت اإلاجخمو بما ٌهىد بالُاةذة
الخاغش،بانخباس أن الالمشٖضٍت ،أداة جىمىٍت ِ
ً
نلى الجمُو .واخخلُذ الذو ٛفي مجا ٛجٓعُم العلؿاث والاخخطاضاث بحن الخٙىمت اإلاشٖضٍت والعلؿاث اإلاحلُتٖ ،ال
ً
ً
حعب الكشوٍ وألاوغام الخاسٍخُت والاحخمانُت والعُاظُت والاْخطادًت العاةذةَ ،منها مً اجبو أظلىبا مشٖضٍا،
ومنها مً أجبو أظلىب الالمشٖضٍت ومنها مً خلـ بحن ألاظلىبحن .ولجأث الذولت ومىز بذایت وشإها ئلى ألاخز بأظلىب
اإلاشٖضیت ؤلاداسیت بهذٍ جٓىٍت العلؿت العیاظیت اإلاشٖضیت ،وبهذ أن اظخٓشث الذولت وْىیذ وانخمذث أظالُب
الذًمٓشاؾُت في الخ٘م ،وحذث الخاحت ئلى انخماد أظلىب الالمشٖضیت ؤلاداسیت في مجاالث جخظ اإلاششوناث والهُئاث
واإلاطالح الهامت أو في مجاالث جخظ الىحذاث ؤلاْلُمُت و اإلاحلیت ،وبزل ٚجٙىن وحذة العلؿت ؤلاداسیت أو حهذدها هى
مهیاس الخمیحز بحن انخماد ٗل مً أظلىب اإلاشٖضیت ؤلاداسیت ،أو أظلىب الالمشٖضیت ؤلاداسیت في الذولت .ئن الًاًت الجامهت
للخحى ٛالى الالمشٖضٍت ،هي ججاوص مُاظذ اإلاشٖضٍت وجحؿُم ْىالب وظُؿشة اإلاشٖضٍت ظىاء ٗاهذ اإلاشٖضٍت اإلاُشؾت أو
الخُىٍػُت بما ًحُل لإلوعان حشٍخه في مجخمو ًدشاسٕ ٗاَت أبىاةه في العلؿت والثروة ،وهي راث ألاهذاٍ التي
ً
ً
ً
حهلذ مً الالمشٖضٍت مؿلبا شهبُا وهخبىٍا في الهشاّ للخخلظ مً ظُؿشة الخٙىمت اإلاشٖضٍت نلى ايلب مُاضل
الخٙىماث اإلاحلُت ،وفي قل الخىحه العُاس ي الزي حععى ئلُه الخٙىمت الهشاُْت في هٓل الطالحُاث ئلى الخٙىماث
ً
اإلاحلُت الهشاُْت ،جبرص الخاحت ئلى مهشَت الالمشٖضٍت وؾبُهت مىاةمتها مو الىكام العُاس ي الهشاقي ؾبٓا إلاهؿُاث
اإلاشحلت الشاهىت.
أهمية الدراشة :جبرص أهمُت دساظت مىغىم الالمشٖضٍت ،لِغ َٓـ لٙىن هزا الىكام ؤلاداسي مٓترن مو الىهج
الذًمٓشاؾي وغامً لخحُٓٔ خؿىاث ملمىظت نلى ؾشٍٔ الخىمُت والخؿىسً ،مً٘ مالحكتها مً ْبل الىاخبحن بطىسة
خاضت والعٙان بطىسة نامت ،بل أن هزا الىكام ُُٖل بخىَحر الُشضت لعٙان الاداساث اإلاحلُت الطًحرة والبلذًاث
واإلاحاَكاث وألاْالُم في الاؾالم نلى مجشٍاث ظحر نمل الاداساث والخأزحر َُه .ومً هىا جأحي أهمُت هزه الذساظت لذنم
جىحهاث الخٙىمت الهشاُْت في جحىٍل الطالحُاث اإلاشٖضٍت ئلى العلؿاث الالمشٖضٍت ،مو الاخز بىكش الانخباس معاوب
وَىاةذ ومهىْاث وششوؽ هجاح الالمشٖضٍت الاداسٍت.
اهداف الدراشة :تهذٍ هزه الذساظت ئلى جحُٓٔ ألاهذاٍ الثالزت الخالُت :جٓذًش الخاحت الُهلُت ئلى الالمشٖضٍت
في الهشاّ ،وحشخُظ اهم اإلاهىْاث التي جِٓ ئمام جبني الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ،وَحظ مذي ئمٙاهُت ئًجاد أو جبني
أهماؽ المشٖضٍت للخ٘م اإلاحلي في الهشاّ مً نذمها.
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إشكالية الدراشة :جكهش اشٙالُت الذساظت مً خال ٛالاشٙالُاث اإلاخهلٓت بمذي مىاةمت وهجاح ججشبت
الالمشٖضٍت الاداسٍت في الهشاّ في قل حذازتها ٖخجشبت ئداسٍت وظُاظُت ،وُٖاءة الٙىادس ؤلاداسٍت وْذستها نلى جحمل
ً
أنباء اإلاعإولُت ،والظُما أن البنى الخحخُت في ايلب اإلاحاَكاث الهشاُْت يحر مإهلت لهاَ ،ػال نً الاشٙالُاث
ً
العُاظُت والخضبُت واإلاشاٗل اإلاخهٓلت بالذظخىس الهشاقي ،التي جِٓ حاةال ئمام جؿبُٔ الالمشٖضٍت نلى اإلاعخىٍاث
(الٓاهىهُت والعُاظُت والجًشاَُت) ،والظُما َُما ًخهلٔ بخؿبُٔ اإلاادة  140مً الذظخىس الهشاقي الىاَز ،واشٙالُت
اإلاىاؾٔ اإلاخىاصم نليها ،والُعاد اإلاالي وؤلاداسي والعُاس ي.
فرضية الدراشة :جىؿلٔ الذساظت مً َشغُت نلمُت مُادها بأن "اإلاهىْاث التي جِٓ أمام جؿبُٔ الالمشٖضٍت
ؤلاداسٍت في الهشاّ ،هي مهىْاث ظُاظُت وئداسٍت أٖثر مما هي مهىْاث ْاهىهُت ،وهزه اإلاهىْاث ًمً٘ أن جخالش ى مً
خال ٛالاخز بمجمىنت نىامل وحلى ٛمً شأنها أن حهضصمً َانلُت الىكام العُاس ي وججشبت الالمشٖضٍت في الهشاّ".
مىهجية الدراشة :مً احل الخأٖذ مً صخت َشغُت البحث ،انخمذث الذساظت نلى نذة مىاهج نلمُت،
ً
َػال نً اإلاىهج الاظدششافي؛ ألن مىهجُت البحث جُشع نذم ّ
الخُٓذ بأداة
ٖمىهج الخحلُل الىكمي واإلاىهج اإلآاسن،
بحثُت محذدة.

اإلاحور ألاول :مفهوم الالمركزية
ؤلاداسٍتُ ،وح َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاشٖضٍت هي
هخبر
الالمشٖضٍت
ؤلاداسٍت ،و
اإلاشٖضٍت
جتراوح أظالُب الخىكُم ؤلاداسي في الذو ٛحمُهها بحن
ُ
ّ
ؤلاداسٍت غمً ما ٌعمى بمبادب ح٘م ألايلبُت التي جٓىم نليها
ألاْذم بُنهما ،ئر حهذ الالمشٖضٍت مً الخىكُماث
ً
ّ
للمشٖضٍت .وٍٓطذ بها"جىصَو الىقُُت ؤلاداسٍت بحن العلؿت اإلاشٖضٍت وبحن هُئاث محلُت
الذًمٓشاؾُت ،وهي مىاْػت جماما
أو مطلخُت جخمخو بالشخطُت اإلاهىىٍت" ،وبمٓخط ى هكام الالمشٖضٍت ًىحذ في الذولت أشخاص مهىىٍت نامت مخهذدة
ًؿلٔ نليها اظم ألاشخاص ؤلاداسٍت أو أشخاص الٓاهىن الهام ،وهي أن جٙىن أشخاص ئداسٍت ئْلُمُت ٗالبلذًاث أو
أشخاص مشَُٓت أو مطلخُت ٗاإلاإظعاث الهامت نلى اخخالٍ أهىانها .وتهذٍ الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ٖأظلىب مً
أظالُب الخىكُم ؤلاداسي ئلى جىصَو ظلؿت اجخار الٓشاساث بحن نذة أحهضة ئداسٍت ئلى حاهب العلؿت اإلاشٖضٍت ،وئن هزه
الجهاث ؤلاداسٍت اإلاعخٓلت ألاضل ال جدبو العلؿت اإلاشٖضٍت ٖعلؿت سةاظُت لها ،ئال أنها جخػو لىىم مً الشْابت
وؤلاششاٍ مً ْبلها مً خال ٛما ٌهشٍ بالىضاًت ؤلاداسٍت؛ ورل ٚمً أحل الخُاف نلى وحذة الذولت العُاظُت
والذظخىسٍت وؤلاداسٍت(.)1وهي مُهىم مخهذد اإلاهاوي ،وال ًىحذ لها مُهىم أو حهشٍِ ْاهىوي واحذ ،ئر اخخلُذ
الخهشٍُاث َُما ًخظ الالمشٖضٍت باخخالٍ وحهاث الىكش اإلاُ٘شًٍ الاداسٍحن أو الٓاهىهُحن أو العُاظُحن ونشَها

) .)1العزوي ،زلمد سليم ،نظرات حول الدميقراطية ،ط  ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2000 ،ص.77 .
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مُ٘شون في الاداسة والٓاهىن والعُاظت بطٌُ واشٙا ٛمخخلُت ،وٍمً٘ حهشٍُها بشٙل مبعـ مً خال ٛمجمىنت
حهاسٍِ شاملت ومخخلُت منها(:)1
اوال :هىإ مً ٌهشَها بأنها" :نملُت هٓل للطالحُاث مً العلؿت اإلاشٖضٍت ئلى العلؿت اإلاحلُت اإلاىخخبت مً ْبل
اإلاىاؾىحن"ٖ .ما ًمً٘ حهشٍُها بأنها "جىصَو الىقُُت ؤلاداسٍت بحن العلؿت اإلاشٖضٍت وبحن هُئاث محلُت مىخخبت جمثل
ً
ً
العٙان اإلاحلُحن جمثُال ضادْا وٍٙىن لها ظلؿت البذ والخطشٍ في اإلاعاةل التي جخظ مطالح هإالء العٙان
اإلاحلُحن جحذ سْابت العلؿت اإلاشٖضٍت"َ .هي أظلىب مً أظالُب جىكُم الهمل،جمىح بمىحبه الىحذاث اإلاخخلُت
ً ً
ْذساٖبحرا مً ؤلاداسة الزاجُت ،وهزا ٌهني مىح الطالحُاث واإلاعإولُاث ئلى اإلاعخىٍاث ألادوى في الخىكُم.
ً
زاهُا :هىإ مً ًشي بأنها ؾشٍٓت لإلداسة وجخػمً "جىصَو ضالحُاث الىقُُت ؤلاداسٍت بحن اإلاشٖض والُشوم ،بحُث
جباشش الُشوم اخخطاضاتها جحذ سْابت اإلاشٖض"ٖ .ما حهشٍ نلى أنها "هٓل الطالحُت(حششَهُت ٗاهذ أو ْػاةُت أو
ئداسٍت) مً اإلاعخىٍاث الخٙىمُت الهامت ئلى اإلاعخىٍاث الذهُا" .وٍٓطذ بها هىا"جُىٍؼ ؤلاداسة اإلاشٖضٍت العلؿاث
ً
اإلاىاظبت ئلى ؤلاداساث البهُذة ننها حًشاَُا للُٓام بمهام مهُىت نهذث بها ئليهم بأشٙا ٛوضٌُ مخهذدة".
ونلى الشيم مً الاخخالَاث الػمىُت التي حملتها الخهاسٍِ واإلاُاهُم أناله ،ئال أنها جٙاد جٙىن مُاهُم
(الخُىٍؼ وهٓل الطالحُت وحعً ؤلاداسة ،وجحمل اإلاعإولُت واششاٍ العلؿاث الاجحادًت) الٓاظم اإلاشترٕ بحن
أيلب الخهاسٍِ التي حهشغذ لها الالمشٖضٍت .وسبما ًٙىن الخهشٍِ الزي ًخؿشّ لها نلى أنها جىصَو للمعإولُاث
والطالحُاث نلى اإلاعخىٍاث الثالر ألآَُت والهمىدًت والجًشاَُت في اإلاىكمتً ،لخظ مُهىم الالمشٖضٍت بشٙل نام.
مً خال ٛرلً ٚدبحن لىا بأن َ٘شة الالمشٖضٍت جٓىم نلى اَتراع وحىد مإظعاث ح٘م محلُت مىخخبت بشٙل
مباشش ومعإولت أمام اإلاىاؾىحن .هزا الخُىٍؼ الاهخخابي له أهمُت ْطىي السجباؾه بمعألت جمثُل مطالح اإلاىاؾىحن،
ئر أن اإلاىقُحن اإلاهُىحن نادة ما ًجزنىن ئلى ئسغاء ضاحب الٓشاس في حهُُنهم وجشُْتهم ،به٘غ اإلاىقُحن اإلاىخخبحن
ً
الزًً ًحشضىن بطىسة أوضح نلى جمثُل مطالح مً اهخخبهم.ئر حهذ الالمشٖضٍت بالشٙل اإلاشاس ئلُه أناله جؿبُٓا
إلابذأ "الخ٘م الطالح" ،وغماهت حُُٓٓت لىحىد هزا الىىم مً الخ٘م نلى اإلاعخىي اإلاحلي( .)2وهىا ج٘مً ؤلاشاسة ئلى
مىغىنت "الخ٘م الطالح" ودوس الهملُت الذًمٓشاؾُت والخذاو ٛالعلمي للعلؿت ومبذأ الشُاَُت في جشظُخ مُهىم
الالمشٖضٍت في ؤلاداسة والهمل الىقُُي ،وحشمل مكاهش "الخ٘م الطالح" ْػاًا أظاظُت جخهلٔ باإلاعاءلت والشُاَُت
وظُادة الٓاهىن،وٍمً٘ الشبـ بحن الخ٘م الطالح والالمشٖضٍت نلى أظاط أن الالمشٖضٍت بشٙل نام حهني ئنادة

) .)1فرح يس فرح ،مفاىيم حول ادلركزية والالمركزية اإلدارية ،ورشة عمل تطبيق المركزية العمل اإلداري وادلايل جبامعة القضارف ،جامعة القضارف ،2015 ،ص.5
) .)2طوقان ،طارق حول الالمركزية واحلكم احمللي يف فلسطني ،بال طبعة ،اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطن ،سلسلة التقارير القانونية ( ،)22رام اهلل،
 ،2011ص .11
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حشُ٘ل ؤلاداسة الهامت وجىصَو العلؿاث واإلاعإولُاث بحن معخىٍاث مخخلُت مً ؤلاداسة ،مما ًإدي نادة ئلى وشىء
هكام حهاون بحن مإظعاث الخ٘م اإلاشٖضٍت والخ٘م اإلاحلي.

اإلاحور الثاوي :أهواع الالمركزية
ً
ٖما أظلُىا ظابٓا ،ال ًىحذ حهشٍِ واحذ لالمشٖضٍت ،وٍشحو رل ٚئلى وحىد نذة أهىام مً الالمشٖضٍت ،جدشابه
في مىاضُاتها وخطاةطها ،ئلى حذ ًطهب َُه سظم الخذود الُاضلت َُما بُنها .وٍمً٘ الخذًث بشٙل أظاس ي نً
الالمشٖضٍت العُاظُت ،وؤلاداسٍت ،واإلاالُت ،والاْخطادًت .يحر أن هزا الخطيُِ يحر نهاتي(:)1
ً
أوال :الالمركزية الصياشية
وحهني جحىٍل ظلؿت ضىو الٓشاس ئلى الىحذاث اإلاحلُت ،ممثلت في اإلاجالغ التي ًخم اهخخابها مً ْبل اإلاىاؾىحن
اإلاحلُحن ،وَشحر هزا البهذ ئلى دسحت الاظخٓال ٛالعُاس ي ،وؾبُهت هكام اإلاعاءلتَُ ،ي الذو ٛشذًذة اإلاشٖضٍت جخىلى
الخٙىمت اإلاشٖضٍت اخخُاس اإلاىقُحن اإلاحلُحن والشْابت الٙاملت نلى أوشؿتهم وانخباسهم حضءا مً حهاص الخذمت اإلاذهُت
بالذولت مً حُث ،الخهُحن ،الترُْت واإلاشجباث ،ويحر رل ٚمً ألامىس ،وبؿبُهت الخاَ ٛان ألاحهضة اإلاحلُت جٙىن
معإولت أمام الخٙىمت اإلاشٖضٍت اإلامثلت في الىصاساث وألاحهضة اإلاشٖضٍت اإلاخخلُت.ونلى الجاهب آلاخش مً سابؿت اإلاشٖضٍت
بالالمشٖضٍت ًخم اخخُاس ٗاَت ألاحهضة اإلاحلُت بما في رل ٚألاحهضة الخىُُزًت مً حاهب اإلاىاؾىحن اإلاحلُحن ،وٍخم سَو
مشجباتهم مً اإلاىاسد اإلاحلُت ،وجخم محاظبتهم محلُا ،ألامش الزي ٌهني أن هزه ألاحهضة اإلاحلُت جٙىن معإولت أمام
اإلاجخمو اإلاحلي ولِغ أمام الخٙىمت اإلاشٖضٍت ،وفي هزا ؤلاؾاس ًمً٘ ّ
جطىس أشٙا ٛمخخلُت مً الالمشٖضٍت العُاظُت
ً
جخخلِ مً دولت ألخشي ،ؾبٓا للًشع الزي جم مً أحله ألاخز بالىكام الالمشٖضي( .)2والالمشٖضٍت العُاظُت حهني ُْام
الخٙىمت بىٓل ضالحُاتها في شإون الخخؿُـ وئداسة اإلاىاسد وجخطُطها مً اإلاشٖض ئلى الىحذاث اإلاحلُت في اإلاُذان أو
بهباسة أخشيَ ،انها أظلىب مً أظالُب جىصَو الىقُُت ؤلاداسٍت بحن الخٙىمت اإلاشٖضٍت وبحن هُئاث محلُت ْذ جٙىن
ً
مىخخبت أو مهُىت أو مضٍجا منهما ،في حمُو الخاالث جحخُل الخٙىمت اإلاشٖضٍت بحٔ الشْابت واإلاشاحهت
ً
والخىحُه(.)3وتهذٍ مً خاللها ئلى ئنؿاء اإلاىاؾىحن أو ممثليهم اإلاىخخبحن دًمىْشاؾُا ظلؿت أٖبر في نملُت ضىو الٓشاس،
ً
ظىاء في مشحلت الخخؿُـ أو في مشحلت الخىُُز .والالمشٖضٍت العُاظُت جحخاج نادة ئلى ئضالحاث دظخىسٍت أو
حششَهُت ،وبِئت مشجهت لىمى ألاحضاب العُاظُت ،وبشإلااهاث أْىي ،ووحذاث ظُاظُت محلُت وحماناث غًـ َانلت.
) .)1ادلصدر نفسو ،ص .12
) .)2أنظر :العلواين ،حسن ،الالمركزية يف السياق ادلعاصر ،األبعاد ،واحملددات وإشكاليات التطبيق ،منتدى السياسات العامة :اإلصالح ادلؤسسي بني ادلركزية
والالمركزية (القاىرة :مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاىرة ،2001 ،ص .60
) .)3ربابعة ،فاطمة ،دور رلالس اخلدمات ادلشرتكة يف التنمية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية ،عمان ، 1995 ،ص.15.

مجلة العلوم الصياشية و القاهون  .العدد ،27مج  - 5مارس/آذار  -2021اإلاركز الدًمقراطي العربي  .برلين اإلااهيا

88

الالمركزية ؤلادارية وآليات جعزيزها في العراق

د .ميثاق مىاحي العيس ى

وٍٓىم مُهىم الالمشٖضٍت العُاظُت نلى أظاط أن اإلامثلحن اإلاىخخبحن بشٙل مباشش نلى اإلاعخىي اإلاحلي هم ألاْذس نلى
الخهاون مو دواةشهم الاهخخابُت وجلبُت ؾلباتها .لهزا ٌشاس ئلى أن الالمشٖضٍت العُاظُت جذنم مُهىم الذًمىْشاؾُت
والخ٘م الطالح نلى اإلاعخىي الىؾني ،مً خال ٛمشاسٖت أوظو في مجا ٛضىو الٓشاس ووغو دظخىسي ًٓىم نلى
حعاب الىحذة الدششَهُت والخىُُزًت والٓػاةُتَ .هي أظلىب مً أظالُب الخ٘م ،جخىصم َُه الىقاةِ الٓػاةُت
والدششَهُت والخىُُزًت بحن الخٙىمت اإلاىحىدة في الهاضمت ،وحٙىماث الىالًاث أو الجمهىسٍاث ،وما ئلى رل ٚمً
حعمُاث ،ئر جماسط ظلؿاث حششَهُت وْػاةُت وجىُُزًت في حذود ألاْالُم واإلآاؾهاث واإلاحاَكاث التي حشٙل في
ً
مجمىنها دوال مخحذة .وبمىحب الاخخطاص اإلآشس للىحذاث اإلاعخٓلت في دظخىس الاجحاد ،جخمخو بالعُادة الٓاهىهُت
الذاخلُت ،أما َُما ًخهلٔ في الذَام والشإون الخاسحُتَ ،هزه جخىالها ظلؿت اجحادًت جخألِ مً ممثلحن لألْالُم
الخاةضة نلى الالمشٖضٍت العُاظُت.
ً
ثاهيا :الالمركزية ؤلادارية
ًخم الخهبحر ننها أًػا بمطؿلح الاخخطاضاث أو اإلاعإولُاث الىقُُُت ،وٍٓطذ بها جٓعُم اإلاعإولُت في
جٓذًم الىقاةِ والاخخطاضاث وألاوشؿت بحن اإلاعخىٍاث الخٙىمُت اإلاخخلُت في الهاضمت والخٓعُماث اإلاحلُت ،ئر أن
في مهكم الذو ٛالتي جدعم بٓذس ٖبحر مً الالمشٖضٍت جخىلى الخٙىمت اإلاشٖضٍت ئْامت مششوناث البيُت ألاظاظُت
وحشًُلها وجىحطش أوشؿت ألاحهضة اإلاحلُت في الُٓام ببهؼ الخذماث البلذًت وضُاهت بهؼ اإلاشأَ اإلاحلُت ،ومو
الخؿىس في هزا البهذً ،خم جىظُو هؿاّ معإولُاث ألاحهضة اإلاحلُت في مجا ٛالخذماث البلذًت ألاظاظُت وفي قل
الخىظو في ئظتراجُجُاث الالمشٖضٍت بشٙل أٖبر ،جطبح ألاحهضة اإلاحلُت معإولت نً جٓذًم مهكم "ئن لم هٓل" ٗاَت
خذماث البيُت ألاظاظُت والخذماث الاحخمانُت ألاظاظُت ٗالخهلُم والصخت ويحرهاَ .هي نباسة نً جُىٍؼ ٗل أو
بهؼ ظلؿاث اإلاشٖض ئلى الىحذاث والىقاةِ ألادوى في الجهاص ؤلاداسي .وهزا ٌهني جمخو هزه الىحذاث ؤلاداسٍت
والىقاةِ بطالحُت وظلؿت ضىو الٓشاس ،والخطشٍ اإلاعخٓل ؤَ ما ًملُه نليها جٓذًشها للخاالث واإلاشاٗل التي
جىاحههاَ .هىذما جطىو الٓشاساث نلى معخىي الىحذة أو الىقُُت الٓاةمت بالخىُُز دون أن جطهذ هزه الٓشاساث ئلى
معخىٍاث أنلى ،ونىذما ال جُٓذ جطشَاث الىحذاث والىقاةِ بلىاةح مُٓذة لعلؿتها وضالحُتها الخٓذًشٍتَ ،أن
الالمشٖضٍت جٙىن هي الطُت الًالبت؛ لزل ٚحهشٍ بأنها" :أظلىب مً أظالُب الخىكُم ؤلاداسي للذولت ،جٓىم نلى َ٘شة
جىصَو ألاوشؿت والىاحباث بحن ألاحهضة اإلاشٖضٍت وألاحهضة اإلاحلُت ،ورل ٚبًشع أن جخُشى ألاولى لشظم العُاظت الهامت
للذولت ،ئغاَت ئلى ئداسة اإلاشأَ الٓىمُت في البالد" .وما ًمحز هزا الخهشٍِ أهه ًّبحن أهمُت ودوس العلؿت الالمشٖضٍت في
ئداسة اإلاشأَ الهامت اإلاحلُت داخل مجخمهها(.)1

) .)1فاطمة ربابعة ،مصدر سبق ذكره ص15.
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وهىا ج٘مً ؤلاشاسة ئلى أن اإلآطىد بها (اإلاشوهت في الخبهُت ؤلاداسٍت) بحُث ال جشجبـ ألاحهضة ؤلاداسٍت في ئْلُم
ً
ً
ً
الذولت اسجباؾا ساظُا ،ئر جىذسج هشمُا في الجهاص ؤلاداسي الشةِس ي في ناضمت الذولت ،ؤَ الٓشاساث التي جح٘مها وجحذد
نالْتها ببهػها ،بحُث جُ٘ل جأدًت الىقُُت ؤلاداسٍت للذولت نلى وحه ال ًخهاسع مو بهػه ،ونلى وحه ال ًحذر
ً
ً
ً
جباًىا وحهاسغا في أهذاٍ الذولت ،وال ًخهاسع رل ٚمو الٓشاساث الذظخىسٍت والدششَهُت أو الٓػاةُت للذولت .وجبرًشا
لهزا الاظلىب في ئداسة الجهاص الخٙىميً ،شي َُه البهؼ أهه ًحشس ؤلاداسة مً الشوجحن وَعانذ نلى سوح الابخٙاس َيها،
ونلى الىَاء بالخاحاث البُئُت وؤلاْلُمُت إلاىاؾٔ الذولت ؤَ قشوَها اإلاحلُتٖ ،ما أهه ًػُي الطُت الذًمٓشاؾُت
نلى الهمل ؤلاداسي هُعه .وبؿُهت الخاَ ،ٛأن هزه ألاحهضة أو اإلاجالغ التي ّ
ًػمها الىكام ؤلاداسي الالمشٖضي ،جخػو
ً
جماما إلششاٍ الذولت ،ولجمُو مإظعاتها العُاظُت وإلاا ًطذس ننها مً ْشاساث(َ .)1هي أظلىب مً أظالُب الخىكُم
ؤلاداسيً ،خهلٔ بمماسظت الىقُُت ؤلاداسٍت وجىصَهها بحن الجهاص اإلاشٖضي وهُئاث محلُت أو مطلخُت ،لها شخطُت
مهىىٍت معخٓلت ،ل٘نها حهمل باششاٍ وسْابت مً الخٙىمت اإلاشٖضٍت ،وتهذٍ ئلى ئنادة جىصَو الطالحُاث واإلاعإولُاث
ؤلاداسٍت واإلاالُت بحن معخىٍاث مخخلُت مً ؤلاداسة الخٙىمُت .وبشٙل أوضحًٓ ،طذ بها هٓل اإلاعإولُاث نً معاةل
الخخؿُـ والخمىٍل وؤلاداسة اإلاخهلٓت بيشاؾاث نامت مهُىت ،مً الخٙىمت اإلاشٖضٍت وأحهضتها الخىُُزًت ئلى "وحذاث
ٗاٍ مً
مُذاهُت" مً الهُئاث الخٙىمُت أو معخىٍاث أدوى مً الىاحُت ؤلاداسٍت أو هُئاث نامت جخمخو
بٓذس ٍ
ِ
الاظخٓاللُت ؤلاداسٍت .وجشج٘ض الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت نلى زالزت نىاضش أظاظُت هي(:)2
ً
ً
أ -اظخٓال ٛالهُئاث اإلاحلُت في ألاْالُم في مىاحهت العلؿت اإلاشٖضٍت ،اظخٓال ٛمحذودا أو محعىبا
ً
(أي لِغ اظخٓال ٛجاما) مو خػىنها أزىاء مماسظت ضالحُتها اإلاخىلت لها لشْابت ئداسٍت مً حاهب العلؿت
اإلاشٖضٍت أو ممثليها.
ب -وحىد مُثاّ مطلخُت واْلُمُت جخمخو بالشخطُت اإلاهىىٍت ،وْذس مً الاظخٓال ٛالزاحي في بهؼ
الىىاحي.
ث -جطشٍِ بهؼ ألامىس وحعُحر شإون اإلاشأَ الهامت والهىدة ئلى العلؿت اإلاشٖضٍت .وبهزا جأخز
الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ضىسجحن هما(:)3

) .)1ادلنديل ،خالد بني فياان ،ادلركزية والالمركزية يف ااخاذ القرار وعالقتاا باألدا الوييفي :دراسة ميدانية على ادلؤسسات اإلصالحية مبدينة الرياض ،رسالة
ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (قسم العلوم اإلدارية) ،2004 ،ص .18
) .)2الزعيب ،خالد مسارة ،تشكيل اجملالس احمللية وأثره على كفايتاا ،بال طبعة،القاىرة ،منشأة ادلعارف للطباعة والنشر ،1993 ،ص.22
) .)3ربوح ،ياسني ،زلاضرات يف إدارة اجلماعات احمللية يف اجلزائر ،زلاضرات موجاة لطلبة السنة الثالثة اخصص :تنظيمات سياسية وإدارية ،كلية احلقوق والعلوم
السياسيةقسم العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مر باح – ورقلة ،2017 ،ص .8
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الصورة ألاولى :الالمركزية اإلارفقية (اإلاصلحية)
الانتراٍ لبهؼ اإلاطالح الخٙىمُت وؤلاداساث الهامت ،أو أي هُئاث نامت معخٓلت ،بالشخطُت اإلاهىىٍت ،وْذس
مً الاظخٓال ٛوالخٔ في الاظخٓال ٛاإلاالي وؤلاداسي إلداسة بهؼ اإلاشأَ الهامت ،بهذٍ غمان حعً ظحر اإلاشَٔ الهام
وغمان َهالُخه نلى الطهُذًً ؤلاداسي والاْخطادي .ومً أمثلتها اإلاإظعاث الهامت والهُئاث اإلاعخٓلت .والهذٍ مً
جؿبُٔ هزا ألاظلىب هى غمان حعً ظحر اإلاشأَ الهامت ،وغمان َهالُت اإلاشَٔ الهام نلى الطهُذًً ؤلاداسي
والاْخطادي.
الصورة الثاهية :الالمركزية ؤلاقليمية
هي الانتراٍ لجضء مً أْالُم الذولت بالشخطُت اإلاهىىٍت وجٙىًٍ اإلاجالغ اإلاحلُت وؤلاْلُمُت وُْام هُئاث
مىخخبت مً ظٙانها إلداسة بهؼ الشإون اإلاحلُت التي تهم الجماناث اإلاحلُت اإلاىخخبت (اإلاجالغ اإلاحلُت) .بمٓخط ى هزا
ألاظلىب ًٓعم ئْلُم الذولت ئلى وحذاث ئْلُمُت محذدة راث شخطُت انخباسٍت ًٓىم نلى ئداسة ٗل وحذة مجلغ
محلي مىخخب (ٗله أو أيلبه) نلى أن جخػو هزه اإلاجالغ لشْابت العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؿت اإلاشٖضٍت.
ونلى الشيم مً رل ،ٚجبٓى مشاسٖت اإلاىاؾىحن الهىطش الشةِس ي الزي ًمحز الالمشٖضٍت ،ألن َ٘شة وَلعُت
الىكام الالمشٖضي جىؿلٔ أضال مً أهمُت مشاسٖت العٙان في اإلاعاةل ؤلاداسٍت اإلاخخلُت ،ومً مٓىلت أن الهىطش
الذًمٓشاؾي في هزا الىكام ًٓىد ئلى الُهالُت والُ٘اءة الػشوسٍت إلداسة الذو ٛبشٙل نام .ومً هزا اإلاىؿلٔ َان
الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت جخخلِ نً الالمشٖضٍت العُاظُت ،مً حُث ٗىنها جٓخطش نلى جىصَو الىقُُت ؤلاداسٍت ،ومً حُث
ئمٙاهُت جؿبُٓها في الذو ٛاإلاشٖبت والذو ٛالبعُؿت نلى حذ العىاء ،في ححن أن الالمشٖضٍت العُاظُت حهني بخىصَو
ً
الىقُُت العُاظُت .وظىهشج ئلى الُشّ بُنهما في اإلاحىس الثالث .لً٘ نلى ما ًبذو أن هىإ َشوْا بحن ؤلاداسة اإلاحلُت
والخ٘م اإلاحليٌ ،عدىذ في هزا الخباًً نلى أظاط اإلاذلى ٛاللًىي إلاطؿلخي (ؤلاداسة والخ٘م) ونلى هزا ألاظاط ًمً٘
جلخُظ أهم الُىاسّ بحن مُهىم ؤلاداسة اإلاحلُت ومُهىم الخ٘م اإلاحلي في الىٓاؽ الخالُت(:)1
.1

مىؾً الخ٘م اإلاحلي ًؿبٔ َٓـ في الذو ٛالاجحادًت (الذو ٛاإلاشٖبت) ،بِىما جؿبُٔ ؤلاداسة

اإلاحلُت في حمُو الذو ٛالبعُؿت واإلاشٖبت.
.2

ًشجبـ الخ٘م اإلاحلي بشٙل الذولت ،وَهخبر أظلىب مً أظالُب الخىكُم العُاس ي ،في ححن

أن ؤلاداسة اإلاحلُت جشجبـ بالخىكُم ؤلاداسي للذولت؛لزل ٚحهخبر أظلىبا مً أظالُب الخىكُم ؤلاداسي ،ونلُه

) . )1كواشي عتيقة ،الالمركزية اإلدارية يف الدول ادلغاربية "دراسة حتليلية مقارنة" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق قسم العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح
– ورقلة ،اجلزائر،2011 ،ص.56
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َان مىغىم الخ٘م اإلاحلي ًذسط نادة في مادة الٓاهىن الذظخىسي نلى أظاط أهه وشأ بمىحب الذظخىس ،في
ححن أن مىغىم ؤلاداسة اإلاحلُت ًذسط في مادة الٓاهىن ؤلاداسي ألهه وشأ بمىحب الٓاهىن.
.3

ًماسط الخ٘م اإلاحلي وقاةِ جىُُزًت ،حششَهُت وْػاةُت (جىصَو مكاهش العُادة

الذاخلُت بحن الذولت الاجحادًت والذوٍالث ألانػاء) ،بِىما ًٓخطش هكام ؤلاداسة اإلاحلُت نلى مماسظت حضء مً
وقُُت الذولت ؤلاداسٍت َٓـ.
.4

الهُئاث اإلاحلُت جخحذد اخخطاضاتها بٓاهىن ًطذس نً البرإلاان (ئما بطىسة نامت أو نلى

ظبُل الخطش) ،ولهزا َهي ْابلت للخًُحرٗ ،ىنها جحذد بمىحب الدششَهاث الهادًت في الذولت ،بِىما الذظخىس
الاجحادي في الذولت اإلاشٖبت هى الزي ًحذد اخخطاص الىالًاث ،وجخمخو بذسحت زباث أٖبر وعبُا ٗىنها محذدة
بمىحب دظخىس الذولت.
.5

جماسط نلى الخ٘م اإلاحلي سْابت يحر مباششة مً ْبل العلؿت اإلاشٖضٍت ،في ححن ؤلاداسة

اإلاحلُت جخػو لشْابت وئششاٍ العلؿت اإلاشٖضٍت.
.6

جخػو الهُئاث اإلاحلُت بجمُو الٓىاهحن العاسٍت اإلاُهى ٛفي الذولت ،بِىما الخ٘م اإلاحلي

ًخػو لٓىاهحن خاضت به ضادسة نً العلؿت الدششَهُت.
وٍشج٘ض الىكام الالمشٖضي ؤلاداسي نلى مجمىنت مً اإلآىماث وجخمثل َُما ًلي(:)1
أ -وجود مصالح ذاثية محميزة :حهذ اإلآىم ألاظاط مً مٓىماث الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت؛ ألن َلعُتها
جىؿلٔ أضال مً غشوسة مشاسٖت الىحذاث في ئداسة مطالح خاضت باْلُم مهحن ،نلى انخباسها أٖثر ُٖاءة
وَانلُت واظخجابت لخاحاث اإلاىاؾىحن وأولىٍاتهم .ئن جىىم الخاحاث الهامت التي جٓىم الذولت باشبانها مً
خال ٛؤلاداسة اإلاحلُت ،هي حاحاث نامت جخظ ٗاَت أسحاء ئْلُم الذولت ،وبالزاث ٗاَت ألاَشاد في مخخلِ
مذن ووالًاث وأْالُم الذولت وًَلب نلى هزه الخاحاث ضُت الىؾىُت ،وحهشٍ باإلاطالح الىؾىُت (ٗالذَام
الخاسجي وألامً الذاخلي) ،ئال أن هىإ حاحاث خاضت أو مطالح راجُت جخظ حضء مً ئْلُم الذولت أو
ظٙان مىؿٓت مهُىت دون ظىاها مً اإلاىاؾٔ ،وٍؿلٔ نلى هزه الخاحاث أو اإلاطالح ،اإلاطالح الزاجُت؛ جمُحزا
لها نً اإلاطالح الىؾىُت (ٗاإلاُاه ،ال٘هشباء ،حمو الىُاًاث ،الؿشّ الذاخلُت ويحرها) .ومً الػشوسي جىاَش
مطالح محلُت جخخلِ نً اإلاطالح الٓىمُتَ ،ما يهم ئْلُما مهُىا اليهم بالػشوسة الذولت ٗلها ،ولهزا مً
حعً الخىكُم أن جترٕ الخاحاث الهامت الىؾىُت للعلؿاث اإلاشٖضٍت ٗي جخىلى ئشبانها؛ ألن رلً ٚإدي ئلى
جحُٓٔ اإلاعاواة والهذالت والعُؿشة نلى صمام ألامىس ،بِىما جترٕ الخاحاث اإلاحلُت لهُئاث جمثل ظٙان
أْالُم ٗي جٓىم باشبانها ،النخباساث جخهلٔ بحعً جٓذًشهم لهزه الخاحاث وشهىسهم بأهمُتها وغشوسة

).)1ادلصدر نفسو ،ص.32

مجلة العلوم الصياشية و القاهون  .العدد ،27مج  - 5مارس/آذار  -2021اإلاركز الدًمقراطي العربي  .برلين اإلااهيا

92

الالمركزية ؤلادارية وآليات جعزيزها في العراق

د .ميثاق مىاحي العيس ى

ئشبانها أٖثر مً ممثلي العلؿاث اإلاشٖضٍت ،وئن ٗاهىا ٌهملىن غمً هؿاّ هزه ألاْالُم.ئن مىؿلٔ
الالمشٖضٍت ًٓىم نلى َ٘شة أن ئداسة اإلاطالح اإلاحلُت ًجب أن جخشج نً اخخطاص العلؿت اإلاشٖضٍت ،وْذ
حشث الهادة نلى أن جمىح هزه الاخخطاضاث مً ْبل العلؿت الدششَهُت للذولت اإلاهىُت بانخباسها ممثلت
لإلداسة الهامت ،وئرا ٗاهذ بهؼ اإلاطالح ًطذّ نليها وضِ مطالح وؾىُت أو مطالح راجُت ،ئال أن هىإ
ال٘ثحر مً الخاحاث الهامت التي ًلخبغ ألامش َيها ،وٍثىس بشأنها الجذَُ ٛما ئرا ٗاهذ محلُت أو وؾىُت ،ومً
هىا ٗان البذ مً البحث نً مهُاس ًخم مً خالله جحذًذ اإلاطالح الزاجُت وجمُحزها نً اإلاطالح الىؾىُت وفي
هزا الطذد ًؿشح مهُاسان هما:
اإلاعيار ألاول :جحذًذ اخخطاضاث الهُئاث الالمشٖضٍت نلى ظبُل الخطش (وَهشٍ باألظلىب ؤلاهجلحزي) .وٍٓطذ
بها أن ًلجأ اإلاششم ئلى حهذاد ورٖش اخخطاضاث الهُئاث الالمشٖضٍت (اإلاحلُت) نلى ظبُل الخطش ،غمً ْاةمت ًىسدها
في متن ْىاهحن ؤلاداسة اإلاحلُت ،وباإلآابل حهخبر اإلاطالح يحر اإلازٗىسة غمً ْاةمت الاخخطاضاث اإلاىطىص نليها في
الٓاهىن غمً ْاةمت اإلاطالح الىؾىُت ،وٍترجب نلُه أن ال ًجىص للىحذاث اإلاحلُت الىكش واجخار الٓشاساث بخطىص
اإلاعاةل التي لم ًشد رٖشها بالدششَو.
اإلاعيار الثاوي :جحذًذ اخخطاضاث العلؿاث اإلاحلُت ؾبٓا لٓانذة نامت (وَهشٍ باألظلىب الُشوس ي) .وهي أن
ًلجأ اإلاششم ئلى وغو مهُاس نام ًىضح بمىحبه ما ٌهخبر اخخطاضا محلُا وٍترٕ جحذًذ مػمىهه ئلى الىحذاث اإلاحلُت
راتها مباششة وجحذ ئششاٍ وسْابت العلؿت اإلاشٖضٍت.
ب.

اشحقالل الهيئات الالمركزية عن الصلطة اإلاركزية :ئن مشاسٖت الهُئاث الالمشٖضٍت

للعلؿت اإلاشٖضٍت في مماسظت الىقُُت ؤلاداسٍت ،ومنها ظلؿت الخٓشٍش والبذ النهاتي في بهؼ ألامىس وئداسة
اإلاطالح الزاجُت ٌعخلضم جمخو هزه الهُئاث باالظخٓال ٛنً العلؿت اإلاشٖضٍتَ ،ىحىد اإلاطالح الزاجُت
ًِ٘ لخحُٓٔ الالمشٖضٍت
وجمُحزها نً اإلاطالح الىؾىُت وحهلها مً اخخطاص الهُئاث الالمشٖضٍت ،ال ِ
ؤلاداسٍت بل البذ مً جمخهها بشخطُت مهىىٍت مخمحزة نً شخطُت الذولت والعلؿت اإلاشٖضٍت واظخٓاللها مً
الىىاحي ؤلاداسٍت واإلاالُت نً العلؿاث اإلاشٖضٍت.
ث.

إشراف ورقابة الصلطة اإلاركزيةٌ :هخبر اظخٓال ٛالهُئاث اإلاحلُت ونذم جبهُتها للعلؿت

اإلاشٖضٍت ،مً ألاسٗان ألاظاظُت التي جٓىم نليها الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ،ولً٘ الاظخٓال ٛالخام أمش يحر ْاةم ،ألهه
ٌعبب للذولت الهذًذ مً اإلاش٘الثٖ ،يشىء الُ٘اهاث العُاظُت التي جؿالب باالهُطا ٛنً الذولت ،مما
يهذد وحذتها وظالمت أساغيها ،صخُح أن العلؿت اإلاشٖضٍت جخلذ نً ظلؿتها راث الؿابو اإلاحلي لطالح
الىحذاث اإلاحلُت ،ول٘نها احخُكذ بحٔ الشْابت وؤلاششاٍ نليها ،حتى جػمً أنها حعحر بالشٙل الزي
ًدىاظب مو العُاظت الهامت واإلاطلخت الهامت للذولت؛ ولهزا َ٘ما ال ًمً٘ جطىس وحىد اإلاشٖضٍت اإلاؿلٓت ،ال
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ًمً٘ أًػا جطىس وحىد الالمشٖضٍت اإلاؿلٓت ،ولػمان الاظخٓال ٛوالخذ مً نُىبه ،ولخحُٓٔ مخؿلباث
ؤلاداسة الجُذة وغهذ الهُئاث اإلاحلُت جحذ ئششاٍ وسْابت خاضت جماسظها العلؿت اإلاشٖضٍت غمً الخذود
التي ًشظمها الٓاهىن .وحهني هزه الشْابت الخاضت" :مجمىنت العلؿاث التي ًٓشسها الٓاهىن للعلؿت اإلاشٖضٍت
لخمُ٘نها مً ؤلاششاٍ نلى وشاؽ الهُئاث الالمشٖضٍت وأنمالها لػمان مششونُتها وجحُٓٔ الخيعُٔ بحن
مخخلِ أنمالها حماًت للمطلخت الهامت" .واإلآطىد هىا بالىضاًت ؤلاداسٍت لِغ حماًت مطالح الهُئاث
الالمشٖضٍت –ٖما هى الشأن في الىضاًت اإلاذهُت غمً الٓاهىن اإلاذوي -وئهما هى اله٘غ مً رل ٚحماًت
اإلاطلخت الهامت التي جمثلها العلؿت اإلاشٖضٍت(.)1وٍمً٘ أن ًخخز هزا الىىم مً الالمشٖضٍت أحذ ألاشٙاٛ
الخالُت(:)2
 .1جخُُِ الترٖحز :وٍخم رل ٚبىٓل معخىي ضىو الٓشاس ؤلاداسي َٓـ مً العلؿت اإلاشٖضٍت ئلى اإلاٙاجب
ؤلاْلُمُت أو اإلاحلُت.
 .2جُىٍؼ الطالحُاث :ئر ًخم ئنؿاء الىحذاث ؤلاداسٍت الُشنُت معإولُاث ووقاةِ محذدة ،مثل
مىح ضالحُاث َشع وحمو الػشاةب والشظىم ،مو بٓاء ؤلاششاٍ نلى ْشاساث الىحذاث الُشنُت بُذ
العلؿت اإلاشٖضٍت.
 .3هٓل الطالحُاث :وٍخم رل ٚبىٓل العلؿاث والطالحُاث اإلاخهلٓت باجخار الٓشاساث مً العلؿت
اإلاشٖضٍت ئلى الىحذاث ؤلاداسٍت الُشنُت ،بحُث جخمً٘ هزه الىحذاث مً الُٓام بمهامها دون حاحت ئلى
الشحىم ئلى العلؿت اإلاشٖضٍت.
 .4الخصخطت :وهي ضًُت حذًذة مً الالمشٖضٍت قهشث في العىىاث ألاخحرة ،ويهذٍ هزا ألاظلىب في
ألاظاط ئلى جحُحز ألاداء وؤلاهخاحُت في الٓؿاناث الاْخطادًت اإلاخخلُت ،وبمىحب هزه الؿشٍٓت جخخلظ
الخٙىمت مً بهؼ معإولُاتها ،وجحى ٛهزه اإلاعإولُاث ئما ئلى مإظعاث وحمهُاث جؿىنُت في حالت
اإلاششوناث التي ال تهذٍ ئلى الشبح ،أو ئلى الٓؿام الخاص في حالت اإلاشاسَو الهادَت ئلى الشبح(.)3
ونلى الشيم مً رلَ ،ٚان هكم الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت جدباًً مً دولت ألخشيٖ ،ما ْذ جدباًً في ئؾاس الذولت
الىاحذة مً مشحلت ألخشي ،وٍشحو رل ٚئلى أن الىكام اإلاحلي هكام َشعي للىكام الاحخماعي ٖٙل ،ومً زم َاهه ًخأزش
بالهىامل العُاظُت والاحخمانُت والخاسٍخُت والثٓاَُت التي ًىحذ َيها ،ومً أبض الهىامل اإلاإزشة َُه هي(:)4

) .)1كواشي عتيقة ،مصدر سبق ذكره ،ص.37
) .)2طوقان ،طارق ،مصدر سبق ذكره ،ص.13
) .)3أنظر :العلواين ،حسن ،مصدر سبق ذكره ،ص .60
).)4ادلصدر نفسو ،ص.75
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الهىامل الجًشاَُت والؿبُهُت :حهخبر الكشوٍ الجًشاَُت ووظاةل اإلاىاضالث مً الهىامل اإلاإزشة

نلى ؤلاداسة اإلاحلُت ،وجحذًذ بىائها الخىكُمي وحشُ٘لتها ،وجحذًذ الخذود ؤلاداسٍت لىحذاتها َىجذ اإلاىاؾٔ اإلاهضولت
حًشاَُا ًإزش الىكام الالمشٖضي نلى الهالْت بحن الهاضمت واإلاىاؾٔ ألاخشي البهُذة ننها ،هدُجت لػهِ الاجطا ٛبحن
اإلاعخىي اإلاشٖضي واإلاعخىٍاث ألاخشي ؤلاْلُمُت ،وٖما ًخأزش هكام الالمشٖضٍت بمعاحت الذولت؛ َالذولت راث اإلاعاحت
الشاظهت ومترامُت ألاؾشاٍ جٙىن في حاحت غشوسٍت ئلى وحىد المشٖضٍت ْىٍت ،ونلى اله٘غ مً رلْ ،ٚذ ال جٙىن هزه
الخاحاث في هُغ الذسحت باليعبت للذولت ضًحرة الدجم.
.2

الهىامل الخاسٍخُت :جخمثل الهىامل الخاسٍخُت التي جإزش في هكام الالمشٖضٍت في أظلىب وشأة الذولت،

الاظخهماس ،وأظلىب وشأة هكام الالمشٖضٍت وجؿىسه ،وباخخطاس ًُ٘ي أن وشحر ئلى أهه في حالت وشأة الذولت مً اجحاد
نذد مً ألاْالُم راث الخطاةظ اإلاخمحزةَ ،ان هكام ؤلاداسة اإلاحلُت هىا ،البذ أن ٌه٘غ خطاةظ هزه ألاْالُم ،مً
حُث البىاء الخىكُمي وأظلىب حشُ٘ل اإلاجالغ اإلاحلُت ،ولً٘ وشحر أًػا ئلى أن الاظخهماس ًإزش ئلى حذ ٖبحر نلى
الىكام اإلاحلي في الذو ٛالتي اظخهمشثَ ،ىكم ؤلاداسة اإلاحلُت في دو ٛاإلاًشب الهشبي ْذ جأزشث بىكام ؤلاداسة اإلاحلُت في
َشوعا.
.3

الهىامل الاحخمانُت والثٓاَُت :حهخبر الهىامل الاحخمانُت والثٓاَُت مً بحن الهىامل الشذًذة في

الىكام الالمشٖضي وجؿبُٓهَ ،خىصَو ال٘ثاَت العٙاهُت يحر اإلاخجاوعت نلى ألاْالُم ٖخطخم حجىم اإلاذن وج٘ذظها
ً
بالعٙان ًطهب مً ئداستها ،وٍىه٘غ ظلبا نلى الخػش والشٍِ مهاَ ،مً هاحُتً ،إدي الىمى الخػاسي العشَو ئلى
صٍادة اإلاش٘الث في الخػش واهدشاس اإلاىاؾٔ الهشىاةُت ،مما ًطاحبه اهدشاس في آلاَاث الاحخمانُت ٗاإلاخذساث وؤلاًذص
تهذد ألامً الٓىمي ،ومً هاحُت أخشي ًإدي ئلى حشمان اإلاىاؾٔ الشٍُُت مً الُ٘اءاث التي جٙىن في أشذ الخاحت ئليها.
.4

الهىامل الاْخطادًت :ئن ؾبُهت الىكام الاْخطادي في الذولت ًىه٘غ نلى هكام الالمشٖضٍت َيها ،ئر

أن في الُترة التي ٗاهذ الذولت جخذخل في الخُاة الاْخطادًتٗ ،ان للىحذاث اإلاحلُت دوس ًخمثل في ئهخاج العلو وجٓذًم
الخذماث للمىاؾىحن في ئؾاس نملُت الخىمُت الىؾىُت ،ولً٘ في قل الخىحه الهالمي ئلى اْخطاد العىّ وجبني ظُاظاث
ؤلاضالح الاْخطادي ،حذر جحى ٛفي دوس الذولت ،ومً زم دوس الىحذاث اإلاحلُت ،ئر لم حهذ الىحذاث اإلاحلُت
اإلاعإولت الىحُذة في جٓذًم الخذماث اإلاحلُت وؤلاهخاج ،بل أضبح بمٓذستها ئظىاد بهؼ هزه اليشاؾاث ئلى الٓؿام
الخاص مً خال ٛالخهاْذ ،ومو رلَ ٚان الص يء اإلاالحل في الذو ٛالتي حهخمذ نلى ْؿام الىُـ ْذ أزش نلى مىاسدها
اإلاحلُت ،ئر أنها حهخمذ نلى الخحىٍالث اإلاشٖضٍت بذ ٛاظخٓال ٛمىاسدها اإلاالُت.
.5

الهىامل العُاظُت :ئن الُٓم واإلابادب العُاظُت في الذولت جىه٘غ نلى حشٙل هكامها الالمشٖضٍت؛

ألن هزا ألاخحر ٌهخبر في اإلآام ألاو ٛهكاما َشنُا للىكام العُاس يَ ،هى ًخأزش بالهىامل العُاظُت ،ئر لِغ مً اإلاىؿٔ
ُْام هكام محلي دًمٓشاؾي في دولت ال جماسط دًمٓشاؾُت نلى اإلاعخىي اإلاشٖضيَُ.ي الذو ٛالذًمٓشاؾُت ،اإلاجالغ
اإلاحلُت ًخم حشُ٘لها باالهخخاب اإلاباشش ،وجخمخو بطالحُاث واخخطاضاث أٖبر وعبُا مً مثُالتها في الذوٛ
الذًمٓشاؾُت التي ال جٓبل بعهىلت الخىاص ٛنً العلؿت.
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ئن نذم الاظخٓشاس العُاس ي للذولت وبالزاث نىذما ًخهلٔ ألامش بالعُاظت الهامتً ،إدي بالذولت إلنادة
الاظخٓشاس ئلى ئدخا ٛحًحراث نذًذة في ؤلاداسة اإلاحلُت ،وهزا مً شأهه أن ًإدي ئلى ئغهاٍ نملُت بىاء الىكام اإلاحلي،
بِىما ئرا ٗان ظحر الىقُُت اإلاحلُت ًخماش ى مو الاظخٓشاس العُاس ي للذولتَ ،ان رلً ٚمىح الُشضت للىحذاث اإلاحلُت
للخمخو باإلاضٍذ مً العلؿاث والاخخطاضاث ،ؾاإلاا أن الخٙىمت اإلاشٖضٍت ال ججذ مبرس جخخىٍ مىه مً ؤلاداسة اإلاحلُت.
ومما ظبًٔ ،خطح بأن الىكام اإلاحلي في أي دولت مً الذو ٛهى ولُذ مً الهىامل اإلاخخلُت واإلاخُانلت َُما بُنها ولهزا
مً الػشوسي بمٙان ئدسإ هزه الهىامل نىذ اإلآاسهت بحن هكام المشٖضي وآخش ،أو نىذما ًخم البحث في مذي هجاح أو
َشل الىحذاث اإلاحلُت في داخل الىكام اإلاحلي الىاحذ .وهزه الهىامل البذ أن جٙىن حاغشة في رهً اإلاششم او ضاوو
الٓشاس الهشاقي .ونلُهَ ،أن الىكام الالمشٖضيٖ ،ما أظلُىآً ،ىم نلى اَتراع أن الهُئاث اإلاحلُت هي ألاْذس نلى جلبُت
الخاحاث اإلاحلُت للىاط .ومً هاحُت ْاهىهُتَ ،ان اغؿالم الهُئاث اإلاحلُت بمعإولُاتها ًيبغي أن ًخم نً ؾشٍٔ
الٓاهىن وبخُىٍؼ حششَعي ،وأن ًترأَ جُىٍؼ اإلاعإولُاث مو مىح ضالحُاث ئداسٍت ومالُت أوظو .ئن ئضالح الخ٘م
اإلاحلي الهشاقي وجبني همـ الالمشٖضٍت في ئداسجه ًيبغي أن ًىؿلٔ مً َهم دوس ومهام الهُئاث اإلاحلُت نلى أنها حٙىماث
ً
محلُت جمثل اإلاىاؾىحن أٖثر مً ٗىنها َشونا ئداسٍت للعلؿت اإلاشٖضٍت.
ً
ثالثا :الالمركزية اإلاالية
وٍٓطذ بها حشٍت الىضى ٛئلى اإلاىاسد واظخخذامها ،وفي هزا ؤلاؾاس جدباًً الذو ٛفي مذي ألاخز بذسحت أو بأخشي
مً دسحاث الالمشٖضٍت اإلاالُت ،ئر هجذ في الذو ٛالتي جدعم بالؿبُهت اإلاشٖضٍت جخمخو ألاحهضة اإلاحلُت بعلؿاث محذودة
في جٓاض ي سظىم غئُلت مٓابل بهؼ الخذماث التي جٓذمها للمىاؾىحن ،وال جخمخو بأًت ظلؿاث لًشع الػشاةب ،وئن
ٗان رلً ٚمىح لها الُٓام بخحطُل بهؼ أهىام الػشاةب هُابت نً الخٙىمت اإلاشٖضٍت وجحذ سْابتها الٙاملت .وأما في
الذو ٛالتي جخجه باألخز بٓذس ما مً الالمشٖضٍت َخكل ظلؿاث ألاحهضة اإلاحلُت محذودة في ألامىس اإلاالُت ،يحر أهه ًخم
ألاخز بىكم خاضت لخٓاظم اإلاىاسد اإلاشترٖت بحن الخٙىمت اإلاشٖضٍت وبحن ألاحهضة اإلاحلُت ،ألامش الزي ًدُح لهزه ألاخحرة
الاظدىاد ئلى أظغ معخٓشة وعبُا لخحذًذ مىاسدها اإلاالُت ،وْذ ٌعمح لها بُشع وجحطُل بهؼ الػشاةب اإلاحلُت،
ئال أن الخٙىمت اإلاشٖضٍت جكل محخُكت بحٓها في جحذًذ أهىام هزه الػشاةب وَئاتها وباجبام هكام المشٖضي أٖثر جؿىسا،
ًخم مىح الهُئاث اإلاحلُت ضالحُاث جحذًذ وجحطُل الػشاةب والشظىم اإلاحلُت ،ومعإولُت ؤلاهُاّ لخمىٍل ألاوشؿت
التي جٓىم بها ،ورل ٚفي ئؾاس غىابـ ًحذدها الٓاهىن(.)1هزا الىىم ٌهذ أهم أهىام الالمشٖضٍت ،ئر أهه بذون الاظخٓالٛ
اإلاالي ال ًىحذ اظخٓال ٛئداسي .وٍخهلٔ هزا الىىم مً الترجِباث الالمشٖضٍت بٓذسة العلؿاث اإلاحلُت أو ألاحهضة التي جٓذم
الخذماث نلى حباًت نىاةذ مالُت نً هزه الخذماث ،ظىاء بشٙل مباشش مً اإلاىاؾىحن اإلاخلٓحن لهزه الخذماث أو
بشٙل يحر مباشش نً ؾشٍٔ اإلاخططاث اإلاحىلت مً الخٙىمت اإلاشٖضٍت .وجأخز الالمشٖضٍت اإلاالُت نذة أشٙا:ٛ

) .)1أنظر :حسن العلواين ،مصدر سبق ذكره ،ص .60
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أ -الخمىٍل الزاحي أو جلٓي زمً الخذماث التي جٓذمها ئلى اإلاىاؾىحن.

ً
ً
مٓابال نُيُا للخذماث التي ًحطلىن
ب -الخمىٍل اإلاشترٕ بالخهاون مو مخلٓي الخذماث الزًً ًٓذمىن
نليها.
ث -صٍادة اإلاشدود اإلاالي مً خال ٛجمل ٚالهٓاساث والاججاس بها.
ر -جحىٍالث الػشاةب مً ْبل العلؿت اإلاشٖضٍت لخعاب الهُئاث اإلاحلُت.
ج -الٓشوع واإلاىح ظىاء الخٙىمُت منها أو الخاضت.
ً
رابعا :الالمركزية الاقحصادًة
ً
ٌهذ هزا الىىم مً الالمشٖضٍت أٖثرها جؿبُٓا إلابذأ الالمشٖضٍت ،وٍخم نلى معخىي الٓؿاناث ،ونلى ضهُذ
الخ٘م اإلاحلي ًخؿلب رل ٚهٓل ٗامل اإلاعإولُاث والطالحُاث مً الٓؿام الهام ئلى الٓؿام الخاص ،لخطبح
ً
الخذماث التي ًٓذمها الخ٘م اإلاحلي ملٙا إلاإظعاث ججاسٍت في الٓؿام الخاص .ونادة ما ٌه٘غ هزا الىىم مً
الالمشٖضٍت مكاهش لُبرالُت في الاْخطاد الخذًث مثل الخصخطت وجحشٍش الخذماث.
ًدبحن لىا مما ظبٔ أن الالمشٖضٍت بأهىانها هي مُاهُم جىمىٍت ًخم جىقُُها بشٙل نام لخحُٓٔ ؤلاضالح اإلاالي
وؤلاداسي في ْؿاناث حٙىمُت مخهذدة ،وجخخلِ دسحت الالمشٖضٍت أو هىنها باخخالٍ الٓؿام الزي ًخم جؿبُٓها َُه.
لً٘ ما يهمىا نلى ضهُذ الخ٘م اإلاحلي ،هى الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت والطٌُ التي جخم مً خاللها ،ومذي مىاةمتها مو الىاْو
العُاس ي والاداسي والاحخماعي للذو.ٛ

اإلاحور الثالث :الحمييز بين الالمركزیة ؤلاداریة والالمركزية الصیاشیة
الالمشٖضیت العیاظیت هكام ظیاس ي وْاهىوي ٕواداسي یحكى بأْىي غمان ْاهىوي وهى الذظخىس الزي یىكم
الخیاة العیاظیت والٓاهىهیت وؤلاداسیت في الذولت الاجحادیت (الُیذسالیت) ،ویٓخط ي هكام الالمشٖضیت العیاظیت جىصیو
ً
العلؿاث الدششیهیت والخىُیزیت والٓػاةیت دظخىسیا بحن الخٙىمت اإلاشٖضیت والخٙىماث اإلاحلیت في ألاْالیم ،وبالخالي
ً
نىذ جؿبیٔ الالمشٖضیت العیاظیت یخحى ٛشٙل الذولت ح٘ما مً دولت مىحذة (بعیؿت) ئلى دولت اجحادیت (َیذسالیت)،
َالى حاهب العلؿاث الثالر ألاظاظُت للذولت الُیذسالیت :الدششیهیت والخىُیزیت والٓػاةیت ,هجذ ظلؿاث ممازلت :
حششَهُت وجىُُزًت وْػاةُت في ٗل ئْلیم مً أْالیم الاجحادٕ ,والى حاهب الذظخىس الُُذسالي یىحذ دظخىس خاص بٙل
ئْلیم نػى في الاجحاد ,ما مهىاه وحىد اصدواج في الخىكیم العیاس ي الزي یماسط العیادة الذاخلیت ,بحیث جخىصم بحن
ظلؿاث الذولت الُیذسالیت (الاجحاد) وظلؿاث ألاْالیم ألانػاء في الاجحادَ ,علؿاث الذولت الُیذسالیت جماسط
ً
العیادة اإلاعىذة ئليها مباششة مً شهب الاجحاد ,وظلؿاث ٗل ئْلیم مً أْالیم الاجحاد جماسط أیػا العیادة اإلاعىذة
ئليها مً شهب هزا ؤلاْلیم ,ولیغ مجشد وقاةِ ظیاظیت ئداسیت أنؿیذ لها مً ْبل الذولت الُیذ الیت.وبالخالي ّ
َان
س
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الالمشٖضیت العیاظیت هى هكام يهخم ب٘یُیت جىكیم ومماسظت الىقیُت الخٙىمیت وجىصیو العلؿاث ألاظاظیت
(الدششیهیت والخىُیزیت والٓػاةیت) بحن اإلاشٖض وألاْالیم في الذو ٛالاجحادیت (الُیذ الیت) .في ححن ّ
أن الالمشٖضیت
س
ؤلاداسیت تهخم بدىكیم ٖیُیت جىصیو ومماسظت الىقیُت ؤلاداسیت داخل الذو ٛاإلاىحذة (البعیؿت)َ .الالمشٖضٍت
العیاظیت ،ال وحىد لها ،ئال في الذو ٛالاجحادیت ٗالىالًاث اإلاخحذة ألامشی٘یت وظىیعشا ،ول٘نها جىهذم في الذوٛ
البعیؿت ،أما الالمشٖضیت ؤلاداسیت َخؿبٔ في حمیو الذو ٛظىاء ٗاهذ بعیؿت أو مشٖبت ،ویجب الخىىیه ئلى أن جؿبیٔ
ً
الالمشٖضیت ؤلاداسیت في الذو ٛالاجحادیت یٙىن نلى معخىي ألاْالیم َٓـَ .ػال نً رلَ ،ٚأن اخخطاضاث الجماناث
الالمشٖضیت ؤلاداسیت یحذدها اإلاششم َیػیٓها أو یىظهها بحعب ألاحىا ،ٛأما اخخطاضاث الذویالث في الذوٛ
الاجحادیت َال ظلؿان للبرإلاان الاجحادي نلیه ،وال یمً٘ اإلاعاط به ئال بخهذیل الذظخىس الاجحادي بالؿشیٓت التي یىظ
نليها َیه ،ومً زم َالُشّ بحن الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت والالمشٖضٍت العیاظیت َشّ في الجىهش والؿبیهت ال في الذسحت(..)1
بهزا الاججاه ظعى َشٍٔ ئلى جحذًذ أسبو أشٙا ٛجخخزها الالمشٖضٍت في ئؾاس الخمُحز بحن الالمشٖضٍت العُاظُت والالمشٖضٍت
ؤلاداسٍت ،وهزه ألاشٙا ٛألاسبهت هي:
.1

المشٖضٍت ظُاظُت ٗلُت :وهي وغو دظخىسي ًٓىم نلى أظاط جىصَو الىقاةِ الخٙىمُت

الثالر بحن الخٙىمت الاجحادًت في الهاضمت وحٙىماث الىالًاث ،مثلما هى الخا ٛفي الذو ٛاإلاشٖبت ،وفي هزه
الخالت جدعم ؾبُهت العلؿت اإلاىصنت بأنها ظلؿت ح٘م ،وٍٙىن هؿاْها مدعها بأٖبر ْذس ممً٘ بما ال يهذد
وحذة الذولت ،وجخحٓٔ َُه الالمشٖضٍت العُاظُت ئلى أْص ى مذي.
.2

المشٖضٍت ظُاظُت حضةُت :وهي أًػا جخىصم َيها ظلؿت الخ٘م ولً٘ نلى هؿاّ حضتي،

بمهنى أن ظلؿت الخ٘م اإلاىصنت نلى الىحذاث اإلاحلُت جٙىن أْل وعبُا ،ونادة ما جٙىن مخػمىت في الدششَو
والٓىاهحن ،ئر ًخم هٓل بهؼ ظلؿاث الخ٘م ئلى الىحذاث اإلاحلُتَُ ،طبح لها دوس في ضىو العُاظاث
الهامت اإلاحلُت ،وهى الشٙل ألاٖثر حهبحرا نً هكم الخ٘م اإلاحلي.
.3

المشٖضٍت ئداسٍت ٗلُتً :خم َيها جىصَو ال٘ثحر مً الطالحُاث للىقُُت ؤلاداسٍت نلى هُئاث

أخشي خاسج هؿاّ العلؿت اإلاشٖضٍت ٗالىحذاث اإلاحلُت ،ورل ٚنً ؾشٍٔ الخُىٍؼ ،وهى هكام ؤلاداسة اإلاحلُت.
.4

المشٖضٍت ئداسٍت حضةُتً :خم َيها جىصَو بهؼ الطالحُاث الػشوسٍت لدعُحر اإلاشأَ الهامت

نلى معخىٍاث ئداسٍت أدوى مً الهاضمتٖ ،اداساث َشوم الىصاساث مثال ،وٍٙىن رل ٚيالبا بؿشٍٔ الخُىٍؼ،
ً
وهى ما ٌعمى بالالمشٖضٍت ؤلاداسٍت اإلاشَُٓت ،التي اششها لها ظابٓا.

) .)1صاحلي ،عبد الناصر ،اجلماعات اإلقليمية بني االستقالليةوالتبعية ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،2009 ،ص .10
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اإلاحور الرابع:مزاًا وعيوب الالمركزية
جخهذد ألاظباب التي جذَو الذو ٛئلى جبني هكام الالمشٖضٍت في الخ٘م اإلاحلي ،وَهخمذ رل ٚنلى جُُٓم الذوٛ
واظخيخاحاتها بشأن مضاًا أو معاوب هزا الىمـ مً ؤلاداسة .وٍإزش في الخُُٓم واظخيخاج اإلازاهب الٓاهىهُت والاْخطادًت
ً
التي جيخمي ئليها الذو ٛوجإظغ وَٓا لها هكم الخ٘م وأشٙا ٛؤلاداسة ،يحر اهه مً اإلاهم ؤلاشاسة هىا ئلى أن معألت
جحذًذ الخُاساث في ئداسة الخ٘م اإلاحلي ال ًيبغي أن جٙىن معألت (ئما،أوأي) ،ئما مشٖضٍت أو المشٖضٍت ،بل هي معألت
جخظ الخخؿُـ العلُم وجٓذًش مضاًا ومعاوب ٗل خُاس .ونلُه ججذس ؤلاشاسة هىا ئلى مضاًا ونُىب الالمشٖضٍت:
ً
أوال :مزاًا الالمركزية
مً مضاًا الالمشٖضٍت ،أن الٓشاساث في اإلاعاةل راث الشأن اإلاحلي ًخم اجخارها نلى اإلاعخىي اإلاحلي؛ بزلٚ

ّ
ًدشجو اإلاىاؾىىن أٖثر للمشاسٖت الُهالت في ئداسة شإونهم ،وئداسة ألامىس اإلاخهلٓت بحُاتهم الُىمُت .وبهزه الطىسة حهذ
ً
الالمشٖضٍت حضء أظاظُا مً الهملُت الذًمىْشاؾُت ،ئر جخهلٔ بحٔ الشهب في اخخُاس شٙل هكام الخ٘م ،والخمثُل
الىُابي ،واإلاشاسٖت في اجخار الٓشاساث أو الخأزحر نليها.وٍشي الخبراء الاْخطادًىن أن الالمشٖضٍت حهذ حاحت مجخمهُت ،ئر
جإدي ئلى جحُٓٔ مبذأ الُ٘اءة الجمانُت .وهىا هىد أن هزٖش اهم مضٍا الالمشٖضٍت(:)1
العشنت في اهجاص ؤلانماٛ؛ الن اإلاشؤوظحن ال ًشحهىن لشؤظائهم في ٗل ضًحرة وٖبحرة.
جُشى اإلاذًشًٍ للٓشاساث الهامت ،ونذم اوشًالهم باإلاش٘الث الُشنُت.
 ظشنت اجخار الٓشاساث وحل اإلاش٘الث.
جخُُِ نبء الهمل نً الشؤظاء مما ًجهلهم ًخُشيىن لألنما ٛالاظخثىاةُت والخخؿُـ إلاعخٓبل
اإلاإظعت.
سَو الشوح اإلاهىىٍت للمشؤوظحن ،ئهخاحُتهم والشهىس بذوسهم.
ئزشاء الهمل باألَٙاس واإلاىاهب الُشدًت مما ًذَو باإلاإظعت ئلى الىمى العشَو وجحُٓٔ ألاسباح.
ً
ثاهيا :عيوب الالمركزية
ً
ئن الالمشٖضٍت ْذ جطؿذم نىذ الخؿبُٔ الهملي بمهىْاث أو مخاؾش ًيبغي الخهشٍ نليها حُذا ومحاولت جالَيها.
ْذ ًيشأ نً جؿبُٔ اإلاشٖضٍت مشٙلت سبـ اإلاهلىماث الخؿىٍشٍت باإلاجاالث أو الٓؿاناث مىغو الخؿىٍش ،ئر أن هكام
الخ٘م اإلاشٖضي ًخمحز بمعألت مشٖضٍت اإلاهلىماث ،وجٙىن ؤلاداسة اإلاشٖضٍت َُه معإولت نً حمو اإلاهلىماث وجخؿُـ
نملُاث الخؿىٍش ،وهزا ما ْذ ًطهب جحُٓٓه في قل هكام المشٖضي جٙىن َُه الهُئاث اإلاحلُت يحر َهالت ،أو يحر
) .)1طوقان،طارق ،مصدر سبق ذكره ،ص .15
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ْادسة نلى ئًطا ٛضىتها ئلى مخؿؿي العُاظاث الخؿىٍشٍتٖ .ما أن جؿبُٔ اإلاشٖضٍت وجبني أظالُب ؤلاداسة اإلاؿبٓت في
الٓؿام الخاص ْذ ًىؿىي نلى مخاؾش ،جخمثل في نذم ْذسة ألاحهضة ؤلاداسٍت واإلاىقُحن الهاملحن في هزه الهُئاث نلى
الخخلظ مً الهٓلُت ؤلاداسٍت اإلاىسوزت واظدُهاب اإلاخًحراث الجذًذة؛ مما ْذ ًإدي ئلى حمىد في وشاؾاث الهُئاث،
ونذم الخُانل أو الخجاوب مو حاحاث اإلاجخمو .وأخؿش جل ٚاإلاعاوب هي(:)1
 اإلاعاط بالىحذة ؤلاداسٍت للذولت.
 نذم ججاوغ الىكم ؤلاداسٍت الحخما ٛأن جىكُم ٗل هُئت المشٖضٍت بهؼ حاهبها ؤلاداسٍت بلىاةح ضادسة ننها
ومخخلِ نما ْشسجه يحرها.
 جضٍذ الالمشٖضٍت الُىاسّ الاحخمانُت بحن اإلاىاؾٔ اإلاخخلُت اإلاىاسد في اإلاىاؾٔ.
ً
ً
 جىاَغ الهُئاث الالمشٖضٍت جىاَعا غاسا ًإدي ئلى الخأزحر نلى الطالح الهام.
 جىاْؼ أو نذم احعاّ الٓشاساث اإلاخخزة.
 اصدواج الخذماث التي حعخلضمها ؤلاداساث اإلاخخلُت وصٍادة الخٙالُِ.
ً
ً
 ضهىبت الاجطاالث أَُٓا وسأظُا؛ ألن ؤلاداساث اإلاخخلُت جطبح "شبت معخٓلت" وبـء الىْذ اإلاعخُُذ في هٓل
اإلاهلىماث.
ْ ذ ًحغ اإلاذًشون بهذم أهمُت الاظدشاساث التي ًٓذمها اإلاخخططىن أو نذم الخاحت ئليها.
 ضهىبت الشْابت وغهِ الشوابـ مو ؤلاداسة الهلُا ،وخاضت في الُشوم واإلاىاؾٔ ألاخشي.
 هىإ خؿىسة الىكشة الجضةُت "ٗل ئداسة جخخز ْشاساتها نلى حذة" ونذم أخز الهىامل ألاخشي اإلاإزشة في
ً
الخعبانَ .ػال نً رلَ ،ٚأن هىإ مخاؾش جذوس حى ٛنذم ْذسة الىكام العُاس ي الٓاةم في دولت ما (الىكام
الهشاقي نلى ظبُل اإلاثا )ٛمو ؾبُهت هكام الالمشٖضٍت ،الظُما َُما ًخهلٔ بمىغىم الشُاَُت وحجم الُعاد وجىَش
البنى الخحخُت الظدُهاب نملُت هٓل الطالحُاث ئلى الخٙىماث اإلاحلُت.

اإلاحور الخامض :آليات جعزيز الالمركزية ؤلادارية في العراق
ان الهذٍ الشةِس ي لخجشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت هى الػمان الاحخماعي لعٙان اإلاىاؾٔ اإلاحلُت والهِش باظخٓشاس
وامان وجحُٓٔ الىمى بشٙل ناد ٛنلى حمُو ؾبٓاث اإلاجخمو الهشاقي ،أي حهل الششاةح الاحخمانُت ٗاَت في داةشة
اإلاعخُُذًً ،وال ًىحذ هىإ أي تهمِش ألي َئت مً الُئاث التي ال ججذ مً ًمثلها في اإلاحاَكاث نً ؾشٍٔ مىح
الطالحُاث والاخخطاضاث مً الخٙىمت اإلاشٖضٍتً ،جهل هزه اإلاحاَكاث أٖثر ْىة وَهالُت في جحُٓٔ مٓاضذها
ومؿالبها اإلاششونتَٓ.ذ أشاس الذظخىس الهشاقي بشٙل ضشٍح في الباب الخامغ في الُطل ألاو ٛجحذ نىىان (ألاْالُم)
) .)1ادلنديل ،خالدبينفياان ،مصدر سبق ذكره ،ص .18
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في اإلاادة ( )116ئلى الالمشٖضٍتً :خٙىن الىكام الاجحادي في حمهىسٍت الهشاّ مً ناضمت واْالُم ومحاَكاث ال مشٖضٍت
وئداساث محلُت ،واشاسث اإلاادة ( )119ئلى حٔ ٗل محاَكت أو أٖثر جٙىًٍ اْلُم ً
بىاء نلى ؾلب باالظخُخاء نلُه،
وحذدث اإلاادة ( )120حٔ ٗل اْلُم بىغو دظخىس نلى أن ال ًخهاسع مو الذظخىس الاجحادي .أما اإلاادة (َٓ )122ذ
اشاسث بشٙل واضح وضشٍح ئلى الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ،ئر أٖذث نلى أن "جمىح اإلاحاَكاث التي لم جيخكم في اْلُم
الطالحُاث ؤلاداسٍت واإلاالُت الىاظهت ،بما ًم٘نها مً ئداسة شإونها ؤَ مبذأ الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ،وٍىكم رل ٚبٓاهىن".
ً
وحذدث هُغ اإلاادة في الُٓشة زالثا بأن "اإلاحاَل الزي ًيخخبه مجلغ اإلاحاَكت ٌهذ الشةِغ الخىُُزي الانلى في
ً
اإلاحاَكت ،إلاماسظت ضالحُاجه اإلاخى ٛبها مً ْبل اإلاجلغ"َ ،ػال نً رلَٓ ،ٚذ هطذ اإلاادة ( )1نلى أن "حمهىسٍت
ُ
الهشاّ دولت اجحادًت واحذة معخٓلت ،راث ظُادة ٗاملت ،هكام الخ٘م َيها حمهىسي هُابي (بشإلااوي) دًمٓشاؾي"(.)1
وَُما ًلي ًم٘ىىا ؤلاشاسة ئلى نذة آلُاث مً شانها أن حهضص مً ججشبت الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت في الهشاّ:
ً
اوال :آلاليات الداخلية
ئن ججشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت ،ان ؾبٓذ ؤَ الخؿـ اإلاذسوظت باإلغاَت الى الخلى ٛاإلاؿلىبت َأنها ظىٍ
جإدي الى الىجاح اإلاذسوط في الخخؿُـ والخؿبُٔ؛ الن الهشاّ ناوى مً ظىء الخخؿُـ الاظتراجُجي ،والخىمُت اإلاحلُت
ووغو الخؿـ في يحر مىغهها ،ولً٘ بىحىد "الالمشٖضٍت الاداسٍت"ً ،جهلها ظهلت الخؿبُٔ بعبب الاجطا ٛاإلاباشش في
ً
اإلاحاَكاث وأًػا الخطى ٛنلى بُاهاث ومهلىماث دُْٓت ومىزىْت .وَُما ًلي اهم الخلى ٛالذاخلُت:
 .1الحلول على اإلاصحوى الاداري
جخم مً خال ٛجحُٓٔ الىظاةل واإلاعخىٍاث الاداسٍت ،التي جؿبٔ َيها "الالمشٖضٍت الاداسٍت"(:)2
أ -على صعيد الادارات اإلاحلية :ج٘مً دسحت ومعخىي الاهخمام في الاداساث اإلاحلُت وحاهب جٓىٍتها وصٍادة
ُٖاءتها ،نً ؾشٍٔ مماسظت الذوس الُٓادي اإلاخمحز ،غمً همىرج "الالمشٖضٍت الاداسٍت" ،والعبب الشةِس يً ،ىطب في
ٗىنها راث اجطا ٛمباشش مو اإلاىاؾىحن ظىاء نً ؾشٍٔ جٓذًمها الخذماث اإلاخىىنت او نً ؾشٍٔ مالةمتها إلاخؿلباث
وحاحاث اإلاىاؾىحن الػشوسٍت ووغو الخؿـ اإلاىاظبت لخىمُت الهُئاث اإلاحلُت ،ووغو اظخبُان واظخؿالم اساء العٙان
حى ٛالخؿـ اإلاىاظبت ظىاء ٗاهذ ؾىٍلت الامذ ام ْطحرة ودنم الهُئاث الخٙىمُت مً احل الاظخمشاس بدىُُز الخؿت
وجىظُو اإلاشاسٖت الشهبُت في وغو الخؿـ اإلاىاظبت.

) .)1االنباري ،صباح صادق ،دستور مجاورية العراق ( ،)2005ادلكتبة القانونية ،بدون طبعة ،بدون تاريخ ،الصفاات (.)59-56-9
) .)2احيمد ،حازم صباح ،واجملمعي ،سايل محيد عبد ،االفاق ادلستقبلية لتجربة الالمركزية اإلدارية يف العراق ،رللة العلوم السياسية جامعة تكريت،
العدد ،2017،11ص ص .24-23
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ب -على الصعيد اإلاركزي :جخحٓٔ ججشبت "الالمشٖضٍت الاداسٍت" نلى الطهُذ الىؾني مً خال ٛحطش مهام
وضالحُاث اجخار الٓشاس مو العلؿت اإلاشٖضٍت مو الاخز بخؿبُٔ بهؼ اإلاهام الُشنُت "لالمشٖضٍت الاداسٍت" مثل جخىٍل
الطالحُاث للىصاساث ،ألداء اإلاهام اإلاخهلٓت بىغو الخؿـ واظالُب الخىُُز بمىحب جىحيهاث ظلؿت اإلاشٖض ،وْذ
جٙىن لهزه الىصاساث دواةش َشنُت في اإلاحاَكاث والاْالُم ،وجٙىن مشجبؿت بها بطىسة مباششة ،وجخُٓذ بالٓشاساث
والخىحيهاث الطادسة مً الىصاسة ،مً احل جىُُز الخؿـ التي جػهها الخٙىمت اإلاشٖضٍت التي ال جٓخطش وقاةُها َٓـ
نلى حششَو الٓىاهحن وَشع الػشاةب واْشاس اإلاىاصهت بل جمخذ الى ابهذ مً رل.ٚ
ث -على صعيد الاقاليم واإلاحافظاتً :كهش معخىي ججشبت "الالمشٖضٍت الاداسٍت" في ٗىنها اشمل واوظو مً
اإلاعخىي اإلاشٖضي؛ألهه ًطل الى معخىي الاْالُم واإلاحاَكاث مً خال ٛوحىد الهُئاث اإلاحلُت،ئر حشترٕ َيها مخخلِ
ششاةح اإلاجخمو وجٓىم باإلاعإولُاث والادواس في مجا ٛاخخطاضها والاشترإ في اًجاد الاحخُاحاث اإلاؿلىبت وحىدة
وهىنُت جل ٚالاحخُاحاث ،وجٓذًم هىنُت الىقاةِ اإلاؿلىبت مً خال ٛجٓذًم الاظدشاساث اإلاؿلىبت.
.2الحلول على اإلاصحوى اإلاحلي(:)1
أ -وحىد هُئاث محلُت مىخخبت جدبنى هكام الالمشٖضٍت الاداسٍت ،وحعدىذ نلى الىكام الذظخىسي والٓاهىوي،
الخاضت بالذولت.
ب -اسجباؽ اإلاحاَكاث بهُئاث اداسٍت ادوى مشجبت منها :وٍدعنى رل ٚؤَ انخباس لجىدةالهُئاث اإلاحلُت ودواةشها
التي جخىلها مً وغاةِ ومماسظاث ألداء انمالها وجؿىٍش مهامها.
ث -ئنها حعانذ نلى اإلاحاَكت نلى وحذة الذولت ؤلاداسٍت :نً ؾشٍٔ احشاء بهؼ الُٓىد نلى اظخٓال ٛالهُئاث
الالمشٖضٍت ،وهزا ٌشترؽ بىحىد سُْب نلى الهُئاث اإلاحلُت مً ْبل العلؿت اإلاشٖضٍت ًمىهها مً الخمشد او الاججاه هحى
الاظخٓال ٛالخام؛ ألن اوهذام سْابت العلؿت اإلاشٖضٍت ٌهني جٓعُم وحذة الذولت اإلاحلُت ،وئال انخبرث جطشَاتها يحر
ششنُت للبؿالن.
ر -حماًت الاَشاد ،ومىو حهعِ العلؿاث ؤلاداسٍت اإلاحلُت نلى اإلاعخىي اإلاحلي :مً خال ٛغمان الششنُت
واإلاششونُت نلى أنما ٛالهُئاث اإلاحلُت ومثا ٛنلى رلَ ٚشع الػشاةب اإلاحلُت ووغو الٓىاهحن والاهكمت واللىاةح
ً
اإلاؿلىبت ،لخحعحن أداء نملها ،مثل الخأٖذ مً الالتزام بدىُُز الخؿـ اإلاالُت وؤلاهُاّ الُهلي وَٓا للبُاهاث الىاسدة في
اإلاىاصهت اإلاحلُت .باإلغاَت ئلى أنها حهمل نلى اقهاس هٓاؽ الخلل وٖشِ ألاخؿاء اإلاىحىدة نلى اإلاعخىي الاداسي التي
ًمً٘ نالحها والهمل نلى جالفي مٙامً الػهِ ومىو ج٘شاسها.

) .)1ادلصدر نفسو ،ص ص .26-25
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ج -جكهش أهمُتها مً خال ٛجحُٓٔ الخىاصن بحن الٓىي الهاملت في الهُئاث اإلاحلُت اإلاخىىنت وبحن العلؿت اإلاشٖضٍت؛
ورل ٚنً ؾشٍٔ الخخؿُـ لخحُٓٔ الخىمُت في حمُو اإلاىاؾٔ اإلاحلُت؛ ولزل ٚجٙىن "الالمشٖضٍت الاداسٍت" مهمت
وغشوسٍت لخحُٓٔ اإلاطلخت الهامت لٙل اإلاىاؾىحن.
ح -وجكهش أهمُت الالمشٖضٍت الاداسٍت ألنها جمثل وظُلت وْاةُت ونالحُت ،وأضبحذ بُهل الخؿىس للمجخمهاث
ً
واظخهما ٛاحذر الىظاةل ال جٓخطش نلى ٖشِ ألاخؿاء والشىار ،بل انها جحىلذ ئلى الذوس الىْاتي ،بذال مً أن
جىحطش نلى الذوس الهالجي وجلهب الالمشٖضٍت الاداسٍت ب٘شِ مىاؾً الػهِ والخلل في الهُٙل الخىكُمي للجهاص
ؤلاداسي ،وجحذًذ ؤلاهما ٛوألاخؿاء لًشع جٓىٍمها ،والهمل نلى وغو الخلى ٛوالاحخُاحاث.
.3الحلول الرقابية
جبرص أهمُت ججشبت "الالمشٖضٍت الاداسٍت" نلى اإلاعخىي الشْابي مً خال ٛما ٌعمى بشْابت الشأي الهام وهي جخطل
مباششة بشْابت العلؿت اإلاشٖضٍت ،وٍخم هزا نً ؾشٍٔ الشأي الهام ،الزي ًمثل (مشآة ناٖعت للمجخمو) ،في ئبشاص
الجىاهب الاًجابُت والعلبُت في نمل أحهضة الذولت اإلاخىىنت التي مً غمنها الهُئاث ؤلاداسٍت .وتهذٍ الشْابت الى جٓىٍم
نمل واداء اإلاىقُحن الخٙىمُحن وُْاط معخىي الاداء بهذٍ الخأٖذ مً الخؿـ واإلاشاسَو اإلاىغىنت التي جم اهجاصها،
ً
ً
وحهذ الشْابت بمثابت همضة الىضل بحن العلؿت اإلاشٖضٍت والعلؿاث اإلاحلُت ،وحهذ امشا ملضما مً احل الثباث والترابـ
داخل الذولت ،وجبحن ُُُٖت نملها لهزه الطالحُاث والُت هزه الشْابت ؤَ ما جػهه الذولت مً ْىانذ جبحن ُُُٖت
حشُ٘ل الاشخاص الالمشٖضٍت .والشْابت ًجب ان جٙىن ؤَ غىابـ وششوؽ:

أ -وغو الهذٍ ( اإلاهُاس الخُٓٓي)
بُْ -اط معخىي الاداء الُهلي اإلاخحٓٔ مٓابل اإلاهاًحر.
ث -حشخُظ اماًٖ الخلل والهلل اإلاىحىدة.
واهم الىظاةل الشْابُت هي(:الاظخػاَت ،العإا ،ٛالاظخجىاب ،الخحُٓٔ ،اإلاعإولُت و الاْالت) اما آلُاث
الشْابتَ :خخمثل :بـ (الخٓاسٍش الشهشٍت ،اششإ الىحذاث الخخؿُؿُت في نملُاث اإلاخابهت والاششاٍ)
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.4الحلول الصياشية
ان أهمُت الالمشٖضٍت الاداسٍت ال جٓخطش نلى الجاهب ؤلاداسي َٓـ وئهما لها أهمُتها ال٘بري مً الجاهب
حذ ظىاء ،وفي غىء ما جخمخو به
العُاس ي؛ ألن الهذٍ ألاظاس ي في الذولت هى جحُٓٔ الىحذة العُاظُت وؤلاداسٍت نلى ٍ
الهُئاث الالمشٖضٍت مً أهمُت مً الىاحُت العُاظُت وهزه ألاهمُت جخجلى في اإلاعاةل الخالُت(:)1
ً
أ -الخُاف نلى وحذة الذولت ورل ٚنً ؾشٍٔ حشذًذ الُٓىد نلى اظخٓال ٛالهُئاث الالمشٖضٍت ،حشضا
مً أن ًإدي اظخٓاللها بشٙل مؿلٔ ئلى جُخِذ وحذة الذولت العُاظُت.
ب -جكهش أهمُت ججشبت "الالمشٖضٍت الاداسٍت مً الىاحُت العُاظُت" مً خال ٛما ٌهشٍ باإلاعإولُت
الىصاسٍتٖ ،ما هى مهشوٍ في ألاهكمت البرإلااهُت هى اإلاعإولُت الىصاسٍت للخٙىمت الاجحادًت ،وهزه اإلاعإولُت
جٙىن في اإلاعاةل العُاظُت وؤلاداسٍت نلى حذ ظىاء ،ونلُه جخحمل الخٙىمت الاجحادًت اإلاعإولُت ٗاملت نً
ؤلانما ٛؤلاداسٍت والعُاظُت ،لُشوم الىصاسة الخابهت للهُئاث الالمشٖضٍت الاداسٍت.
ثً -ػمً جؿبُٔ هكام الالمشٖضٍت الاداسٍت ،نذم حطى ٛاغؿشاباث ظُاظُت :ألن ئنؿاء الهُئاث الالمشٖضٍت
الخشٍت اإلاؿلٓت ،دون وحىد سُْب أمش يحر مشيىب َُهَ ،حشٍت جل ٚالهُئاث اإلاحلُت في ئداسة شإونها الذاخلُت جيخهي
ً
نىذما جخهاسع مو اإلاطلخت الهامت للعلؿت الاجحادًت .ومً زم ئنؿاء ألاولىٍت دوما للمطلخت الهامت وهزا ال ًأحي ئال
مً خال ٛوحىد ججشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت التي حهمل نلى جحُٓٔ اإلاطلخت الهامت العُاظُت والاْخطادًت،
والاحخمانُت ،وهى ما ًمثل في حذود اإلاطلخت الهامت.
.5الحلول الخشريعية
ان نملُت جىكُم الشإون الاداسٍت واإلاالُت ًخؿلب ضُايت حششَهُت ومخؿلباث بىاء الىكام الذاخلي للهُئاث
اإلاحلُت ٌعخلضم نملُت بىاء وضُايت حششَهُت هكامُت جحكى بممحزاث مخبادلت وؾشّ حذًذة ومخُانلت جٓىم نلى الُاث
ّ
مخىىنت هادَت وبىاءه ،والهذٍ الشةِغ هى خلٔ هىم مً الخىاصن بحن الخٙىمت اإلاشٖضٍت والخٙىمت اإلاحلُت ووغو
حششَهاث داخلُت جدىاظب مو حجم وهىم الهالْت بحن ظلؿت اإلاشٖض والعلؿاث اإلاحلُت ،والظُما ان وغو اي حششَو
ًجب ان ال ًخهاسع مو الذظخىس والٓىاهحن الاجحادًت الىاَزة ٖما هطذ اإلاادة  / ١١١ /مً الذظخىس الهشاقي الذاةم
.)2(٢٠٠٢

) .)1ادلصدر نفسو ،ص ص .29-28
) .)2جريدة الصباح" ،مسودة الدستور العراقي الدائم "،رئيس حترير مجعة احللي / ٥٢ ،كانون الثاين.2013 /
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ً
ثاهيا :آليات جعزيز الالمركزية ؤلادارية على اإلاصحوى الوطني وثحمثل باآلجي(:)1
.1

جشظُخ وبىاء مُهىم اإلاىاؾىت :مً خال ٛالهمل نلى حهضٍض الشهىس لذي حمُو مٙىهاث اإلاجخمو

الهشاقي باالهخماء ئلى هزا البلذ ،وهزا الشهىس ٌهضص الىعي وٍىمُه لذي اإلاجخمو والاحعاط باإلاعإولُت ،باإلاىاِْ
والعلىٕ ،وٗل رلٌ ٚعهم في بىاء شهب همىرجي والخُاف نلى محُؿه الاحخماعي ،والخػاسي.
.2

حهضٍض اإلاطالخت الىؾىُت :اإلاطالخت الىؾىُت الخُُٓٓت ًيبغي أن جٓىم نلى الخىاس بىضُه وظُلت

أظاظُت لخُاهم أبىاء اإلاجخمو َُما بُنهم وبالخىاس جخجزس ُْم الخُاهم والخىاضل.
.3

جإدي ججشبت "الالمشٖضٍت الاداسٍت" ئلى ئحذار الخؿىس والىمى الاْخطادي ،اإلاؿلىب والخىمُت الشاملت

وحعً غمان جىصَو الىمى وئداسة الجىدة الشاملت ،بشٙل ناد ٛبحن َئاث اإلاجخمو بمهنى انها ججهل الششاةح
الاحخمانُت ٗاَت في داةشة اإلاعخُُذًً ،ولِغ هىإ أي تهمِش ألي َئت ،مً الُئاث التي ال ججذ مً ًمثلها في دواةش
ضىو الٓشاس وجحُٓٔ جىمُت اْخطادًت واحخمانُت وزٓاَُت محلُت مخؿىسة جترٕ ازاسها الاًجابُت نلى اإلاعخىي اإلاحلي او
اإلاشٖضي.
حهمل ججشبت "الالمشٖضٍت الاداسٍت" نلى محاسبت الُعاد اإلاخهاقم في البالد وجؿبُٔ الٓىاهحن بشٙل
.4
ناد ٛداخل الهُئاث الاداسٍتّ ،
ألنها ال حعمح ان حعخُاد مجمىناث مهُىت في اإلاجخمو نلى حعاب مجمىنت اخشي.
ً
ً
وجػمً هزه الخجشبت بىحىد ظُاظاث غشٍبُت وظُاظاث ئهُاّ نام جُصح نً مطالح الجمُو ،وجحٓٔ ْذسا مٓبىال
ً
مً الخىاصن بحن مٙىهاث اإلاجخمو نمىما.
.5

ئن الالمشٖضٍت الاداسٍت حعهم في صٍادة دخى ٛالاَشاد وسَو معخىي اإلاهِشت لذيهم ومً زم الخذ مً

الخىجش والطشاناث الاحخمانُت ،وبمىحبها ًخمخو اإلاىاؾً بالشَاهُت والاصدهاس واإلاشاسٖت في اجخار وضىو الٓشاساث
العُاظُت أي أن مبذأ "الالمشٖضٍت الاداسٍت" ٌعانذ اإلاىاؾً للخُشى للشأن العُاس ي ،وهزا ما ًخحٓٔ في غىء
الالمشٖضٍت الاداسٍت الخُُٓٓت.
.6

الهمل نلى تهُئت حهلُم مخؿىس ،ومً زم الخهلُم اإلاخؿىس ًيهئ ئدسإ ووعي لذي نمىم الشهب

بحٓىْهم وواحباتهم ،وحشٍاتهم ،وُُُٖت مشاسٖتهم في ئداسة شإونهم الذاخلُت.
.7

الهمل نلى جحُٓٔ نذم جشٖض العلؿت في ًذ شخظ ،أو َئت أو حضب أو ٖخلت ظُاظُت بهُنها والهمل

نلى مبذأ الخذاو ٛالعلمي للعلؿت ،وغشوسة جىَش مإظعاث َانلت ومإزشة في ظلىٕ الجمُو ،بما َيهم هخب العلؿت
ً
َػال نً الشُاَُت واإلاعألت والهذالت ،التي جخؿلب جىَش ْىة سادنت ،الامش الزي ًجهل جحُٓٔ الالمشٖضٍت الاداسٍت،
بأبهادها ٗاَت في حالت جؿبُٓها بطىسة اًجابُت.
بىاء دولت الٓاهىن واإلاإظعاث :بىاء مإظعاث الذولت نلى أظاط مبذأ ظُادة الٓاهىن ؤَ أظغ
.8
ً
مهىُت محترَت بهُذة نً اإلاحاضطت الُئىٍت والخضبُت وَعخذعي رل ٚئنادة الىكش في ال٘ثحر مً الٓىاهحن وألاهكمت،
) .)1احيمد ،حازم صباح ،واجملمعي ،سايل محيد عبد ،مصدر سبق ذكره ،ص .33-31
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واإلاىاهج التربىٍت والخهلُمُت لخخلُطها مً الىهشاث الهىطشٍت والاظخهالةُت ،مو الخأُٖذ نلى الىٓذ الزاحي واإلاهاسغت
العلمُت.
.9

أن جؿبُٔ الالمشٖضٍت الاداسٍت ًجهل الخٙىمت اإلاشٖضٍت جخُشى لخل اإلاشاٗل اإلاعخهطُت في البلذ،

َاإلاشاٗل الذاخلُت جحل نً ؾشٍٔ ئنؿاء مضٍذ مً الطالحُاث للمحاَكاث وألاْالُم وُْام ششاٖت حُُٓٓت جخالءم
مو اوغام اإلاحاَكاث الاحخمانُت والاْخطادًت والثٓاَُت.
ثالثا :وشائل وشروط ثحقيق الالمركزية الادارية في العراق
حُٓٓت ألامش هىإ ال٘ثحر مً الىظاةل والششوؽ التي ًجب جىاَشها نىذ الاخز بىكام الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت في أي
دولت ما ،والظُما دولت مثل الهشاّ حذًثت الخجشبت الذًمٓشاؾُت ودولت مخهذدة اإلاٙىهاث نلى اإلاعخىي (الذًني
واإلازهبي والٓىمي والهشقي) ،وما صالذ حهِش في حالت نذم اظخٓشاس نلى ٗاَت اإلاعخىٍاث؛ لزل ٚالبذ أن جخىاَش نذة
ششوؽ لخحُٓٔ الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت ،أبشصها(:)1
.1

بىاء الاسادة وحهضٍض الثٓت في العلؿت اإلاشٖضٍت

.2

اًجاد جىاصن مالةم وبىاء بحن الخٙىماث اإلاحلُت والخٙىمت اإلاشٖضٍت :لزلً ٚجب مماسظت الخحىٛ

الذًمٓشاؾي بشٙل ًالةم الىكام والخحى ٛاإلاىكم ،وان جؿبُٔ ججشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت ًٙىن مالصم ومطاحب للىكام
اإلاشٖضي.
.3

الععي الى بىاء زٓاَت ظُاظُت ،وجىكُمُت هحى امخالٕ ٗىادس مهىُت لإلداساث اإلاحلُت ٌهضص مٙاهت

جؿبُٔ "الالمشٖضٍت الاداسٍت" نلى اإلاعخىي الىؾني في اإلاجاالث الخىُُزًت والدششَهُت .ان انذاد الٙىادس روي اإلاهاساث
التي جإهلها لُهم الاداسة الالمشٖضٍت وجلبُت الاحخُاحاث مً الٙىادس غمً الخلٓاث اإلاخخلُت ،لِغ َٓـ للهُٙل
الىقُُي غمً الاداسة اإلاحلُت َٓـ ،بل وغمً اإلاحاَكت والاْلُم واإلاشٖض؛ ألهه مهما ٗان الىكام الاداسي ُٖىء البذ
ان ٌهخمذ اظلىب الخؿىٍش اإلاعخمش للٙىادس الهاملت في الخلٓاث اإلاخخلُت التي حعخىنب وجُهم هكام الالمشٖضٍت ولذيها
الٓذسة نلى جؿبُٓها بُ٘اءة نالُت وجحُٓٔ الاهذاٍ اإلاشحىة بأنلى َانلُت وباْل الخعاةش الجاهبُت .الىكام الالمشٖضي
ٌهخمذ نلى ٖثاَت اٖبر للٙىادس الاداسٍت اإلاإهلت مً الىكام اإلاشٖضي؛ الن الخاحت الى هزه الٙىادس جبذء مً البلذًاث
والاداساث اإلاحلُت ضهىدا الى الاداساث الانلى غمً الهُٙل الخىكُمي لإلداسة الالمشٖضٍتً .خؿلب مً هزه الٙىادس
ْذساث راجُت وُٖاءاث جخهلٔ بُُُ٘ت خلٔ الهالْت الهػىٍت مو العٙان والاؾالم نلى اهخماماتهم وحاحاتهم
وهىاحعهم ،اغاَت الى الاإلاام بالٓػاًا الاحشاةُت والُىُت اإلاخهلٓت بالخخؿُـ واإلاخابهت واإلاحاظبت والامىس اإلاالُت
والشْابُت ويحرها؛ لػمان ْذسة هزه الٙىادس نلى اإلاعانذة في اجخار الٓشاساث وهجاح جؿبُٔ الىكام الالمشٖضي.

) .)1عثمان ،صالح الدين ،نظام احلكم الالمركزي،شبكة معلومات دوليةhttps://goo.gl/ELUQAi :
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ئًمان الىخب العُاظُت بالذًمٓشاؾُت نلى معخىي اإلاشٖض ونلى معخىي الىحذاث الاداسٍت جحذًذ

ششوؽ ججشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت وحذودها :وهزا ًبذأ بالخحذًذ الخاسٍخي للخجشبت وهى أمش في ياًت الاهمُت َىالحل
ً
مثال ئن الهذًذ ًخؿئىن باالنخٓاد بأن ججشبت الالمشٖضٍت الاداسٍت في الهشاّ هى حذًث وٖأهه ؾشح للخذاوَٓ ٛـ أو أهه
قهش في الدعهُيُاث مً الٓشن اإلااض ي ،أو بهذ ظٓىؽ الىكام العُاس ي في الهشاّ ،أو أن هزا الىكام بذأ بالكهىس
حُث ًخذاو ٛمُهىمه ْبل الاحخال ٛالامشٍٙي للهشاّ ،وفي الخُٓٓت ان اإلاطؿلح بذأ بالكهىس نلى معخىي اإلاطؿلخاث
ً
واإلاُاهُم الجذًذة نام  1923جضامىا ،مو بذاًاث حشُ٘ل الذولت الهشاُْت.
.5

اإلاشاسٖت الخُُٓٓت والبىاءة مً احل الاهخُام مً مٓذساث البلذ وزشواجه دون جمُحز بحن ؾاةُت

وأخشي.
.6

ئنادة الىكش في الهُٙل الخىكُمي والاداسي للذولت والاْالُم واإلاىاؾٔ :بما ًخالةم مو خطىضُاتها

الذًمىيشاَُت والؿبُهُت وحاحاتها ،وحل مشاٗلها البششٍت والاْخطادًت بما ٌعهل جؿبُٔ الالمشٖضٍت.
.7

ئنادة الىكش في ألاظغ الٓاهىهُت لبىاء الذولت :وبهزا الطذد ال ًمً٘ اجبام الىكام الالمشٖضي

ٖأظلىب اظتراجُجي ومعخمش في ؤلاداسة دون الاظدىاد نلى أظغ ْاهىهُت مخِىت ،وفي مٓذمتها الذظخىس والٓىاهحن
اإلاخهلٓت ألاخشي اإلاعدىذة نليها واإلاششنت مً ْبل بشإلااهاث مىخخبت بطىسة دًمٓشاؾُت ،وٖزل ٚئضذاس حهلُماث ولىاةح
مً ْبل ؤلاداساث اإلاحلُت اإلاىخخبت اًػا مً ْبل ظٙان جل ٚاإلاىاؾٔ وبما ًػمً جحُٓٔ مطالح جل ٚاإلاىاؾٔ وظٙانها
اإلاششونت في اؾاس دظخىس وْاهىن رل ٚالبلذ.
.8

انادة جُىٍؼ وجخىٍل الطالحُاث مً الانلى الى الادوى ،وجٓىٍت الهُئاث الذهُا .ان الىكام

الالمشٖضي ْاةم اظاظا نلى مبذأ جُىٍؼ الطالحُاث مً الهُئاث الهلُا الى الهُئاث الذهُا ودنمها وجىَحر ٗاَت
معخلضماث هجاحها في اداء واحباتها اإلاؿلىبت ،وجخخلِ دسحت جُىٍؼ الطالحُاث والجىاهب التي حشملها حعب
ؾبُهت ؤلاداسة اإلاحلُت وؾبُهت اإلاىؿٓت والعٙان واإلاهام اإلالٓاة نلى ناجٓها ،والتي حشمل ضالحُاث مالُت وئداسٍت
وجخؿُؿُت وأمىُت.
.9

جىَحر ْانذة واظهت للبُاهاث واإلاهلىماث ونلى معخىٍاث مخخلُت؛ ورل ٚلًشع ئإلاام اإلاعإولحن

ؤلاداسٍحن في ألاْالُم وؤلاداساث اإلاحلُت والبلذًاث بىاْو مىاؾٓهم في مخخلِ اإلاجاالث ،وٖزل ٚاإلاىاسد اإلاخاحت والٙامىت
التي ًمً٘ اظخًاللها لضٍادة حجم الخذماث اإلآذمت الى العٙان وجحعحن هىنُتها وصٍادة ُٖاءة ؤلاداساث وجلبُت
حاحاتها مً اإلاعخلضماث الخذًثت.
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الخاثمة
نلى الشيم مً الهُىب التي ج٘خىِ الالمشٖضٍت ،ئال أنها حهخبر مً ألاهكمت ؤلاداسٍت اإلاخؿىسة ،وْذ شهذث ٖثحر
ً
ً
مً الذو ٛالتي أخزث بها جؿىسا ملخىقا نلى اإلاعخىٍحن العُاس ي وؤلاداسي .ئن اإلاشحلت التي ٌهِشها الهشاّ بهذ نام
 ،2003مشحلت حذًذة نلى اإلاعخىي الىؾني وؤلاْلُمي وججشبت حذًذة في ؤلاداسة والخ٘م ،هزه اإلاشحلت سآَتها مجمىنت
ً
جحذًاث ومهىْاث في بىاء الذولت وجثبُذ نملُت الاظخٓشاس ،مما اوه٘عذ ظلبا نلى أداء الىكام العُاس ي .وفي الىْذ
الت ي جكهش َُه جىحهاث الخٙىمت الهشاُْت في هٓل بهؼ ضالحُاتها ئلى اإلاحاَكاث يحر اإلاىخكمت باْلُم ،جكهش لىا ال٘ثحر
مً الخحذًاث التي جِٓ حجش نثرة ئمام هزه الخىحهاث ،والظُما جل ٚاإلاخهلٓت بالبنى الخحخُت وتهُئت الٙىادس ؤلاداسٍت
ً
بشٙل ًدىاظب مو نملُت هٓل الطالحُاث الخٙىمُت ئلى الخٙىماث اإلاحلُتَ ،ػال نً رلَ ،ٚهىإ مشاٗل ٖبحرة سبما
جحذ مً نملُت هٓل الطالحُاث في الىْذ الخاغشٖ ،خل ٚاإلاخهلٓت باظخحذار اإلاىاضب في الخٙىماث اإلاحلُت مثل
(اإلاذساء الهامُحن) والػهِ ألامني ونذم الاظخٓشاس العُاس ي ،والخىاصم الخضبي وجٓاظم للعلؿت في ايلب اإلاحاَكاث.
ولهزا َأن الخىحه هحى الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت بحاحت ئلى الخًلب نلى اإلاشاٗل الهامت والخاضت ،واإلآطىد باإلاشاٗل
الهامت هىا ،اإلاشاٗل اإلاخهلٓت بالخٙىمت الاجحادًت ،والظُما َُما ًخهلٔ بمشٙلت الذظخىس الهشاقي وَشع العلؿت
ً
الاجحادًت في اإلاعاةل العُادًت (الذَام والخاسحُت واإلاالُت)َ ،ػال نً اإلاشاٗل اإلاخهٓلت بالخٙىماث اإلاحلُت .وٖزلٚ
هىإ بهؼ اإلاشاٗل التي جخهلٔ بمىغىنت "الخ٘م الطالح" ودوس الهملُت الذًمٓشاؾُت والخذاو ٛالعلمي للعلؿت
ومبذأ الشُاَُت في جشظُخ مُهىم الالمشٖضٍتَ .الهشاّ بحاحت ماظت ئلى جل ٚاإلاُاهُم مً أحل مذ حعىس الثٓت بحن
ً
اإلاىاؾً والعلؿت وبحن العلؿت ومىكماث اإلاجخمو اإلاذوي وبحن العلؿت والهالم الخاسجي بشٙل نامَ .ػال نً رل،ٚ
َأن جؿبُٔ الالمشٖضٍت ؤلاداسٍت في الهشاّ بحاحت ئلى ْشاساث ظُاظُت حشٍئت؛ للخًلب نلى اإلاشاٗل والطشاناث
العُاظُت وحاالث نذم الثٓت التي ج٘خىِ الهملُت العُاظُت في الهشاّ ،ظىاء جل ٚالتي ج٘خىِ الهالْت بحن الٓىي
ً ً
العُاظُت أو بحن العلؿت والشهب ،التي جِٓ حاةال ٖبحرا ئمام جؿبُٔ الالمشٖضٍت.
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أخهام الجداث في الفقه الاطالمي والقاهىن اليمني
أخهام الجداث في الفقه الاطالمي والقاهىن اليمني

Rulings of Grandmothers in Islamic Jurisprudence (Fiqh) And Yemeni Law

ًهادي خصام خظً الصسابي اطخاذ الفقه املقازن جامعت صىعاء – اليم/د

: امللخص
ًىاكل البدث مىيىٕ "أخيام الجضاث في الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الُمجي" وحهضف الى مٗغفت اإلالهىص بأخيام الجضاث وبُان ألاخيام اإلاخٗللت
، ومٗغفت ألاخيام اإلاخٗللت بدم الجضة في الخًاهت والىفلت ٖلى خفُضَا، وخىم هياح الجضاث باليؿب والغيإ والجم٘ بحن الجضة وكغٍبتها،ً بمحراثه
. أو خضَا ئطا كظفخه، أو كُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله،وجىيُذ خىم كخل الجضة بدفُضَا
ّ
ًٗ آلازاع الكغُٖت اإلاترجبت ٖلى جهغفاث الجضاث وما ًثبذ لهً مً خلىق وٖليهً مً واحباث وأن الجضاث ئطا احخم:وجبحن أن أخيام الجضاث هي
 وجذجب بىحىص ألام أو حضة أكغب و ًدغم هياح الجضاث باليؿب أو، ولهً في اإلاحرار الؿضؽ ٖىض ٖضم وحىص ألام أو حضة أكغب،ًغزً أهثر مً حضجحن
ً
 وٖلى الخفُض أو، وجلضم في الخًاهت ًٖ غحرَا مً ؤلاهار واألم، وأن حكبُه الؼوحت بٓهغ الجضة ٌٗض ْهاعا، وأن ًجم٘ بحن الجضة وكغٍبتها،ٕبالغيا
. وال ًلام ٖليها خض اللظف ئطا كظفذ، وال جلُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله،الخفُضة الىفلت ٖلى الجضة وال جلخل الجضة بدفُضَا ئطا كخلخه
.الخضوص،اللهام،الىياح،اإلاحرار، الجضاث:الهلماث املفخاخيت
Abstract:
The research discusses "The Rulings of Grandmothers in Islamic Jurisprudence and Yemeni Law",
aiming to know the meaning of the rulings of grandmothers and their divisions, the rulings related to their
inheritance, their marriage by lineage and Milk-siblings, combining grandmothers with their relatives, the
grandmother’s right to custody and alimony, and killing her if she killed her grandson, or her hand is cut off if
she stole his money, or establishing defamation punishment.
It turns out that the grandmothers’ rulings are: the legal implications of grandmothers’ actions and the
rights and duties proven to them. Grandmothers inherit more than two grandmothers if they meet. She
inherits a sixth when there is no mother or a closer grandmother, concealed by the presence of any of them. It
is forbidden for grandmother to marry lineage or Milk-siblings, and combine grandmothers with their
relatives. The analogy of the wife to the back of his grandmother is Zihaar. The grandmother has the right to
custody on behalf of the mother. The grandson or granddaughter must spend on the grandmother. Finally,
she is not killed if she kills her grandson, her hand is not cut off if she stole his money, and defamation
punishment is not established on her.
Keywords: -Grandmothers, Inheritance ,Marriage, Retribution, Punishmen
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مقدمت:
الخمض هلل عب الٗاإلاحن ،والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض زحر مٗلم وَاص للبكغٍت نلى هللا ٖلُه وٖلى آله ،أما
بٗض:
اَخمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت بالخفاّ ٖلى ألاؾغة وجىزُم الهالث بحن ألاكاعب ،وحٗض الجضاث ئخضي عوائؼ
ألاؾغة إلاا لها مً ٖالكت وزُلت بحن أفغاصَا مً زالٌ ما جلضمه الجضاث مً هصر وئعقاص وجغبُت لألوالص وحٗؼٍؼ الترابِ
بحن الاؾغة .لظلً ًترجب للجضاث خلىق وٖليهً واحباث ،وهدُجت لظلً جخٗلم بالجضاث أخيام قغُٖه في اإلاحرار
والىياح وآزاعٍ ،والخضوص واللهام وهدى طلً .فِؿعى الباخث الى بُان جلً ألاخيام مً زالٌ البدث في أخيام
الجضاث في الفله ؤلاؾالمي.
وٖلُه ،هىضر في َظٍ اإلالضمت الٗىانغ وألافياع آلاجُت:
ا
أول -مشهلت البدث:
جخمثل مكيلت البدث في ؤلاحابت ًٖ الدؿاؤٌ :ما مضي جُبُم ومٗغفت أخيام الجضاث في
اإلاحرار،والىياح،واللهام،والخضوص في واك٘ الخُاة الاحخماُٖت؟ ،وطلً مً زالٌ ؤلاحابت ٖلى حؿاؤالث البدث.
ا
ثاهيا -حظاؤلث البدث:
 .1ما اإلالهىص بأخيام الجضاث؟
 .2ما خاالث محرار الجضاث وخىم احخماٖهً؟
 .3ما خىم هياح الجضاث وآزاعٍ؟
 .4ما خىم كخل الجضة لخفُضَا أو كُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله أو خضَا ئطا كظفخه؟

ا
ثالثا -أهميت مىضىع البدث وأطباب اخخيازه:

جىمً أَمُت البدث في ئبغاػ ٖٓمت الكغَٗت في وي٘ خلىٌ للجزاٖاث التي جدضر في ألاخيام اإلاخٗللت
بالجضاث في اإلاحرار أو الىياح وآزاعٍ أو في اللهام والخضوص.
أما أؾباب ازخُاع البدث ،فُمىً ئبغاػَا ٖلى الىدى آلاحي:
 هثرة كًاًا الجزاٖاث والخهىماث في اإلاؿائل اإلاخٗللت بالجضاث. اهدكاع الجهل في ألاخيام اإلاخٗللت بالجضاث في اإلاحرار أو الىياح وآزاعٍ أو في اللهام والخضوص. -مؿاَمت الباخث في جىيُذ أخيام مؿائل الجضاث.

ا
زابعا -أهداف البدث:

تهضف الضعاؾت الى جدلُم ألاَضاف آلاجُت:
 مٗغفت اإلالهىص بأخيام الجضاث. بُان أكؿام الجضاث ومغاجبهً. بُان أخىاٌ الجضاث وخاالتهً في ئعر.مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021املسلص الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا
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 بُان خىم هياح الجضاث باليؿب والغيإ والجم٘ بحن الجضة وكغٍبتها. بُان ألاخيام اإلاخٗللت بدم الجضة في الخًاهت والىفلت ٖلى خفُضَا. جىيُذ خىم كخل الجضة بدفُضَا أو كُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله أو خضَا ئطا كظفخه. اًًاح مىكف اللاهىن الُمجي مً ألاخيام اإلاخٗللت بالجضاث.ا
خامظا -مىهج البدث وأدواجه:
اٖخمض الباخث في هخابت َظا البدث ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،الظي ًلىم ٖلى صعاؾت مىيىٕ أخيام
الجضاث ،خُث كام بجم٘ ٖىانغ اإلاىيىٕ مٗخمضا ٖلى هخب الفله واللغت وأكىاٌ الفلهاء وجدلُالتهم وجسغٍج
ألاخاصًث الىاعصة في البدث ،وفهغؾت البدث بُغٍلت ٖلمُت بدثُت ،وبُان الىخائج التي جىنل اليها الباخث والىنىٌ
الى أخيام الجضاث في اإلاحرار والىياح وآزاعٍ واللهام والخضوص.
ا
طادطا -خطت البدث:
ًخيىن البدث مً ملضمت وجمهُض وزالزت مباخث ،هي:
املبدث الخمهيدي :املقصىد بأخهام الجداث وأقظامهً.
املبدث ألاوى :أخهام الجداث في املياا..
املبدث الثاوي :أخهام الجداث في الىهاح وآثازه.
املبدث الثالث :أخهام الجداث في القصاص والخدود.
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املبدث الخمهيدي :هىضر في َظا اإلابدث الخمهُضي اإلالهىص بأخيام الجضاث وأكؿامهً ،وطلً في
مُلبحن ٖلى الىدى آلاحي:
ا
املطلب ألاوى املقصىد بأخهام الجداث لغت واصطالخا
ْ
ا
بمٗان
أول :ألاخها ُم في اللغت :الاخيام حم٘ خىم وكض وعصث ولمت الخىم بًم الخاء وؾيىن الياف في اللغت الٗغبُت
ِ
مخٗضصة ،منها اللًاء ،ؾىاء ألؼم أم لم ًلؼم ،فالخىم مهضع كىلً خىم بُنهم ،أي كضخى ،ومنهم :مً فؿغ الخىم
ً
باللًاء الٗضٌ ال باللًاء مُللا ،والخىم :الٗلم والفله ،ومىه كىله حٗالىً:ا ًحي خر النخاب بقىة و آجيىاه الخنم
ً
ً
ً
صبيا()1أي :آجِىاٍ ٖلما وفلها وفهما لألخيام ،والخىم :الخىمت وهي الٗلم ،والخىمت ئجلان الفٗل واللىٌ ،وأنل
اؾخٗماٌ الخىم مىيىٕ إلاى٘ ًلهض به ؤلانالح ،واإلاى٘ مً الفؿاص"(.)2
ا
ثاهيا :الخنم في الاصطالح:
ً
ً
معىاه عىد ألاصىليينّ ٌُ :
ٗغف الخىم بأهه " :زُاب هللا حٗالى اإلاخٗلم بأفٗاٌ اإلايلفحن اكخًاء أو جسُحرا أو ويٗا (.)3
ً
معىاه عىد الفقهاءّ ٌُ :
ٗغف الفلهاء الخىم بأهه " :أزغ زُاب الكاعٕ اإلاخٗلم بأفٗاٌ اإلايلفحن اكخًاء أو جسُحرا ،أو
ً
ويٗا والىاحب ،واإلادغم ،وهدى طلً (.)4
ا
()5
ثالثا :الجداث في اللغت :الجضاث حم٘ حضة ،وهي أم ألام وأم ألاب
ا
()6
زابعا :الجداث في الاصطالح :الجضة ٖىض الفلهاء :هي أم ألام وأم ألاب وئن ٖلُا
وٖىض الفسضيين :الجضة الصخُدت :مً ال ًخسلل في وؿبتها ئلى اإلاُذ طهغ بحن أهثُحن
الجضة الفاؾضة :مً ًخسلل في وؿبتها طلً ،ئط ول أب ًضلي ئلى اإلاُذ بأهثى حض فاؾض ،فمً ًضلي به ًيىن فاؾضا طهغا
وان أو أهثى.

()1

( )1سورة مرمي آية (.)12
( )2ابن منظور :أبو الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم ،لسان العرب ( ،)143-141 /12مادة حكم ،دار صادر ،بريوت –لبنان ،الطبعة الثالثة 1414( ،ىـ) ،الفيومي:
أمحد بن زلمد بن علي ت770ىـ ،ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري ،)145\1( ،ادلكتبة العلمية – بريوت ،الطبعة والتاريخ بدون ،الزيات وآخرون رلمع اللغة،
أمحد الزيات وإبراىيم مصطفى وحامد عبد القادر وزلمد النجار ،ادلعجم الوسيط ،)190\1( ،دار الدعوة ،القاىرة الطبعة والتاريخ بدون.
( )3اآلمدي :سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن زلمد ،األحكام يف أصول األحكام ،)95\1( ،دار الفكر ،بريوت –لبنان ،الطبعة األوىل1417( ،ىـ-
1996م) ،الشوكاين :زلمد بن علي بن زلمد ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق يف علم األصول ،حتقيق وتعليق د /أمحد عزو عناية ،)25\1( ،دار السالم ،مصر–
القاىرة ،الطبعة األوىل1418( ،ىـ1998-م) ،زيدان :د /عبدالكرمي ،الوجيز يف علم أصول الفقو( ،ص.)25/
( )4الرازي :فخر الدين زلمد بن علي بن عمر ،احملصول يف علم أصول الفقو ،)8/1( ،حتقيق عادل أمحد عبد ادلوجود وعلي زلمد مفوضي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة
ادلكرمة ،الرياض ،الطبعة األوىل،
(1414ىـ1993-م) ،خالف عبد الوىاب :علم أصول الفقو( ،ص ،)100/دار القلم للطباعة والنشر ،بريوت – لبنان -الطبعة العشرون1406( ،ىـ1986-م) ،زيدان،
الوجيز يف علم أصول الفقو( ،ص.)24/
( )5ابن منظور :لسان العرب مرجع سابق ،مادة جدد (.)107 /3
( )6الزرقاين :عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين ادلصري (ت1099 :ىـ) ،شرح ُّالزرقاين على سلتصر خليل ،ضبطو وصححو وخرج آياتو :عبد السالم زلمد أمني ،)367 /8( ،دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ىـ  2002 -م
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ا
خامظا :الجداث في القاهىن اليمني الجضة الصخُدـت :هي التي ال ًضزل بُنها وبحن اإلاُذ حض غحر واعر(.)2
هخلصمما ؾبم الى أن اإلالهىص بأخيام الجضاث هي :ألازاع الكغُٖت اإلاترجبت ٖلى جهغفاث الجضاث ،وما
ًثبذ لهً مً خلىق وٖليهً مً واحباث.
املطلب الثاوي :اقظام الجداث ومساجبهً
طهغ الٗلماء للجضاث اكؿام ومغاجب(ٖ)3لى الىدى الاحي:
القظم ألاوى :مً أصلذ بمدٌ ؤلاهار ،هأم ألام وأمها وئن ٖلذ.
القظم الثاوي :مً أصلذ بمدٌ الظوىع ،هأم ألاب ،وأم أب ألاب ،وئن ٖلذ بمدٌ الظوىع.
القظم الثالث :مً أصلذ بمدٌ ؤلاهار ئلى مدٌ الظوىع ،هأم أم ألاب ،وأم أب ألاب ،وان ٖلذ ،فهران القظمان
مً حهت ألاب.
القظم السابعٖ :ىـ الثالث مً أصلذ بمدٌ الظوىع ئلى مدٌ ؤلاهار ،هأم أبي ألام ،وأم أبي أم ألاب ،فهظا اللؿم
باجفاق حمهىع أَل الٗلم مً طوي ألاعخام.

املبدث ألاوى  :أخهام الجداث في املياا.
املطلب الاوى :خنم اجخماع الجداث ومً ًس .منهً ومً ل ًس.
ازخلف الٗلماء في خىم احخمإ الجضاث ومً ًغر منهً ومً ال ًغر ٖلى زالزت أكىاٌ:
القىى الاوىً :غي اإلاالىُت( ,)4أهه ال ًغر ئال حضجان :أم ألام وئن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار ،وأم ألاب وئن ٖلذ
بمدٌ ؤلاهار ،فمً اهفغصث منهً أزظث الؿضؽ ،وئن احخمٗخا اقترهخا فُه.
القىى الثاويً :غي الخىابلت( ,)5أهه ال ًغر ئال زالر حضاث :أم ألام وئن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار ،وأم ألاب وئن ٖلذ
بمدٌ ؤلاهار ،وأم أب ألاب وئن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار ،فمً اهفغصث منهً أزظث الؿضؽ وئن احخمًٗ ،فان حؿاوًٍ

ِب ،حاشية :شهاب الدين أمحد
( )1الزيلعي :عثمان بن علي بن زلجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي (ت 743 :ىـ) ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشلْي ِّ
ِب ،)232 /6( ،ادلطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاىرة ،الطبعة األوىل1313 ،ىـ ،الربكيت :زلمد عميم اإلحسان اجملددي ،التعريفات الفقهية( ،ص:
ِّ
الشلْي ُّ
 ،)69دار الكتب العلمية ،الطبعة بدون1424 ,ىـ 2003 -م.
( )2ادلادة ( )299من قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م
ِب مرجع سابق ( ،)232 /6ابن جزي :أبو القاسم ،زلمد بن أمحد بن زلمد بن عبد اهلل ،ابن جزي
( )3الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ا ِّ
لشلْي ِّ
الكلِب الغرناطي (ت741:ىـ) ،القوانني الفقهية .الطبعة والتاريخ بدون ،النووي :أبو زكريا زليي الدين حيىي بن شرف النووي (ادلتوىف676 :ىـ) ،روضة الطالبني
وعمدة ادلفتني ،حتقيق :زىري الشاويش ،)11 /6( ،ادلكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان ،الطبعة الثالثة 1412ىـ 1991 /م ،ابن قدامو :أبو زلمد
موفق الدين عبد اىلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة ادلقدسي (ت 621 :ىـ) ،ادلغين شرح سلتصر اخلرقي،
ادلغين النب قدامة)306 /6( ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة االوىل 1411 ،ىـ 1481 /م.

) ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)258 :الزرقاين :شرح ُّالزرقاين على سلتصر خليل مرجع سابق ((4.)367 /8
) ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق ( ،)301 /6البهويت :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي (ت1051 :ىـ)،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،)419 /4( ،دار الكتب العلمية بريوت (5
– لبنان ،الطبعة والتاريخ بدون.
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ً
في الضعحت فالؿضؽ بُنهً أزالزا ،ومً كغبذ منهً فهى لها وخضَا ،واؾخضلىا بما عواٍ ئبغاَُم الىسعي "أن الىبي نلى
()1

هللا ٖلُه وؾلم وعر زالر حضاث ،ازيخحن مً كبل ألاب وواخضة مً كبل ألام

القىى الثالثً :غي الخىفُت()2والكافُٗت( ,)3أهه ًغر أعب٘ حضاث :أم ألام وئن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار ،وأم ألاب وئن
ٖلذ بمدٌ ؤلاهار ،وأم أبي ألاب ،وئن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار ،وأم أبي أبي ألاب وئن ٖلذ بمدٌ الظوىع ،فٗىضَم ول
حضة أصلذ باهار زلو أو طوىع زلو ،أو ئهار ئلى طوىع ،فهي واعزت ،فان واهذ واخضة أزظث الؿضؽ وئن احخمًٗ
وهً في صعحت واخضة اقترهً فُه.
الساجح :اللىٌ الثالث خُث ًٓهغ أن ؾبب الخالف َى َل ًلخهغ ٖلى ما وعص في الىهىم أم ًلاؽ في َظٍ اإلاؿالت،
فالخىابلت وكفىا ٖلى ما وعص في ألاصلت وَى جىعٍث زالر حضاث.
وأما الخىفُت والكافُٗت فلاؾىا أم أب الجض ٖلى أم الجض ألجهما أصلذ بأب واعر فيل حضة أصلذ بأب واعر فهي
واعزت؛ ألن لفٔ الىو وئن لم ًغص في ول حضة.
املطلب الثاوي :خالث مياا .الجداث وأدلخه
ا
اول :خالث جىزيث الجداث وحجبهً وشسوط مل خالت
الخالت ألاولى :جغر الؿضؽ واخضة واهذ أو أهثر ،بكغَحن:
ً
أخضَماٖ :ضم وحىص ألام ،ؾىاء أواهذ مً حهت ألاب أم مً حهت ألام أم مً حهتهما مٗا.
وزاهيهما :أن جيىن الجضة مضلُت بىاعر.
الخالت الثاهيت :الدجب أو الؿلىٍ ،ولدجب الجضة زالر نىع:
ً
الهىعة ألاولى :جذجب الجضة مُللا أبىٍت واهذ أم أمُت أم مً حهتهما بكغٍ وحىص ألام(.)4
الهىعة الثاهُت :جذجب الجضة أم ألاب باألب

( )1اخرجو الدارقطين :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين (ت385 :ىـ) ،سنن الدارقطين ،حققو وضبط نصو
وعلق عليو :شعيب األرناؤوط )161 /5( ,كتاب الفرائض (حديث رقم ،)4136 :مؤسسة الرسالة بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،ىـ  2004 -م ,
البيهقي :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسر وجردي اخلراساين أبو بكر البيهقي (ت458 :ىـ) ,السنن الكربى ,حتقيق زلمد عبد القادر عطا,)386 /6( ,
باب فرض اجلدة و اجلدتني( ,حديث رقم ,)12348 :دار الكتب العلمية ,بريوت – لبنان ,الطبعة الثالثة 1424 ,ىـ  2003 -م ,وضعفو األلباين ,األلباين :أبو
عبد الرمحن زلمد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األلباين (ت1420 :ىـ) ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،إشراف :زىري
الشاويش )127 /6( ،كتاب الفرائض (حديث رقم ,)1682 :ادلكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة الثانية  1405ىـ 1985 -م.
ِب مرجع سابق ( ،)233 /6ابن عابدين :زلمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي
( )2الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشلْي ِّ
(ت1252 :ىـ) ،رد احملتار على الدر ادلختار ،)772 /6( ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،ىـ 1992 -م
( )3النووي :روضة الطالبني وعمدة ادلفتني مرجع سابق ( ،)9 /6الشربيين :مشس الدين زلمد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (ت977 :ىـ) ،مغين احملتاج إىل
معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ،)26 /4( ،دار الكتب العلمية الطبعة األوىل1415 ،ىـ 1994 -م.
( )4ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)258 :الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق ( ،)26 /4البهويت :كشاف القناع عن منت
اإلقناع مرجع سابق (.)419 /4
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أخخلف العلماء لدجبها على قىلين:
اللىٌ الاوٌ :طَب حمهىع الفلهاء ( )1الى أن الجضة أم ألاب جذجب باألب ،ألجها جضلي به فال جغر مٗه والجض م٘
ألاب وأم ألام م٘ ألام.
اللىٌ الثاوي :طَب الخىابلت( )2الى اهه ال ًذجب ألاب أمه ،بل جغر في وحىصٍ.
والساجح :أن ألاب ال ًذجب أم هفؿه (الجضة التي مً كبله أم ألاب وئن ٖلذ)؛ ألن الجضاث أمهاث ًغزً محرار ألام ،ال
محرار ألاب ،فال ًذجبن به هأمهاث ألام.
ً
الصىزة الثالثت :الجضة اللغٍبت جذجب الجضة البُٗضة مُللا ،ؾىاء واهذ مً حهتها أم الٖ ،ىض
ً
الخىفُت()3والكافُٗت( )4في كىٌ والخىابلت ( )5في ئخضي الغواًخحن ،حغٍا ٖلى ألانل مً أن ألاكغب ًذجب ألابٗض ،وألن
ً
ً
الجضاث أمهاث ًغزً محرازا واخضا فاطا احخمًٗ فاإلاحرار ألكغبهً.
وطَب اإلاالىُت( )6والكافُٗت ( )7في كىٌ ،وَى الغواًت الثاهُت ًٖ ؤلامام أخمض( )8ئلى أن الجضة اللغٍبت ئهما جذجب
الجضة البُٗضة ئطا واهذ مً حهتها ،ألجها أمها ،وألام جذجب الجضة ،وهظا ئن واهذ اللغبى مً حهت ألام و البٗضي مً
حهت ألاب فاجها جذجبها فاما ئطا واهذ اللغبى مً حهت ألاب والبٗضي مً حهت ألام ،فاجها ال جذجبها بل ٌكتروان في
الؿضؽ.

ً
ً
والغاجر أجها جذجبها ألن الجضاث أمهاث ًغزً محرازا واخضا مً حهت ألام ،فاطا احخمًٗ فاإلاحرار ألكغبهً ،واآلباء

وألابىاء وؤلازىة والبىاث.
وكىلهم :ئن ألاب ال ٌؿلُهاً ،جاب ٖىه :بأهه ال ٌؿلُها ألجهً ال ًغزً محرازه ئهما ًغزً محرار ألامهاث ليىجهً
أمهاث ولظلً أؾلُتهً ألام.
ا
ثاهيا :أدلت إز .الجداث.
اؾخضٌ الٗلماء ٖلى جىعٍث الجضاث وحجبهً بأصلت مً الؿىت والاحمإ.

ِب مرجع سابق ( ،)233 /6الزرقاين :شرح ُّالزرقاين على سلتصر خليل مرجع سابق (،)368 /8النووي :روضة
( )1الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشلْي ِّ
الطالبني وعمدة ادلفتني مرجع سابق (.)9 /6
( )2ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق ( ،)300 /6البهويت :كشاف القناع مرجع سابق (.)419 /4
( )3أفندي :عبد الرمحن بن زلمد بن سليمان ادلدعو بشيخي زاده ،يعرف بداماد أفندي (ت1078 :ىـ) ،رلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،)759 /2( ،دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة و التاريخ بدون.
( )4العمراين :أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي (ت558 :ىـ) ،البيان يف مذىب اإلمام الشافعي ،)46 /9( ،حتقيق :قاسم زلمد النوري ،دار
ادلنهاج – جدة ،الطبعة والتاريخ بدون.
( )5البهويت :كشاف القناع عن منت اإلقناع مرجع سابق (.)419 /4
( )6ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص.)258 :
()7العمراين :البيان يف مذىب اإلمام الشافعي مرجع سابق (.)46 /9
( )8ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق ( ،)300 /6البهويت :كشاف القناع مرجع سابق (.)419 /4
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ألادلت مً الظىت:
 ًٖ .1كبُهت بً طؤٍب ،كاٌ :حاءث الجضة ئلى أبي بىغ ،فؿألخه محراثها ،كاٌ لها :ما لً في هخاب هللا شخيء،
وما لً في ؾىت عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم شخيء ،فاعحعي ،ختى أؾأٌ الىاؽ ،فؿأٌ الىاؽ ،فلاٌ
اإلاغحرة بً قٗبت :خًغث عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم أُٖاَا الؿضؽ ،فلاٌَ :ل مًٗ غحرن؟ فلام
مدمض بً مؿلمت ألاههاعي ،فلاٌ مثل ما كاٌ اإلاغحرة بً قٗبت ،فأهفظٍ لها أبى بىغ ،كاٌ :زم حاءث الجضة
ألازغي ئلى ٖمغ بً الخُاب ،فؿألخه محراثها ،فلاٌ :ما لً في هخاب هللا شخيء ،ولىً َى طلً الؿضؽ ،فان
احخمٗخما فُه ،فهى بِىىما ،وأًخىما زلذ به ،فهى لها(.)1وًٖ بغٍضة ًٖ أبُه -عضخي هللا ٖنها" :أن الىبي نلى
هللا ٖلُه وؾلم حٗل للجضة الؿضؽ ئطا لم ًىً صوجها أم"()2ما عواٍ ٖباصة بً الهامذ عضخي هللا ٖىه" :أن
الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم كضخى للجضجحن مً اإلاحرار بالؿضؽ بُنهما بالؿىاء" (.)3
إلاجماع:
ئحمإ أَل الٗلم ٖلى جىعٍث الجضة ،أم ألام ،وأم ألابٖ ،ىض ٖضم وحىص ألام ،وأجهما ٌكتروان في الؿضؽ ئطا
احخمٗخا.
مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت(ٖ )4لى أن الجضة أو الجضاث ،حؿخدم الؿضؽ ئطا لم جذجب
جذجب باألم أو حضة أكغب ،خُث ههذ اإلااصة عكم (ٖ )314لى أن حؿخدم الؿضؽ الجضة أو الجضاث ئطا لم ًذجبن.
وههذ اإلااصة عكم (ٖ )324لى أهه جذجب الجضاث مً أي حهت باألم.

( )1أخرجو أبو داود :أيب داود سليمان بن االشعث السجستاين االزردي ( ت275 :ه) ,سنن أيب داود ,)213/3( ,كتاب الفرائض ,باب اجلدة (,حديث
رقم ,)2894:دار ابن حزم ,بريوت -لبنان ,الطبعة االوىل 1418ه – 1997م .الرتمذي :زلمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي
(ت279:ىـ) اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) حتقيق :شعيب االرنؤوط  ,)179 /4( ,كتاب الفرائض ,باب ما جاء يف مرياث اجلدة( ,حديث رقم,)2101:
الرسالة العلمية – بريوت - ,الطبعة االوىل 1430,ىـ  ,2009 -وصححو احلاكم ,احلاكم :أبو عبد اهلل احلاكم زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن محدويو بن
نُعيم بن احلكم الضِب الطهماين النيسابوري (ت405 :ىـ)( ,ادلستدرك على الصحيحني) ,حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ,كتاب الفرائض/4( ,
,376حديث رقم  ,)7978وقال ىذا حديث صحيح على شرط الشيخني ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة األوىل1411 ,ىـ – 1990م.
( )2أخرجو أبو داود :سنن أيب داود مرجع سابق ( ،)214/3كتاب الفرائض ،باب اجلدة( ،حديث رقم ،)2895:أخرجو البيهقي:السنن الكربى للبيهقي مرجع سابق
( ،)385 /6باب فرض اجلدة و اجلدتني( ،حديث رقم ،)12339 :وصححو ابن السكن ،ذكره ابن حجر،ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد
بن أمحد بن حجر العسقالين( ،ت852 :ىـ) ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،حتقيق :أبو عاصم حسن ،)187 /3( ،دار الكتب العلمية
بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1419ىـ1989 .م.
( ) 3أخرجو البيهقي :السنن الكربى للبيهقي مرجع سابق ( ،)386 /6باب فرض اجلدة و اجلدتني (حديث رقم .)12344
( ) 4قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م.
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املبدث الثاوي :أخهام الجداث في الىهاح وآثازه
هىضر في َظا اإلابدث أخيام هياح الجضاث باليؿب والغيإ وأزاعٍ في الخًاهت والىفلت ،وطلً في مُلبحن ٖلى الىدى
آلاحي:
املطلب الاوى :أخهام ههاح الجداث
هىضر في َظا اإلاُلب هياح الجضاث باليؿب والغيإ والجم٘ بحن الجضة وكغٍبتها ،والٓهاع ،وطلً ٖلى
الىدى آلاحي:
ا
أول :خنم ههاح الجدة في اليظب والسضاع
اجفم الفلهاء

()1

ً
ٖلى أهه ًدغم هياح الجضاث مُللا ،ؾىاء هً مً حهت ألام أم مً حهتألاب وئن ٖلىن،

واؾخضلىا بلىله حٗالى:خسمت علينم أمهاجنم و بىاجنم و أخىاجنم و عماجنم و خالجنم و بىاث ألاخ و بىاث ألاخت و
أمهاجنم الالحي أزضعىنم و أخىاجنم مً السضاعت و أمهاث وظاءلم و زبائبنم الالحي في حجىزلم مً وظائنم التي
دخلخم بهً فان لم جنىهىا دخلخم بهً فال جىاح علينم و خالئل أبىائنم الدًً مً أصالبنم و أن ججمعىا بين
ألاخخين إل ما قد طلف إن هللا مان غفىزا زخيما " ()2وآلاًت صلُل ٖلى جدغٍم الجضاث ،فاألمهاث ول مً ًىدؿب
ئليهً بىالصة،ؾىاء وك٘ ٖليها اؾم ألام خلُلت أم مجاػا ،ولفٔ ألام ًُلم ٖلى ألانل الظي ًيؿب ئلُه غحرٍ ،فُضزل
فيهً الجضاث ،وهظلً فهمه حمُ٘ الٗلماء ،وأحمٗىا ٖلُه(.)3
واجفم الفلهاء(ٖ )4لى جدغٍم هياح الجضاث مً الغيإ ،ألجهً أمهاث ،واؾخضلىا بلىله حٗالى:

خسمت علينم أمهاجنم و بىاجنم و أخىاجنم و عماجنم و خالجنم و بىاث ألاخ و بىاث ألاخت و أمهاجنم الالحي
أزضعىنم و أخىاجنم مً السضاعت و أمهاث وظاءلم و زبائبنم الالحي في حجىزلم مً وظائنم التي دخلخم بهً
فان لم جنىهىا دخلخم بهً فال جىاح علينم و خالئل أبىائنم الدًً مً أصالبنم و أن ججمعىا بين ألاخخين إل ما
قد طلف إن هللا مان غفىزا زخيما " (.)5وًٖ ٖائكت أم اإلاإمىحن عضخي هللا ٖنها كالذ :ان عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه
()6

وؾلم كاًٌ:دغم مً الغياٖت ما ًدغم مً اليؿب

( )1ابن عابدين :رد احملتار على الدر ادلختار مرجع سابق (،)772 /6ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)258 :النووي :روضة الطالبني وعمدة ادلفتني مرجع
سابق ( ،)9 /6ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق (.)301 /6
( )2سورة النساء آية (.)23
( )3رضا :زلمد رشيد بن علي رضا بن زلمد مشس الدين بن زلمد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين (ادلتوىف1354 :ىـ) ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري ادلنار)،
( ،)382 /4اذليئة ادلصرية العامة للكتاب 1990 ,م.
( )4الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلِب مرجع سابق ( ،)2 /3ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)137 :الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة
معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق ( ،)289 /4ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق (.)5 /8
( )5النساء ،اآلية(.)23
( )6أخرجو البخاري :أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل .صحيح البخاري حتقيق :زلمد زىري بن ناصر الناصر ،)170 /3( ،كتاب الشهادات ،باب الشهادة على األنساب
والرضاع( ،حديث رقم ،)2645 :طوق النجاة ،الطبعة االوىل1422( .ىــ) التاريخ بدون ،مسلم :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت261 :ىـ) ،ادلسند
الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -صحيح مسلم -حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،)1070 /2( ،كتاب الرضاع ،باب حترمي
الرضاعة من ماء الفحل( ،حديث رقم ،)1445/9:دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة والتاريخ بدون ،واللفظ دلسلم.

مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021املسلص الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

118

أخهام الجداث في الفقه الاطالمي والقاهىن اليمني

د/هادي خصام خظً الصسابي

مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت (ٖ )1لى اهه ًدغم هياح الجضاث باليؿب والغيإ ،خُث ههذ اإلااصة
عكم (ٖ:)24لى أهه ًدغم ٖلى اإلاغء مً اليؿب أنىله وفغوٖه ووؿاؤَم ومً جىاؾل مً أبىٍه وأوٌ صعحت مً وؿل
أحضاصٍ وحضاجه.وههذ اإلااصة عكم (ٖ:)25لى أهه ًدغم مً الغيإ ما ًدغم مً اليؿب ....
ا
ْ
وجدتها
ثاهيا :خنم الجمع بين الصوجت

ْ
وحضتها ،ألن الجضاث في َظا بمجزلت ألامهاث في الخغمت ،وكض طهغ
اجفم الفلهاء(ٖ )2لى جدغٍم الجم٘ بحن الؼوحت

هللا جدغٍم الجم٘ بحن الازخحن بلىله حٗالى .... :و أن ججمعىا بين ألاخخين إل ما قد طلف إن هللا مان غفىزا زخيما "
( ,)3والجضاث اولى بخدغٍم الجم٘ في الىياح ،وألن الجم٘ بحن امغأجحن بُنهما كغابت أو عيإ ،فُه كُُٗت للغخم.
مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت (ٖ )4لى أهه ًدغم الجم٘ بحن الؼوحت وحضتها ،خُث ههذ
اإلااصة عكم (ٖ:)27لى أهه ًدغم ٖلى الغحل الجم٘ بحن امغأجحن لى فغى أن أخضَما طهغ خغمذ ٖلُه ألازغي مً
الُغفحن.
ا
ثالثا :خنم حشبيه الصوجت بالجدة في الظهاز
اجفم الفلهاء(ٖ )5لى أن مً قبه ػوحخه بٓهغ حضجه فهى ْهاع ،ؾىاء أواهذ الجضة مً حهت ألام أم ألاب؛ ألن
حكبُه الؼوحت بالجضة مً الجهخحن وئن بٗضث ،هلىله :أهذ ٖلي هٓهغ حضحي ْهاع؛ ألجها حؿمى أما ولها والصة،

والدكبُه بٓهغ ألام أو مً ًدغم ٖلُه هياخها ٖلى الخأبُض حؿخىي فُالخغمت للىله حٗالى:الرًً ًظاهسون مىنم مً
وظائهم ما هً امهاتهم إن امهاتهم الا الالئي ولدنهم و انهم ليقىلىن مىنسا مً القىى و شوزا و إن هللا لعفى غفىز (.)6
املطلب الثاوي :أخهام الجداث في آثاز الىهاح
ُ
هخدضر في َظا اإلاُلب ًٖ أخيام الجضاث في آزاع الىياح في الخًاهت والىفلت ،وطلً ٖلى الىدى آلاحي:

()1قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م.
( )2ابن عابدين :الدر ادلختار مرجع سابق ( ،)28 /3ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)139 :الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج
مرجع سابق ( ،)295 /4البهوتى :كشاف القناع عن منت اإلقناع مرجع سابق (.)75 /5
( )3النساء ،اآلية (.)23
( )4قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م.
()5الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلِب مرجع سابق ( ،)2 /3ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)160 :الشربيين :مغين احملتاج إىل
إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق ( ،)32 /5ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق (.)5 /8
( )6سورة اجملادلة اآلية (.)2
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ا
أول :خق الجدة في الخضاهت
جيىن الخًاهت لليؿاء والغحاٌ مً اإلاؿخدلحن لها ،ئال أن اليؿاء ًلضمً ٖلى الغحاٌ ،ألجهً أقفم وأعفم،
وبها ألُم وأَضي ئلى جغبُت الهغاع ،زم جهغف ئلى الغحاٌ ألجهم ٖلى الخماًت والهُاهت وئكامت مهالر الهغاع أكضع.
وكض ازخلف الفلهاء في مغاجب الجضاث في الخًاهت وخلهً ٖلى أعبٗت اكىاٌ،وطلً ٖلى الىدى الاحي:
اللىٌ الاوًٌ :غي الخىفُت( )1ان جغجِب الخًاهت ًيىن لألم ،زم أم ألام زم أم ألاب ،زم ألازىاث ،زم الخاالث ،زم بىاث
ألازذ زم بىاث ألار ،زم الٗماث ،زم الٗهباث بترجِب ؤلاعر.
اللىٌ الثاويً :غي اإلاالىُت()2ان جغجِب الخًاهت ًيىن لألم ،زم الجضة ألم ،زم الخالت ،زم الجضة ألب وئن ٖلذ،
زم ألازذ ،زم الٗمت ،زم ابىت ألار ،زم للىصخي ،زم لألفًل مً الٗهبت.
اللىٌ الثالثً :غي الكافُٗت()3ان جغجِب الخًاهت ًيىن لألم ،زم أم ألام ،زم أم ألاب ،زم ألازىاث ،زم الخاالث
زم بىاث ألار وبىاث ألازذ ،زم الٗماث ،زم ليل طي مدغم واعر مً الٗهباث ٖلى جغجِب ؤلاعر ،وطَب الكافُٗت في
الجضًض ئلى جلضًم الجضاث ألب ٖلى ألازىاث والخاالث ،وفي اللضًم ئلى جأزحرًَ ًٖ ألازىاث والخاالث.
اللىٌ الغابً٘ :غي الخىابلت()4ان جغجِب الخًاهت ًيىن لألم ،زم أم ألام ،زم أم ألاب ،زم الجض زم أمهاجه ،زم
أزذ ألبىًٍ ،زم ألم ،زم ألب ،زم زالت ألبىًٍ زم ألم زم ألب ،زم ٖمت ،زم زالت أم ،زم زالت أب ،زم ٖمخه ،زم بيذ
أر ،زم بيذ ٖم أب ،زم باقي الٗهبت ألاكغب فاألكغب.
واؾخضلىا بخلضًم أم ألام بما كًاٍ أبى بىغ الهضًم عضخي هللا ٖىه في ٖانم ٖلى ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا
ٖنهما .فلض َلم ٖمغ ػوحخه وله منها ٖانم ،زم جؼوحذ بؼوج آزغ ،ووان لها أم فلبًذ ٖانما ٖىضَا ،فسانمها
ٖمغ ئلى أبي بىغ فلضخى لجضجه (أم أمه) بالخًاهت وكاٌ ٖمغ :ؾمٗذ وأَٗذ.
مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت (ٖ)5لى خم الجضة في الخًاهت ،خُث ههذ اإلااصة عكم ( :)142ئطا
ماجذ ألام أو بُلذ خًاهتها اهخللذ الخًاهت ئلى أمهاتها وأن ٖلىن زم زاالث الهغحر زم ألاب اإلاؿلم زم أمهاث ألاب
وأن ٖلىن زم أمهاث أب ألام زم ألازىاث زم بىاث الخاالث زم بىاث ألازىاث زم بىاث ألازىة زم الٗماث زم بىاتهً زم
بىاث الٗم زم ٖماث ألاب زم بىاتهً زم بىاث أٖمام ألاب ،وئطا أوٗضم اليؿاء اهخللذ الخًاهت ئلى ألاكغب فاألكغب مً
الظوىع الٗهبت اإلاداعم فأن لم ًىحض فاألكغب مً طوي الغخم اإلاداعم فأن ٖضمىا فالٗهبت غحر اإلاداعم فأن ٖضمىا
فظوي ألاعخام اإلاداعم ،وٍلضم في ول صعحت طو الؿببحن ٖلى طي الؿبب الىاخض زم طوي ألام ٖلى طوي ألاب فاطا واها
ٖلى ؾىاء واهذ الخًاهت لألنلر فأن حؿاوٍا في الهالح ًغح٘ لللاضخي وٍجىػ لللاضخي أن ًخجاوػ ًٖ الترجِب في
الخًاهت ئطا عأي في طلً مهلخت الهغحر.
( )1الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلِب مرجع سابق ( ،)47 /3أفندي :رلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر مرجع سابق (.)480 /1
( )2ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)149 :الزرقاين :شرح ُّالزرقاين على سلتصر خليل مرجع سابق (.)471 /4
( )3الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق( ،)192 /5العمراين :البيان يف مذىب اإلمام الشافعي مرجع سابق (.)278 /11
( )4ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق ( ،)245 /8البهويت :كشاف القناع عن منت اإلقناع مرجع سابق (.)496 /5
( )5قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م.
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ا
ثاهيا :هفقت الجدة على خفيدها
ّ (ّ )1
افُٗت( )2والخىابلت ( -)3ئلى ّ
والك ّ
أن هفلت الجضة واحبت ٖلى خفُضَا أو خفُضتها
طَب حمهىع الفلهاء مً  -الخىفُت
ً
بكغوَها ،ؾىاء أواهذ َظا الجضة مً حهت ألاب أم مً حهت ّ
ألام ،وؾىاء أواهذ واعزت أم غحر واعزه؛الن الجضاث
امهاث.
واؾخضٌ الجمهىع ٖلى طلً بما ًلي- :
كىله حٗالى :و قض ى زبو الا حعبدوا الا اًاه و بالىالدًً اخظاها ()4أي :أمغ عبً وكضخى أن ال حٗبضوا ئال ئًاٍ،أمغ

ؾبداهه وحٗالى ووصخى بالىالضًً ئخؿاها ،وؤلاهفاق ٖليهما خاٌ فلغَما مً أخؿً ؤلاخؿان ،وكىله حٗالى:و وصيىا
الاوظان بىالدًه خظىا و إن جاهداك على أن حشسك بي ما ليع لو به علم فال جطعهما إلي مسجعنم فأهبئنم بما
لىخم حعملىن (.)5
وكىله حٗالى و وصيىا الاوظان بىالدًه خظىا و إن جاهداك على أن حشسك بي ما ليع لو به علم فال
جطعهما إلي مسجعنم فأهبئنم بما لىخم حعملىن ( )6والكىغ للىالضًً َى اإلايافأة لهما أمغ ؾبداهه وحٗالى الىلض أن
ًيافئ لهما وٍجاػي بٌٗ ما وان منهما ئلُه مً التربُت والبر والُٗف ٖلُه والىكاًت مً ول قغ ومىغوٍ وطلً ٖىض
عجؼَما ًٖ اللُام بأمغ أهفؿهما والخىائج لهما وئصعاع الىفلت ٖليهما خاٌ عجؼَما وخاحتهما مً باب قىغ الىٗمت

فيان واحبا وكىله حٗالى:و إن جاهداك على أن حشسك بي ما ليع لو به علم فال جطعهما و صاخبهما في الدهيا
معسوفا

()7

وَظا في الىالضًً اليافغًٍ فاإلاؿلمان أولى وؤلاهفاق ٖليهما ٖىض الخاحت مً أٖغف اإلاٗغوف وكىله حٗالى

اما ًبلغً عىدك النبا أخدهما أو لالهما فال جقل لهما أف و ل جنهسهما و قل لهما قىل لسيما ( ،)8وأهه هىاًت ًٖ
هالم فُه يغب ئًظاء ،ومٗلىم أن مٗجى الخأطي بترن ؤلاهفاق ٖليهما ٖىض عجؼَما وكضعة الىلض أهثر فيان الىهي ًٖ
الخأفُف جهُا ًٖ جغن ؤلاهفاق صاللت ،هما وان جهُا ًٖ الكخم والًغب صاللت ,والجضة واألم في طلً ؾىاء واهذ أم ألام
امأم ألاب وئن ٖلىن.
وبما عوي ًٖ حابغ بً ٖبض هللا  -عضخي هللا ٖىه  -أن «عحال حاء ئلى عؾىٌ هللا  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -ومٗه
أبىٍ فلاًٌ :ا عؾىٌ هللا ئن لي ماال وئن لي أبا وله ماٌ وئن أبي ًغٍض أن ًأزظ مالي فلاٌ عؾىٌ هللا  -نلى هللا ٖلُه

( )1الكاساين :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،)30 /4( ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،ىـ 1986 -م،
الزيلعي :تبيني احلقائق شرحكنز الدقائق وحاشية الشلِب مرجع سابق (.)63 /3
( )2الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق ( ،)192 /5العمراين :البيان يف مذىب اإلمام الشافعي مرجع سابق (.)278 /11
( )3ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق ( ،)212 /8كشاف القناع عن منت اإلقناع مرجع سابق (.)480 /5
( )4سورة اإلسراء :آية .23
( )5سورة العنكبوت :آية .8
( )6سورة العنكبوت :آية .8
( )7سورة لقمان :آية.15 :
( )8سورة اإلسراء :آية .23
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وؾلم  -أهذ ومالً ألبًُ»( )1أياف ماٌ الابً ئلى ألاب فالالم للخملًُ وْاَغٍ ًلخضخي أن ًيىن لألب في ماٌ ابىه
خلُلت اإلالً فان لم جثبذ الخلُلت فال أكل مً أن ًثبذ له خم الخملًُ ٖىض الخاحت.
وٍغي اإلاالىُت()2أن هفلت الجضاث ال ججب ٖلى الاخفاص
والساجح :ما طَب الُه الجمهىع للىة ما اؾخضلىا به وألن الجضة جلىم ملام ألام في هثحر مً ألاخيام.
مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن ألاخىاٌ الشخهُت(ٖ )3لى أن هفلت الجضة ٖلى خفُضَا وئن هؼٌ ،خُث ههذ
اإلااصة عكم (ٖ :)161لى أن هفلت ألاب وأن ٖال وألام وأن ٖلذ اإلاٗؿغًٍ ولى واها كاصعًٍ ٖلى الىؿب ٖلى الىلض وأن هؼٌ
ألاكغب اإلاىؾغ طهغا وان أو أهثى هبحرا أونغحرا وجلؿم بحن أوالص الُبلت الىاخضة اإلاىؾغًٍ بدؿب ؤلاعر.

املبدث الثالث :أخهام الجداث في الخدود والقصاص
هىضر في َظا اإلابدث خىم كخل الجضة بدفُضَا ،أو كُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله ،أو خضَا ئطا كظفخه؛ وطلً في
مُلبحن وطلً ٖلى الىدى آلاحي:
املطلب ألاوى  :خنم قخل الجدة بدفيدها
ازخلف الٗلماء في اللهام مً الجضة اطا كخلذ خفُضَا او خفُضتها ٖلى كىلحن:
القىى ألاوى أهه ال كهام ٖلى الجضة اطا كخلذ خفُضَا او خفُضتها ،ؾىاء واهذ الجضة أم ألام أم أم ألاب وئن
ً
()4
ٖلىن ،وئن ازخلفا في الضًً ،ألن الجضاث أمهاث وكُاؾا ٖلى مى٘ اللهام مً ألاب أو الجض ،وَى مظَب الخىفُت
واإلاالىُت في كىٌ ( )5والكافُٗت

()6

والخىابلت(,)7

()1أخرجو أبو داود :سنن أيب داود مرجع سابق ( ،)514/3كتاب البيوع واالجارات ،باب يف الرجل يأكل من مال ولده ،أبن ماجو :سنن أبن ماجو مرجع
سابق( ،)769 /2كتاب التجارات ،باب ما للرجل من مال ولده ،وصححو االلباين،األلباين :أبو عبد الرمحن زلمد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن
آدم ،األشقودري األلباين (ت1420 :ىـ) ،صحيح اجلامع الصغري وزيادتو ،سابق ((،)311 /1حديث رقم ،)2292 :ادلكتب اإلسالمي ،الطبعة والتاريخ
بدون.
( )2ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)148 :الزرقاين :شرح ُّالزرقاين على سلتصر خليل مرجع سابق (.)471 /4
( )3قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م.
( )4ادلرغيناين :علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ادلرغيناين (ت593 :ىـ) ،اذلداية يف شرح بداية ادلبتدي ،حتقيق :طالل يوسف ،)445/4( ،دار احياء الرتاث
العريب  -بريوت  -لبنان الطبعة والتاريخ بدون،الزيلعي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلِب مرجع سابق ( ،)2 /3ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع
سابق (ص ،)160 :الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق ( ،)32 /5ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق (.)105 /6
()5ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص.)227 :
( )6الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق (.)243 /5
()7ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق ( ،)286 /8البهويت :كشاف القناع عن منت اإلقناع مرجع سابق (.)528 /5
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القىى الثاويً :غي اإلاالىُت ()1أن الجضة جلخل بدفُضَا بكغٍ ان جطجٗه وجظبده كُاؾا ٖلى الاكخهام مً
ألاب ٖىضَم.
واؾخضلىا بما عوي ٖمغ بً الخُاب كاٌ :ؾمٗذ عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ًلىٌ« :ال ًلاص الىالض
ً
بالىلض»( )2وبما عوي حابغ بىٗبض هللا ان عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم«اهذ ومالً ألبًُ»( )3وألن الجضاث ؾببا
ً
لىحىصٍ وئن وان بىاؾُت ،فال ًيىن الخفُض أو الخفُضة ؾببا إلٖضامها.
ً
الساجح :اللىٌ ألاوٌ للىة ما أؾخضٌ به الجمهىع وألن الجضة ال جلخل بدفُضَا غالبا لكفلتها به فُيىن طلً قبهت في
ؾلىٍ اللهام؛ وألن الجضة ال حؿخدم الٗلىبت بؿبب خفُضَا؛ ألجها حؿببذ إلخُائه وئن وان بىاؾُت فمً اإلاداٌ
أن ًيىن الىلض ؾببا إلفىائها.
مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن الجغائم والٗلىباث(ٖ )4لى أال ًلخو مً الجضة بدفُضَا خُث ههذ اإلااصة عكم
(ٖ :)233لى أهه ئطا اٖخضي ألانل ٖلى فغٖه باللخل أو الجغح فال كهام وئهما ًدىم بالضًت أو ألاعف وٍجىػ حٗؼٍغ
الجاوي في َظٍ الخالت بالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى زالر ؾىىاث أو بالغغامت في اللخل وبالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى زالزت
أقهغ أو بالغغامت في الجغح ما لم ًدهل ٖفى.
املطلب الثاوي :أخهام الجداث في الخدود (القرف والظسقت)
هخدضر في َظا اإلاُلب ًٖ خىم كظف الجضة خفُضَا وؾغكت الجضة مً ماله ،وطلً ٖلى الىدى آلاحي:

ا
أول :خنم قرف الجدة خفيدها:

ازخلف الفلهاء في خىم كظف الجضة خفُضَا الى كىلحن:
القىى ألاوى:طَب الخىفُت()5والكافُٗت()6والخىابلت( )7واإلاالىُت في كىٌ( )1ئلى ٖضم وحىب الخض ٖليها بلظف خفُضَا
خفُضَا وئن ؾفل؛ ألن ألامىمت مٗجى ٌؿلِ اللهام فمىٗذ الخض؛ وألن الخض ًضعأ بالكبهاث فال ًجب لىلض
()1ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص.)227 :
( )2اخرجو الرتمذي :اجلامع الكبري(سنن الرتمذي) مرجع سابق ( ,)231 /3أبواب الديات ,باب ما جاء يف الرجل يقتل ابنو ,يقاد منو أم ال(,حديث رقم, )1400 :
أبن ماجو :أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويين (ت 273 :ىـ)  ،سنن أبن ماجو  ،كتب حواشيو :زلمود خليل  ,)888 /2( ,كتاب الديات ,باب ال يقتل
والد بولده( ,حديث رقم ،)2662 :مكتبة أيب ادلعاطي  ،الطبعة والتاريخ بدون ,أخرجو البيهقي :السنن الكربى للبيهقي مرجع سابق ( ,)69 /8كتاب
اجلراح (اجلنايات) ,باب الرجل يقتل ابنو(,حديث رقم ,)15964 :وصححو االلباين ,االلباين :صحيح اجلامع الصغري وزياداتو مرجع سابق (/2
(,)1279حديث رقم ,)7744:واللفظ للرتمذي .
( )3سبق خترجيو (ص.)13:
( )4قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م.
()5أفندي :رلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،مرجع سابق (.)608 /1
()6النووي  :روضة الطالبني وعمدة ادلفتني ( ،)106 /10مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق (.)461 /5
( )7ابن قدامة :ادلغين البن قدامة ( ،)97 /9كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)104 /6
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الىلض ٖلى حضجه ،للىله حٗالى :و قض ى زبو الا حعبدوا الا اًاه و بالىالدًً اخظاها اما ًبلغً عىدك النبا
أخدهما أو لالهما فال جقل لهما اف و ل جنهسهما و قل لهما قىل لسيما

()2

والىهي ًٖ الخأفُف هها ههي ًٖ الًغب صاللت ،فلى خضث الجضة وان يغبه الخض بؿبب خفُضَا؛ وألن
ً
اإلاُالبت بدض اللظف لِـ مً ؤلاخؿان في شخيء فيان مىفُا هها بلىله حٗالى و قض ى زبو الا حعبدوا الا اًاه و

بالىالدًً اخظاها اما ًبلغً عىدك النبا أخدهما أو لالهما فال جقل لهما اف و ل جنهسهما و قل لهما قىل لسيما
()3

القىى الثاويً:غي اإلاالىُت( )4أن الجضة جدض ئطا كظفذ ولض ولضَا للىله حٗالى :و الرًً ًسمىن املدصىاث ثم لم ًاجىا
بازبعت شهداء فاجلدوهم ثماهين جلدة و ل جقبلىا لهم شهادة ابدا و اولئو هم الفاطقىن( )5والغاجر َى اللىٌ
ألاوٌ للىة أصلخه وألهه ًخماشخى م٘ الىو واإلاٗلىٌ.
مىقف القاهىن اليمني- :
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن الجغائم والٗلىباث(ٖ )6لى أن ال جلبل صٖىي اللظف مً الفغٕ ٖلى الانل –الجضة  -خُث
ههذ اإلااصة عكم (.... :)290وال جلبل صٖىي اللظف مً فغٕ يض أنله.
ا
ثاهيا :خنم طسقت الجدة مً ماى خفيدها:
ازخلف الفلهاء في كُ٘ ًض الجضة ئطا ؾغكذ مً ماٌ خفُضَا الى كىلحن:
القىى الاوى:طَب حمهىع (الخىفُت( )7والكافُٗت ()8والخىابلت( ))9ئلى ٖضم كُ٘ ًض الجضة ئطا ؾغكذ مً ماٌ ولض الىلض
ً
وئن ؾفل صعءا للكبهت ،للىله نلى هللا ٖلُه وؾلم «أهذ ومالً ألبًُ»()10وإلاا بُنهما مً الاجداص والاقتران؛ وألن ماٌ
ول منهما مغنض لخاحت آلازغ ،وألن للجضة أن جضزل بِذ ولض ولضَا بغحر ئطن ٖاصة ،فازخل مٗجى الخغػ؛ وألن اللُ٘
بؿبب الؿغكت فٗل ًفضخي ئلى كُ٘ الغخم وطلً خغام ،واإلافضخي ئلى الخغام خغام.

()1ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص.)227 :
()2سورة اإلسراء آية (.)23
()3سورة اإلسراء آية ()23
الرعيين ادلالكي (ت 954 :ىـ)،مواىب اجلليل لشرح
()4احلطاب :مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن الطرابلسي ادلغريب ،ادلعروف باحلطاب ُّ
سلتصر اخلليل ،حتقيق :زكريا عمريات )298/6( ،دار عامل الكتب بريوت -لبنان ،طبعة وتاريخ بدون ،القوانني الفقهية (ص)234 :
( )5سورة النور آية ()4
( )6قانون اجلرائم والعقوبات رقم ( )12لسنة 1994م.
()7ادلرغيناين :اذلداية يف شرح بداية ادلبتدي مرجع سابق (،)366 /2الكاساين :بدائع الصنائع يف ترتيبالشرائع مرجع سابق (.)70 /7
( )8العمراين :البيان يف مذىب اإلمام الشافعي مرجع سابق ( ،)476 /12الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج مرجع سابق (.)356 /4
( )9ابن قدامة :ادلغين البن قدامة مرجع سابق( ،)133 /9البهويت :كشاف القناع عن منت اإلقناع مرجع سابق (.)141 /6
( )10سبق خترجيو (ص)13:
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والجضة جلىم ملام ألام،فال ًجىػ كُ٘ ؤلاوؿان بأزظ ما أمغ الىبي  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -بأزظٍ ،وال أزظ
ما حٗله الىبي  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -ماال له مًافا ئلُه؛ وألن الخضوص جضعأ بالكبهاث ،وأٖٓم الكبهاث أزظ الغحل
مً ماٌ حٗله الكغٕ له ،وأمغٍ بأزظٍ وأوله.
القىى الثاويً:غي اإلاالىُت ()1أن الجضة جلُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماٌ خفُضَا لٗمىم كىله حٗالى ﱩﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﱩ

(.)2

(.)2

والغاجر ما طَب الُت الجمهىع للىة ما اؾخضلىا به والن الخضوص جضعأ بالكبهاث والكبهت َىا كىٍت
مىقف القاهىن اليمني:
أهض اإلاكغٕ الُمجي في كاهىن الجغائم والٗلىباث(ٖ )3لى أن الجضة لى ؾغكذ مً ماٌ خفُضَا ال جدض خُث ههذ
اإلااصة(ٖ )299لى أجهال حٗخبر حغٍمت الؿغكت خضًت في ألاخىاٌ الخالُت:
-2ئطا خهلذ الؿغكت بحن ألانىٌ والفغوٕ أو بحن الؼوححن أو بحن اإلاداعم.

الخاجمت
بٗض الاهتهاء مً بدث مىيىٕ "أخيام الجضاث في الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الُمجي" والظي جىاوٌ فُه الباخث
اإلالهىص بأخيام الجضاث وبُان ألاخيام اإلاخٗللت بمحراثهً ،وخىم هياح الجضاث باليؿب والغيإ والجم٘ بحن الجضة
وكغٍبتها ،ومٗغفت ألاخيام اإلاخٗللت بدم الجضة في الخًاهت والىفلت ٖلى خفُضَا ،وخىم كخل الجضة بدفُضَا ،أو
كُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله ،أو خضَا ئطا كظفخه،وزلو الباخث الى الىخائج والخىنُاث آلاجُت:
ا
أول :الىخائج
 .1جبحن أن أخيام الجضاث هي :ألازاع الكغُٖت اإلاترجبت ٖلى جهغفاث الجضاث وما ًثبذ لهً مً خلىق
وٖليهً مً واحباث.
 .2جبحن أن الجضاث ئطا احخمًٗ ًغزً أهثر مً حضجحن.
 .3جغر الجضاث الؿضؽ ٖىض ٖضم وحىص ألام أو حضة أكغب ،وجذجب بىحىص ألام أو حضة أكغب.
 .4جبحن أهه ًدغم هياح الجضاث باليؿب أو بالغيإ ،وأن ًجم٘ بحن الجضة وكغٍبتها ،وهظا حكبُه الؼوحت
بٓهغ الجضة.
 .5جلضم الجضة في الخًاهت ًٖ غحرَا مً ؤلاهار واألم.
ً .6جب ٖلى الخفُض أو الخفُضة الىفلت ٖلى الجضة ،أم ألام او أم ألاب وئن ٖلىن

( )1ابن جزي :القوانني الفقهية مرجع سابق (ص ،)235 :الزرقاين :شرح ُّالزرقاين على سلتصر خليل ،مرجع سابق (.)170 /8
()2سورة ادلائدة:آية(.)38
()3قانون اجلرائم والعقوبات رقم ( )12لسنة 1994م.
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 .7ال جلخل الجضة بدفُضَا ئطا كخلخه ،وال جلُ٘ ًضَا ئطا ؾغكذ مً ماله ،وال ًلام ٖليها خض اللظف ئطا
كظفخه.
ا
ثاهيا :الخىصياث
 -1الٗمل ٖلى ئفغاص ألاخيام اإلاخٗللت بالجضاث في مىاص اللاهىن الُمجي.
 -2الخأهُض ٖلى خم الجضاث في اإلاحرار هؿائغ الىاعزاث مً اليؿاء.
 -3ػٍاصة الىعي لضي الفغص وألاؾغة واإلاجخم٘ بدلىق الجضاث ومالهً وما ٖليهً مً واحباث.

املصادز واملساجع

ا
اول :القسآن النسيم
ا
ثاهيا :لخب املساجع واملصادز
-1

ابً حؼي :أبى اللاؾم ،مدمض بً أخمض بً مدمض بً ٖبض هللا ،ابً حؼي اليلبي الغغهاَي (ثَ741 :ـ) ،اللىاهحن الفلهُت.

الُبٗت والخاعٍش بضون.
-2

ابً حجغ :أبى الفًل أخمض بً ٖلي بً مدمض بً أخمض بً حجغ الٗؿلالوي( ،ثَ852 :ـ) ،الخلخُو الخبحر في جسغٍج أخاصًث

الغافعي الىبحر ،جدلُم :أبى ٖانم خؿً ،صاع الىخب الٗلمُت بحروث -لبىان ،الِ بٗت ألاولى َ1419ـ1989 .م.
-3

ابً ٖابضًً :مدمض أمحن بً ٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ ٖابضًً الضمكلي الخىفي (ثَ1252 :ـ) ،عص اإلادخاع ٖلى الضع اإلاسخاع ،صاع

الفىغ-بحروث ،الُبٗت الثاهُتَ1412 ،ـ 1992 -م.
-4

ابً كضامه :أبى مدمض مىفم الضًً ٖبض اَلل بً أخمض بً مدمض بً كضامت اإلالضسخي زم الضمكلي الخىبلي ،الكهحر بابً كضامت اإلالضسخي)

(ثَ 621 :ـ) ،اإلاغجي قغح مسخهغ الخغقي ،اإلاغجي البن كضامت ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،الُبٗت الاولىَ 1411 ،ـ 1481 /م.
-5

أبً ماحه :أبى ٖبض هللا مدمض بً ًؼٍض اللؼوٍجي (ثَ 273 :ـ) ،ؾجن أبً ماحه ،هخب خىاقُه :مدمىص زلُل ،هخاب الضًاث،

مىخبت أبي اإلاٗاَي ،الُبٗت والخاعٍش بضون.
-6

ابً مىٓىع :أبى الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغم ،لؿان ،صاع ناصع ،بحروث –لبىان ،الُبٗت الثالثتَ 1414( ،ـ).

-7

أبى صاوص :أبي صاوص ؾلُمان بً الاقٗث السجؿخاوي الاػعصي (ث ،)ٌ275 :ؾجن أبي صاوص ،صاع ابً خؼم ،بحروث -لبىان ،الُبٗت

الاولى 1997 – ٌ1418م.
-8

أفىضيٖ :بض الغخمً بً مدمض بً ؾلُمان اإلاضٖى بكُخي ػاصٌٍٗ ،غف بضاماص أفىضي (ثَ1078 :ـ) ،مجم٘ ألاجهغ في قغح ملخلى

ألابدغ ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،الُبٗت و الخاعٍش بضون.
-9

الالباوي،ألالباوي :أبى ٖبض الغخمً مدمض هانغ الضًً ،بً الخاج هىح بً هجاحي بً آصم ،ألاقلىصعي ألالباوي (ثَ1420 :ـ) ،صخُذ

الجام٘ الهغحر وػٍاصجه ،اإلاىخب ؤلاؾالمي ،الُبٗت والخاعٍش بضون،
-10

ألالباوي :أبى ٖبض الغخمً مدمض هانغ الضًً ،بً الخاج هىح بً هجاحي بً آصم ،ألاقلىصعي ألالباوي (ثَ1420 :ـ) ،ئعواء الغلُل في

جسغٍج أخاصًث مىاع الؿبُل ،ئقغاف :ػَحر الكاوَل ،هخاب الفغائٌ (خضًث عكم ،)1682 :اإلاىخب ؤلاؾالمي – بحروث ،الُبٗت الثاهُت َ 1405ـ -
1985م.
-11

آلامضي :ؾُف الضًً أبى الخؿً ٖلي بً أبي ٖلي بً مدمض ،ألاخيام في أنىٌ ألاخيام ،صاع الفىغ ،بحروث –لبىان ،الُبٗت ألاولى،

(َ1417ـ1996-م).
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البساعي :أبى ٖبض هللا مدمض بً ئؾماُٖل .صخُذ البساعي جدلُم :مدمض ػَحر بً هانغ الىانغَ ،ىق الىجاة ،الُبٗت الاولى.

(َ1422ــ).
-13

البرهتي :مدمض ٖمُم ؤلاخؿان اإلاجضص ي ،الخٗغٍفاث الفلهُت ،صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت بضونَ1424 ,ـ 2003 -م.

-14

البهىحي :مىهىع بً ًىوـ بً نالح الضًً ابً خؿً بً ئصعَـ البهىحى الخىبلي (ثَ1051 :ـ) ،هكاف اللىإ ًٖ متن ؤلاكىإ ،صاع الىخب الٗلمُت

بحروث – لبىان ،الُبٗت والخاعٍش بضون.
-15

البيهلي :أخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى الخؿغوحغصي الخغاؾاوي أبى بىغ البيهلي (ثَ458 :ـ) ،الؿجن الىبري ،جدلُم مدمض ٖبض اللاصع

ُٖا ،باب فغى الجضة و الجضجحن( ،خضًث عكم ،)12348 :صاعالىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت الثالثتَ 1424 ,ـ  2003 -م.
-16

الترمظي :مدمض بً ِٖسخى بً ؾىعة بً مىسخى بً الطخان الترمظي (ثَ279:ـ) الجام٘ الىبحر (ؾجن الترمظي) جدلُم :قُٗب

الاعهإوٍ ،هخاب الفغائٌ ،الغؾالت الٗلمُت – بحروث - ،الُبٗت الاولىَ 1430,ـ .2009 -
ُ
الخاهم :أبى ٖبض هللا الخاهم مدمض بً ٖبض هللا بً مدمض بً خمضوٍه بً وُٗم بً الخىم الًبي الُهماوي الىِؿابىعي (ث:
-17
َ405ـ)( ،اإلاؿخضعن ٖلى الصخُدحن) ،جدلُم :مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا ،هخاب الفغائٌ ،صاع الىخب الٗلمُت – بحروث ،الُبٗت ألاولى,
َ1411ـ – 1990م.
-18

الخُاب :قمـ الضًً أبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖبض الغخمً الُغابلسخي اإلاغغبي ،اإلاٗغوف بالخُاب ُّ
الغُٖجي اإلااليي (ث954 :

َـ)،مىاَب الجلُل لكغح مسخهغ الخلُل ،جدلُم :ػهغٍا ٖمحراث،صاع ٖالم الىخب بحروث -لبىانَ ،بٗت وجاعٍش بضون ،اللىاهحن الفلهُت.
-19

زالف ٖبض الىَابٖ :لم أنىٌ الفله ،صاع الللم للُباٖت واليكغ ،بحروث – لبىان -الُبٗت الٗكغونَ1406( ،ـ1986-م) ،ػٍضان،

الىححز في ٖلم أنىٌ الفله.
-20

الضاعكُجي :أبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً أخمض بً مهضي بً مؿٗىص بً الىٗمان بً صًىاع البغضاصي الضاعكُجي (ثَ385 :ـ) ،ؾجن الضاعكُجي،

خلله ويبِ ههه وٖلم ٖلُه :قُٗب ألاعهاؤوٍ ،هخاب الفغائٌ ،مإؾؿت الغؾالت بحروث – لبىان ،الُبٗت ألاولىَ 1424 ،ـ  2004 -م
-21

الغاػي :فسغ الضًً مدمض بً ٖلي بً ٖمغ ،اإلادهىٌ في ٖلم أنىٌ الفله ،جدلُم ٖاصٌ أخمض ٖبض اإلاىحىص وٖلي مدمض مفىضخي،

مىخبت هؼاع مهُفى الباػ ،مىت اإلاىغمت ،الغٍاى ،الُبٗت ألاولىَ1414( ،ـ1993-م).
-22

عيا :مدمض عقُض بً ٖلي عيا بً مدمض قمـ الضًً بً مدمض بهاء الضًً بً مىال ٖلي زلُفت الللمىوي الخؿُجي (اإلاخىفى:

َ1354ـ) ،جفؿحر اللغآن الخىُم (جفؿحر اإلاىاع) ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت للىخاب 1990 ,م.
-23

الؼعكاويٖ :بض الباقي بً ًىؾف بً أخمض الؼعكاوي اإلاهغي (ثَ1099 :ـ) ،قغح ُّ
الؼعكاوي ٖلى مسخهغ زلُل ،يبُه وصدخه وزغج

آًاجهٖ :بض الؿالم مدمض أمحن ،صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت ألاولىَ 1422 ،ـ  2002 -م
-24

الؼٍاث وآزغون مجم٘ اللغت ،أخمض الؼٍاث وئبغاَُم مهُفى وخامض ٖبض اللاصع ومدمض الىجاع ،اإلاعجم الىؾُِ ،صاع

الضٖىة ،اللاَغة الُبٗت والخاعٍش بضون.
ػٍضان :صٖ /بض الىغٍم ،الىححز في ٖلم أنىٌ الفله.
-25
ْ
ّ
الكل ِب ّ ِي،
-26
الؼٍلعيٖ :ثمان بً ٖلي بً مذجً الباععي ،فسغ الضًً الؼٍلعي (ثَ 743 :ـ) ،جبُحن الخلائم قغح هجز الضكائم وخاقُت ِ
ْ
ّ
الكل ِب ُّي ،اإلاُبٗت الىبري ألامحرًت  -بىالق ،اللاَغة ،الُبٗت ألاولىَ1313 ،ـ.
خاقُت :قهاب الضًً أخمض ِ
الكغبُجي :قمـ الضًً مدمض بً أخمض الخُُب الكغبُجي الكافعي (ثَ977 :ـ) ،مغجي اإلادخاج ئلى مٗغفت مٗاوي ألفاّ اإلانهاج ،صاع الىخب
-27
الٗلمُت الُبٗت ألاولىَ1415 ،ـ 1994 -م.
-28

الكىواوي :مدمض بً ٖلي بً مدمض ،ئعقاص الفدىٌ ئلى جدلُم الخم في ٖلم ألانىٌ ،جدلُم وحٗلُم ص /أخمض ٖؼو ٖىاًت ،صاع

الؿالم ،اللاَغة ،الُبٗت ألاولىَ1418( ،ـ1998-م).
-29

الٗمغاوي :أبى الخؿحن ًدحى بً أبي الخحر بً ؾالم الٗمغاوي الُمجي الكافعي (ثَ558 :ـ) ،البُان في مظَب ؤلامام الكافعي ،جدلُم:

كاؾم مدمض الىىعي ،صاع اإلانهاج – حضة ،الُبٗت والخاعٍش بضون.
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أخهام الجداث في الفقه الاطالمي والقاهىن اليمني

د/هادي خصام خظً الصسابي

-30

الفُىمي :أخمض بً مدمض بً ٖلي ثَ770ـ ،اإلاهباح اإلاىحر في غغٍب الكغح الىبحر ،اإلاىخبت الٗلمُت – بحروث ،الُبٗت والخاعٍش بضون.

-31

الياؾاويٖ :الء الضًً ،أبى بىغ بً مؿٗىص بً أخمض الياؾاوي الخىفي ،بضائ٘ الهىائ٘ في جغجِب الكغائ٘ ،صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت:

الثاهُتَ1406 ،ـ 1986 -م.
-32

اإلاغغُىاويٖ :لي بً أبي بىغ بً ٖبض الجلُل الفغغاوي اإلاغغُىاوي (ثَ593 :ـ) ،الهضاًت في قغح بضاًت اإلابخضي ،جدلُمَ :الٌ

ًىؾف ،صاع اخُاء الترار الٗغبي  -بحروث  -لبىان الُبٗت والخاعٍش بضون.
-33

مؿلم :مؿلم بً الدجاج أبى الخؿً اللكحري الىِؿابىعي (ثَ261 :ـ) ،اإلاؿىض الصخُذ اإلاسخهغ بىلل الٗضٌ ًٖ الٗضٌ ئلى

عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم  -صخُذ مؿلم -جدلُم :مدمض فإاص ٖبض الباقي صاع ئخُاء الترار الٗغبي – بحروث.
-34

الىىوي :أبى ػهغٍا مدحي الضًً ًدحى بً قغف الىىوي (اإلاخىفىَ676 :ـ) ،عويت الُالبحن وٖمضة اإلافخحن ،جدلُم :ػَحر

الكاوَل ،اإلاىخب ؤلاؾالمي ،بحروث -صمكمٖ -مان ،الُبٗت الثالثت َ1412ـ 1991 /م.
ا
ثالثا :القىاهين
-35

كاهىن الاخىاٌ الشخهُت الُمجي عكم ( )20لؿىت 1992م.

-36

كاهىن الجغائم والٗلىباث الُمجي عكم ( )12لؿىت 1994م.
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""الجرائم التي ثثىر حىل الاثبات باملحررات إلالكتروهية واملضإولية عن الخطأ فيها
 وجدي هافع عسمي/د.ط
عىيضات

""دراصة مقارهة

"الجرائم التي ثثىر حىل الاثبات باملحررات إلالكتروهية واملضإولية عن الخطأ فيها"دراصة مقارهة
Crimes that arise around proof in electronic documents and
responsibility for errors in them "comparative study"

 وجدي هافع عسمي عىيضات/د.ط
 ملغرب- جامعة محمد ألاول –كلية العلىم القاهىهية والاقحصادية والاجحماعية
: امللخص
 كض ػاص مً أهمُت الخضًث ًٖ صوع أصلت ؤلازباث ؤلالىتروهُت ومضي،ئن خضازت اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت وجسىف ألافغاص مً الضزىٌ فيها والاعجباٍ بها
 ئال أن هظه اإلادغعاث كض جخٗغى،فالىؾائل ؤلالىتروهُت لها مياهت هامت في مجاٌ ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت مضهُت واهذ أو ججاعٍت،حجُتها في ؤلازباث
للٗضًض مً الاهتهاواث منها ما ًيىن بهىعة زُأ ًهضع ًٖ الجهت اإلاخسههت باإلاهاصكت ؤلالىتروهُت "حهاث الخىزُم ؤلالىترووي" ًترجب ٖليها اإلاؿإولُت
و ٖلُه فلض وان ٖلى الدكغَٗاث أن جخضزل مً زالٌ جبُان، أو أن جيىن بهىع حغائم جمـ بذجُت وصخت هظه اإلادغعاث،اإلاضهُت ٖلضًت واهذ أو جلهحرًت
ً
 أًًا ججغٍم ألافٗاٌ التي جمـ بذجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت وجبُان،َبُٗت هظه اإلاؿإولُت اإلاضهُت اإلاترجبت ًٖ الخُأ مً كبل حهاث الخهضًم ؤلالىترووي
 أيف ئلى طلً فلض ٖمضث الدكغَٗاث ئلى جبُان َغق الًُٗ اللاهىهُت في حجُت،نىعها والخىهُو ٖلى ٖلىباث عاصٖت في خاٌ اعجياب هظه الجغائم
ً
.اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ملاعهت بىٓحرتها الىعكُت
. ؤلاهياع، التزوٍغ،ًُٗ ال، حهاث الخىزُم ؤلالىترووي،-الٗلضًت والخلهحرًت-  اإلاؿإولُت اإلاضهُت، الازباث، اإلادغعاث ؤلالىتروهُت:الكلمات املفحاحية
Abstract :
The modernity of electronic transactions and the fear of individuals entering into and being associated
with them, has increased the importance of talking about the role of electronic proof evidence and its validity
in the proof. The electronic means have an important place in the field of proving legal actions, whether civil
or commercial, but these documents may be exposed to many Violations, including what is wrongly issued by
the authority specialized in electronic authentication, "electronic authentication bodies" result in civil
liability, whether contractual or default, Or that they are images of crimes that affect the authenticity and
authenticity of these documents, and accordingly, the legislation had to intervene by clarifying the nature of
this civil liability resulting from the error on the part of the electronic certification bodies, as well as the
criminalization of acts that affect the authenticity of electronic documents, showing their pictures, and
stipulating deterrent penalties in In the event that these crimes are committed, in addition to that, the
legislations have tended to clarify the legal ways of challenging the authenticity of electronic documents
compared to their paper counterparts.
Key words: electronic documents, proof of legal actions, civil liability - contractual and default,
electronic authentication bodies, forgery, denial.
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"دراصة مقارهة"

ط.د /وجدي هافع عسمي
عىيضات

املقدمة
ً
ً
هائال في مجاٌ الاجهاالث وجىىىلىحُا اإلاٗلىماثً ،
بضء بازترإ حهاػ
قهض الٗالم في آلاوهت ألازحرة جُىعا
ً
ً
الخاؾب آلالي ،ومغوعا بخُىٍغ اؾخسضام هظا الجهاػ واهسغاَه في قتى مُاصًً الخُاة الٗملُت ،وونىال إلًجاص أقياٌ
حضًضة لالجهاٌ والخٗامل بحن مجخمٗاث الٗالم اإلاسخلفت ،أهمها ؤلاهترهذ ،والظي أخضر بضوعه ما ٌؿمى بثىعة
اإلاٗلىماث أو الثىعة الهىاُٖت الثالثت.1
هما أن الخُىع الهائل في مجاٌ هٓم الاجهاالث واإلاٗلىماث ،واهدكاع اؾخسضامها في الخفاوى ٖلى الٗلىص
ً
ؾىاء ٖلى مؿخىي
ولُض حضًض هى الضلُل الغكمي ،2الظي ٌٗخبر مً اإلاىيىٖاث اإلاهمت
وئبغامها ،أصي ئلى بؼوٙ
قمـ ِ
ِ
الؿاخت الضولُت أو اإلادلُت ،طلً إلاا ًثحره مً أمىع مهمت في مجاٌ ئزباث مٗامالث الخجاعة ؤلالىتروهُت ،الؾُما وأهه كض
جم الخدىٌ مً اؾخسضام الضٖاماث الىعكُت ئلى الضٖاماث ؤلالىتروهُت ،هظا وئن وان له الٗضًض مً الفىائض والؿغٖت
ُ
ًىخىفه الٗضًض مً اإلاكىالث ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي واللاهىوي والخلني.
والؿهىلت في ئحغاء اإلاٗامالث ،ئال أهه
ً
فالىؾائل اإلاؿخدضزت جً٘ أمام اللاض ي هما هائال مً اإلاٗلىماث في نىعة عؾائل أو بغكُاث ًٖ َغٍم الخلىـ
أو مدغعاث ًٖ َغٍم الفاهـ أو ٖلىص مسؼهت ٖلى الخاؾىب ،لُسخاع اللاض ي منها ما ًخٗلم بٓغوف الضٖىي
والىكائ٘ اإلاٗغويت ٖلُه ،3هما وٍترجب ٖلى الاٖتراف بذجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث ئمياهُت ؤلازباث
باإلادغعاث ؤلالىتروهُت في الخهغفاث اللاهىهُت مضهُت واهذ أو ججاعٍت ،وهظا بُبُٗت الخاٌ ًغجب مؿإولُت ٖلى أي
زُأ فيها.
في خحن اهه كضجخٗغى هظه اإلادغعاث التي جيىن ٖبر الىؾائِ ؤلالىتروهُت للٗضًض مً الاهتهاواث والخٗضًاث
جمـ حجُتها ؾىاء واهذ هظه الاهتهاواث مً كبل مغاهؼ وحهاث الخىزُم ؤلالىترووي أو مً كبل ألاَغاف اإلاخٗاكضًً.
ً
مشكلة الدراصة :جغجِبا ٖلى ما ؾبم وٖلى الغٚم مً ألاهمُت الىبري للمؿخدضزاث ؤلالىتروهُت وبسانت
اإلادغعاث ؤلالىتروهُت والخىكُ٘ ؤلالىترووي وأزغها ٖلى كاهىن ؤلازباث ،ئال أن هظه اإلادغعاث كض جخٗغى للٗضًض مً
ً
ً
الجغائم التي كض جىلو مً صوعها في مجاٌ ؤلازباث مضهُا وان أو ججاعٍا هظا مً حهت ،ومً حهت أزغي جترجب
-1زينب بنعمر ،احلجية القانونية للمستندات اإللكرتونية يف التشريع ادلغريب ،عرض يف إطار التكوين ادلستمر ،زلكمة االستئناف التجارية مبراكش،2011-1-27 ،
ص.5 :
- 2يالحظ ان التشريعات العربية ليست على وفاق يف حتديد مسمى للدليل الكتايب :فهناك من يستخدم مصطلح " احملرر" كادلشرع ادلغريب وادلصري واالمارايت ،وىناك
من يستخد م مصطلح "السند" كادلشرع الفلسطيين واالردين والسوري ،أما ادلشرع التونسي فيعتمد مصطلح " احلجج ادلكتوبة" ويستخدم ادلشرع اللييب والكوييت
مصطلح "الورقة".
 - 3إياد زلمد عطا سده ،مدى حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات-دراسة -مقارنة  ،-رسالة مقدمة لنيل دبلوم ادلاسرت يف القانون اخلاص ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة النجاح ،نابلس ،2009 ،ص.132 :
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"الجرائم التي ثثىر حىل الاثبات باملحررات إلالكتروهية واملضإولية عن الخطأ فيها"
"دراصة مقارهة"

ط.د /وجدي هافع عسمي
عىيضات

اإلاؿإولُت بكليها الٗلضًت والخلهحرًت ٖلى مغهؼ الخىزُم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي في خالت الخُأ ،وٖلُه جخُغق
الضعاؾت ئلى جىيُذ َبُٗت الجغائم التي جمـ اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ومضي جأزحر هظا اإلاؿاؽ ٖلى حجُت هظه
اإلادغعاث في ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت.
جضاؤالت الدراصة:
 مضي كبىٌ اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت مضهُت واهذ أو ججاعٍت؟ ٖبئ اإلاؿإولُت اإلاضهُت لجهت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ًٖ الخُأ في اإلادغعاث ؤلالىتروهُت؟ َبُٗت الجغائم التي جثىع خىٌ ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت؟ ماهُت الُغق اللاهىهُت للًُٗ بذجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في خاٌ ئزباث وكىٕ الخُأ؟فرضية الدراصة :حؿعى الضعاؾت للبدث والخدلم مً صخت الفغيُت الخالُت ،آال وهي :أن اإلادغعاث
خض ؾىاء ،ئال أنها جخٗغى
بضوع مهم في مجاٌ ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت اإلاضهُت والخجاعٍت ٖلى ٍ
ؤلالىتروهُت جدٓى ٍ
للٗضًض مً ألافٗاٌ جىنف ٖلى أنها حغائم جمـ في حجُتها وصختها في ؤلازباث ،وفي الىكذ هفؿه جترجب اإلاؿإولُت
اإلاضهُت ٖلى حهاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت في خالت الخُأ وؤلازالٌ في هظه اإلاؿإولُت.
ً
ً
أهمية الدراصة :جخجلى الضعاؾت أنها حٗالج مىيىٖا أنبذ بال أصوى قً واكٗا ًفغى هفؿه ٖلى ول
ً
ً
الدكغَٗاث الضولُت والىَىُت ،فاإلادغعاث ؤلالىتروهُت جدبنى صوعا مهما في ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت ،فهي واك٘ ال
ًمىً الاؾخٛىاء ٖىه ،وٖلُه فهظه اإلادغعاث كض جخٗغى للٗضًض مً الاٖخضاءاث التي جمـ في حجُتها وصختها في
الازباث ،ألامغ الظي ًلؼمىا بخبُان هظه الجغائم واإلاؿإولُت ًٖ اإلاترجبت ًٖ الخُأ فيها.
أهداف الدراصة :تهضف الضعاؾت ئلى جبُان مضي كابلُت ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت بكليها اإلاضهُت والخجاعٍت
ً
باإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،أًًا جىيُذ َبُٗت اإلاؿإولُت اإلاترجبت ٖلى حهاث الخىزُم ؤلالىترووي في خالت الخُأ ،أيف
ئلى طلً الخٗغى ئلى أهم نىع الجغائم التي كض جخٗغى لها اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،وبُان َغق الًُٗ اللاهىهُت في
حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت.
املىهجية املحبعة في الدراصة :لخدلُم أهبر كضع مً الفائضة والكمىلُت ،ؾِخم ئجبإ اإلاىهج الخدلُلي واإلالاعن،
بدُث ًخم حم٘ اإلاٗلىماث الىٓغٍت ،والىهىم اللاهىهُت اإلاىٓمت للمىيىٕ ،وملاعهت طلً بحن الدكغَ٘ اإلاٛغبي
والفلؿُُني ،وجدلُلها للىكىف ٖلى مىاًَ الىجاح واللهىع ،واؾخسالم الىخائج اإلاهمت منها.
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املبحث ألاول :إلاثبات باملحررات إلالكتروهية ومضإولية الخطأ فيه
ً
أنبدذ ٚالبُت الالتزاماث والٗلىص واإلاٗامالث جلىم بالىؾائل ؤلالىتروهُت جبٗا إلاا ًىفغه ؤلاهترهذ وىؾُلت ؾهلت
وفٗالت ومخىافغة للٗمىم جدُذ الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث وخفٓها وجباصلها مً صون أن حٗتريها الخضوص الجٛغافُت،1
ً
جبٗا لظلً ًبرػ صوع اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت ،ومً هىا فان حهاث الخىزُم ؤلالىترووي
ً
ً
جلٗب صوعا اؾاؾُا في ٖالم اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت التي حكهض جُىعاث مخالخلت ول ًىم ،فالخُىع اإلاؿخمغ في وؾائل
ً
ؾىاء في اإلاُضان اإلاضوي أو الخجاعي.
الاجهاالث الخضًثت وجلىُاث اإلاٗلىماث ًدُذ الخٗامل باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت
مً زالٌ ما جلضم ؾيخٗغى ئلى ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت في الخهغفاث اللاهىهُت (اإلاُلب ألاوٌ)،
واإلاؿإولُت اإلاضهُت ًٖ الخُأ في اإلادغعاث ؤلالىتروهُت (اإلاُلب الثاوي).
املطلب ألاول :إلاثبات باملحررات إلالكتروهية في الحصرفات القاهىهية
ئن اإلاىكف اللاهىوي مً ئزباث الخٗاكض بُغٍم ؤلاهترهذ ٌٗخمض ٖلى مضي كبىٌ اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ئزباث
الخهغفاث اللاهىهُت مضهُت واهذ أو ججاعٍت ،فاطا كبلذ هظه اإلادغعاث هأصلت إلزباث الخٗاكض باٖخباعها مىضعحت جدذ
أصلت ؤلازباث ألازغي ،2فان هظا اللبىٌ هى مىكف اللاهىن منها ،وٖلُه ؾيخهضي ئلى ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت في
ً
ً
اإلاىاص اإلاضهُت (أوال) ،وؤلازباث ؤلالىترووي في اإلاىاص الخجاعٍت (زاهُا).
ً
أوال :إلاثبات في املىاد املدهية
ً
في ْل اػصواج الخىُٓم اللاهىوي للمٗامالث بحن كىاٖض ٖامت جدىم الٗلىص والالتزاماث ٖمىما وكىاٖض زانت
ً
جدىم الٗلىص والالتزاماث الخجاعٍت زهىنا ،فال ًدىم ئزباث هظه الٗلىص اإلابضأ طاجه ،فاإلزباث في اإلااصة اإلاضهُت
ٌؿىصه الخغٍت ،خُث أن اإلاكغٕ مىذ لألَغاف ئمياهُت ئزباث جهغفاتهم اإلاضهُت بجمُ٘ وؾائل ؤلازباث ئال أن هظه
الخغٍت لِؿذ مُللت بل هي ملُضة ومدهىعة في َبُٗت ألافٗاٌ والخهغفاث اللاهىهُت وهظلً الاجفاكُاث والتي ال
ً
ً
جخجاوػ خضا مُٗىا ويٗه اإلاكغٕ.
ٖلُه فاطا وان ؤلازباث باإلادغعاث الخللُضًت ال ًثحر أي ئقياٌ ،فأن ألازظ باإلادغعاث ؤلالىتروهُت ْل وإلاضة
َىٍلت مً الؼمً مدل زالف ،لىً م٘ طلً وأمام قُىٕ اؾخٗماٌ الخلىُاث الخضًثت في ئبغام الٗلىص ،أنبدذ

 -1نادر عبد العزيز شايف ،اإلثبات اإللكرتوين بني الواقع والقانون ،منشورات رللة اجليش ،العدد  ،233تشرين الثاين  ،2004على ادلوقع
 ،www.lebarmy.gov.ibتاريخ االطالع .2020/9/28
 - 2نبيل مهدي زوين ،احملررات اإللكرتونية-دراسة مقارنة ،-دار الضياء للطباعة ،الطبعة األوىل ،بغداد ،2008 ،ص.34 :
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اإلادغعاث ؤلالىتروهُت جفغى هفؿها في مسخلف حىاهب اإلاٗامالث اإلاضهُت ،وبالخالي أزظث بها ُحل الدكغَٗاث واٖخبرتها
أصلت هخابُت واملت ،نالخت إلزباث الخهغفاث اإلاضهُت والاجفاكاث وألافٗاٌ اللاهىهُت أمام اللًاء.
بسهىم اإلاكغٕ اإلاٛغبي لم ًىً بمٗؼٌ ًٖ هظه الثىعة اإلاٗلىماجُت ،خُث جضزل ومىذ في الفلغة ألاولى مً
الفهل  417-1مً كاهىن الالتزاماث والٗلىص اإلاٛغبي اإلاٗضٌ واإلاخمم بلاهىن  53.05الدجُت الياملت للمدغعاث
ً
ؤلالىتروهُت في ؤلازباث مثلها مثل اإلادغعاث الخللُضًت ،وجأهُضا ٖلى طلً هو ٖلى أن الاجفاكُاث وٚحرها مً ألافٗاٌ
اللاهىهُت والتي ًخجاوػ مبلٛها أو كُمتها ٖكغة أالف صعهمً ،لؼم أن جدغع بها حجت عؾمُت أو ٖغفُت ،ئطا أكخط ى الخاٌ
ً ُ
أن حٗض هظه الدجت ئلىتروهُا أو جىحض بُغٍلت ئلىتروهُت.
هما جضزل اإلاكغٕ الفلؿُُني في اإلااصة  9مً كغاع بلاهىن عكم  15لؿىت  2017بكأن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت:
"ًيىن للمٗامالث والسجالث والخىاكُ٘ ؤلالىتروهُت أزغها اللاهىوي ،وحٗخبر صخُدت وهافظة قأنها في طلً قأن الىزائم
واإلاؿدىضاث الخُُت ،بمىحب أخيام الدكغَٗاث اإلاٗمىٌ بها مً خُث ئلؼامها لألَغاف ،أو نالخُتها في ؤلازباث".
مً زالٌ كغاءة الىو ؾابم الظهغً ،دبحن أن اإلاكغٕ الفلؿُُني أٖترف بذجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في
اإلاُضان اإلاضوي قأنها قأن اإلاؿدىضاث الخُُت ،لىً ًغي البٌٗ ،1أهه ًخٗحن ٖلى اللًاء الفلؿُُني جفؿحر وجُبُم
ههىم كاهىن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت بٗض وكغه وهفاطه بكيل ٖهغي ًًمً حٗؼٍؼ صوع الىزائم ؤلالىتروهُت ؾىاء في
مغخلت الخٗاكض ؤلالىترووي أو في مغخلت ئزباث اإلادغعاث ؤلالىتروهُت أمام اللًاء في يىء كهىع كاهىن
ً
البِىاث2زهىنا ئطا ما ٖلمىا أن مؿائل ؤلازباث ال حٗض مً الىٓام الٗام.
وفي ؾبُل جدلُم طلً ،فأهىا هغي يغوعة ازخُاع كًاة مخسههحن ومإهلحن للىٓغ في الجزاٖاث طاث الٗالكت
بالٗلىص ؤلالىتروهُت ؾىاء واهذ مضهُت أو ججاعٍت ،والٗمل ٖلى جأهُلهم بدُث ًيىهىا كاصعًٍ ٖلى الىٓغ في جلً
اللًاًا.
ثاهيا :إلاثبات في املىاد الحجارية
اإلابضأ الؿائض في اإلاىاص اإلاضهُت هى مبضأ ؤلازباث اإلالُض ،3بمٗنى أن اللاهىن ًغؾم لللاض ي أصلت ؤلازباث التي
ًخٗحن ٖلُه الخلُض بها فُخدضص له بظلً أصلت ؤلازباث التي ًجىػ له كبىلها او جلً التي ال ًجىػ كبىلها خؿب الخالت
 - 1ايهاب عمرو ،ما بعد ادلصادقة على مشروع قانون ادلعامالت اإللكرتونية الفلسطيين ،مقال منشور على ادلوقع www.alhaya.comبتاريخ ،2016/6/5
تاريخ االطالع .2020/9/15
 - 2انظر قانون البيانات يف ادلواد ادلدنية والتجارية الفلسطيين رقم  4لسنة  ،2001دلنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  38الفلسطينية بتاريخ .2001/5/12
 - 3زلمد صربي السعدي ،الواضح يف شرح القانون ادلدين-اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،-درا اذلدى للطباعة والنشر ،اجلزائر ،الطبعة األوىل ،2009 ،ص:
.138
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اإلاٗغويت ٖلُه ،أما الٗلىص الخجاعٍت فخسً٘ إلابضأ خغٍت ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت ،1والظي بملخًاه ال ًخلُض الخاحغ
بأصلت ئزباث مُٗىت في جيىًٍ ٖلُضجه وئهما ًجىػ له ئزباث الٗلىص الخجاعٍت بيافت َغق ؤلازباث ب ٌٛالىٓغ ًٖ كُمت
هظه الٗلىص.2
فاطا وان مبضأ خغٍت ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت كض جلغع في ْل أويإ للمٗامالث ًىثر الخٗامل الىعقي بكأنها،
فان الىلىج ئلى ٖهغ الخٗامل بالىؾائل ؤلالىتروهُت وجدضًض هُفُت ئزباث اإلاٗامالث التي جخم ٖبر هظه الىؾائل مً
قأهه أن ًثحر الدؿاؤٌ خىٌ مؿخلبل الٗمل بمبضأ خغٍت ؤلازباث في ْل كىاٖض ؤلازباث ؤلالىترووي ،ئطا ًغي البٌٗ

3

أن مكاول الخجاعة ؤلالىتروهُت في مجاٌ ؤلازباث جىدهغ في زالر :الىخابت ،والخىكُ٘ ،واليسخت ،فهظه الثبىجُاث الثالر
ال ًخفم مٗها مً خُث الٓاهغ اللجىء ئلى جلىُاث الخاؾىب وقبىت اإلاٗلىماث ،وم٘ طلً فان الهضام بُنهما ًمىً
جالفُه بلضع الخٗمم في البدث صون ؤلازالٌ باألهضاف اإلاغحىة.
ً
ً
بىاء ٖلى طلً ،فأهه في مجاٌ الخٗاكض ًٖ َغٍم وؾائل الاجهاٌ الخضًثت زهىنا ؤلاهترهذ منهاً ،جٗل خغٍت
ً
ؤلازباث كابال للخُبُم إلاهلخت الٗمُل" اإلاكتري أو مخللي الخضمت" أي جمىُىه مً ئزباث الٗلض الظي ًخم ًٖ َغٍم
ؤلاهترهذ بيافت َغق ؤلازباث ،4ومنها الىزُلت ؤلالىتروهُت اإلاسجلت ٖلى وؾُِ ٚحر وعقي أو باليسخت التي جيىن ٖلى
الىعكت بٗض َباٖتها ٖنها بالغٚم مً أن هظه الىزُلت ونىعتها اإلاؿخيسخت ال جغكُان ئلى مغجبت الضلُل الىخابي اليامل
وكض ال جخىفغ فيهما ملىماث مبضأ الثبىث بالىخابت ،5وفي هظه الفغيُت ًمىً أن ًخمؿً الٗمُل بالىزُلت ؤلالىتروهُت
بىنفها كغٍىت مً اللغائً التي جضٌ ٖلى وحىص الخهغف وجدضًض مًمىهه وجسً٘ بظلً للؿلُت الخلضًغٍت للاض ي
اإلاىيىٕ.

 - 1نبيل إبراىيم سعد ،اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل ،القاىرة ،1995 ،ص.91 :
- 2ىاين دويدار ،مستقبل مبدأ حرية اإلثبات يف ادلواد التجارية ،اعمال ادلؤدتر العلمي السنوي السابع عشر ،ادلعامالت اإللكرتونية (التجارةاإللكرتونية-احلكومة
اإللكرتونية) ،2009/5 /20-19 ،جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبو ظيب ،ص.468-467 :
 - 3عصام الدين القصيب ،تنازع االختصاص القانوين والقضائي الدوليني يف رلال التجارة اإللكرتونية ،حبوث مؤدتر االعمال ادلصرفية بني الشريعة والقانون ،كلية
الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب ،جامعة االمارات العربية 12-10 ،مايو  ،2003اجمللد الرابع ،ص.1629 :
 - 4عبد احلكيم زروق ،تنظيم التبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية عرب اإلنرتنت-سلسلة الشؤون القانونية وادلنازعات ،-منشورات دار األمان ،الطبعة األوىل،
الرباط ،2016 ،ص.181 :
 - 5حسن عبد الباسط مجيعي ،إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق اإلنرتنت ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،القاىرة ،2000 ،ص ،55 :طارق
عبد الرمحن ناجي كميل ،التوقيع اإللكرتوين وحجيتو يف اإلثبات ،دراسة مقارنة ،اطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون اخلاص ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،جامعة زلمد اخلامس ،أكدال ،الرباط ،السنة اجلامعية  ،2008-2007ص.151 :
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هما أزظ اإلاكغٕ الفلؿُُني في كاهىن البُاهاث عكم  4لؿىت  ،2001وكاهىن الخجاعة الفلؿُُني1بمبضأ ؤلازباث
الخغ في اإلاٗامالث الخجاعٍت ،أي أهه ًجىػ للمضعي ئزباث حمُ٘ ألاٖماٌ الخجاعٍت التي جدضر بحن الخجاع بجمُ٘ َغق
ؤلازباث بما في طلً قهاصة الكهىص واللغائً.
وئطا وان الاؾدىاص ئلى مبضأ خغٍت ؤلازباث باليؿبت لألٖماٌ الخجاعٍت ًسىٌ كبىٌ الىزائم ؤلالىتروهُت في بٌٗ
الخاالث ،فأن طلً ال ًمىً ألازظ به في اإلافهىم والىاؾ٘ ،وطلً ًغح٘ لٗضة أؾباب :فمً هاخُت أولى أنبدذ ٖضة
ٖلىص ججاعٍت مهمت ًخُلب فيها اإلاكغٕ الىخابت هما هى في بُ٘ ألانل الخجاعي وعهىه وجلضًمه خهت في قغهت ،وبالخالي
ً
فأهه ًخٗظع الاعجياػ ٖلى ؤلاهترهذ مثال إلبغام هظه الٗلىص ما صام أهه ال ًمىً ؤلازباث بىاؾُت ألاصلت ؤلالىتروهُت.2
ومً هاخُت زاهُت ،فاهه وٖلى الغٚم مما ٌؿمذ به مبضأ خغٍت ؤلازباث مً جمىحن "الٗمُل أو مخللي الخضمت"
الظي ًخٗاكض ًٖ َغٍم ؤلاهترهذ مً ئزباث الخهغف بيافت وؾائل ؤلازباث ،ئال أن جغن جلضًغ كُمت الىزُلت ؤلالىتروهُت
لؿلُت اللاض ي الخلضًغٍت مً قأهه أن يهضص الثلت في الخٗامل ًٖ َغٍم الىؾائِ ؤلالىتروهُت ،3لظلً فالخل ألامثل
خض ؾىاء.
كض ًيىن مً زالٌ جضزل حكغَعي ٌؿاوي بحن الىزائم ؤلالىتروهُت وألاصلت الىخابُت ٖلى ٍ
ً
هسلو مما جلضم ،أن اللاهىن في َىعه الغاهً ال ًفغى الخٗامل الخجاعي ئلىتروهُا ،لىىه ًدضص الكغوٍ
الىاحبت لالخخجاج باإلاٗامالث التي جخم ٖبر الىؾائل ؤلالىتروهُت ،وجلً الكغوٍ وما ًترجب ٖليها مً يغوعة مغاٖاة
الًىابِ الفىُت والخلىُت التي ًدضصها اللاهىن ،وال ًجىػ الخجاوػ ٖنها جدذ قٗاع خغٍت ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت.
املطلب الثاوي :املضإولية املدهية عن الخطأ في املحررات إلالكتروهية
وحٗخبر اإلاؿإولُت ؤلالىتروهُت هكيل مً أقياٌ اإلاؿإولُت اللاهىهُت ،فهي واإلاؿإولُت اإلاضهُت اإلاٗغوفت في
اللىاٖض الٗامت م٘ مغاٖاة لُابٗها ؤلالىترووي الخؿاؽ ،الظي ٌكبه الٗلض الٗاصي في ألاخيام الٗامت م٘ مغاٖاة أن
ئبغامه ًخم ٖبر قبىت ؤلاهترهذ ،وما جدؿم مً حٗلُضاث فىُت ًهٗب الخٗامل بها ،4الؾُما في مجاٌ جضُٖم الثلت
وؤلازباث.

 - 1تنص وادلادة  74من قانون التجارة الفلسطيين رقم  2لسنة  2014على أنو ":جيوز إثبات االلتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات."...
 - 2عادل بن زلمد عبد الرمحن القامسي ،التوقيع اإللكرتوين وحجيتو يف اإلثبات ،رسالة لنيل دبلوم ادلاسرت يف الدراسات العليا ،وحدة االدارة وادلنازعات يف رلال تدبري
الشأن العام (تدبري ادلال العام) ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،السويسي ،الرباط ،جامعة زلمد اخلامس ،السنة اجلامعية  ،2009-2008ص:
.82،83
 - 3عبد الباسط مجيعي ،مرجع سابق ،ص.55 :
 - 4عباس زواوي-سلمى مانع ،االحكام العامة للمسؤولية اإللكرتونية ،رللة ادلفكر العدد الرابع ،سنة  ،2009ص.339 :
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وللض أزاعث مؿألت َبُٗت "مؿإولُت حهت الخىزُم" الجضٌ الفلهي والجؼاٌ ،ال ؾُما خىٌ جهيُفها ئلى
مؿإولُت ٖلضًت أو جلهحرًت وما ًترجب ٖلى طلً مً التزاماث وهخائج كاهىهُت ٖلى ألاَغاف اإلاخٗاكضة.1
ً
بىاء ٖلى ما طهغ ،ؾيخهضي إلاٗالجت اإلاؿإولُت اإلاضهُت للمغهؼ اللاهىوي للخىزُم ؤلالىترووي في مٗغى جلضًمه
ً
ً
زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ،وؾيبدث جباٖا لظلً اإلاؿإولُت الٗلضًت(أوال) ،والخلهحرًت إلالضمي زضماث اإلاهاصكت
ً
ؤلالىتروهُت(زاهُا).
أوال :املضإولية املدهية العقدية ملركس الحىثي إلالكترووي
ئن الٗالكت الخٗاكضًت لِؿذ ئال مهضع لاللتزاماث الىاقئت ٖنها ،لظلً فان أي زُأ أو جلهحر أو ئهماٌ مً أي
ً
َغف مً هإالء ألاَغاف وزانت مغهؼ الخىزُم مً قأهه أن ًثحر مؿإولُت هظا ألازحر اإلاؿخىخاة مً أخيام اإلاؿإولُت
اإلاضهُت الٗلضًت والتي ال ًثحر جُبُلها مً خُث اإلابضأ نٗىباث ،خُث حاء جىافلها م٘ ألاخيام الٗامت اإلاٗمىٌ فيها في
ً
ً
هُاق اإلاؿإولُت اإلاضهُت ٖمىما واإلاؿإولُت الٗلضًت زهىنا مً خُث قغوَها وأعوانها وهظلً الىخائج اللاهىهُت
اإلاترجبت ٖليها.
ً
فاإلاؿإولُت الٗلضًت إلاغهؼ الخىزُم ؤلالىترووي جثاع ٚالبا في ئَاع الٗالكت بِىه وبحن ناخب الكهاصة ؤلالىتروهُت
ً
ً
هٓغا لىحىص ٖلض بُنهما ،وهى ٖلض الخىزُم ؤلالىترووي هظا مً حهت ،وهٓغا لىحىص اإلابضأ اللائل بٗضم حىاػ الجم٘ بحن
اإلاؿئىلخحن الٗلضًت و الخلهحرًت مً حهت أزغي.2
أن اإلاؿإولُت الٗلضًت هي حؼاء لٗضم كُام اإلاخٗاكض بدىفُظ التزامه ،أو جأزغ في هظا الخىفُظ ،وهي جإصي ئلى
ً
حٗىٌٍ اإلاخٗاكض ٖما أنابه مً يغع بؿبب ٖضم جىفُظ الٗلض ،3وال جلىم اإلاؿإولُت الٗلضًت وفلا لللىاٖض الٗامت
ئال بخىافغ أعوان زالزت هي :الخُأ الظي مً قأهه ئخضار الًغع الظي ًل٘ ٖلى أخض ألاَغاف ،4ومً زم الٗالكت بحن
هظا الخُأ الظي وك٘ مً كبل أخض ألاَغاف اإلاخٗاكضة وبحن الًغع الظي أناب الُغف ألازغ ،وهظه الٗالكت حؿمى
بالغابُت الؿببُت.

 - 1كامران الصاحلي ،الطبيعة القانونية دلسؤولية مزود خدمات التصديق يف قانون ادلعامالت والتجارة اإللكرتونية االمارايت رقم ( )1لسنة  ،2006اعمال ادلؤدتر
العلمي السنوي السابع عشر ،ادلعامالت اإللكرتونية (التجارة اإللكرتونية-احلكومة اإللكرتونية)  ،2009/5/20-19جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،مركز
الدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبو ظيب ،ص.650 :
 - 2ادلادة  1382من القانون ادلدين الفرنسي ادلقابلة للمادة  163مدين مصري ،وادلادة  164مدين سوري ،وادلادة  199مدين قطري ،ال ميكن العمل مبوجبها
لتعويض االضرار النامجة عن التزامات عقدية مصدرىا العقد.
 - 3نبيل إبراىيم سعد ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،دار اجلامعة اجلديدة ،الطبعة األوىل ،االسكندرية ،2009 ،ص.296 :
 - 4منذر الفضل ،الوسيط يف شرح القانون ادلدين-دراسة مقارنة-بني الفقو االسالمي والقوانني العربية واالجنبية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،اربيل-كردستان العراق،
الطبعة األوىل ،2006 ،ص.221 :
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وختى جلىم مؿإولُت مإصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي ال ًىفي أن ًيىن هىان زُأ ٖلضي فلِ ،وئهما
ًجب أن ًيىن هىان يغع لخم ناخب الكهاصة حغاء هظا الخُأ ،فاطا جىفغ ؾبب مىحب لخٗلُم الٗمل بكهاصة
الخهضًم أو ئلٛاءها ولم جلم حهت الخىزُم بهظا الخٗلُم أو ؤلالٛاء جيىن كض أزلذ بالتزام مفغوى ٖليها ولخخم
مؿاءلتها وفلا ألخيام اإلاؿإولُت الٗلضًت ًجب أن ًيىن هىان يغع كض لخم بهاخب الكهاصة حغاء ٖضم الخٗلُم أو
ؤلالٛاء.1
هما ال ًىفي أن ًيىن هىان زُأ ويغع ،بل ًجب أن ًيىن الخُأ هى الؿبب في الًغع ،أي أن ًيىن هىان
ٖالكت ؾببُت بُنهما ،فلض ًيىن هىان زُأ مً اإلاضًً ويغع للضائً صون أن ًيىن طلً الخُأ هى ؾبب الًغع،
بمٗنى ًجب أن ًيىن الًغع الظي أناب ناخب الكهاصة ؾببه الخُأ الظي اعجىبخه حهت الخىزُم واإلامثل بازاللها
باي مً التزاماتها الٗلضًت ،2هأن جهضع حهت الخىزُم قهاصة جىزُم مُٗبت مما ًإصي ئلى جفىٍذ الهفلت ٖلى ناخب
الكهاصة وبالخالي حٗغيه لخؿاعة ماصًت فاصخت.
ثاهيا :املضإولية املدهية الحقصيرية لجهات الحىثي إلالكترووي
جىو الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  24مً اللاهىن  53.05اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت اإلاٛغبي
ٖلى ما ًلي:
" ًلؼم ملضمى الخضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ومؿخسضمىهم هظلً بىخمان الؿغ اإلانهي جدذ َائلت الٗلىباث
اإلاىهىم ٖليها في الدكغَ٘ الجاعي به الٗمل.
ًخدملىن وفم اللىاٖض اللاهىهُت الٗاصًت مؿإولُت تهاونهم أو كلت هفاءتهم أو كهىعهم اإلانهي ؾىاء ججاه
اإلاخٗاكضًً مٗهم أو اججاه الاُٚاع".
ً
اهُالكا مً هو اإلااصة أٖاله ،فان مؿإولُت ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم جلىم ٖلى
الخُأ الظي ئطا أزبذ وجغجب ٖلُه يغع للٛحر ،فان مغجىبه ًلتزم بخٗىٌٍ الٛحر ًٖ هظا الًغع ئطا وان هظا الخُأ
هى الؿبب اإلاباقغ في خهىٌ الًغع ،وهظه اإلاؿإولُت هي هىٕ مً اإلاؿإولُت ًٖ الٗمل الصخص ي التي جلىم أعوانها
ً
ٖلى زُأ ًغجىب مً لضن شخو مٗحن ويغع ًلخم بأزغ وٖالكت ؾببُت ججٗل الًغع هاججا ًٖ الخُأ.3

 - 1لينا إبراىيم يوسف حسان ،التوثيق اإللكرتوين ومسؤولية اجلهات ادلختصة بو ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ،2009 ،ص.160 :
 - 2عبد اجمليد احلكيم ،عبد الباقي البكري ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون ادلدين العراقي ،اجلزء االول ،مصادر االلتزام ،حقوق الطبع زلفوظة لدى وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،1980،ص.242 ،239 :
 - 3ادلختار بن أمحد العطار ،العقد اإللكرتوين ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،2010 ,ص.90 :
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هما ال ًىفي لخدلُم اإلاؿإولُت وكىٕ الخُأ ،بل ًخٗحن أن ًترجب ًٖ هظا الخُأ يغع ،وئال ما اؾخُإ
اإلاخًغع اإلاُالبت بخٗىًٍه ًٖ الًغع لُٛاب مهلخخه في الضٖىي.
هما هغي ،أهه ولخدلُم الخماًت اإلاضهُت إلاؿخٗملي ؤلاهترهذ والخٗاكض ئلىتروهُا ؾىاء في اإلاٗامالث اإلاضهُت أو
الخجاعٍت أن ٌٗىٌ ٖلى الخىم الجؼائي ،ألهه به جثبذ ألاصلت اإلاىحبت للمؿإولُت ومً زم ًخدلم َلب الخٗىٌٍ ًٖ
الخُأ بكيل ؾهل ،فمىاٍ الخٗىٌٍ ملترن بالخىم الجىائي الظي ًىفغ ٖلى اإلادىمت اإلاضهُت ٖىاء ؤلازباث.

املبحث الثاوي :املىازعات القاهىهية التي ثثىر حىل إلاثبات املحررات إلالكتروهية
ئن الخلضم اإلاؿخمغ والؿغَ٘ لكبىت ؤلاهترهذ حٗلها حؿدبم خغهت اإلاكغٖحن ،هما حٗلها جخسُى اللىاٖض
ً
اللاهىهُت اإلاىحىصة فٗال لخىُٓمها ،مما صف٘ اإلاكغٖحن ئلى وي٘ كىاٖض ٖامت ًمىً اللجىء ئليها ٖىض بغوػ أي زغق أو
حٗضي ،مما ًجٗلىا هخٗغى لضعاؾت هظه اإلاىاػٖاث اإلاخٗللت بالؿىضاث ؤلالىتروهُت ،واإلالهىص بهظه اإلاىاػٖاث هي
الجغائم التي ًمىً أن جُاٌ هظه الؿىضاث في قيلها ومًمىنها ،وما ًيخج ٖىه يُإ خلىق مً لهم مهلخت في
ئٖضاصها واإلادافٓت ٖليها.
هما أن اإلادغعاث ؤلالىتروهُت جخىفغ فيها قغوٍ اإلادغع الىعقي ،ومً زم فأن ئحغاءاث ئزباث صخت الؿىضاث
الٗاصًت جىُبم بهىعة ٖامت ٖلى الؿىضاث ؤلالىتروهُت ،وكض ويٗذ الدكغَٗاث كاٖضة ٖامت جُبم ٖلى َغق الًُٗ
في صخت اإلادغعاث.
ً
بىاء ٖلى ما ؾبم طهغه ،ؾىدىاوٌ الجغائم التي جثىع خىٌ اإلادغعاث ؤلالىتروهُت (اإلاُلب ألاوٌ) ،زم َغق الًُٗ
بذجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت (اإلاُلب الثاوي).
املطلب ألاول :الجرائم التي ثثىر حىل املحررات إلالكتروهية
كض جُاٌ الجغائم ؤلالىتروهُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،هما كض جإزغ ٖلى مهضاكُتها وجإزغ ٖلى حجُتها ،مما كض
ًضف٘ البٌٗ ئلى الٗؼوف ًٖ اؾخسضام هظه اإلادغعاث في ئجمام الخهغفاث اللاهىهُتٖ ،لى طلً ًمىً جأنُل الجغائم
التي جثىع خىٌ اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ئلى ما ًلي:
ً
أوال :ألافعال املاصة بضرية املحرر إلالكترووي
جدىىٕ نىع اإلاؿاؽ بؿغٍت مدخىي اإلادغع ؤلالىترووي وجسخلف فُما بُنهاٖ ،لى طلً ؾيبحن أبغػ هظه الجغائم
والتي جخمثل في الازتراق ،وئجالف اإلادغع ؤلالىترووي ،وطلً ٖلى الىدى الخالي:
مجلة العلىم الضياصية و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املركس الديمقراطي العربي  .برلين املاهيا

138

"الجرائم التي ثثىر حىل الاثبات باملحررات إلالكتروهية واملضإولية عن الخطأ فيها"
"دراصة مقارهة"

ط.د /وجدي هافع عسمي
عىيضات

 الازتراق:ٌٗغف حغم الازتراق بأهه ٖملُت صزىٌ ٚحر مهغح به ئلى أحهؼة ألازغًٍ وقبياتهم ؤلالىتروهُت ،وٍخم الازتراق
بىاؾُت بغامج مخُىعةٌ ،ؿخسضمها ول مً ًملً زبرة في اؾخٗمالها ،وجسخلف أؾباب الازتراق بازخالف أهضاف
اإلاسترق ،فمنهم مً ًسترق أحهؼة البٌٗ أو مىاكٗهم إلاجغص الفًىٌ ،والبٌٗ ًسترق لؿغكت اإلاٗلىماث ،وهظا هى
الؿبب ألابغػ الظي ًضف٘ اإلاستركحن ئلى الضزىٌ ئلى اإلاىاك٘ وخىاؾب ألازغًٍ لؿغكت مٗلىماتهم التي كض ًيىهىا كض
ٖغيىها ملابل بضٌ مالي لالَالٕ ٖليها ،أما الؿبب الثالث لالزتراق فُىمً في هُت اإلاسترق في جبضًل ،أو جدغٍف أو
حُُٗل اإلاٗلىماث في أحهؼة آلازغًٍ بهضف ؤلايغاع بهم ،1وهظا أزُغ أهىإ الازتراق.
ئن ما يهضص ؾالمت الؿىضاث ؤلالىتروهُت وهي في خالت الخفٔ ٖلى الضٖامت ؤلالىتروهُت لضي اإلاىْف الٗام ،هى
اؾخُاٖت اإلاسترق مً ازتراق ألاحهؼة وألاهٓمت ،الؾُما الضٖامت ؤلالىتروهُت اإلادفىّ ٖليها حمُ٘ البُاهاث واإلادغعاث
ؤلالىتروهُت ،والؿبب وعاء ؾهىلت الازتراق هى يٗف الىؾائل ألامىُت اإلاؿخسضمت في خماًت الكبياث الخانت لخفٔ
هظه اإلادغعاث.
 ئجالف اإلادغع ؤلالىترووي:ئن حىهغ ؤلاجالف ًخمثل في جسغٍب الش يء مدل ؤلاجالف أو الاهخلام مً مىفٗخه ،وٍجٗله ٚحر نالر
لالؾخٗماٌ أو حُُٗله ،وفي خالت أن ًُىهب ؤلاجالف ٖلى مجغص أصواث الخاؾب ؤلالىترووي ،فال ًثحر طلً ئقياٌ في
ً
مفهىم ؤلاجالف ،لىً ًثاع أخُاها ئجالف بٌٗ أصواث الخاؾب ؤلالىترووي مما ًإزغ ٖلى بغامجه وبُاهاجه.2
هما أهه ال ًىحض ججغٍم إلجالف اإلاؿدىض ؤلالىترووي ٖلى هدى أنُل ،وئهما ًمىً الخىنل ئلى خماًت هظا اإلاؿدىض
ً
مً ألافٗاٌ التي حٗض ئجالفا له بهىعة ٚحر مباقغة ،وطلً في هاخُخحن :ألاولى :أن جىهب أفٗاٌ ؤلاجالف ٖلى هٓام
الدكُٛل الظي ًدخىي اإلادغع ؤلالىترووي فُإصي بالخبُٗت ئلى ئجالف هظا اإلادغع ،والثاهُت :أن ًىهب ؤلاجالف ٖلى
البُاهاث التي ًدخىيها اإلادغع ؤلالىترووي ،وفي هظه الخالت جيىن الخماًت ملغع للبُاهاث ؤلالىتروهُت بهفت ٖامتٚ ،3حر
أنها جمخض بُغٍم الخبُٗت ئلى اإلاؿدىض ؤلالىترووي بمٗىاه الضكُم.

 - 1إياس اذلاجري ،جرائم اإلنرتنت ،مقال منشور على ادلوقع  ،www.minshawi.comتاريخ االطالع 2020 /9/22
 - 2ىدى حامد قشقوش ،االتالف غري العمدي لربامج وبيانات احلاسب اإللكرتوين ،حبوث مؤدتر القانون والكومبيوتر واإلنرتنت ،جامعة االمارات العربية ادلتحدة،
كلية الشريعة والقانون ،اجمللد الثالث ،من  3-1مايو  ،2000الطبعة الثالثة ،2004 ،ص.891 :
 - 3أشرف توفيق مشس الدين  ،احلماية اجلنائية للمستند اإللكرتوين ،مؤدتر االعمال ادلصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون 12-10 ،ماي  ،2003جامعة
االمارات العربية ادلتحدة ،اجمللد االول ،منشورات جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،ص.543 :
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وجخًمً حغٍمت ئجالف اإلادغع ؤلالىترووي نىع مسخلفت وهي :ؤلاصزاٌ واإلادى أو الخٗضًل ،وال ٌكترٍ أن جخىافغ
ً
هظه الهىع حمُٗا ،بل ًىفي لخدلم الجغٍمت أن جخىافغ أخضاها ،ومىيىٕ الجغٍمت هى اإلاٗلىماث التي جم مٗالجتها
ً
ئلىتروهُا "اإلادغع ؤلالىترووي" ،وهى ما ٌٗني قمىلها ليافت البُاهاث الىاعصة في اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،وٍلهض بفٗل
ؤلاصزاٌ ئيافت بُاهاث حضًضة ٖلى الىٓام ،وَؿخىي في طلً وحىص بُاهاث ؾابلت جم ئيافت البُاهاث الجضًض ئليها أو
ً
أن ًيىن مىي٘ ؤلايافت زالُا مً البُاهاث كبل جدللها.1
ثاهيا :صىر الحجريم املىصىص عليها في القاهىن 53.05
للض هو اإلاكغٕ اإلاٛغبي في اللاهىن  53.05اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت ٖلى حغائم مخٗللت
باإلاهاصكت ؤلالىتروهُت(أ) ،وحغائم جخٗلم بىؾائل وزضمت الدكفحر(ب).
أ-

اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ونىع الخجغٍم فيها

ٌكترٍ مً أحل الاٖخماص واهدؿاب نفت ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ،أن ًيىن َالب الاٖخماص
ً
ً
مإؾؿا في قيل قغهت ًىحض ملغها الاحخماعي بتراب اإلاملىت ،2وأن ًيىن مخىفغا ٖلى الكغوٍ اإلادضصة في اإلااصة 21
مً كاهىن .53.05
ً
وول مً كضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اإلاإمىت صون أن ًيىن مٗخمضا وفم الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في
ً
اإلااصة  21مً كاهىن ٌٗ 53.05خبر مغجىبا لفٗل حغمي مٗاكب ٖلُه بملخط ى اإلااصة  29مً اللاهىن ؾابم الظهغ ،هما
ً
ً
ٌٗخبر فٗال حغمُا خؿب هو اإلااصة  29مىانلت وكاٍ ملضم زضمت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت عٚم سخب اٖخماصه أو
ً
ئنضاع أو حؿلُم أو جضبحر قهاصاث ئلىتروهُت مإمىت زالفا ألخيام اإلااصة  20مً كاهىن .353.05
ًمىً اللىٌ بأن اإلاكغٕ اإلاٛغبي كض وؾ٘ هُاق ألافٗاٌ التي جضزل في صائغة الخجغٍم ئطا لم ًلخهغ ٖلى ججغٍم
ً
جلضًم زضمت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت صون الخهىٌ ٖلى الاٖخماص اإلاخُلب كاهىها ،بل هو ٖلى اٖخباع ألافٗاٌ التي
ً
ً
ًماعؾها ملضم الخضمت عٚم سخب اٖخماصه فٗال حغمُا هظلً.

 - 1عبد القادر القهوجي ،احلماية اجلنائية للبيانات ادلعاجلة الكرتونيا ،حبوق مؤدتر القانون والكومبيوتر واإلنرتنت ،جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،كلية الشريعة
والقانون ،اجمللد الثاين ،من  3-1مايو  ،2000الطبعة الثالثة ،2004 ،ص.588 :
 - 2استثناء ميكن اعتماد مقدمي اخلدمات اإللكرتونية الذين يوجد مقرىم االجتماعي باخلارج شريطة ان تكون الدولة اليت ميارسون برتاهبا نشاطهم قد ابرمت مع
ادلملكة ادلغربية اتفاقية لالعرتاف مبقدمي خدمات ادلصادقة اإللكرتونية ،راجع ادلادة  22من قانون .53.05
 - 3تنص ادلادة  29من قانون  53.05على انو ":يعاقب بغرامة من  10.000إىل  100.000درىم وباحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة كل من قدم خدمات
للمصادقة اإللكرتونية ادلؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة  21أعاله أو واصل نشاطو رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر
شهادات إلكرتونية مؤمنة خالفا ألحكام ادلادة  20أعاله.
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ٖلى زالف ما طهب ئلُه اإلاكغٕ اإلاٛغبي ،فان هٓحره الفلؿُُني كض أهخفى بخجغٍم فٗل مماعؾت وكاٍ مؼوص
زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بضون الخهىٌ ٖلى جغزُو ،وطلً بملخط ى اإلااصة  44مً كغاع بلاهىن عكم  15لؿىت
 2017بكأن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت.1
ً
في عأًىا أن أججاه اإلاكغٕ اإلاٛغبي ًبلى مدبظا ٖلى هٓحره الفلؿُُني ،ألهه ًًفي خماًت حىائُت ٖلى اإلاؿخفُضًً
مً زضمت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت وٍدض مً الخالٖباث التي كض ًغجىبها ملضمى جلً الخضمت بٗض سخب الاٖخماص منهم.
ب-

نىع الخجغٍم اإلاخٗللت بسضمت الدكفحر

لئن واهذ الٛاًت مً وؾائل الدكفحر2هي يمان ؾالمت جباصٌ اإلاُُٗاث اللاهىهُت بُغٍلت ئلىتروهُت أو جسؼٍنها
أو هما مٗا بالىُفُت التي جمىً مً يمان ؾغٍتها ومهضاكُتها ومغاكبت جمامُتها ،فان اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٖمض ئلى ئزًإ
ٖملُت اؾخحراص وؾائل الدكفحر أو جهضًغها أو اؾخٛاللها أو اؾخسضامها أو جلضًم زضماث مخٗللت بها ئلى قغَحن وهما:
 الخهغٍذ اإلاؿبم ٖىضما ًىدهغ الٛغى مً هظه الىؾُلت أو هظه الخضمت في الخهضًم ٖلىئعؾالُت أو يمان جمامُت اإلاُُٗاث اإلاغؾلت بُغٍلت ئلىتروهُت.
 الترزُو اإلاؿبم مً ؤلاصاعة ٖىضما ًخٗلم ألامغ بٛغى ٚحر الٛغى اإلاكاع ئلُه أٖاله.ولخفُٗل الكغَحن اإلاظوىعًٍ أوول اإلاكغٕ للخيىمت مهمت جدضًض الىؾائل أو الخضماث اإلاؿخىفُت للمٗاًحر
اإلاكاع ئليها واإلاخٗللت بالخهغٍذ اإلاؿبم والُغٍلت التي ًخم وفلها ؤلاصالء بالخهغٍذ ومىذ الترزُو.3
وللخُلىلت صون اؾخسضام الدكفحر ألٚغاى ٚحر مكغوٖت ومً أحل الخفاّ ٖلى مهالر الضفإ الىَني وأمً
الضولت الضازلي والخاعجي ولًمان الخلُض بالكغوٍ اإلادضص في اإلااصة  13اإلاكاع ئليها وهظلً لًمان الالتزام بىٓام
الخهغٍذ أو الترزُو وؤلاٖفاء منهما الظي جدضصه الخيىمت ملخط ى اإلاغؾىم ؾابم الظهغ ،فلض أؾخٗان اإلاكغٕ
باألصلت الجىائُت 4وحغم أفٗاٌ الاؾخحراص أو الخىعٍض أو اؾخٛالٌ ئخضي وؾائل أو زضمت الدكفحر صون ؤلاصالء بالخهغٍذ
 - 1تنص ادلادة  44من قرار بقانون رقم  15لسنة  2107بشأن ادلعامالت اإللكرتونية الفلسطيين ادلنشور يف اجلريد الرمسية الفلسطينية (رللة الوقائع) ،عدد ممتاز
 ،2017/7/9 ،14على أنو ":مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر ،يعاقب باحلبس دلدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن الفي دينار
أردين ،كل من قام بتقدمي خدمات ادلصادقة اإللكرتونية و /أو التوقيع اإللكرتوين دون ترخيص وفقاً ألحكام ىذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة مبوجبو".
 - 2تنص ادلادة  12من قانون  53.05يف فقرهتا الثانية على أنو ":يراد بوسيلة التشفري كل عتاد او بررلية او مها معا ،ينشأ او يعدل من اجل حتويل معطيات سواء
كانت عبارة عن معلومات او اشارات او رموز استنادا اىل اتفاقيات سرية او من اجل اجناز عملية عكسية لذلك مبوجب اتفاقية سرية او بدوهنا".
 - 3تنص ادلادة  13من قانون  :53.05على أنو" جيوز للحكومة ان تقرر نظاما مبسطا للتصريح او الرتخيص او االعفاء من التصريح او من الرتخيص بالنسبة اىل
بعض انواع او وسائل او خدمات التشفري او بالنسبة اىل بعض فئات ادلستعملني".
 - 4إدريس النوازيل ،محاية عقود التجارة اإللكرتونية يف القانون ادلغريب-دراسة مقارنة ،-ادلطبعة الوراقة الوطنية ،الطبعة األوىل ،مراكش ،2010 ،ص ،100 :ص:
.124
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أو الخهىٌ ٖلى الترزُو اإلاىهىم ٖليهما في اإلااصجحن  13و 14مً اللاهىن عكم  53.05وطلً بملخط ى اإلااصة  32مً
هفـ اللاهىن.
هما وٍالخٔ أن اإلاكغٕ اإلاٛغبي لم ٌكترٍ جىفغ اللهض الجىائي ،وبالخالي ًمىً اللىٌ باهه خافٔ ٖلى الُبُٗت
اإلااصًت والكيلُت للجىدت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  32مً كاهىن  53.05وهى هفـ الاججاه الظي أٖخمضه في نىع
الخجغٍم اإلاخٗللت بخلضًم زضمت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت.1
لظلً ،فان نىع الخجغٍم التي هٓمها اإلاكغٕ اإلاٛغبي في كاهىن  53.05جدخاج ئلى الخفُٗل وئلى الخُبُم الؿلُم
ُ
ً
مً زالٌ ومالءمتها م٘ الىكائ٘ التي ًمىً أن حٗغى ٖلى اإلاداهم مؿخلبال ،وٍبلى ول خىم مؿبم ٖليها زاعج ئَاع
اإلاماعؾت ؾابم ألواهه وٚحر مىيىعي وئن واهذ ججؿض لبىت أؾاؾُت لخماًت وؾائل الخٗاكض باإلادغعاث ؤلالىتروهُت
والخجاعة ؤلالىتروهُت.
املطلب الثاوي :الطعن بحجية املحررات إلالكتروهية
ً
ً
ً
ٌُٗض اإلادغع ؤلالىترووي صلُال هخابُا وامال في ؤلازباث في ْل اإلافهىم الخضًث للمدغعاث الظي ًأزظ باإلافهىم
ّ
الىاؾ٘ لكغَي الىخابت والخىكُ٘ ،ئطا لم حٗض قغوٍ اإلادغع الىخابي باإلافهىم الخللُضي ملبىلت في ٖهغ حؿخسضم فُه
أحهؼة الخلىـ "والفاهؿُمل" وألاكماع الهىاُٖت في ئبغام الهفلاث اللاهىهُت.
في اإلالابل فان أخيام وئحغاءاث ئزباث صخت وحجُت اإلادغعاث الىعكُت جىُبم بهىعة ٖامت ٖلى اإلادغعاث
ُ
ؤلالىتروهُت ،ئط ويٗذ مٗٓم الدكغَٗاث كاٖضة ٖامت جُبم ٖلى َغق الًُٗ في صخت وحجُت اإلادغعاث ؾىاء
واهذ مدغعاث ٖاصًت أو عؾمُتٖ ،لى طلً كض ُخضصث َغق الًُٗ في صخت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،2آال وهي :الًُٗ
ً
ً
بالتزوٍغ بذجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت (أوال)،وئهياع اإلادغعاث ؤلالىتروهُت (زاهُا).
ً
أوال :الطعن بالتزوير في حجية املحررات إلالكتروهية
ً
حٗض حغٍمت التزوٍغ في اإلادغعاث مً أزُغ الجغائم وأهثرها اهدكاعا ،وطلً لالٖخماص اإلاتزاًض ٖلى الىزائم
واإلاؿدىضاث في الىكذ الخايغ باٖخباعها أصاة إلزباث الخلىق وجلغٍغ الالتزاماث ،لهظا خغنذ الدكغَٗاث ٖلى فغى

 - 1تنص ادلادة  32من قانون  ":53.05يعاقب باحلبس دلدة سنة وبغرامة مبلغها  100.000درىم كل من استورد او صدر او ورد او استغل او استعمل احدى
الوسائل او خدمة من خدمات التشفري دون االدالء بالتصريح او احلصول على الرتخيص ادلنصوص عليهما يف ادلادتني  14- .13اعاله".
 - 2عباس العبودي ،اجلية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات ادلدين ،نشر وتوزيع دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ، 2002 ،ص.119 :
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ٖلىباث ناعمت ٖلى مً ًغجىبها ،1خُث جمثل الثلت الٗامت في اإلادغعاث ٖلى الخجغٍم واإلاهلخت اإلادمُت بالٗلاب
ٖليها.
م٘ اػصًاص الخٗامالث ؤلالىتروهُت ٖبر ؤلاهترهذ ووؾائل الاجهاالث الخضًثت مً جباصٌ ججاعي أو ما ٌٗغف بالخجاعة
ؤلالىتروهُت أو ٚحرها مً حٗامالث ئلىتروهُت ،كض ْهغ ئلى خحز الىحىص هىٕ حضًض مً الجغائم طاث الخأزحر الىبحر ٖلى
الثلت في اإلاٗامالث الخجاعٍت التي جخم ٖبر ؤلاهترهذ وهي حغٍمت جؼوٍغ الخىكُ٘ ؤلالىترووي.
ً
جأؾِؿا ٖلى ما ؾبم ،هجض أن اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٖالج حغٍمت جؼوٍغ الىزُلت اإلاٗلىماجُت باٖخباعها حغٍمت مؿخللت
ًٖ حغائم التزوٍغ الٗاصًت اإلاخٗللت باألوعاق الغؾمُت والٗمىمُت أو ألاوعاق الٗغفُت أو اإلاخٗللت بالخجاعة أو البىىن،
وأهىإ زانت مً الىزائم ؤلاصاعٍت والكهاصاث وٚحرها  31مً اللاهىن عكم  53.05اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي
للمُُٗاث اللاهىهُت والتي ههذ " :بهغف الىٓغ ًٖ اإلالخًُاث الجىائُت ألاهثر نغامتٌٗ ،اكب بالخبـ مً ؾىت ئلى
ً
زمـ ؾىىاث وبٛغامت مً 100000ئلى  500000صعهم ول مً أصلى ٖمضا بخهاعٍذ واطبت أو ؾلم وزائم مؼوعة ئلى
ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت".
هظلً ٖاكب اإلاكغٕ الفلؿُُني في اإلااصة  11مً كغاع عكم ( )16لؿىت  2017بكأن الجغائم ؤلالىتروهُت ٖلى
ً
ً
ً
ً
أهه ":ول مً ػوع مؿدىضا ئلىتروهُا عؾمُا مً مؿدىضاث الضولت ،أو الهُئاث واإلاإؾؿاث الٗامت مٗترفا به كاهىها في
هٓام مٗلىماحي ٌٗاكب باألقٛاٌ الكاكت مضة ال جلل ًٖ زمـ ؾىىاث وبٛغامت ال جلل زمؿت آالف صًىاع أعصوي وال
جؼٍض ًٖ ٖكغة الاف صًىاع أعصوي ،أو ما ٌٗاصلها بالٗملت اإلاخضاولت كاهىها".
باإلالاعهت ما بحن ٖلىبت حغٍمت التزوٍغ التي هو ٖليها اإلاكغٕ اإلاٛغبي والفلؿُُني ،وٗخلض أن اإلاكغٕ الفلؿُُني
ً
ً
وان مدكضصا بالٗلىبت ملاعهت باإلاكغٕ اإلاٛغبي ،وطلً ًخطر مً زالٌ هو اإلاكغٕ الفلؿُُني ٖلى ٖلىبت ألاقٛاٌ
الكاكت ئلى حاهب ٖلىبتي الٛغامت والخبـ.
ٖلى طلً ًخهىع وكىٕ التزوٍغ في الىُاق اإلاٗلىماحي ًٖ َغٍم حُٛحر الخلُلت في اإلادغعاث ؤلالىتروهُتَ ،اإلاا أن
هظا الخُٛحر طاجه كض َاٌ البُاهاث ،قغٍ خهىٌ الًغع والظي ًخمثل في اهتزاػ الثلت اإلافتريت في هظه اإلادغعاث.2

 - 1محري نوال ،الضرر يف جرمية تزوير احملررات ،رللة القانون واجملتمع ،العدد الثاين ،ديسمرب ،2013ص.95 :
 - 2حفصي عباس ،جرائم التزوير اإللكرتونية-دراسة مقارنة ،-اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم االسالمية ،ختصص شريعة وقانون ،كلية العلوم
االنسانية والعلوم االسالمية ،جامعة وىران -1أمحد بن بلة ،سنة  ،2015-2014ص.59 :

مجلة العلىم الضياصية و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املركس الديمقراطي العربي  .برلين املاهيا

143

"الجرائم التي ثثىر حىل الاثبات باملحررات إلالكتروهية واملضإولية عن الخطأ فيها"
"دراصة مقارهة"

ط.د /وجدي هافع عسمي
عىيضات

ثاهيا :ئهكار املحررات الالكتروهية
ٌؿخمض اإلادغع الىخابي الٗاصي حجُخه في ؤلازباث مً ئكغاع مً وؿب ئلُه اإلادغع بصخخه ،فاطا أهىغه ،فٗىض
طلً جلىم اإلادىمت في جضكُم صخت اإلادغع ئلى خحن البذ في هظا الًُٗ ،فاإلهياع عزهت ًمىدها اللاهىن إلاً ًدخج
ً
ٖلُه بمدغع ٖاصي الؾدبٗاص حجُخه مإكخا في ؤلازباث ،صون الخاحت ئلى ؾلىن الاصٖاء بالتزوٍغ وطلً ئلى أن ًثبذ
نضوع اإلادغع مً الصخو اإلايؿىب ئلُه ،أي أن ئهياع اإلادغع ًلهض بهٖ :ضم حؿلُم الخهم بصخت ما ميؿىب ئلُه
ً
في أي مدغع ٖاصي ًلضمه زهمه ألازغ في الضٖىي بىنفه صلُال في ؤلازباث.1
ً
فاهياع اإلادغع الٗاصي ًيىن أهثر اؾخٗماال بىنفه أٌؿغ إلاً ًدخج ٖلُه به ،خُث ٌٗفُه مً ٖبء ؤلازباث
وٍللُه ٖلى ٖاجم زهمه ،لظلً ًىضع الاججاه ئلى الًُٗ بالتزوٍغ ما صام أن هظا ؤلاهياع ًىفي إلؾلاٍ حجُت اإلادغع
الٗاصي ،بسالف اإلادغع الغؾمي فان الًُٗ فُه ال ًيىن ئال بالتزوٍغ ،وئطا ما أهىغ مً نضع ٖىه اإلادغع ؤلالىترووي
صخت ما وؿب ئلُه مً بُاهاث ،فان هظا اإلادغع ًفلض كىجه باإلزباث ئلى خحن البذ في هظا الًُٗ ،وال جىحض ئحغاءاث
مُٗىت أو آًت قغوٍ زانت ًجب أن ًدبٗها مً وؿب ئلُه اإلادغع في خالت ؤلاهياع ،فان وان اإلادغع الظي أهىغه
ً
الخهم مغؾال ًٖ َغٍم الخلىـ ،وحب ٖلى اإلادىمت في هظه الخالت أن حؿخٗحن بمٗغفت أهل الخبرة مً اإلاسخهحن
بفدو اإلادغعاث ؤلالىتروهُت اإلاغؾلت ًٖ َغٍم وؾائل الاجهاٌ وئحغاء اإلاًاهاة ٖلى هظه ألازحرة بأؾلىب ٖلمي
خضًث ًسخلف ًٖ اإلاًاهاة التي ججغي ٖلى اإلادغعاث باإلافهىم الخللُضي.
ً
ً
فاطا وان اإلادغع الظي أهىغه الخهم ئلىتروهُا مغؾال ًٖ َغٍم (الفاهـ مُل) ،ففي هظه الخالت ًجب أن
ً
هفغق بحن ما ئطا وان هظا اإلادغع مغؾال ًٖ َغٍم البرًض ؤلالىترووي أو ًٖ َغٍم أحهؼة (الفاهـ مُل)2اإلاىحىصة لضي
ً
الخهىم ،فاطا وان مغؾال ًٖ َغٍم البرًض ؤلالىترووي وأصعى اإلاغؾل أن هظا اإلادغع ٚحر مُابم لألنل ،فٗلى اإلاغؾل
ئلُه أن ًُلب مً صائغة البرًض جلضًم أنل اإلادغع اإلاىصٕ لضيها ،فان جدلم الخُابم وان للمدغع ؤلالىترووي حجُت
ُ
اإلادغع الٗاصي ،أما ئطا أ ِجلف أنل اإلادغع ؤلالىترووي فال جأزظ به اإلادىمت ئال إلاجغص الاؾخئىاؽ.3
ً
في خالت ئن لم ًىً اإلادغع ؤلالىترووي مغؾال ًٖ َغٍم البرًض ؤلالىترووي ،فاهه ًجىػ للمدىمت ئلؼام الخهم
بخلضًم أنل اإلادغع اإلاىك٘ ٖلُه مً كبله ،فاطا أمغث بظلً وأمخى٘ الخهم ًٖ جلضًم هظا ألانل فان ٖلى اإلادىمت

 - 1عباس العبودي ،مرجع سابق ،ص.120 :
 - 2راجع خالد ممدوح إبراىيم ،ابرام العقد اإللكرتوين –دراسة مقارنة ،-دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل ،االسكندرية ،2008 ،ص.95 :
 - 3عباس العبودي ،مرجع سابق ،ص.121 :
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ً
ً
ُ
أن ح ِٗض اإلادغع ؤلالىترووي اإلاغؾل ًٖ َغٍم (الفاهـ مُل) صخُدا ومُابلا لألنل ،1أما ئطا كضم ألانل وجدلم
الخُابم فٗض طلً ًيىن له حجُت الضلُل الىخابي اليامل في ؤلازباث.

الخاثمة
بٗض جُغكىا إلاىيىٕ الضعاؾت والخىى في الجغائم التي جثىع خىٌ ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت واإلاؿإولُت
ًٖ الخُأ فيها ،أجطر لىا أن أٚلب الدكغَٗاث لم جىً بمٗؼٌ ًٖ الثىعة اإلاٗلىماجُت ،خُث جضزلذ ومىدذ
اإلادغعاث ؤلالىتروهُت الدجُت الياملت في ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت مضهُت واهذ أو ججاعٍت ،وفي هفـ الىكذ أزاعث
كض مؿألت َبُٗت اإلاؿإولُت اإلاضهُت بكليها ٖلضًت أو جلهحرًت ًٖ الخُأ في نُاٚت الٗلىص ؤلالىتروهُت مً كبل
مغاهؼ الخىزُم ؤلالىترووي في مٗغى جلضًمه لخضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ،هظا مً حهت ،ومً حهت ٖمضها ئلى جبُان
َبُٗت اإلاىاػٖاث اللاهىهُت التي جثاع خىٌ ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،وطلً مً زالٌ جىاوٌ أهم الجغائم التي
جمـ اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،وجدضًض َغق الًُٗ اللاهىهُت بذجُت هظه اإلادغعاث أمام اللًاء ؾىاء الاصٖاء بالتزوٍغ
ً
أو باإلهياع ،مً هىا ًمىً جلضًم الىخائج التي جىنلىا ئليها ،والخىنُاث التي كض جيىن ؾبُال ئلى فخذ اإلاجاٌ أمام اللاصم
مً الضاعؾحن للمىيىٕ.

 الىحائج

ً
 أجطر لىا بكيل حلي أن الدكغَٗاث اللاهىهُت زانت "اإلاٛغبي والفلؿُُني" أحاػث الازظً
باإلادغعاث الالىتروهُت وكبىلها هأصلت في ؤلازباث في الخهغفاث اللاهىهُت اإلاضهُت منها والخجاعٍت،هٓغا إلاا جخمخ٘
ً
به هظه ألازحرة مً يماهاث جدُذ للمخٗاملحن بها ئبغام ٖلىصهم بمؿخىي ًمىذ الثلت وألامان ملاعهت بىٓحرتها
الخللُضًت.
 هما أن الخُأ في ئبغام اإلادغعاث ؤلالىتروهُت مً كبل حهاث الخىزُم ؤلالىترووي ًغجب مؿإولُتمضهُت ،بكغٍ جىافغ أعوان اإلاؿإولُت اإلاضهُت واإلاخمثلت في الخُأ والًغع والٗالكت الؿببُت بُنهما.
 أن َبُٗت اإلادغعاث التي جخم ٖبر الىؾائِ ؤلالىتروهُت كض جخٗغى للٗضًض مً ألافٗاٌ في نىعةحغائم جمـ بذجُت هظه اإلادغعاث ،وٖلُه فان الدكغَعي "الفلؿُُني واإلاٛغبي" لم ًخىاهىا ًٖ هو ٖلىباث
عاصٖت في خاٌ اعجياب هظه الجغائم.

- 1راجع خالد ممدوح إبراىيم ،حجية الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات- ،دراسة مقارنة ،-دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل ،االسكندرية ،2010 ،ص 75 :وما يليها،
أنظر أيضا عبد احلميد ادلنشاوي ،إنكار اخلطوط وحتقيقها واالدعاء بتزويرىا ،الناشر ادلكتب العريب احلديث ،الطبعة األوىل ،االسكندرية.2007 ،
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 هىالً َغق كاهىهُت ههذ ٖليها الدكغَٗاث للًُٗ في حجُت وصخت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ؾىاءالًُٗ بالتزوٍغ أو ؤلاهياع.
 الحىصيات
 وحىب كُام اإلاكغٕ اإلاٛغبي والفلؿُُني بخدؿحن البِئت الخلىُت لخىفحر مىار أمني ٌٗؼػ مً الخماًتوألامان للمدغعاث ؤلالىتروهُت.

ً
 -يغوعة ئصزاٌ أهبر كضع مً اإلاٗامالث التي ًمىً ئبغامها ئلىتروهُا ،وٖضم الدكضص في الخًُِم مً

مجاٌ اؾخٗمالها.

ً
 -حكضًض الجؼاءاث الجىائُت والٗلىباث ٖلى الجغائم التي جمـ هٓم اإلاٗامالث التي جخم ئلىتروهُا

مثل الازتراق والتزوٍغ.
 خث أٚلب الدكغَٗاث ٖلى ئؾىاص ازخهام ئنضاع قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ئلى حهاثخيىمُت وطلً لؼٍاصة الثلت في هفىؽ اإلاخٗاملحن باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت.
 يغوعة الٗمل ٖلى جُىٍغ مجخم٘ ألاٖماٌ ووكغ الخثلُف بأهمُت اؾخسضام الكغواث لكبىتً
ؤلاهترهذ وصوعها في اللُام بهفلاث ججاعٍت ئلىتروهُا ٖلى الهُٗض الىَني والضولي.

قائمة املراجع
الكحب:
 اإلاسخاع بً اخمض الُٗاع ،الٗلض ؤلالىترووي ،مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الُبٗت ألاولى ،الضاع البًُاء.2010 , ئصعَـ الىىاػلي ،خماًت ٖلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت في اللاهىن اإلاٛغبي-صعاؾت ملاعهت ،-اإلاُبٗت الىعاكت الىَىُت ،الُبٗت ألاولى،مغاهل.201 ،
 خؿً ٖبض الباؾِ حمُعي ،ئزباث الخهغفاث اللاهىهُت التي ًخم ئبغامها ًٖ َغٍم ؤلاهترهذ ،صاع النهًت الٗغبُت ،الُبٗتألاولى ،اللاهغة.2000 ،
 زالض ممضوح ئبغاهُم ،ابغام الٗلض ؤلالىترووي ،صاع الفىغ الجامعي ،الُبٗت ألاولى ،الاؾىىضعٍت.2008 ، زالض ممضوح ئبغاهُم ،حجُت البرًض ؤلالىترووي في ؤلازباث- ،صعاؾت ملاعهت ،-صاع الفىغ الجامعي ،الُبٗت ألاولى ،الاؾىىضعٍت،.2010
 ٖبض الخىُم ػعوق ،جىُٓم الخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت ٖبر ؤلاهترهذ-ؾلؿلت الكإون اللاهىهُت واإلاىاػٖاث،-ميكىعاث صاع ألامان ،الُبٗت ألاولى ،الغباٍ.2016 ،
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 ٖبض اإلاجُض الخىُمٖ ،بض الباقي البىغي ،الىححز في هٓغٍت الالتزام في اللاهىن اإلاضوي الٗغاقي ،الجؼء الاوٌ ،مهاصع الالتزام،خلىق الُب٘ مدفىْت لضي وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي.1980،
 ٖبض الخمُض اإلايكاوي ،ئهياع الخُىٍ وجدلُلها والاصٖاء بتزوٍغها ،الىاقغ اإلاىخب الٗغبي الخضًث ،الُبٗت ألاولى،الاؾىىضعٍت.2007 ،
 ٖباؽ الٗبىصي ،الجُت اللاهىهُت لىؾائل الخلضم الٗلمي في ؤلازباث اإلاضوي ،وكغ وجىػَ٘ صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗتألاولىٖ ،مان.2002 ،
 لُىا ئبغاهُم ًىؾف خؿان ،الخىزُم ؤلالىترووي ومؿإولُت الجهاث اإلاسخهت به ،صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى،ٖمان.2009 ،
 مىظع الفًل ،الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي-صعاؾت ملاعهت-بحن الفله الاؾالمي واللىاهحن الٗغبُت والاحىبُت ،صاع الثلافتلليكغ والخىػَ٘ ،اعبُل-هغصؾخان الٗغاق ،الُبٗت ألاولى.2006 ،
 مدمض نبري الؿٗضي ،الىاضر في قغح اللاهىن اإلاضوي-ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت ،-صعا الهضي للُباٖت واليكغ،الجؼائغ ،الُبٗت ألاولى.2009 ،
 هبُل ئبغاهُم ؾٗض ،ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت ،صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،الُبٗت ألاولى ،اللاهغة.1995 ، هبُل ئبغاهُم ؾٗض ،الىٓغٍت الٗامت لاللتزام ،مهاصع الالتزام ،صاع الجامٗت الجضًضة ،الُبٗت ألاولى ،الاؾىىضعٍت.2009 ، هبُل مهضي ػوًٍ ،اإلادغعاث ؤلالىتروهُت-صعاؾت ملاعهت ،-صاع الًُاء للُباٖت ،الُبٗت ألاولى ،بٛضاص.2008 ،الاطروحات والرصائل:
 ئًاص مدمض ُٖا ؾضه ،مضي حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث-صعاؾت -ملاعهت  ،-عؾالت ملضمت لىُل صبلىم اإلااؾتر فياللاهىن الخام ،ولُت الضعاؾاث الٗلُا ،حامٗت الىجاح ،هابلـ.2009 ،
 خفص ي ٖباؽ ،حغائم التزوٍغ ؤلالىتروهُت-صعاؾت ملاعهت ،-اَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاه الٗلىم في الٗلىم الاؾالمُت،جسهو قغَٗت وكاهىن ،ولُت الٗلىم الاوؿاهُت والٗلىم الاؾالمُت ،حامٗت وهغان -1أخمض بً بلت ،ؾىت .2015-2014
 ٖاصٌ بً مدمض ٖبض الغخمً اللاؾمي ،الخىكُ٘ ؤلالىترووي وحجُخه في ؤلازباث ،عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في الضعاؾاث الٗلُا،وخضة ؤلاصاعة واإلاىاػٖاث في مجاٌ جضبحر الكأن الٗام (جضبح ر اإلااٌ الٗام) ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،الؿىَس ي،
الغباٍ ،حامٗت مدمض الخامـ ،الؿىت الجامُٗت .200-2008
 مدمض اوػٍان ،الغكابت اللًائُت ٖلى اصلت ؤلازباث اإلااصة اإلاضهُت ،عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗملت في اللاهىنالخام ،وخضة الخيىٍىىالبدث في كاهىن الٗلىص والٗلاع ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،حامٗت مدمض الاوٌ ،وحضة،
.2005-2004
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املإثمرات والىدوات:
 أقغف جىفُم قمـ الضًً ،الخماًت الجىائُت للمؿدىض ؤلالىترووي ،مإجمغ الاٖماٌ اإلاهغفُت ؤلالىتروهُت بحن الكغَٗتواللاهىن ،حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،اإلاجلض الاوٌ ،ميكىعاث حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 12-10 ،ماي .2003
 ػٍيب بىٗمغ ،الدجُت اللاهىهُت للمؿدىضاث ؤلالىتروهُت في الدكغَ٘ اإلاٛغبيٖ ،غى في ئَاع الخيىًٍ اإلاؿخمغ ،مدىمتالاؾخئىاف الخجاعٍت بمغاهل2011-1-27 ،
 ٖهام الضًً اللهبي ،جىاػٕ الازخهام اللاهىوي واللًائي الضولُحن في مجاٌ الخجاعة ؤلالىتروهُت ،بدىر مإجمغ الاٖماٌاإلاهغفُت بحن الكغَٗت واللاهىن ،ولُت الكغَٗت واللاهىن وٚغفت ججاعة ونىاٖت صبي ،حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت ،اإلاجلض الغاب٘ 12-10 ،ماًى
.2003
ً
 ٖبض اللاصع اللهىجي ،الخماًت الجىائُت للبُاهاث اإلاٗالجت الىتروهُا ،بدىر مإجمغ اللاهىن واليىمبُىجغ وؤلاهترهذ ،حامٗتالاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ولُت الكغَٗت واللاهىن ،اإلاجلض الثاوي ،مً  3-1ماًى  ،2000الُبٗت الثالثت.2004 ،
 وامغان الهالحي ،الُبُٗت اللاهىهُت إلاؿإولُت مؼوص زضماث الخهضًم في كاهىن اإلاٗامالث والخجاعة ؤلالىتروهُت ؤلاماعاحي عكم( )1لؿىت  ،2006اٖماٌ اإلاإجمغ الٗلمي الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ ،اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت (الخجاعة ؤلالىتروهُت-الخيىمت ؤلالىتروهُت) -19
 ،2009/5/20حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،مغهؼ الضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت ،أبى ْبي.
 هاوي صوٍضاع ،مؿخلبل مبضأ خغٍت ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت ،اٖماٌ اإلاإجمغ الٗلمي الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ ،اإلاٗامالثؤلالىتروهُت (الخجاعة ؤلالىتروهُت-الخيىمت ؤلالىتروهُت) ،2009/5 /20-19 ،حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،مغهؼ الضعاؾاث والبدىر
الاؾتراجُجُت ،أبى ْبي.
 هضي خامض ككلىف ،الاجالف ٚحر الٗمضي لبرامج وبُاهاث الخاؾب ؤلالىترووي ،بدىر مإجمغ اللاهىن واليىمبُىجغ وؤلاهترهذ،حامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ولُت الكغَٗت واللاهىن ،اإلاجلض الثالث ،مً  3-1ماًى  ،2000الُبٗت الثالثت.2004 ،

املقاالت:
 ئيهاب ٖمغو ،ما بٗض اإلاهاصكت ٖلى مكغوٕ كاهىن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الفلؿُُني ،ملاٌ ميكىع ٖلى اإلاىك٘www.alhaya.comبخاعٍش  ،2016/6/5جاعٍش الاَالٕ .2020/9/15
 ئًاؽ الهاحغي ،حغائم ؤلاهترهذ ،ملاٌ ميكىع ٖلى اإلاىك٘  ،www.minshawi.comجاعٍش الاَالٕ .2020/9/22 خمغي هىاٌ ،الًغع في حغٍمت جؼوٍغ اإلادغعاث ،مجلت اللاهىن واإلاجخم٘ ،الٗضص الثاوي ،صٌؿمبر.2013 ٖباؽ ػواوي-ؾلمى ماو٘ ،الاخيام الٗامت للمؿإولُت ؤلالىتروهُت ،مجلت اإلافىغ الٗضص الغاب٘ ،ؾىت .2009 هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي ،ؤلازباث ؤلالىترووي بحن الىاك٘ واللاهىن ،ميكىعاث مجلت الجِل ،الٗضص  ،233حكغًٍ الثاوي ،2004ٖلىاإلاىك٘ .www.lebarmy.gov.ib
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 ًىوـ ٖغب ،الخٗاكض والضف٘ ؤلالىترووي -جدضًاث الىٓامحن الًغٍبي والجمغوي-بغهامج الىضواث اإلاخسههت خىٌ الخجاعةؤلالىتروهُت ،جىُٓم مٗهض الخضعٍب والانالح اللاهىوي ،الخغَىم ،واهىن الاوٌ .2002
القىاهين:
 كاهىن البِىاث في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت الفلؿُُني عكم  4لؿىت ،إلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  38الفلؿُُيُت بخاعٍش.2001/5/12
 كغاع بلاهىن عكم  15لؿىت  2107بكأن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الفلؿُُني اإلايكىع في الجغٍض الغؾمُت الفلؿُُيُت (مجلتالىكائ٘)ٖ ،ضص ممخاػ .2017/7/9 ،14
 مغؾىم عكم  2.08.518ناصع في  25حماصي ألاولى 21( 1430ماي  )2009لخُبُم اإلاىاص  23-21-15-14-13مً كاهىن 53.05اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت ،ج .ع ٖضص  ،5744بخاعٍش  24حماصي الازغة ً 18(1430ىهُى  )2009م.3554 :
 اللاهىن الجىائي اإلاٛغبي جدذ ٖىىان "اإلاـ بىٓم اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث" نضع جىفُظه الٓهحر الكغٍف عكم 1-03-197بخاعٍش  11هىفمبر  ،2013ميكىع بالجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5171قىاٌ اإلاىافم  22صحىبر .2003
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 مخخازي فخيحت.د

ألابعاد الجدًدة إلابدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل في ظل جائحت كىزوها

ألابعاد الجدًدة إلابدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل في ظل جائحت كىزوها
The New Dimensions For The Principle Of The Child Best Interest
the Coronavirus Pandemic. Under

الجزائس-  مخخازي فخيحت أشخاذة بكليت الحقىق والعلىم الصياشيت جامعت أبي بكس بلقاًد جلمصان.د
: اإلالخص
 الىٛوبهضٍ جؿبُٓه حؿعى الضو.بن خماًت الؿُل جخؿلب جٓضًغ مطلحخه الُػلى وهى مبضؤ مجؿض في اإلااصة الثالثت مً اجُاُْت خٓىّ الؿُل
 وفي قل الكغوٍ الاؾخثىاثُت التي َغغتها حاثدت ٗىعوها ضضعث بهؼ. ٖما ٌؿعى الٓػاء الى جؿبُٔ هظا اإلابضؤ،اؾخدضار آلُاث حشغَهُت وماؾؿاجُت
ىن لها جازحراث حاهبُت نلى الحالتًٙ  بال ان هظه الٓغاعاث ْض،الٓغاعاث الٓػاثُت جمىو خٔ الؼٍاعة والؿُغ باليؿبت للؿُل اإلادػىن خماًت إلاطلحخه
 ٖما ان اإلاطلحت الُػلى للؿُل الجاهذ ْض جخؿلب ؤلاَغاج نىه ؤَ الؿلؿت الخٓضًغٍت للٓاض ي وهى ما ؤنؿى ؤبهاصا حضًضة إلاُهى،الىُؿُت للؿُل
.اإلاطلحت الُػلى للؿُل
. بجُاُْت خٓىّ الؿُل، الٓغاعاث الٓػاثُت، حاثدت ٗىعوها، ألابهاص الجضًضة، اإلاطلحت الُػلى للؿُل:الكلماث اإلافخاحيت

Abstract:
Child protection requires his best interest appreciation, it is a principle embodied in the text of
Article three of the Convention of Right of the Child. In order to apply this principle, states seek to
create new legislative and institutional mechanisms; besides, the judiciary also works to implement
it. In the child custody case, under the exceptional circumstances that has been imposed by the
corona pandemic, a set of judicial decisions have been issued to prevent the visitation and travel
right, and that for the protection of his interest. However, these decisions may have side impacts to
the psychological state of the child; moreover, according to the discretionary authority of the judge,
the best interest of a delinquent child may require the release, that is why the concept of the best
interest of the child takes new dimensions.
Key words: the best interest of a delinquent child, new dimensions, corona pandemic, judicial
decisions, the Convention of Right of the Child.
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ألابعاد الجدًدة إلابدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل في ظل جائحت كىزوها

د .مخخازي فخيحت

مقدمت
ّ
بن الاهخما الضولي بدٓىّ الؿُل بضؤ بطُت عؾمُت مىظ ؾىت  ،1923خُث جىلى الاجداص الضولي إلؾهاٍ
ّ
ًخػمً زمؿت مباصت لحماًت الؿُىلت ،وطل ٚبهض
ألاؾُا ٛبنضاص بُان لحٓـىّ الؿُل ٌُ ْهغٍ بةنالن حىُِ ،1الظي
اإلاأس ي التي عاح ضحُتها ألاؾُا ٛبؿبب الحغب الهاإلاُت ألاولى ،وزال ٛنا  1924وؤزىاء صوعتها الخامؿت ،ضاصْذ
نطبت ألامم نلى بنالن حىُِ ،وصنذ الضو ٛألاؾغاٍ بلى اخترا مباصثه.2
زم جىالذ بهض طل ٚاإلاىازُٔ الضولُت اإلاسخلُت التي تهخم بمؿإلت خٓىّ الاوؿان ،الؾُما بهض بوشاء مىكمت
ألامم اإلاخدضة ؾىت .3 1945وؤلانالن الهالمي لحٓىّ ؤلاوؿان ؾىت  ،1948الظي ؤنؿى ؤهمُت بالًت لحٓىّ الؿُل.4
ّ
وجم اضضاع ؤلانالن الضولي لحٓىّ الؿُل اإلاخمثل في نشغ مباصت ضاصْذ نليها الجمهُت الهامت لألمم
اإلاخدضة ًى  20هىَمبر  ،51959ونلى بزغ طل ٚجم حشُ٘ل َغٍٔ نمل لىغو مؿىصة اجُاُْت خٓىّ الؿُل ،ونغغها
هُإ بطىعة ّ
نلى اإلاىكماث الًحر خٙىمُت في مسخلِ صو ٛالهالم لخٓضًم اْتراخاتهم بشان اإلاىاص اإلاضعحت .6مما ّ
حضًت
لطضوع اجُاُْت خٓىّ الؿُل التي انخمضتها الجمهُت الهامت لألمم ّ
اإلاخدضة باإلحمام بمىحب ْغاعها  44/25بخاعٍش 20

هىَمبر .1989

1
أسستها سيّدة بريطانية تدعى " ،"ENGLANTYNE Jebbدبساعدة من اللّجنة الدولية
االرباد الدويل إلسعاؼ األطفاؿ ىو منظمة غري حكوميةّ ،
للصليب األمحر)،ادلوقع اإللكرتوينhttps://ar.wikipedia.org:
2
وتم التصويت النهائي عليه من قبل
أُعتمد "إعالن جنيف" من طرف المجلس العام لالتحاد الدولي إلغاثة األطفال في جلسته بتاريخ  23فبراير ّ ،1223

اللّجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 11 :ماي  ،1223والموقع عليه من أعضاء المجلس العام لعصبة األمم في فبراير .1224جامعة منيسوتا ،مكتبة

حقوق اإلنسان.الموقع اإللكتروني ، http://hrlibrary.umn.edu:تاريخ الزيارة 17 :ديسمبر . 2020

 3ميثاؽ األمم ادلتحدة مت التوقيع عليو يف  26حزيراف/يونيو (جواف)  ، 1945يف "ساف فرانسيسكو" يف ختاـ مؤسبر األمم ادلتحدة اخلاص بنظاـ اذليئة الدولية وأصبح
نافذاً يف  24تشرين األوؿ/اكتوبر .1945
 4اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف صدر دبوجب توصية من اجلمعية العامة رقم( )01/217يف دورهتا الثالثة يف  10ديسمرب  .1948وافقت عليو  48دولة دوف
معارضة ،وإمتنعت  08دوؿ عن التصويت .تنص ادلادة  02/25على ما يلي" :لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني.وينعم كل األطفاؿ بنفس
احلماية اإلجتماعية سواء كانت والدهتم عن رباط شرعي أو بطريقة غري شرعية".
5

أُعتمد اإلعالن الدولي لحقوق الطفل ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة (1386د )14-المؤرخ في  20تشرين الثاني/نوفمبر

.1252جامعة منيسوتا ،مكتبة حقوق اإلنسان.الموقع اإللكتروني ،http://hrlibrary.umn.edu:تاريخ الزيارة 17 :ديسمبر .2020
 6د .عروبة جبار اخلزرجي ،حقوؽ الطفل بني النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عماف ،2009 ،ص.81
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ومً بحن اإلاباصت الهاصَت الى خماًت الؿُل ،مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل اإلاجؿض في اإلااصة الثالثت مً
ؤلاجُاُْت التي جىظ نلى غغوعة مغاناة الضو ٛألاؾغاٍ لحٓىّ الؿُل ْبل بجساط ّؤًت بحغاءاث بصاعٍت ؤو جىُُظًت ؤو
ْػاثُت التي جٙىن لها نالْت بالؿُل.1
وبدؿب َٓهاء الٓاهىن الضولي َةن هظه اإلااصة حهخبر الىناء الظي ًخػمً حمُو الحٓىّ اإلام٘ىت لحماًت
الؿُل ،وألاؾاؽ الٓاهىوي الظي ٌؿدىض بلُه الٓاض ي إلهُاط آلُاث الحماًت اإلاخهلٓت بظل.ٚ
وبالىكغ الى الكغوٍ الاؾخثىاثُت التي َغغتها حاثدت ٗىعوها بؿبب جُص ي َحروؽ ٗىَُض  19خُث ؤوضحذ ألابدار
الهلمُت ؤن ألاؾُا ٛألاْل مً نشغون ناما مهغغىن بيؿبت  %44لإلضابت بالهضوي 2ؤضبدذ خماًت الؿُل جدخاج
الى مهاًحر حضًضة زاضت باليؿبت للؿُل اإلادػىن لضي ؤخض الىالضًً بؿبب الؿالّ ؤو الؿُل الجاهذ اإلاىحىص في
مغاٖؼ الحماًت والظي انؿخه اجُاُْت خٓىّ الؿُل ؤهمُت بالًت بالىكغ للكغوٍ الىُؿُت واإلااصًت اإلادُؿت به.
مً هظا اإلاىؿلٔ ج٘مً ؤهمُت هظه الضعاؾت ٗىجها حؿلـ الػىء نلى الكغوٍ الاؾخثىاثُت واإلاُاحئت التي
ؤخضزتها حاثدت ٗىعوها والتي ؤنؿذ مهجى حضًضا للمطلحت الُػلى ؤَ الكغوٍ الجضًضة التي جدُـ بالؿُل.
ٖما ؤن هظه الضعاؾت ج٘دس ي اهمُت بالًت بالىكغ الى ؤن اجُاُْت خٓىّ الؿُل لؿىت  1989لم جػو مهاًحر
واضحت لخٓغٍغ اإلاطلحت الُػلى للؿُل في الكغوٍ الاؾخثىاثُت ،ومً زم ًجب نلى الٓاض ي الاحتهاص وجٓضًغ هظه
اإلاطلحت والتي ْض ًٙىن لها اوهٙاؾاث بًجابُت مً الىاخُت الهملُت ولً٘ ْض ًٙىن لها جازحر ؾلبي نلى الجاهب الىُس ي
للؿُلٖ ،ما ًمً٘ ان ًٙىن لها اوهٙاؾاث ؾلبُت نلى الىالضًً.
وبىاء نلى ما ؾبٔ َةن ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت في هظا البدث هي:ما مضي جإزحر حاثدت ٗىعوها نلى الٓغاعاث الٓػاثُت
اإلاخهلٓت باإلاطلحت الُػلى للؿُل؟

أعتمدت إتفاقية حقوؽ الطفل (Convention International des Droits de L’Enfant (C.I.D.E))،وعرضت للتوقيع والتصديق واإلنضماـ،
دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم ،25/44 :ادلؤرخ يف  1989/11/20ودخلت حيز النفاذ يف  1990/09/02وفقا للمادة (ـ )49من اإلتفاقية.صادقت اجلزائر

1

على ىذه اإلتفاقية مع التصرحيات التفسريية دبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم ،461-92:ادلؤرخ يف .1992/12/19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،91:ادلؤرخة يف
.1992/12/23لإلضطالع على الدوؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقية ،راجع ادلوقع اإللكرتوين الرمسي ذليئة األمم ادلتحدةhttps://treaties.un.org:
2

Que disent les statistiques sur le Covid-19 chez les enfants ?, Rapport , Journal de l'American médical
Publié le : 25/09/2020, site : https://www.linternaute.com, date de consultation :10 Décembre 2020.
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وجٓى هظه الض اؾت نلى ّ
نضة َغغُاث جخمثل َُما ًلي:
ع
 حاثدت ٗىعوها ٗان لها الخإزحر الاًجابي نلى الٓغاعاث الٓػاثُت اإلاخهلٓت بدماًت اإلاطلحت الُػلى للؿُلبؿبب جُص ي الىباء وغغوعة نؼ ٛالؿُل.
 الٓغاعاث الٓػاثُت الطاصعة في قل حاثدت ٗىعوها ٗان لها جإزحر ؾلبي مً الىاخُت الىُؿُت بؿبب مىو الؼٍاعةوخٔ الؿُغ
 اجُاُْت خٓىّ الؿُل لم جػو مهاًحر واضحت إلاُهى اإلاطلحت الُػلى للؿُل ولً٘ الٓاض ي له الؿلؿتالخٓضًغٍت لخدضًض هظه اإلاطلحت.
 الؿلؿت الخٓضًغٍت جبٓى للٓاض ي في جٓضًغ اإلاطلحت الُػلى للؿُل في الكغوٍ الهاصًت ٖما في الكغوٍالاؾخثىاثُت
ولإلحابت نً بشٙالُت البدث ،انخمضها نلى اإلاىهج الخدلُلي مً ؤحل نغع اإلاىغىم مً الىاخُت الٓاهىهُتٖ ،ما
اؾخهملىا اإلاىهج الاؾخٓغاجي بًغع اؾخٓغاء ألاخٙا الٓػاثُت الطاصعة مً الجهاث الٓػاثُت اإلاسخلُتَ ،ػال نً
اإلاىهج الخاعٍخي الظي ٗان غغوعٍا مً ؤحل ؾغص اإلاغاخل الخاعٍسُت التي مغث بها اإلاىازُٔ اإلاخهلٓت بدٓىّ الؿُل.
وبىاء نلى ما ؾبٔ ،هدىاو ٛهظه الضعاؾت في بؾاع مبدثحن :ألاو ٛهخهغع مً زالله الى ؤلاؾاع الٓاهىوي إلابضؤ اإلاطلحت
الُػلى للؿُل ،والثاوي هضعؽ مً زالله الخؿبُٓاث الٓػاثُت إلابضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل.

اإلابحث ألاول :ؤلاظاز القاهىوي إلابدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل
حاء الىظ نلى مبضؤ اإلاطلحت الُػلى في اإلااصة الثالثت مً بجُاُْت خٓىّ الؿُل في َٓغتها ألاولى ( )01/03
ّ
جخهلٔ باألؾُا ،ٛؾىاء ْامذ بها ّ
الغناًت الاحخمانُت ّ
ماؾؿاث ّ
الهامت
التي جىظ نلى ما ًلي" :في حمُو ؤلاحغاءاث التي
ّ
الخاضت ،ؤو اإلاداٖم ؤو ُّ
الؿلؿاث ؤلاصاعٍت ؤو الهُئاث الدشغَهُتً ،ىلى الانخباع ألاو ٛإلاطالح الؿُل الُػلى".
ؤو
وبمطاصْت الضو ٛنلى هظه الاجُاُْت ؤضبدذ ملؼمت بخؿبُٔ ؤخٙا الاجُاُْت وهى ما ّ
جم الخإُٖض نلُه في اإلااصة
الغابهت مً الاجُاُْت.1

 1تنص ادلادة الرابعة (ـ )04من إتفاقية حقوؽ الطفل على ما يلي ":تتخذ الدوؿ األطراؼ كل التّدابري التشريعية واإلدارية وغريىا من التدابري ادلالئمة إلعماؿ احلقوؽ
ادلعرتؼ هبا يف ىذه االتفاقية .وفيما يتعلق باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تتّخذ الدوؿ األطراؼ ىذه التدابري إىل أقصى حدود مواردىا ادلتاحة ،وحيثما
يلزـ ،يف إطار التعاوف الدويل".
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وبظل ٚؤضبذ مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل مغحها مهُاعٍا ًخم جؿبُٓه مً ؾغٍ الٓػاةٖ ،ما ًلجإ الُه الٓػاة
ٖمطضع جُؿحري .مً حهت ؤزغي َةن هظا اإلابضؤ ًٌؿي هظا اإلابضؤ مها ْػاثُت مسخلُت بدؿب الحالتَُ ،ي بهؼ
ألاخُان ٌؿخهمل بًغع الخدُ٘م بحن مؿلبحن مخهاعغحن ،وؤخُاها ؤزغي بهضٍ جُُٓض مماعؾت خٔ مهحن.1
ومً هظا اإلاىؿلٔ ؾىداو ٛالخهغٍ نلى ؤلاؾاع الٓاهىوي لهظا اإلابضؤ في اإلاؿلب ألاوٖ ،ٛما ؾيخهغع الى آلُاث جؿبُٓه
مً ؾغٍ الضو ٛفي اإلاؿلب الثاوي.
اإلاعلب ألاول :اإلافهىم القاهىوي إلابدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل
جػمىذ اجُاُْت خٓىّ الؿُل مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل صون بنؿاء مُهى مدضص مما ًجهل هظا
اإلابضؤ ًخمحز باإلاغوهت وٍجب جدضًض مػمىهه نلى ؤؾاؽ ٗل خالت نلى خضة .وبن جؿبُٔ هظه اإلااصة بما ًخماش ى مو
ألاخٙا ألازغي مً ؤلاجُاُْت ؾُهؿي للمشغم والٓاض ي والؿلؿاث ؤلاصاعٍت وؤلاحخمانُت بمٙاهُت جىغُذ هظا اإلاُهى
وؤلاؾخُاطة مىه.2
ّ
وبالخالي نلى الٓاض ي الىؾجي جدضًض ؤؾـ هظا اإلاهجى في ٗل ؤلاحغاءاث الٓػاثُت التي جخهلٔ بالؿُل ،3وهى ما ًضَهىا
الى الخؿغّ الى مُهى اإلابضؤ في الُغم ألاو ،ٛزم بلى ؤبهاصه في الُغم الثاوي مً هظا اإلاؿلب.
الُغم ألاو :ٛمُهى اإلاطلحت الُػلى للؿُل
اإلآطىص باإلاطلحت الُػلى للؿُل هى غغوعة مغاناة الضو ٛألاؾغاٍ خٓىّ الؿُل ْبل بجساط ّؤًت بحغاءاث
بصاعٍت ؤو جىُُظًت ؤو ْػاثُت التي جٙىن لها نالْت بالؿُل.

1

«Ainsi, l’intérêt de l’enfant est devenu une référence normative pour les juges, mais il intègre également le
contenu de certaines catégories juridiques préexistantes. En d’autres termes, celui-ci se présente tantôt comme
une ressource normative pour les juges, tantôt comme une ressource herméneutique. Il recouvre par ailleurs des
fonctions juridictionnelles différentes selon les cas, étant parfois destiné à arbitrer entre deux revendications
opposées, ou ayant d’autres fois pour but de motiver une restriction à l’exercice d’un droit».
THOMAS Dumortier ,l intérêt de l enfant: Les ambivalences d une notion protectrice, La revue des droits de
l’homme en ligne , Édition. Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, N° 03,Année
2013,page 03, disponible sur le site :http// journals.openedition.org/revdh
2
محاية حقوؽ الطفل الضحية يف منظومة العدالة اجلزائية من منظور ادلعايري الدولية ،مقاؿ منشور يف دورية معهد "راؤوؿ والينرغ" حلقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساين  ،السويد ،سنة
 ،2016ص.21
3

« ... il appartient donc aux juges nationaux de déterminer les bases de cette notion dans toutes les procédures
judiciaires impliquant des enfants ».
MAMOUD Zani , La Convention des Nations Unies Relative aux Droits de l’Enfant :Réflexions sur un troisième
projet de protocole facultatif prévoyant un mécanisme de plainte, Revue :Études Internationales, Edition .Institut
Québécois des Hautes Etudes Internationales, Vol : 42, N° : 40, Décembre 2011,Page 518.
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ً
وال ًٓخطغ مطؿلح "ؤلاحغاء" نلى الٓغاعاث َدؿب بل ؤًػا ألاَها ٛوالخطغَاث والاْتراخاث والخضماث وؤلاحغاءاث
وما بلى طل ٚمً ّ
الخضابحر ٖما ْض ّ
ًخهضاه بلى ؤمىع ؤزغي ٗ ،الخٓانـ نً اجساط ؤلاحغاء ؤو نض اجساطه ؤو بيُا ٛاجساطه

مما ٌهخبر ؤًػا مً ؤلاحغاءاث ،ومً طل ٚنلى ؾبُل اإلاثا ،ٛنىضما ال ّجخسظ ؾلؿاث الغناًت الاحخمانُت بحغاء لحماًت
ألاؾُا ٛمً ؤلاهما ٛؤو ؤلاًظاء.1
وال ٌهخبر هظا اإلابضؤ حضًضا ،وبهما ّ
جم الىظ نلُه في بنالن خٓىّ الؿُل لؿىت  1959في اإلابضؤ الثاوي ،2وفي
بجُاُْت الٓػاء نلى حمُو ؤشٙا ٛالخمُحز غض اإلاغؤة لؿىت " 1979ؾُضاو"  3التي ضاصْذ نليها الجؼاثغ ؾىت ،1996
مً مىؿلٔ ؤن خٓىّ اإلاغاة لها اوهٙاؽ مباشغ نلى خماًت خٓىّ ألاؾُا ٛفي ٗل اإلاجاالث ،4وجم الىظ نلى مبضا
اإلاطلحت الُػلى في اإلااصة الخامؿت (  ،)05الُٓغة (ب) ،واإلااصة  16الُٓغة ألاولى (ص) مً ؤلاجُاُْت ،وفي مهكم
الٓىاهحن الىؾىُت.5
وٍغمي مُهى مطالح الؿُل ُ
ُّ
الخمخو الٙامل والُهلي نلى الؿىاء بجمُو الحٓىّ اإلاهترٍ بها في
الُػلى بلى غمان
الاجُاُْت ّ
والىماء الشمىلي للؿُل.6
وهكغا ألهمُت هظا اإلابضؤ جم الىظ نلُه في مىاص مخُغْت مً بجُاُْت خٓىّ الؿُل منها نلى ؾبُل اإلاثا:ٛ
اإلااصة  09خى ٛنض َطل الؿُل نً والضًه ،اإلااصة  10التي جخدضر نً حمو شمل ألاؾغة ،اإلااصة  18اإلاخهلٓت
بمؿاولُت الىالضًً ،اإلااصة  20خى ٛالحغمان مً ألاؾغة ،اإلااصة  21اإلاخهلٓت بمؿالت الخبجي ،اإلااصة  ،37الُٓغة (ج)،
خى ٛمىغىم َطل ألاؾُا ٛنً البالًحن في السجً ،اإلااصة  ،40الُٓغة الثاهُت (ب) ،اإلاخهلٓت بالػماهاث ؤلاحغاثُت في
الٓػاًا الجىاثُت التي حشمل ألاؾُا.ٛ

1
حبق الطفل يف إيالء االعتبار األوؿ دلصاحلو ال ُفضلى (الفقرة  01من ادلادة  ،)03جنيف ،الدورة الثانية
جلنة حقوؽ الطفل ،التعليق العاـ رقم  )2013(14ادلتعلِّق ّ

والستني (د ،)62الفرتة من  14يناير إىل  01فرباير ، 2013ص  ،04الفقرة .01رقم الوثيقةCRC/C/GC/14 :

 2ينص ادلبدأ الثاين من إعالف حقوؽ الطفل لسنة  1959على ما يلي:
" جيب أف يتمتع الطفل حبماية خاصة وأف دينح ،بالتشريع وغريه من الوسائل ،الفرص والتسهيالت الالزمة إلتاحة منوه اجلسمي والعقلي واخللقي والروحي واالجتماعي
منوا طبيعيا سليما يف جو من احلرية والكرامة .وتكوف مصلحتو العليا زلل االعتبار األوؿ يف سن القوانني ذلذه الغاية".
 3أُعتمدت إتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم ( )180/34يف  1978/12/18ودخلت حيز
النفاذ يف  ،1981/09/03طبقا ألحكاـ (ـ ،)01/27من اإلتفاقية.صادقت عليها اجلزائر مع التحفظ ،دبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم ،51-96ادلؤرخ يف
 ،1996/01/22اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد ،06:ادلؤرخة يف .1996/01/24
 4أمحد داود رقية ،احلماية القانونية للطفل بني قانوف األسرة اجلزائري وادلعاىدات الدولية ،شهادة ادلاجستري ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد،
تلمساف ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2003-2002ص .30
 5وىو ما تضمنتو ادلادة الرابعة( ،ـ )04من قانوف محاية حقوؽ الطفل لسنة .2015
 6جلنة حقوؽ الطفل ،التعليق العاـ رقم ،)2013(14ادلرجع السابق  ،ص ،03الفقرة  02و .04
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ٖما ّ
جم الىظ نلى مطالح الؿُل الُػلى في البروجىٗى ٛالازخُاعي الجُاُْت خٓىّ الؿُل اإلاخهلٔ ببُو
ألاؾُا ٛواؾخًاللهم في البًاء وفي اإلاىاص ؤلاباخُت ،في الضًباحت ،1وفي اإلااصة  ،08وفي البروجىٗى ٛالازخُاعي الجُاُْت
خٓىّ الؿُل اإلاخهلٔ بخٓضًم البالياث ،2في الضًباحت ،واإلاىاص  02و .03
لإلشاعة َةن الاجُاُْت الحٓذ ببروجىٗى ٛازخُاعي زالث ؾىت ً 2014خهلٔ بةحغاء جٓضًم البالياث بشان الاهتهاٗاث
التي ْض جؿا ٛخٓىّ الؿُل والتي اؾدىُظث ٗل ؾغّ الؿهً اإلاخاخت في الضو ٛبشغؽ ؤن جىػم الضو ٛالى هظا
البروجىٗى.3ٛ
الفسع الثاوي :ألابعاد التي ًخضمنها مبدأ اإلاصلحت الفضلى
باؾخٓغاء الخهلُٔ الطاصع نً اجُاُْت خٓىّ الؿُل َةن مُهى اإلاطلحت الُػلى للؿُل ٌشخمل نلى زالر
ؤبهاص ،ؤولها ؤن هظا اإلابضؤ ٌهخبر "خٓا ؤؾاؾُا للؿُل" ،طٖغا َ
ٗان ؤ ؤهثى في جُُٓم مطالحه الُػلى ؤزىاء البدث في
ؤًت مؿإلت جسظ الؿُل ،ومً ؤحل جدُٓٔ طلَ ،ٚةن الُٓغة ألاولى مً اإلااصة الثالثت (  )03جُغع التزاما حىهغٍا
نلى الضو ٛلخىُُظ هظا اإلابضؤ.
ً
ّ
ؤما البهض الثاوي َهى ًخمثل ٗىهه "مبضؤ ْاهىوي جُؿحري ؤؾاس ي"ً ،خهلٔ بخُؿحر ألاخٙا الٓاهىهُت وَٓا
ّ
إلاطلحت الؿُل الُػلى ،وطل ٚنىضما ًٙىن هىإ ؤٖثر مً جُؿحر للح٘م الٓاهىوي اإلاغاص جؿبُٓه نلى الؿُل ،وٍخهلٔ
ّ
البهض الثالث ،بـ"ْىانض بحغاثُت" ،مً ؤحل غمان جدُٓٔ هظه اإلاطالح ،لظلَ ٚةن اللجىت جغي ؤن الضو ٛألاؾغاٍ
ًسظ الؿُل نليها ؤن ّ
ّ
جبحن اإلاهاًحر التي اؾدىضث نليها ،ؾىاء في الٓػاًا الىاؾهت التي جسظ
نىض اجساطها ؤي ْغاع
ّ
الؿُاؾاث الهامت للضولت ،ؤو في الحاالث التي حشمل ْػاًا َغصًت جسظ ألاؾُا.4ٛ

 1الربوتوكوؿ اإلختياري األوؿ إلتفاقية حقوؽ الطفل ،بشأف بيع األطفاؿ وإستغالؿ األطفاؿ يف البغاء ويف األعماؿ اإلباحية .أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق
واإلنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم ،263 :الدورة ( ،)54ادلؤرخ يف  25ماي  ،2000دخل حيز النفاذ يف  18يناير .2002
 2الربوتوكوؿ اإلختياري الثاين ،بشأف إشرتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلّحة ،أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واإلنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم
 ،263الدورة ( ،)54ادلؤرخ يف  25ماي .2000
 3أعتمد ىذا الربوتوكوؿ،وعرض للتوقيع والتصديق واإلنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم  ، 138-66أُزبذ يف اجللسة العامة  ،89ادلعقودة يف
 19ديسمرب  ،2011بناء على توصية اللجنة.دخل حيز النفاذ يف  14أفريل سنة  ،2014وفقا للفقرة األوىل من ادلادة  .19اجلزائر مل تصادؽ على ىذا الربوتوكوؿ
لغاية ىذا التاريخ.
 4جلنة حقوؽ الطفل ،التعليق العاـ رقم  ،)2013(14نفس ادلرجع ،ص ، 03الفقرات. 06،05،04 ،
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ّ
وبطا حهلٔ ألامغ بخُُٓم اإلاطالح الُػلى إلاجمىنت مً ألاؾُاَ ٛوحب نلى اإلااؾؿاث اإلاهىُت ؤن ججض ؾبال لإلؾخمام بلى
ّ
آعاء ّ
جخجؿض في حلؿاث الاؾخمام بلى ألاؾُا ،ٛبغإلااهاث ألاؾُا ،1ٛهٓاباث ألاؾُا ،ٛؤو يحرها
نُىت منهم ،والتي ًمً٘ ؤن
مً هُئاث جمثُل ألاؾُا.2ٛ
وبالغيم مً ؤن هظا اإلابضؤ ٌهخبر هٓلت حضًضة لحماًت الؿُل ألهه لِـ بالػغوعة ؤن جٙىن مطلحت الؿُل مغجبؿت
َ
ّ
ٌؿخًل الىص ي الٓاهىوي للؿُل ،ؤمىاله الخاضت وٍٓى بدبضًضها
بمطلحت ألاولُاء ؤو ألاوضُاءَ ،مً اإلامً٘ مثال ؤن
ً
ّ
ؤو ؤن ُحهمل مطالح الؿُل الٓاضغ ،بطا ٗاهذ هظه الىضاًت حشٙل نبئا نلى الىص ي الٓاهىوي.3
ً
مهجى مسخلُا لبهؼ الىطىص اإلاخهلٓت بدٓىّ الؿُل ،التي جؿالب الضوٛ
وفي الحُٓٓت ،لٓض ؤنؿى هظا اإلابضؤ
باخترا خغٍت آلاباء ؤو ألاوضُاء في ازخُاع مضاعؽ ألوالصهم ،بشٙل مؿخٓل نً ْىانت الؿُل.

اإلاعلب الثاوي :آلياث جعبيق مبدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل
بن الٓاهىن الضولي لحٓىّ ؤلاوؿان ،ال ٌهترٍ بالحٓىّ لٙل َغص وبهما ًُغع ؤًػا نلى الضو ٛواحب
وغمان ّ
ّ
جػمىخه مهكم بجُاُْاث خٓىّ ؤلاوؿان ،وجم الخإُٖض
الخمخو الُهلي بهظه الحٓىّ نلى ؤْالُمها .هظا الالتزا
ً
نلُه في ْغاعاث اإلاداٖم الضولُت ،بدُث ًمً٘ بنخباعه حؼءا مً الٓاهىن الهغفي الضولي.
ٗل ّ
ّ
زاضت ؤن ّجخسظ الضولت ّ
االخضابحر الدشغَهُت
ٖما ؤن واحب غمان الاخترا الُهلي لهظه الحٓىٌّ ،هجي بطُت
ّ
4
واإلااؾؿاجُت الالػمت ،ويحرها لخُهُل الحٓىّ اإلاىطىص نليها في الىزاثٔ الضولُت.

 1من األمثلة عن بردلانات األطفاؿ ،زبصيص" يوـ الطفل العادلي" على مستوى رللس األمة يف اجلزائر ،دبناسبة اليوـ العادلي حلقوؽ الطفل .وىنااؾ دوؿ زبصص
بردلانات للطفل مثل ،مجهورية مصر العربية اليت خاضت ذبربة ما يسمى "الربدلاف الصغري".
 2جلنة حقوؽ الطفل ،التعليق العاـ رقم  ،)2013(14ادلرجع السابق ،ص ، 23الفقرة .91
3

د .منتصر سعيد محودة ،محاية حقوؽ الطفل يف القانوف الدويل العاـ واإلسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية .2007 ،ص.71
4

« Le droit international en matière de droits de l’homme reconnait non seulement des droits de l’homme de
chaque individu, mais impose aussi aux états le devoir d’assurer et de garantir la jouissance effective des droits
de l’homme sur leur territoire…cette obligation est inscrite dans de nombreux traités internationaux relatif aux
droits de l’homme, et confirmée par la jurisprudence internationale, si bien que l’on peut la considérer comme
élément du droit coutumier international… Le devoir d'assurer le respect effectif des droits de l'homme signifie
notamment que l'état doit adopter toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet aux
» droits garantit par les instruments internationaux.
Commission internationale de Juristes, LE DROIT À UN RECOURS ET À OBTENIR RÉPARATION en cas de
violations graves des droits de l’homme, Guide pratique, N°02 de la série des guides pratiques, Genève, Suisse
2006, page 23.
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مً هظا اإلاىؿلٔ َةن الضو ٛألاؾغاٍ في اجُاُْت خٓىّ الؿُل ملؼمت بخؿبُٔ التزاماتها الضولُت نً ؾغٍٔ
اجساط آلالُاث الدشغَهُت اإلاىاؾبت وهى مىغىم الُغم ألاوٖ ،ٛما جلتز الضو ٛباؾخدضار آلالُاث اإلااؾؿاجُت
الػغوعٍت لحماًت الؿُل وهى ما ؾيخؿغّ بلُه في الُغم الثاوي مً هظا اإلاؿلب.
الفسع ألاول :آلالياث الدشسيعيت لخعبيق إجفاقيت حقىق العفل
باإلغاَت الى الجؼاثغ باصعث جىوـ باإلاطاصْت نلى اجُاُْت ألامم اإلاخدضة لحٓىّ الؿُل ؾىت ٖ ،11992ما
اهػم اإلاًغب ؾىت  1993بلى اجُاُْت خٓىّ الؿُل ،2مو حسجُل جدُل نلى اإلااصة (  ،)14الُٓغة ألاولى ،التي حهترٍ
للؿُل بدغٍت الضًً ،هكغا ألن ؤلاؾال هى صًً الضولت.3
أوال :في الجزائس
اؾخجابت للمالخكاث النهاثُت للجىت خٓىّ الؿُل جم بصعاج ؤخٙاما حضًضة في ْاهىن ألاؾغة لؿىت ،2005
ٖما جم جؿبُٔ مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل مً ْبل اإلاشغم الجؼاثغي في نضة ؤخٙا في ْاهىن خماًت الؿُل وهى ما
لٓي اؾخدؿاها مً ؾغٍ لجىت خٓىّ الؿُل اإلاٙلُت بغضض ؤخٙا الاجُاُْت في الٓىاهحن الضازلُت للضو.4ٛ

1

زلددة من اإلتفاقية ،إالّ أنو يف سنة  ،2002مت سحب
لإلشارة فإف تونس صادقت على اتفاقية حقوؽ الطفل يف  30جانفي  1992مع تسجيل ربفظات على مواد ّ
االعالف ادلتعلق بتنفيذ أحكاـ االتفاقية يف حدود ادلوارد ادلالية للدولة ،والتحفظ ادلتعلق بادلادة (ـ ) 40الفقرة (ب) ،ادلتعلقة بتكفل الدولة بعدديي اجلنسية .مع اإلشارة إىل أف "تونس"
أبقت على ربفظ خيص ادلادة السادسة (ـ )06من اإلتفاقية ،اليت تتعلق باحلق يف احلياة ،وجاء يف االعالف أنو ال جيب أف تفسر ىذه ادلادة بشكل يعيق تطبيق قانوف اإلجهاض

الساري يف ىذا البلد،والذي يسمح باالهناء الطوعي للحمل.
ّ
 2صادؽ ادلغرب على اتفاقية األمم ادلتحدة ادلتعلقة حبقوؽ الطفل ،وذلك دبوجب الظهري الشريف رقم  493.34ادلؤرخ يف  14يونيو ". ،1993وقد نشرت ىذه االتفاقية باجلريدة
الرمسية بتاريخ  21نوفمرب .1996

 3وجاء التحفظ كالتايل:
MAROC :"Le Gouvernement du Royaume du Maroc interprète les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de
la Convention relative aux droits de l'enfant à la lumière de la Constitution du 7 octobre 1996 et des autres règles
pertinentes de son Droit interne, notamment : L'article 6 de la Constitution stipulant que l'Islam est la religion de
l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. L'article 54 de la loi 70-03 portant Code de la Famille qui
stipule dans son paragraphe 6 que les parents doivent à leurs enfants le droit à l'orientation religieuse et
l'éducation fondée sur la bonne conduite. Par cette déclaration, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement
aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus et son engagement en faveur des objectifs de
"ladite Convention.
R.T.N.U, en ligne, Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, CHAPITRE IV : Droits de
l’homme, Convention Relative Aux Droits De L'enfant, Source : https://treaties.un.org
4

د تشوار جياليل ،الثغرات التشريعية األسرية يف بعض مسائل الزواج ،أية عدالة قانونية أـ قضائية؟،رللة العلوـ القانونية االدارية والسياسية ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة أبو

بكر بلقايد تلمساف ،العدد  ، 10سنة  ،2010ص .105
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ّ
َهلى ؾبُل اإلاثا ٛجىظ اإلااصة الغابهت (  )04مً هظا الٓاهىن نلى ما ًلي...":ال ًجىػ ْ
َطل الؿُل نً ؤؾغجه بال بطا
ّ
اؾخضنذ مطلحخه الُػلى طل ،ٚوال ًخم طل ٚبال بإمغ ؤو ُخ٘م ؤو ْغاع مً الؿلؿت الٓػاثُت ووَٓا لألخٙا
اإلاىطىص نليها ْاهىها".
وطل ٚمً مىؿلٔ بن ألاؾغة هي الىخضة الاحخمانُت ألاولى التي ًيشا َُه الؿُل وٍخُانل مو ؤنػائها ،والتي ًٙىن لها
الخإزحر اإلاباشغ في الخٙىًٍ الىُس ي للؿُل.1
و ّ
جم ج٘غَـ هظا اإلابضؤ ٖظل ،ٚفي اإلااصة الؿابهت (  ،)07بىطها نلى ما ًلي:
"ً-جب ؤن جٙىن اإلاطلحت الُػلى للؿُل الًاًت مً ٗل بحغاء ؤو جضبحر ؤو خ٘م ؤو ْغاع ْػاجي ؤو بصاعي ًخسظ بشإهه.
ًازظ بهحن الانخباع ،في جٓضًغ اإلاطلحت الُػلى للؿُل ،الؾُما حيؿه ّّ
وصحخه و اخخُاحاجه اإلاهىىٍت والُ٘غٍت
وؾىه
والهاؾُُت والبضهُت ووؾؿه الهاثلي وحمُو الجىاهب اإلاغجبؿت بىغهه".
ومً بحن اإلاطؿلحاث الجضًضة التي حاء بها ْاهىن خماًت الؿُل لؿىت  ،2015مطؿلح" الؿُل في زؿغ" ،وهى
الؿُل الظي جٙىن صحخه ،ؤزالْه ،ؤو جغبِخه في زؿغ.2
وبمىحب الخهضًالث الجضًضة التي حاء بها ْاهىن ألاؾغة لؿىت  ،2005وخغضا نلى اإلاطلحت
ّ
ّ
ّ
ّ
للؿُل ،التي ّ
ٖغؾتها اجُاُْت خٓىّ الؿُل في اإلااصة الثالثت ،والتي جاٖض نلى مغاناة مطلحت الؿُل في ٗل
الُػلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ؤلاحغاءاث التي جسطه ،ؾىاءا ْامذ بها ماؾؿاث ّ
الغناًت الاحخمانُت الهامت ؤو الخاضت ،ؤو اإلاداٖم ؤو الؿلؿاث
ؤلاصاعٍت ؤو الهُئاث الدشغَهُتْ .امذ الجؼاثغ بخهضًل ْاهىن ألاؾغة ؾىت  ،2005الظي حاء باخٙا حضًضة ؤٖثر
خماًت للؿُل زاضت في مؿاثل الحػاهت.3
باليؿبت إلاىغىم الحػاهتَ ،ةن ألاب ًإحي في اإلاغجبت الثاهُت بهض ألا  ،وبالخالي ووَٓا لألخٙا
الجضًضة لٓاهىن ألاؾغة َةن ألاب مؿالب بخىَحر اإلاؿً٘ الالثٔ وجىَحر الكغوٍ اإلآبىلت في خالت اؾىاص الحػاهت
بلُه ،ؤو بخًؿُت جٙالُِ ؤلاًجاع ختى جخمً٘ ألا مً مماعؾت خٔ الحػاهت اإلاؿىضة بليهاٖ .ما ؤن نمل اإلاغؤة لم
ٌهض ٌهخبر ؾببا إلؾٓاؽ ّ
خٓها في الحػاهت 4،وهى ما جػمىخه اإلااصة (  ،)67الُٓغة الثاهُت.5
بن عصماف نسرين إيناس ،مصلحة الطفل يف قانوف األسرة اجلزائري ،رسالة ماجستري يف قانوف األسرة ادلقارف ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية  ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمساف،
السنة اجلامعية  ،2009-2008ص .05

1

2

د .عبد احلفيظ بكيس ،محاية حقوؽ الطفل( تشريعا ،فقها ،قضاءا) ،الطبعة األوىل ،دار األياـ للنشر والتوزيع ،لبناف ،2018 ،ص.229
3
صدر قانوف األسرة دبوجب األمر رقم  ،02 /05ادلؤرخ يف  27فرباير سنة  ، 2005يعدؿ ويتمم القانوف رقم ، 11/84ادلؤرخ يف  09يونيو سنة  ،1984وادلتضمن قانوف
األسرة .اجلريدة الرمسية العدد ،15 ،ادلؤرخة يف 27فرباير.2005
4
الرابع للجزائر ،ادلقدـ للجنة القضاء على التمييز ض ّد ادلرأة حوؿ تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة 24 ،ماي سنة ،2010
التقريراف ال ّدورياف الثالث و ّ
ص.19
 5تنص ادلادة  67من قانوف األسرة يف فقرهتا الثانية على ما يلي" :تسقط احلضانة باختالؿ أحد الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة  52اعاله،
وال ديكن لعمل ادلرأة أف يشكل سببا من أسباب سقوط احلق عنها يف شلارسة احلضانة،-غري أنو جيب يف مجيع احلاالت مراعاة مصلحة احملضوف".
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ّ
واإلاالخل ؤن الخهضًالث التي ؾالذ ْاهىن ألاؾغةْ ،ض هجحذ بلى ّ
خض ما ،في وغو ألاؾـ الالػمت لػمان مؿاواة
ّ
الغحل في مجا ٛالحٓىّ والىاحباث ألاؾغٍت ،وحهؼٍؼ ؾلؿت الٓػاء ٖػماهت ّ
اإلاغؤة مو ّ
َهالت لحماًت اإلاغؤة والؿُل
بطُت زاضت.
ثاهيا :في جىوض واإلاغسب
ّ
مً ؤحل جُهُل بجُاُْت خٓىّ الؿُل ،نلى اإلاؿخىي الضازلي ْامذ جىوـ بةضضاع "مجلت خماًت الؿُل"
ْ
ؾىت  ،1995والتي حهخبر م٘ؿبا حشغَهُا عاثضا اهُغصث به جىوـ في مدُؿها الهغبي والاؾالمي وؤلاَغٍٓي ،مما ّؤهلها ؤن
ّ
مخؿىعة لُاثضة الؿُىلت.1
جٙىن غمً ؾلُهت البلضان التي ؾيذ حشغَهاث
ومً بحن الخهضًالث الهاصَت الى مىاثمت ؤخٙا اجُاُْت خٓىّ الؿُل مو الٓىاهحن الضازلُت الغامُت الى خماًت
الؿُل والتي ؤشاصث بها لجىت خٓىّ الؿُل هى بضالح مضوهت ألاؾغة 2التي وشغث في الجغٍضة الغؾمُت عْم 5184
الطاصعة في َ 5براًغ .2004
وفي هُـ ؤلاؾاع جم بناصة الىكغ في اإلااصة الؿاصؾت (  )06مً ْاهىن الجيؿُت (الٓاهىن عْم  06-62الطاصع في 23
ماعؽ  )2007الظي ًجحز لألؾُا ٛالحطى ٛنلى حيؿُت ؤمهاتهم ،وٖظل ٚاضضاع الٓاهىن عْم  05-14الطاصع في نا
ّ
واإلاخهلٔ بشغوؽ َخذ ماؾؿاث ّ
الغناًت الاحخمانُت وجضبحرها ،وٖظل ٚبحغاء حهضًالث نلى ْاهىن الهٓىباث
،2006
وْاهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت لترؾُش خماًت ألاؾُا ٛالجاهدحن. 3
الفسع الثاوي :آلالياث اإلاؤشصاجيت لخعبيق إجفاقيت حقىق العفل
حهخبر َغوؿا مً بحن الضو ٛالتي باصعث بلى وغو آلُاث وؾىُت للنهىع بدماًت الؿُل  ،وجم اؾخدضار
مىطب" خامي الحٓىّ" بمىحب ْاهىن نػىي وبىاء نلى اإلااصة  13مً الضؾخىع الُغوس ي ،وؤوٗلذ بلُه نضة مها
جسظ خماًت خٓىّ ؤلاوؿان ،ومً غمً اإلاها اإلاىٗلت لحامي الحٓىّ هي الضَام نً خٓىّ الؿُل ومً غمنها
.4
اإلاطالح الُػلى للؿُل اإلاىطىص نليها في الٓاهىن ؤو الاجُاُْاث الضولُت اإلاطاصّ نليها
وؤشاع الخٓغٍغ اإلاىحه بلى لجىت خٓىّ الؿُل لهُئت ألامم اإلاخدضة ،5بلى ؤن اإلاباصت ألاؾاؾُت التي جدخىحها
اجُاُْت خٓىّ الؿُل لِؿذ مؿبٓت بشٙل ٗاٍ ،زاضت مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل التي جخػمىه اإلااصة الثالثت
1

مجلة حماية الطفل ،المؤرخة في  90نوفمبر  ،5001الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد ،909:المؤرخ في  59نوفمبر .5001
2مدونة األسرة الصادرة دبوجب الظهري الشريف رقم  1-04-22صادر يف  12من ذي احلجة  3( 1424فرباير  )2004بتنفيذ القانوف رقم  70-03دبثابة مدونة األسرة،
اجلريدة الرمسية رقم  5184الصادرة يوـ اخلميس  5فرباير 2004

 3ادلالحظات اخلتامية بشأف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع للمغرب،يف جلستيها  1906و، 1907ادلعقودتني يف  03سبتمرب
 ،2014واعتمدت يف جلستها  ،1929اليت ُعقدت يف  19أيلوؿ/سبتمرب .2014ص  ،03الفقرة .10رقم الوثيقةCRC/C/MAR/CO/3-4:
مت استحداث منصب "حامي احلقوؽ" دبوجب القانوف العضوي  333-2011ادلؤرخ يف  29مارس  .2011بناء على ادلادة  13من الدستور الفرنسي.
5
جلنة حقوؽ الطفل ىي اذليئة اليت ترصد تنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفل من جانب الدوؿ األطراؼ يف إتفاقية حقوؽ الطفل تتكوف من  18خبرياً مستقالً  .وىي ترصد أيضاً تنفيذ
4

بروتوكولني اختياريني لالتفاقية متعلقني بإشراؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة وببيع األطفاؿ وبغاء األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ يف ادلواد اإلباحية .ويف  19ديسمرب  ،2011اعتمدت
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 مخخازي فخيحت.د

ُ الظي لم ًغقى
ىن لها انخباع ؤولي في الٓغاعاث التي جازغًٙ بهض بلى مغجبت الخُؿحر مً مىكىع اجُاُْت خٓىّ الؿُل والتي
.1نلى خُاة الؿُل
، ؾىت18 و04  ؾُل جتراوح ؤنماعهم ما بحن2200 وٍػُِ الخٓغٍغ اإلاىحه الى اللجىت ؤن الضعاؾت واإلاهاًىت التي شملذ
.2 في َغوؿا جاٖض نلى وحىص َجىة بحن الحٓىّ اإلاهلىت و الخؿبُٔ الهملي نلى ؤعع الىاْو2019  ؾىتٛزال
 مهمت جىُُظًت جخمثل في الخىُُظ اإلااصيٚ وجماعؽ بظل،ا الاجُاُْتٙوجخمثل مهمت اللجىت في الغْابت نلى جىُُظ ؤخ
3

. وقُُتها الغْابُتٛ مً زالٚ وطل، وغمان َهالُت الخىكُم الٓاهىوي صازل الضولت،للٓاهىن

 وصعاؾتها وجٓضًمٛل ٖبحر في جلٓي الخٓاعٍغ مً الضوٙ َةن لجىت خٓىّ الؿُل ؤزبدذ َهالُتها بش،وفي هظا ؤلاؾاع
ّ
 والتي ٌؿخسضمىجها، خغٍطت نلى الحُاف نلى ضىعتها طاث الؿابو الضًمٓغاؾيٛىن الضوٙ جٚ وبظل،اإلاالخكاث بشإجها
ّ  بالغيم مً ؤن نمل اللجان حهغعٚوطل4. بما َيها الحُاف نلى ؾالمت الضولت وؤمنها،في مجاالث ؤزغي
لهضة اهخٓاصاث
.5 بؿبب ؤن اإلاالخكاث النهاثُت والخىضُاث التي جطضعها جُخٓغ بلى نىطغ ؤلالؼا

 سيسمح آلحاد األطفاؿ بتقدمي شكاوى خبصوص انتهاكات معينة حلقوقهم ادلقررة دبوجب االتفاقية،اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بروتوكوالً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقدمي البالغات

.2014  ودخل الربوتوكوؿ حيز النفاذ يف أبريل.وبروتوكوليها االختياريني األولني
.2020  ديسمرب18 : تاريخ الزيارة،https://www.ohchr.org : ادلوقع االلكرتوين.ادلوقع الرمسي دلكتب ادلفوض السامي حلقوؽ اإلنساف ذليئة االمم ادلتحدة
1
« Parmi les constats dressés dans ce rapport, le premier est que les quatre principes fondamentaux consacrés par
la CIDE continuent à être insuffisamment mis en œuvre dans notre pays. En particulier, l’intérêt supérieur de
l’enfant, consacré à l’article 3, n’est pas encore le principe d’interprétation et la source d’arbitrage qu’il devrait
être au regard des stipulations de la convention, et encore moins une considération primordiale dans les décisions
qui vont influer sur la vie de l’enfant ».
Rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies. 2020, Page 03. Disponible
sur le site : https://www.defenseurdesdroits.fr
2

Rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies. 2020, Page 02. Disponible
sur le site : https://www.defenseurdesdroits.fr
3

« …à travers sa fonction de contrôl, le comité exerce une une espèce de fonction éxécutive qui consiste à
procurer materiellement l’éxécution du droit... »
MAMOUD Zani, Reflexions sur la mission de contrôl du comité des droits de l’enfant, Cahier de la Recherche
sur les Droits Fondamentaux, N° 09, 2011,Page 95.
4
« Ce mécanisme appliqué par la plupart des grands instruments de garantie des droits de l'Homme, a prouvé
largement son efficacité. Les gouvernants sont, en effet, soucieux d'acquérir et de préserver une image de
marque «démocratique» dont ils se servent au niveau d'autres secteurs vitaux, économique et financier, y
compris la préservation même de leur sécurité. »
BENNOUNA Mohamed, La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, Annuaire Français de
Droit International, vol : 35, 1989, page 444.

.563 ص،2007 ، اإلسكندرية، دار اجلامعةا جلديدة للنشر، مركز الطفل يف القانوف الدويل العاـ،فاطمة شحاتو أمحد زيداف. د5
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أوال :اشخحداث اإلافىض الىظني لحماًت العفىلت في الجزائس
في الجؼاثغ جم اؾخدضار اإلاُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت بمىحب ْاهىن خماًت الؿُل لؿىت  ،2015ومً
ؤهم ّ
الطالخُاث التي ًمىدها ْاهىن خماًت الؿُل للمُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت ،هي "آلُت ؤلازؿاع" ،خُث
ّ
ؤي ؾُل في وغهُت زؿغ ؤن ًسؿغ اإلاُىع الىؾجيٖ ،ما ًمً٘ ُ
بةمٙان ّ
للممثل الشغعي للؿُل ،ؤو ؤي شخظ ؾبُعي
ؤو مهىىي ؤن ًُسؿغ ّ
اإلاُىع الىؾجي.
ّ
وبةمٙان ّ
اإلاسخطت بْلُمُا ،وطلٚ
اإلاُىع الىؾجي ٖظل ٚجدىٍل هظه ؤلازؿاعاث بلى مطلحت الىؾـ اإلاُخىح
ّ
مً ؤحل بجساط الخضابحر اإلاىاؾبت للخُ٘ل بالؿُل ،وهى ما جىظ نلُه اإلااصجحن 15 ،و 16مً طاث الٓاهىن.وفي الحالت
التي جخسظ هظه ؤلازؿاعاث وضُا حؼاثُا ،بٓى اإلاُىع الىؾجي بخدىٍلها بلى وػٍغ الهض ٛخاَل ألازخا  ،الظي ًسؿغ
الىاثب الها ْطض جدغٍّ ٚ
1
الضنىي الهمىمُت.
ونً مضي مؿاهمت هظه الهُئت في جُهُل ؤخٙا بجُاُْت خٓىّ الؿُلَ ،ةن ْاهىن خماًت الؿُل ؤنؿى
لهظه الهُئت ضالخُت اإلاؿاهمت في بنضاص الخٓاعٍغ خى ٛوغهُت الؿُل ،التي جغَو بضوعها بلى الهُئاث الضولُت والجهىٍت
َّ
ّ
اإلاسخطتٖ .ما ًٙلِ اإلاُىع الىؾجي بخٓضًم جٓغٍغ ؾىىي خى ٛمضي جىُُظ بجُاُْت خٓىّ الؿُل بلى عثِـ
الجمهىعٍت.2
ثاهيا:اشخحداث مىدوبي حماًت العفىلت في جىوض و اإلاسصد الىظني لحقىق العفل في اإلاغسب
حهخبر آلُت مىضوبي خماًت الؿُىلت في جىوـ ،آلُت عضض مؿخٓلت حهمل نلى جلٓي ؤلاشهاعاث بسطىص الؿُل
ّ
اإلاهغع للتهضًض ،وعؾم ألاولىٍاث لىغو زؿت صُْٓت للخضزل في الىْذ اإلاىاؾب ،وخؿب الخٓغٍغ الؿىىي ليشاؽ
مىضوبي الؿُىلتَ ،ةن نضص اإلاىضوبحن هاهؼ ( )39مىضوبا زال ٛؾىت .2015
وحشبه هظه آلالُت ،آلُت "اإلاُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت" التي ّ
جم اؾخدضاثها بمىحب ْاهىن خماًت الؿُل في
الجؼاثغ ،اؾخجابت الى جىضُاث لجىت خٓىّ الؿُل.
ؤما نً مها مىضوبي خماًت الؿُىلتَ ،خخمثل ؤؾاؾا في الخضزل الىْاجي في حمُو الحاالث التي ًٙىن َيها
ؾالمت الؿُل اإلاهىىٍت ؤو الجؿضًت في زؿغ ،وٍبٓى مجا ٛجضزل اإلاىضوبحن مغهىن بىاحب بشهاعهم ،ولهظا الًغع جم
جىَحر الحماًت الٓاهىهُت لٙل شخظ ًٓى باشهاع اإلاىضوبحن نً ؤي زؿغ ًلحٔ بالؿُل ،خُث ًمً٘ لهظا ألازحر ؤن ال
ًُصح نً ّ
هىٍخه.3

 1ادلادة (ـ )15من قانوف محاية الطفولة.
 2ادلواد  19و 20من قانوف محاية الطفل.
 3التقرير اإلحصائي السنوي لنشاط مندويب محاية الطفولة بتونس ،لسنة  ،2015ص .09متوفر على ادلوقع اإللكرتوين اخلاص دبندويب محاية الطفولة:
.www.delegue-enfance.nat.tn
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وفي اإلاًغب ،وبهض ؾيخحن مً مطاصْتها نلى اجُاْیت خٓىّ الؿُل ،جم جإؾِـ "اإلاغضض الىؾجي لحٓىّ
الؿُل" ؾىت  ،1995وَهخبر اإلاغضض ماؾؿت مؿخٓلت لخدبو جىُُظ الاجُاُْت الضولُت لحٓىّ الؿُل.
وجغج٘ؼ ؤوشؿت اإلاغضض الىؾجي لحٓىّ الؿُل نلى زالزت ؤهضاٍ عثیؿُت :عضض جىُیظ اإلاًغب الجُاْیت ألامم اإلاخدضة
الطلت ّ
اإلاخهلٓت بدٓىّ الؿُل؛ خمایت الؿُل والنهىع بدٓىْه ،في حمیو اإلاجاالث طاث ّ
بالصحت والخهلیم وألاؾغة
والترَُه والثٓاَت؛ وجيؿیٔ وجٓییم ؤلاحغاءاث اإلاخسظة لُاثضة ألاؾُا ٛفي اإلاًغب.1
وبهض اؾخهغاع آلالُاث الدشغَهُت واإلااؾؿاجُت ،ؾيخهغٍ نلى الخؿبُٓاث الٓػاثُت إلابضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل
في اإلابدث الثاوي.

اإلابحث الثاوي :الخعبيقاث القضائيت إلابدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل
جلتز الضو ٛبخؿبُٔ اجُاُْت خٓىّ الؿُل بمجغص هُاط الاجُاُْت في الٓاهىن الضازلي للضولتَُ ،ي الكغوٍ
الهاصًت جإزظ الضولت نلى ناجٓها خماًت الؿُل وجىَحر ٗل آلالُاث الالػمت لخىَحر هظه الحماًت وهى ما حؿعى بلُه
مهكم الضو ٛاإلاىػمت بلى اجُاُْت خٓىّ الؿُل.
ٖما ؤن الٓاض ي الىؾجي ال ًم٘ىه ان ًمخىو نً جؿبُٔ آلُاث الحماًت في الُطل في هؼام ًخهلٔ بالؿُل بضنىي يُاب
جل ٚآلالُاث ،وبهما ًجب نلى الٓاض ي جؿبُٔ آلالُاث اإلاىطىص نليها في الاجُاُْاث الضولُت اإلاطاصّ نليها وهى ما جم
صؾترجه في مهكم صؾاجحر الضو.2ٛ
ولً٘ الكغوٍ الاؾخثىاثُت التي َغغتها حاثدت ٗىعوها ٗان لها الخإزحر اإلاباشغ نلى الٓغاعاث الٓػاثُت اإلاخهلٓت بدماًت
الؿُل بالىكغ الى اخخما ٛبضابخه بالىباء .مً هظا اإلاىؿلٔ ؾىداو ٛالخؿغّ الى جؿبُٓاث مبضا اإلاطلحت الُػلى
للؿُل في الكغوٍ الهاصًت ،وصعاؾت بهؼ الٓغاعاث الطاصعة خماًت للمطلحت الُػلى جؿبُٓا للماصة الثالثت مً
بجُاُْت خٓىّ الؿُل في اإلاؿلب ألاو ،ٛزم ؾيخهغع الى جؿبُٓاث هظا اإلابضؤ في قل حاثدت ٗىعوها في اإلاؿلب الثاوي.
اإلاعلب ألاول :جعبيقاث مبدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل في الظسوف العادًت
حشحر مجمىنت مً الٓغاعاث الطاصعة نً الٓػاء الُغوس ي ؤو في بهؼ الضو ٛالهغبُت بلى جؿبُٔ اجُاُْت
خٓىّ الؿُل لؿىت  1989وجؿبُٔ مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل في الٓػاًا التي تهضٍ بلى خماًت خٓىّ الؿُل.
 1تقرير حوؿ منجزات ادلملكة ادلغربية ،ثالثني سنة من إعتماد اتفاقية حقوؽ الطفل ،وزارة األسرة والتضامن ،سبتمرب  ،2019ص ،14متوفر على
الرابط اإللكرتوينhttps://social.gov.ma:
2

محاية حقوؽ الطفل الضحية يف منظومة العدالة اجلزائية من منظور ادلعايري الدولية ،مقاؿ منشور يف دورية معهد "راؤوؿ والينرغ" حلقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساين  ،السويد ،سنة

 ،2016ص .10
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الٓػاء الُغوس ي ٗان ؾباْا بلى جؿبُٔ هظا اإلابضؤ مىظ ٖ ،1997ما ؤن مد٘مت الىٓؼ الُغوؿُت ؤضضعث ْغاعا ؾىت
 2005جم مً زالله الاؾدىاص بلى اإلااصة الثالثت مً اجُاُْت خٓىّ الؿُل.
الفسع ألاول:إًالء الاعخباز للمصلحت الفضلى للعفل
مً الٓغاعاث الحضًثت التي ّ
ؤؾؿذ لخؿبُٔ مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل الٓغاع الطاصع نً مد٘مت الىٓؼ
الُغوؿُت ( ،)Cour de Cassationعْم  ،891اإلااعر في  18ماي  ،2005خُث ْػذ الًغَت اإلاضهُت ألاولى بمد٘مت
الىٓؼ الُغوؿُت بالخؿبُٔ اإلاباشغ ألخٙا بجُاُْت خٓىّ الؿُل لؿىت  ،1989زاضت اإلااصة الثالثت (  ،)03اإلاخهلٓت
باإلاطالح الُػلى للؿُل ٖ .1ما ؤضضع
مجلـ الضولت الُغوس ي ْغاعا في ْػُت " ،"Yeter Cinarومً حهخه ؤضضع الٓػاء اإلاؿخعجل باإلاد٘مت ؤلاصاعٍت بالغباؽ
ًٓض ي بخًلُب اإلاطلحت الُػلى ؾىت .2018
أوال :قساز محكمت الىقض الفسوصيت زقم 191
ّ
جخهلٔ الٓػُت بخدضًض مٙان بْامت ؾُلت جبلٌ مً الهمغ (12ؾىت) ،جُٓم مو والضتها بُغوؿا ،وبهض ؾالّ
الىالضًًّ ،
ْغعث ألا التي جدمل الجيؿُت ألامغٍُ٘ت ،الهِش مو ابىتها في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘تَٓ ،ا والض
ّ
الؿُلت الظي ًُٓم بُغوؿا ،بغَو صنىي لخثبُذ مٙان بْامت ابيخه ،بال ؤن ؾلبه ْىبل بالغَؼ مً ؾغٍ اإلاد٘مت ،زم
في الاؾخئىاٍ ،زم جٓض والض الؿُلت بالؿهً بالىٓؼ في الٓغاع ؤما مد٘مت الىٓؼ الُغوؿُت ،هظه ألازحرة اهخٓضث
ْػاة ؤلاؾخئىاٍ ،لهض ؾمام ؤْىا ٛالؿُلت ،بالغيم مً ؤجها ّ
جٓضمذ بؿلب بظل ٚؤما مد٘مت الاؾخئىاٍ ؤزىاء
اإلاضاوالث.
وانخمض ْغاع اإلاد٘مت نلى زغّ ْىانض الٓاهىن الضازلي ،اإلااصة (  ،)388الُٓغة ألاولى ،مً الٓاهىن اإلاضوي
الُغوس ي ،واإلااصة (  ، )338الُٓغة ألاولى مً ْاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت التي حهؿي الحٔ ّ
للؿمام للؿُل في ٗل
ؤلاحغاءاث التي جخهلٔ بمطلحخه ،وهى الٓاهىن الظي ّ
جم انخماصه في ً 08ىاًغ  ،1993مً ؾغٍ اإلاشغم الُغوس ي لجهل
ّ
ّ
زاضت َُما ًخهلٔ بالحُاف نلى اإلاطالح الُػلى
الٓىاهحن الضازلُت مخماشُت مو ؤخٙا اجُاُْت خٓىّ الؿُل
للؿُل ،التي جىظ نلُه اإلااصة الثالثت (  ،)03الُٓغة ألاولى مً ؤلاجُاُْت .
1

Arrêt n° 891 ( du 18 mai 2005 )Cour de cassation - Première chambre civile ;N° 02-20.613, Publié sur :
https://www.courdecassation.fr/ date de consultation 28 octobre 2020.
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ومً اؾخٓغاء هظه الٓغاعاثً ،جب الانتراٍ ؤن الىغو الٓاهىوي ألخٙا بجُاُْت خٓىّ الؿُل ،في الىكا
الٓاهىوي الضازلي بُغوؿا ؤضبذ ؤٖثر وغىخا ،نلى ألاْل بما ٌؿمذ بخٓاعب اإلاىاِْ بحن الٓػاء الهاصي َوؤلاصاعي ،في

"َغوؿا" بًغع جُاصي ؤلازخالٍ ّ
والخىاْؼ في جُؿحر ؤخٙا بجُاُْت خٓىّ الؿُل ،وٍكهغ طل ٚمً زال ٛالٓغاعاث
الطاصعة نً مجلـ الضولت الُغوس ي ومد٘مت الىٓؼ.
ثاهيا :قساز مجلض الدولت الفسوس ي في قضيت "،"Yeter Cinar
ّ
اهطب اهخما مجلـ الضولت الُغوس ي نلى جؿبُٔ اإلااصة الثالثت (  ،)03الُٓغة ألاولى مً
في هظه الٓػُت
"بجُاُْت خٓىّ الؿُل لؿىت  ،" 1989التي ججهل مطالح الؿُل مؿإلت ؤولُت ،والتي ًجب مغاناتها في ٗل الٓغاعاث
التي ّجخسظها ّ
ّ
اهػمذ بليها َغوؿا واإلايشغوة بمىحب اإلاغؾى اإلااعر في  08ؤٖخىبغ ؾىت
الؿلؿاث ،هظه ؤلاجُاُْت التي
.1990
ّ
جخلخظ وْاجو الٓػُت في ما ًلي ":الؿُضة " "Yeterمً حيؿُت جغُٖت ،بمىحب بؿاْت ؤلاْامت التي ّ
مضتها
نشغ ؾىىاث ،والتي جدطلذ نليها مىظ  12حىان  ،1992في بؾاع بحغاءاث ّ
لم شمل الهاثلت.في  13حاهُي ؾىت ،1993
ُؤلحٔ بها ابنها البالٌ مً الهمغ  04ؾىىاث ،بؿغٍٓت يحر مىخكمت ،وبهض ؤن ّ
جٓضمذ بةصماج ابنها في اؾاع لم شمل
ّ
الؿلب بمىحب ْغاع ماعر في  25هىَمبر  ،1993مً ْبل خاٖم مضًىت "ّ ،"Moselle
الهاثلتّ ،
ماؾؿا
جم عَؼ هظا
ّ
الؿابو الًحر مىخكم لضزى ٛالؿُل بلى َغوؿا ،ومً حهت ؤزغي ّ
وحه ؤوامغ بلى والضجه بلى اجساط الٓغاع
ْغاعه نلى
بةعحانه بلى جغُٖا ،في ّ
مضة شهغ واخض.
وبالغحىم بلى وزاثٔ الٓػُت َةهه ال ًىحض مً ًخُ٘ل بالؿُل في بلضه ،ومً هظا اإلاىؿلٔ َةن هظا الٓغاع
ّ
ؾُمـ بمطلحت الؿُل ،نلما ؤن الؿُل ؾُُخٓض بلى عناًت ؤمه ،وؤهه ال ًىحض في جغُٖا مً ًخُ٘ل بغناًخه ،وهى ما
انخبره مجلـ الضولت ْغاعا ًخهاعع مو اإلااصة الثالثت (  ،)03الُٓغة ألاولى مً ؤلاجُاُْت الضولُت لحٓىّ الؿُل.
وبالخالي جم بلًاء الٓغاع اإلااعر في  25هىَمبر .1 "...1993
اإلاالخل ؤهه في مهكم الٓغاعاث اإلاخهلٓت باإلاطلحت الُػلى للؿُل َةن الٓاض ي ًمل ٚالؿلؿت الخٓضًغٍت في اجساط
الٓغاع الطاثب لحماًت خٓىّ الؿُل.

1

Arrêt Cinar (du 22 septembre 1997), Conseil d’Etat au contentieux, N°161364,Publié au Recueil Lebon.
http://compendium.itcilo.org/. date de consultation :24 octobre 2020.
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ثالثا :حكم القضاء اإلاصخعجل باإلاحكمت ؤلادازيت بالسباط
بخاعٍش  ،2018/11/06ؤضضع عثِـ اإلاد٘مت ؤلاصاعٍت بالغباؽ ؤمغا بؾخعجالُا هاما ًٓض ي بخًلُب اإلاطلحت الُػلى
ّ
الؿغٍت البىُ٘ت1.ومً بحن ما حاء في الٓغاع:
للؿُل نلى
" ...ؤهه بإًت خاَ ،ٛةن إلاطلحت ألاؾُا ٛيلبت نلى مٓخػُاث الؿغٍت اإلاطغَُت ألن الىُٓت حهخبر مً الحٓىّ الثابخت
وألاؾاؾُت لألوالص وٍخهحن جِؿحر اؾخُاصتهم منها زاضت في خا ٛاهتهاء الهالْت الؼوحُت بؿالّ ؤو جؿلُٔ ،وؾُما ؤن
اإلادػىهخحن في الىاػلت هما ؾُلخان ْاضغجان ووغهُتهما ؤولى بالحماًت .وْض ّ
صنم ألامغ هظا الخهلُل مً زال ٛالاؾدىاص
بلى الاجُاُْاث الضولُت التي ضاصّ نليها اإلاًغب ،وؤشاع وبشٙل ضغٍذ إلابضؤ ؾمىها نلى الدشغَو الضازلي ،وهى مىِْ
ال هطاصَه ٖثحرا في ؤخٙا واحتهاصاث الٓػاء.
ومً اإلاىاص التي ؤخا ٛبليها الح٘م ،اإلااصة الثالثت مً اجُاُْت ألامم اإلاخدضة لحٓىّ الؿُل والتي هطذ نلى
بًالء “الانخباع ألاو ٛإلاطالح الؿُل الُػلى” واإلااصة  27مً هُـ الاجُاُْت التي التزمذ َيها الضو“ ٛبدٔ ٗل ؾُل في
مؿخىي مهِص ي مالثم لىمىه البضوي والهٓلي والغوحي واإلاهىىي والاحخماعي .2"...وبالخالي جم جؿبُٔ مبضؤ اإلاطلحت
الُػلى للؿُل في ْػاًا الؿغٍّت البىُ٘ت ،مما ٌه٘ـ جؿىعا الَخا في الىكا الٓػاجي اإلاًغبي.
اإلاعلب الثاوي :جعبيقاث مبدأ اإلاصلحت الفضلى للعفل في ظل جائحت كىزوها
ً
ً
ً
حهخبر جىوـ مً بحن الضو ٛالتي ؤعس ى َيها الٓػاء نمىما احتهاصا ناصال في مٓاعبت خٓىّ ألامهاث في ْػاًا
الحػاهت .وَهخمض الٓاض ي في بضضاع ْغاعاجه نلى جٓضًغ اإلاطلحت الُػلى للؿُل زاضت في ْػاًا الحػاهت،
َالحػاهت هي خٔ وواحب في آن واخضَ ،هي خٔ مؿلٔ للؿُل ًٓابله واحب مؿلٔ نلى ألاهل.3
ومً بحن الٓػاًا التي نغغذ نلى الٓػاء في قل حاثدت ٗىعوها جل ٚالتي جخهلٔ بالؿُل اإلادػىن بؿبب
بهُطا ٛالىالضًً والتي اؾخضنذ اإلاطلحت الُػلى اضضاع ْغاعاث جمىو الؼٍاعة ،ؤو الؿُغ وهى ما ًسالِ اإلاهمى ٛبه
في الكغوٍ الهاصًتٖ .ما ؤن الؿُل الجاهذ َهى ًدخاج بلى خماًت زاضت وطل ٚمً مىؿلٔ ان ألاؾُا ٛالظًً ًيشئىن
في قغوٍ ضهبت ًدخاحىن الى نىاًت زاضت وهى ما جاٖض نلُه لجىت خٓىّ الؿُل في اإلاالخكاث التي جٓضمها للضوٛ
بهض صعاؾتها للخٓاعٍغ الضوعٍت. 4
1

حكم المحكمة اإلدارية بالرباط ،القضاء المستعجل،ملف رقم،4172/1717/4282 :أمر رقم  ،4143 :صادر بتاريخ 4172/10/77 :متوفر
على الموقع االلكتروني ،https://legal-agenda.com :تاريخ الزيارة 71 :نوفمبر .4141

 2متوفر على ادلوقع االلكرتوين،https://legal-agenda.com :
3
4

تاريخ الزيارة 17 :نوفمرب .2020

د.غالية رياض النبشة ،حقوؽ الطفل يف القوانني الداخلية واإلتفاقيات الدولية ،الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبناف ،2010 ،ص.191
التعليق العاـ رقم ،07 :للجنة حقوؽ الطفل ادلتعلِّق بإعماؿ حقوؽ الطفل يف مرحلة الطفولة ادلبكرة ،الدورة األربعوف (د ،)40جنيف ،الفرتة من  12إىل  30سبتمرب،2015

ص .04
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الفسع ألاول :جقدًس اإلاصلحت الفضلى للعفل اإلاحضىن
ٌهخبر الحٔ في ػٍاعة اإلادػىن خٓا زابثا باليؿبت للىالضًً وهى خٔ م٘غؽ شغنا وْاهىها ،وبمٓخض ى هظا
الحٔ ال ًجىػ خغمان ؤخض الىالضًً مً ػٍاعة ببىه اإلادػىن .وجىظ مسخلِ الٓىاهحن الضازلُت نلى وحىب اخترا
هظا الحٔ.
في الجؼاثغْ ،اهىن ألاؾغة في اإلااصة  64مىه لم ًػو حهغٍُا واضحا ٌشمل مُهى خٔ الؼٍاعة بال ؤن الاحتهاص الٓػاجي
ؤبغػ خضوص هظا الحٔ مً زالْ ٛغاع ضاصع نً اإلاد٘مت الهلُا ًىضح َُه ان هظا الحٔ مٓغع للىلض اإلادػىن ،ونلى
ّ
ؤهه ال ًٓخطغ نلى مجغص الغئٍت مً ؾغٍ الىالض ،وبهما هظا الحٔ ًمً٘ ان ًمً٘ الىالض مً ؤزظه مهه للمبِذ بًغع
جلٓحن اإلادػىن َىىن التربُت والخإصًب.1
ومً بحن الٓػاًا التي اجسظ َيها الٓػاء ْغاعاث جٓض ي بخهلُٔ خٔ الؼٍاعة وهى الٓغاع الظي اؾدىض بلى غغوعة الحماًت
مً وباء ٗىعوها وبمٙاهُت حهغع الؿُل للخؿغ بطا ما جم مًاصعة ؾ٘جى خاغىهٖ .ما جم بضضاع ْغاع ًخهلٔ بمىو ؾُغ
الؿُل اإلادػىن الى الخاعج بؿبب جُص ي الىباء .
أوال :حعليق حق الزيازة حماًت للمصلحت الفضلى للعفل
ًىظ الٓغاع نلى حهلُٔ خٔ الؼٍاعة وخٔ ؤلاؾخصحاب وخٔ اإلابِذ الطاصع لُاثضة مً هم بمغحو اإلاد٘مت
ؤلابخضاثُت بمضهحن بمٓخض ى ؤخٙا ؤو ْغاعاث ؤو ؤطون ْػاثُت وؤلابٓاء نلى اإلادػىهحن لضي خاغنهم الٓاهىوي مو
مماعؾت خٔ الغئٍت َٓـ للمهجي بالح٘م ؤو الٓغاع ؤو ؤلاطن صون يحره غمً الحماًت الصحُت للمدػىن ونض
مًاصعة مدل ؾ٘جى خاغىه.
واؾدىض ْاض ي ألاؾغة الى ؤن مطلحت الؿُل الُػلى في الكغوٍ الاؾخثىاثُت بؿبب جُص ي وباء ٗىعوها جخؿلب جؿبُٔ
مثل هظه ؤلاحغاءاث.
وٍكهغ ْغاعه هظا مجضصا في َٓه ْػاء "ألاػمت" ،خُث بهؿلٔ مً ؾلب ضضع له مً مىضوب خماًت الؿُىلت،
لُيخهي بلى َغع جضبحر نا ّ  ،في خحن ؤن مىؿٔ ألاخٙا والٓغاعاث الٓػاثُت في ألاخىا ٛالانخُاصًت ًمىو طل ٚوٍىحب
اْخطاع هكغ اإلاداٖم نلى ما ٌهغغه نليها الخطى مً مىاػناث جخهلٔ بىْاجو مدضصة.
ومً هظا اإلاىؿلًٔٙ ،ىن الٓاض ي ْض ْلب الٓانضة اإلاهمى ٛبها وهي ّ
(خٔ الؼٍاعة) لُ٘غؽ ْانضة مهاٖؿت جماما جدذ
وؾإة الٙىعوها (حهلُٔ ّ
خٔ الؼٍاعة) ،وطل ٚبهضٍ خماًت مطلحت الؿُل الُػلى .هظا الح٘م الظي ٌه٘ـ جىحها
1

د .غضباف مربوكة ،حق الطفل احملضوف يف ظل القضاء اجلزائري ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ ،كلية احلقوؽ ،جامعة اجلزائر  ،1اجلزائر ،السنة اجلامعية . ،2018-2017ص.134

لإلشارة اف قرار احملكمة العليا رقم  ،717951ادلؤرخ ؼ  ، 2013/01/10الصادر عن غرفة األسرة وادلواريث وىو قرار غري منشور.
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ْػاثُا لخُُِ٘ اإلاىكىمت الٓاهىهُت مو جدضًاث ألاػمت .لإلشاعة َةن خٔ الؼٍاعة هى خٔ زابث إلاً ؤؾىضث الُه
الحػاهت وبال ؤنخبر مغج٘با لجغٍمت ؤلامخىام نً حؿلُم الؿُل اإلادػىن.1
ثاهيا :مىع الصفس بالعفل اإلاحضىن حماًت إلاصلحخه الفضلى
ًخهلٔ هظا الٓغاع بؿلب اؾخعجالي جٓضمذ به ؤ ّ بلى عثِـ اإلاد٘مت الابخضاثُت بالغباؽ ،حهغع َُه بإجها
ؾلُٓت اإلاضعى نلُه ،وْض عػْذ مىه بثالزت ؤبىاء ما ػالىا ْاضغًٍ ،وؤجها انخاصث الؿُغ بهم ٗل نا زال ٛالهؿلت
اإلاضعؾُت بلى َغوؿا ،بال ؤجها جُاحإث بامخىام ؾلُٓها زال ٛالها الجاعي مً ؤلاطن لها بالؿُغ عَٓت ؤبىائهما بلى الخاعج.
والخمؿذ مً اإلاد٘مت ؤلاطن لها بالؿُغ عَٓت ألابىاء بلى َغوؿا زال ٛالهؿلت الغبُهُت اإلامخضة مً جاعٍش 2020/04/17
بلى .2020/05/04
وبخاعٍش  11ماعؽ  2020ؤضضعث هاثبت عثِـ اإلاد٘مت الابخضاثُت بالغباؽ ؤمغا اؾخعجالُا ْض ى بغَؼ مىذ
بطن بؿُغ ؤؾُا ٛمدػىهحن بلى الخاعج لٓػاء الهؿلت اإلاضعؾُت ،وطل ٚخماًت لهم مً بضابتهم بُحروؽ ٗىعها.2
انخمض ألامغ الٓػاجي في خُثُاجه نلى مٓخػُاث الٓاهىن اإلاًغبي التي ّ
جسى ٛعثِـ اإلاد٘مت الابخضاثُت الخضزل في
ألامىع الاؾخعجالُت التي تهم مطالح ألاؾُا.ٛ
ٖما اؾدىض هظا ألامغ نلى مٓخػُاث الههض الضولي للحٓىّ الاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت لؿىت  ،1966واجُاُْت
خٓىّ الؿُل لؿىت .1989
وحاء في ْغاع اإلاد٘مت ؤهه" :لئن ٗان ًدٔ للحاغىت اللجىء بلى عثِـ اإلاد٘مت بطُخه ْاغُا للمؿخعجالث
لإلطن لها بالؿُغ الهغض ي بؿُلها اإلادػىن زاعج التراب الىؾجي نىض امخىام هاثبه الشغعي ،بال ؤن مىاؽ طل ٚهى
مغاناة اإلاطلحت الُػلى للمدػىن التي ؤوٗل للٓػاء مؿاولُت خماًتها والحغص نلى غماجها".
وؤغاٍ الٓغاع ؤن "إلااؾؿت الٓػاء الاؾخعجالي الخضزل بد٘م وقُُتها الجساط ؤي بحغاء حهضٍ بلى خماًت الحٓىّ
ألاؾاؾُت للؿُل اإلاُ٘ىلت له بمىحب الضؾخىع والٓىاهحن واإلاىازُٔ الضولُت ،في خا ٛوحىص غغع مدضّ ْض ًازغ ؾلبا
نلى خُاة اإلادػىن آلاهُت واإلاؿخٓبلُت".

د.مجاؿ غريسي ،احلماية ا جلنائية للطفل احملضوف يف التشريع اجلزائري ،رللة ربوالت ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،اجمللد الثالث ،العدد األوؿ ،ماي  ،2020ص.88
2
أمر رئيس احملكمة االبتدائية بالرباط ،عدد ، 275ادللف 2020/1101/223بتاريخ .2020/03/11متوفر على ادلوقع االلكرتوينhttps://legal- :
1
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في هُـ الؿُاّ اؾدىضث هاثبت عثِـ اإلاد٘مت في ْغاعها نلى مٓخػُاث اإلااصة  12مً الههض الضولي الخاص
بالحٓىّ الاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت التي جىظ نلى ؤهه:
"جٓغ الضو ٛألاؾغاٍ في هظا الههض بدٔ الؿُل في الخمخو بإنلى مؿخىي مً الصحت الجؿمُت والهٓلُت ًمً٘
بلىيه"ٖ ،ما "…حشمل الخضابحر التي نلى الضو ٛألاؾغاٍ في هظا الههض الُٓا بها الىْاًت مً ألامغاع الىباثُت
واإلاؿخىؾىت" ،بلى حاهب مٓخػُاث الُٓغة ألاولى مً اإلااصة الثالثت مً اجُاُْت خٓىّ الؿُل لؿىت .11989
الفسع الثاوي :جقدًس اإلاصلحت الفضلى للعفل الجاهح
بن التزا الضو ٛبدماًت خٓىّ الؿُل نً ؾغٍٔ بنؿاء الانخباع إلاطلحخه الُػلى هى التزا شامل ٌشمل
حمُو ألاؾُا ٛزاضت الؿُل الجاهذ الظي ًدخاج بلى مهاملت زاضت ،وهي اإلاهمت التي جٓى بها ماؾؿاث الغناًت
ؤلاحخمانُت والجهاث الٓػاثُت اإلاسخلُت والؿلؿاث ؤلاصاعٍت والهُئاث الدشغَهُت.
وؤٖضث اجُاُْت خٓىّ الؿُل نلى خماًت اإلاطلحت الُػلى للؿُل الجاهذ ألهه ال ًجىػ مهاملت الؿُل اإلاىدغٍ
ٗاإلاجغ البالٌَ ،الؿُل هدُجت لؿبُهت جٙىٍىه الهٓلي والجؿضي الظي لم ً٘خمل بهض ٌؿخلؼ مهاملت زاضت بهضٍ
جإهُله وبضالخه.2
أوال :الحماًت القضائيت للعفل الجاهح
ّ
الًٓل نمغه نً نشغ ( )10ؾىىاث،
في الٓاهىن الجؼاثغي الؿُل الجاهذ هى الظي ًغج٘ب َهال مجغما ،والظي
ّ
وفي هظا ؤلاؾاع ًىظ ْاهىن خماًت الؿُل لؿىت  2015نلى جضزل ْاض ي ألاخضار لحماًت الؿُل ،وٍٙىن هظا الخضزل
ّ
ًخلٓى ؤلازؿاع مً الؿُل شُاهت ،وهى ما جػمىخه اإلااصة (  ،)32في َٓغتها
جلٓاثُاٖ ،ما ًمً٘ لٓاض ي ألاخضار ؤن
الثاهُت.
ً
وج٘غَؿا للحماًت الٓػاثُت لُئت الؿُىلت الجاهدت ،جم وغو بحغاءاث مغهت زال ٛمغاخل اإلاخابهت ،جػمً للؿُل
الجاهذ الحٔ في بشغاٖه في حمُو ما ًخسظ بشإهه مً بحغاءاث.
ً
وجإُٖضا نلى الحماًت الٓػاثُت للؿُل الجاهذ ،ؤضبذ بلؼامُا جمثُله ُبمدا ؤزىاء الخىُِْ للىكغ واإلاخابهت
ّ
والخدُٓٔ واإلاداٖمتٖ.3ما وغو الٓاهىن ْىانض زاضت بهظه الُئت مً ألاؾُا ،ٛؾىاء في مغخلت الخدُٓٔ ألاولي مو
 1تنص ادلادة على ما يلي":يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفاؿ ،سواء قامت هبا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة ،أو احملاكم أو السلطات اإلدارية
أو اذليئات التشريعية ،يوىل االعتبار األوؿ دلصاحل الطفل الفضلى".
 2د .بوحلية شهرية ،حقوؽ الطفل بني ادلواثيق الدولية وقانوف العقوبات اجلزائري (دراسة مقارنة) ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،2011 ،ص.84
 3تنص ادلادة (ـ ، )33من قانوف محاية الطفل على ما يلي ":ديكن للقاضي يف ىذه احلالة إزباذ أحد التدابري اآلتية:
-إبقاء الطفل يف أسرتو.
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الؿُل ،ؤو في مغخلت الخىُُظ ،وهي ْىانض مغهت جخالثم مو ؾً الؿُل وخالخه الىُؿُت .1وبالخالي جم ج٘غَـ مبضؤ نض
اإلاؿاولُت الجؼاثُت للؿُل الظي ًٓل ؾىه نً نشغ( )10ؾىىاث.
ثاهيا :الخدابير اإلاخخرة لحماًت العفل الجاهح
في قل حاثدت ٗىعوها ؾاعنذ مهكم الضو ٛبلى اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت لحماًت الؿُل اإلادغو مً الحغٍت،
منها َغوؿا ،اإلاًغب.
في َغوؿا ؤشاعث الخٓاعٍغ بلى ؤهه بالىكغ بلى حاثدت ٗىعوها َةن الضو ٛملؼمت بالخإٖض مً ؤن خٓىّ الؿُل
اإلادغو مً الحغٍت ًجب ؤن جدتر  ،وفي هظا ؤلاؾاع ًجب بجساط ؤلاحغاءاث وآلالُاث اإلاىاؾبت لحماًخه ،وهظا ٌهجي ؤن
ٗل الٓغاعاث اإلاخهلٓت بالؿُل ًجب ؤن جغجبـ بمطلحخه الُػلى زاضت وؤن جىاحض الؿُل في هظه اإلاغاٖؼ مً شإهه
ؤن ٌهغع خالخه الصحُت للخؿغ .ومً بحن الخىضُاث التي حاء بها الخٓغٍغ هى اجساط الٓغاع بةعحام هاالء ألاؾُا ٛبلى
ّ
ناثالتهم ٗلما ٗاهذ اإلاطلحت الُػلى جٓخض ي طل.2ٚ
ّ
وفي اإلاًغب ،ؾالبذ الىُابت الهامت الٓػاة بةمٙاهُت حًُحر الخضابحر اإلاخسظة في خٓهم وحؿلُمهم ألؾغهم ٗلما
ّ
ٗاهذ اإلاطلحت الُػلى جٓخض ي طلٖ .ٚما ؤٖضث الىُابت للٓػاة اإلاٙلُحن بٓػاًا ألاخضار بضعاؾت وغهُت ألاخضار
اإلاىحىصًً في مغاٖؼ الحماًت وبمٙاهُت جٓضًم ؾلباث مً ؤحل حًُحر الخضابحر اإلاخسظة في خٓهم

.3

ؤما مىكمت ألامم اإلاخدضة للؿُىلت (  )unicefومً زال ٛجطغٍذ ضاصع نً اإلاضًغة الخىُُظًت للُىهِؿِ (  )unicefفي
 13ؤَغٍل َ ،1 2020ةن مئاث ألاؾُا ٛفي الهالم ًسػهىن بلى هكا ْػاء ألاخضار بما في طل ٚالحبـ الاخخُاؾي ؤو
الاخخجاػ ألؾباب بصاعٍت ؤزغي.

تسليم الطفل لوالده أو لوالدتو الذي ال ديارس حق احلضانة عليو ،ما مل تكن قد سقطت عنو حبكم.تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة.كما ديكنو أف يكلف مصاحل الوسط ادلفتوح دبالحظة الطفل يف وسطو األسري أو ادلدرسي أو ادلهين".ويتحمل شلثلو الشرعي ادلسؤولية ادلدنية النامجة عن الضرر الذي حلق  10تنص ادلادة  56من قانوف محاية الطفل لسنة  ":2015ال يتابع الطفل جزائيا،الذي مل يبلغ سن العاشرة (
)
ّ

1

بالغري".
2

« En réponse à la pandémie de COVID-19, les États doivent s’assurer que les droits de chaque enfant privé de
liberté sont pleinement respectés…, À ce titre, il convient de prévoir des soins et des mécanismes de protection
contre les préjudices adéquats, Cela signifie également que toutes les décisions et actions concernant les enfants
doivent être guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, par le droit des enfants à la vie, à la
survie et au développement, et par leur droit à être entendus ».
Rapport intitulé : Enfants privés de liberté dans le contexte de la COVID-19 , Publié par Alliance inter-agence
pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, 7 avril 2020.
 3إيداع األطفاؿ دبراكز احلماية يثري سلاوؼ إصابتهم بالكورونا ،مقاؿ منشور على ادلوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية  https://legal-agenda.com :تاريخ الزيارة 13
ديسمرب .2020
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وؤوضحذ اإلاضًغة الخىُُظًت ؤن جىاحض ألاؾُا ٛفي هظه اإلاغاٖؼ ًجهلهم مهغغحن إلخخما ٛبضابتهم بالىباء في
قل اوهضا الخبانض ؤلاحخماعي وجىَحر الخضماث الػغوعٍت للحماًت وجؿالب "الُىهِؿِ" بةؾالّ ؾغاح هاالء ألاؾُاٛ
جؿبُٓا إلابضؤ اإلاطلحت الُػلى.وجػُِ اإلاضًغة الخىُُظًت إلاىكمت "الُىهِؿِ" ؤن ؤَػل ؾغٍٓت لضنم خٓىّ ألاؾُاٛ
اإلادخجؼًٍ وؾـ حاثدت زؿحرة ٗىباء ٗىعوها هي ؤلاَغاج ننهم بشٙل آمً.2وٍبٓى الٓغاع النهاجي بُض ْاض ي ألاخضار
الظي ًمل ٚالؿلؿت الخٓضًغٍت إلضضاع الٓغاع اإلاىاؾب.
الخاجمت:
بن الىخاثج التي ًمً٘ اؾخسالضها مً جؿبُٔ مبضؤ اإلاطلحت الُػلى في قل حاثدت ٗىعوها مً زال ٛبهؼ
الٓغاعاث الٓػاثُت اإلاخهلٓت بدماًت اإلاطلحت الُػلى للؿُل اإلادػىن زالَ ٛترة حاثدت ٗىعوها حشحر الى ؤن:
 مبضؤ اإلاطلحت الُػلى للؿُل ًخمحز باللُىهت وٍدخمل الخإوٍل مما ٌهؿي الؿلؿت الخٓضًغٍت للٓاض ي لخدضًضخضوص هظه اإلاطلحت.
 بن نض جدضًض مُهى اإلاطلحت الُػلى للؿُل في اجُاُْت خٓىّ الؿُل حاء مٓطىصا بالىكغ الى ضهىبتجدضًض اإلاهاًحر في قل حًحر الكغوٍ اإلادُؿت بالؿُل.
 الٓغاعاث الطاصعة في قل حاثدت ٗىعوها والهاصَت الى خماًت الؿُل اإلادػىن نً ؾغٍٔ مىو الؼٍاعة ؤو مىوالؿُغ ْض ًٙىن لها حاهب بًجابي ولً٘ ًمً٘ ان ًٙىن لها جإزحر ؾلبي نلى ؤخض ألاؾغاٍ ،وْض ًٙىن ؾببا في
وشىب هؼاناث بحن الىالضًً وهى ما ًازغ نلى الصحت الىُؿُت للؿُل.
 بن اإلاطلحت الُػلى للؿُل ال جخهلٔ َٓـ بالحالت الجؿضًت للؿُل وغغوعة ببهاصه ونؼله بؿبب جُص يالىباء وبهما الجاهب الىُس ي للؿُل له ؤهمُت بالًت في همى شخطُت الؿُل مؿخٓبال.

1

اليونيسف ىي وكالة من وكاالت ىيئة األمم ادلتحدة هتدؼ اىل تقدمي ادلساعدة اإلمنائية واإلنسانية لألطفاؿ واألمهات عرب العامل.ادلوقع اإللكرتوين:

 ، https://www.unicef.orgتاريخ الزيارة  18ديسمرب .2020
يتعرض األطفاؿ يف السجوف ومراكز االحتجاز وبشكل كبري خلطر اإلصابة بػ "كوفيد "19-شلا يستوجب اإلفراج عنهم ،تقرير صادر عن ادلديرة التنفيذية لليونيسف" ىنرييتا فور"
ّ ،
 ،تاريخ الزيارة  18ديسمرب https://www.unicef.org.2020منظمة األمم ادلتحدة للطفولة اليونيسف  ،بتاريخ ،2020/04/13:متوفر على ادلوقع اإللكرتوين:

2
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 ألاؾُا ٛالجاهدحن اإلاىحىصًً في مغاٖؼ الحماًت ًدخاحىن الى خماًت ؤٖثر في قل الجاثدت وهي الالتزاماث التيجٓو نلى الؿلؿاث الهامت في الضولت وجىَحر آلالُاث ؤلاحخمانُت والىُؿُت للخُ٘ل بهم ،بال ؤن ؤلاَغاج ننهم
ًخؿلب ْغاعاث ضاثبت مً ؾغٍ ْاض ي الاخضار ؤَ قغوٍ ٗل خالت نلى خضة.

قائمت اإلاساجع:
 -1باللغت العسبيت:
الكخب:
-

 .نبض الحُُل بِ٘ـ ،خماًت خٓىّ الؿُل (حشغَهآَ،هاْ،ػاءا) ،الؿبهت ألاولى ،صاع ألاًا لليشغ والخىػَو ،لبىان.2018 ،

-

ص .بىلحُت شهحرة ،خٓىّ الؿُل بحن اإلاىازُٔ الضولُت وْاهىن الهٓىباث الجؼاثغي (صعاؾت مٓاعهت) ،صاع الجامهت الجضًضة،
ؤلاؾ٘ىضعٍت.2011 ،

-

ص.يالُت عٍاع الىبشت ،خٓىّ الؿُل في الٓىاهحن الضازلُت وؤلاجُاُْاث الضولُت ،الؿبهت ألاولى ،ميشىعاث الحلبي الحٓىُْت،
لبىان.2010 ،

-

ص .نغوبت حباع الخؼعجي ،خٓىّ الؿُل بحن الىكغٍت والخؿبُٔ ،الؿبهت ألاولى ،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو ،نمان.2009 ،

-

صَ.اؾمت شحاجه ؤخمض ػٍضان ،مغٖؼ الؿُل في الٓاهىن الضولي الها  ،صاع الجامهت لجضًضة لليشغ ،ؤلاؾ٘ىضعٍت.2007 ،

-

ص .نغوبت حباع الخؼعجي ،خٓىّ الؿُل بحن الىكغٍت والخؿبُٔ ،الؿبهت ألاولى ،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو ،نمان.2009 ،

-

ص .مىخطغ ؾهُض خمىصة ،خماًت خٓىّ الؿُل في الٓاهىن الضولي الها وؤلاؾالمي ،صاع الجامهت الجضًضة ،ؤلاؾ٘ىضعٍت.2007 ،

اإلاقاالث:
-

ص.حما ٛيغَس ي ،الحماًت الجىاثُت للؿُل اإلادػىن في الدشغَو الجؼاثغي ،مجلت جدىالث ،حامهت وعْلت ،الجؼاثغ ،اإلاجلض
الثالث ،الهضص ألاو ،ٛماي .2020

-

ص حشىاع حُاللي ،الثًغاث الدشغَهُت ألاؾغٍت في بهؼ مؿاثل الؼواج ،ؤًت نضالت ْاهىهُت ؤ ْػاثُت؟،مجلت الهلى الٓاهىهُت
الاصاعٍت والؿُاؾُت ٗ،لُت الحٓىّ والهلى الؿُاؾُت ،حامهت ؤبي ب٘غ بلٓاًض جلمؿان ،الهضص  ، 10ؾىت.2010

-

ص.ؾهُلت بىزمِـ ،الىكا الٓاهىوي لحامي الحٓىّ بُغوؿا،مجلت اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت هطِ ؾىىٍت
مخسططت جطضع نً اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ،الهضص ،02الجؼاثغ.2013 ،

-

ّ
ّ
ص .مهغوٍ نغاًبي ّ
مخسططت في الٓػاًا والىزاثٔ
مدمضْ ،اهىن ألاؾغة...ماله...وما نلُه ،...مجلت الُ٘غ البرإلااوي ،مجلت
البرإلااهُت ،جطضع نً مجلـ ّ
ألامت ،الجؼاثغ ،الهضص ،101:ؤٖخىبغ.2005
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بًضام ألاؾُا ٛبمغاٖؼ الحماًت ًثحر مساوٍ بضابتهم بالٙىعوها ،مٓا ٛميشىع نلى اإلاىْو الال٘ترووي للمُ٘غة
الٓاهىهُتhttps://legal-agenda.com

-

خماًت خٓىّ الؿُل الطحُت في مىكىمت الهضالت الجؼاثُت مً مىكىع اإلاهاًحر الضولُت ،مٓا ٛميشىع في صوعٍت مههض عائوٛ
والُجرى لحٓىّ ؤلاوؿان والٓاهىن ؤلاوؿاوي  ،الؿىٍض ،ؾىت .2016

السشائل الجامعيت:
-

ص .يػبان مبروٖت ،خٔ الؿُل اإلادػىن في قل الٓػاء الجؼاثغي ،ؤؾغوخت صٖخىعاه في الهلى ٗ ،لُت الحٓىّ ،حامهت
الجؼاثغ  ،1الجؼاثغ ،الؿىت الجامهُت 2018-2017

-

ؤخمض صاوص عُْت ،الحماًت الٓاهىهُت للؿُل بحن ْاهىن ألاؾغة الجؼاثغي واإلاهاهضاث الضولُت ،شهاصة اإلااحؿخحرٗ ،لُت الحٓىّ
والهلى الؿُاؾُت ،حامهت ؤبى ب٘غ بلٓاًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ ،الؿىت الجامهُت .2003-2002

-

بً نطمان وؿغًٍ بًىاؽ ،مطلحت الؿُل في ْاهىن ألاؾغة الجؼاثغي ،عؾالت ماحؿخحر في ْاهىن ألاؾغة اإلآاعنٗ ،لُت الحٓىّ
والهلى الؿُاؾُت  ،حامهت ؤبي ب٘غ بلٓاًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ ،الؿىت الجامهُت .2009-2008

القىاهين واإلاىاثيق الدوليت:
-

ْاهىن خماًت الؿُل  12/15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل اإلااعر في  15حىٍلُت  ،2015الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت
الهضص  39اإلااعزت في  15حىٍلُت .2015

-

مجلت خماًت الؿُل ،اإلااعزت في  09هىَمبر  ،1995الغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت الهضص ،090:اإلااعر في  10هىَمبر
.1995

-

مضوهت ألاؾغة الطاصعة بمىحب الكهحر الشغٍِ عْم  1-04-22ضاصع في  12مً طي الحجت َ 3( 1424براًغ  )2004بدىُُظ
الٓاهىن عْم  70-03بمثابت مضوهت ألاؾغة ،الجغٍضة الغؾمُت عْم  5184الطاصعة ًى الخمِـ َ 5براًغ . 2004

-

ؤمغ عثِـ اإلاد٘مت الابخضاثُت بالغباؽ ،نضص ، 275اإلالِ 2020/1101/223بخاعٍش  2020/03/11بخاعٍش2018/06/11 :

-

خ٘م اإلاد٘مت ؤلاصاعٍت بالغباؽ ،الٓػاء اإلاؿخعجل،ملِ عْم،2018/7101/2854 :ؤمغ عْم  ،2729 :ضاصع بخاعٍش:
.2018/06/11

اإلاىاثيق الدوليت:
-

ؤلانالن الهالمي لحٓىّ ؤلاوؿان ضضع بمىحب جىضُت مً الجمهُت الهامت عْم( )01/217في صوعتها الثالثت في  10صٌؿمبر
.1948
مُثاّ ألامم اإلاخدضة جم الخىُْو نلُه في  26خؼٍغانً/ىهُه (حىان)  ،1945في "ؾان َغاوؿِؿٙى" في زخا ماجمغ ألامم اإلاخدضة
ً
الخاص بىكا الهُئت الضولُت وؤضبذ هاَظا في  24حشغًٍ ألاو/ٛاٖخىبغ .1945
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-

"بنالن حىُِ" مً ؾغٍ اإلاجلـ الها لالجداص الضولي إليازت ألاؾُا ٛفي حلؿخه بخاعٍش َ 23براًغ ّ ،1923
وجم الخطىٍذ النهاجي
ّ
نلُه مً ْبل اللجىت الخىُُظًت في حلؿتها بخاعٍش 17 :ماي  ،1923واإلاىْو نلُه مً ؤنػاء اإلاجلـ الها لهطبت ألامم في
َبراًغ .1924

-

ؤلانالن الضولي لحٓىّ الؿُل ووشغ نلي اإلاأل بمىحب ْغاع الجمهُت الهامت (1386ص )14-اإلااعر في  20حشغًٍ الثاوي/هىَمبر
.1959

-

الههض الضولي الخاص بالحٓىّ اإلاضهُت والؿُاؾُت ،ؤنخمض ونغع للخىُْو والخطضًٔ والاهػما بمىحب ْغاع الجمهُت الهامت
لألمم اإلاخدضة  2200ؤلِ(ص ،)21-اإلااعر في  16صٌؿمبر ؾىت  .1966جاعٍش بضؤ الىُاط 23 :ماعؽ ؾىت  ،1986وَٓا ألخٙا اإلااصة
( .)49

-

الههض الضولي الخاص بالحٓىّ ؤلاْخطاصًت ؤلاحخمانُت والثٓاَُت ،ؤنخمض ونغع للخىُْو والخطضًٔ وؤلاهػما بمىحب ْغاع
الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة  2200ؤلِ (ص ، )21-اإلااعر في  16صٌؿمبر ؾىت  .1966جاعٍش بضؤ الىُاطً 03 :ىاًغ ؾىت ،1976
وَٓا للماصة .27

-

-

ُ
بجُاُْت الٓػاء نلى حمُو ؤشٙا ٛالخمُحز غض اإلاغؤة ؤنخمضث  ،بمىحب ْغاع الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة عْم ( )180/34في
 1978/12/18وصزلذ خحز الىُاط في  ،1981/09/03ؾبٓا ألخٙا (  ،)01/27مً ؤلاجُاُْت.ضاصْذ نليها الجؼاثغ مو الخدُل،
بمىحب اإلاغؾى الغثاس ي عْم ،51-96اإلااعر في  ،1996/01/22الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الهضص ،06:اإلااعزت في
.1996/01/24
بجُاُْت خٓىّ الؿُل لؿىت  ،1989ؤنخمضث ونغغذ للخىُْو والخطضًٔ وؤلاهػما  ،بمىحب ْغاع الجمهُت الهامت لألمم
اإلاخدضة عْم ،25/44 :اإلااعر في  1989/11/20وصزلذ خحز الىُاط في  1990/09/02وَٓا للماصة (  )49مً ؤلاجُاُْت.ضاصْذ
الجؼاثغ نلى هظه ؤلاجُاُْت مو الخطغٍداث الخُؿحرًت بمىحب اإلاغؾى الغثاس ي عْم ،461-92:اإلااعر في .1992/12/19الجغٍضة
الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الهضص ،91:اإلااعزت في .1992/12/23

-

ّ
اإلاخهلٔ بانما ٛخٓىّ الؿُل في مغخلت الؿُىلت اإلاب٘غة ،الضوعة ألاعبهىن (ص،)40
الخهلُٔ الها عْم ،07 :للجىت خٓىّ الؿُل
ِ
حىُِ ،الُترة مً  12بلى  30ؾبخمبر.2015

-

ّ
بدٔ الؿُل في بًالء الانخباع ألاو ٛإلاطالحه ُ
اإلاخهلٔ ّ
الُػلى (الُٓغة  01مً اإلااصة  ،)03حىُِ،
الخهلُٔ الها عْم )2013(14
ِ
الضوعة الثاهُت والؿخحن (ص ،)62الُترة مً ً 14ىاًغ بلى َ 01براًغ ، 2013ص  ،04الُٓغة .01عْم الىزُٓتCRC/C/GC/14 :

الخقازيس:
 جٓغٍغ ضاصع نً اإلاضًغة الخىُُظًت للُىهِؿِ" هجرًِخا َىع" ّ ،ًخهغع ألاؾُا ٛفي السجىن ومغاٖؼ الاخخجاػ وبشٙل ٖبحر لخؿغ
ؤلاضابت بـ "ٗىَُض "19-مما ٌؿخىحب ؤلاَغاج ننهم ،مىكمت ألامم اإلاخدضة للؿُىلت الُىهِؿِ  ،بخاعٍش ،2020/04/13:مخىَغ
نلى اإلاىْو ؤلال٘تروويhttps://www.unicef.org :
 جٓغٍغ خى ٛمىجؼاث اإلامل٘ت اإلاًغبُت ،زالزحن ؾىت مً بنخماص اجُاُْت خٓىّ الؿُل ،وػاعة ألاؾغة والخػامً ،ؾبخمبر .2019مخىَغ نلى الغابـ الال٘تروويhttps://social.gov.ma:
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الحماًت الجىائُت للبِئت مً الخلىر

الحماًت الجىائُت للبِئت مً الخلىر
Criminal responsibility for environmental pollution
 لُبُا- كلُت اللاهىن– جامعت خلُج الظدزة-  شعبان مدمىد مدمد الهىازي.د
: امللخص
ً
، اهىن٣ وال، ـٟ وٖلم الى، ٕ ٖلىم الاحخما٫ بل ؤًًا عحا،  والٗلىم الصخُت،  ٖلىم الُبُٗت٫ِ عحا٣ٞ لٛاث ال حك٢الث وٖال٨بن الخُاة صازل البِئت جىلض مك
تهم٢غاص في ٖالٞ جىُٓم ؤوكُت ألا٫ وَى ًداو، اٖل مٗهاٟ وٍخ،  ًخإزغ بالبِئت التي ًيكإ مً زاللها، ٘ الخُاة الاحخماُٖت٢اهىن ولُض وا٣ وال، خهاص٢ والا، ُاٞغاٛوالج
 ؤم، اَُت والخىمُت اإلاؿخضامتٞ الغ٤ُ٣ُت جدٛ ُب، خهاصًت٢اهاث ا٩ضمه مً مىاعص َبُُٗت وبم٣ وما ج، اصة مً البِئتٟ باالؾخ٤اهذ ؤوكُت اًجابُت جخٗل٧  ؾىاء، بالبِئت
دت حمُ٘ ؤهىإ الخٗضي ٖلى الخىاػنٞا٩ وم، ل نُاهت البِئتٟ٨اهىهُت التي ج٣ىاٖض ال٣اهىن حهخم بال٣ وال،  بالٗضوان ٖلى البِئت وبخضمحر مىاعصَا٤اهذ ؤوكُت ؾلبُت جخٗل٧
٘ ووي، ابتها٢ وع٫ٗاٞ ألا٪اهىهُت لغنض جل٣ وًٍ٘ الىؾاثل ال، والبرًت، والهىاثُت، اإلاجغمت التي جاصي بلى جلىر اإلادُِ الخُىي بإحؼاثه اإلااثُت٫ٗاُٞدضص ألاٞ البُئي
 َظٍ الٓاَغة يمً حغاثم٠ بط جهى، ًَ ومىيىٕ الخلىر البُئي مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت التي جشحر الاَخمام في الٗهغ الغا، ىبت اإلاالثمت لها للخض مً الجغٍمت البُئُت٣ٗال
الث البُئُت ؤزظث في التزاًض٨ واإلاك، حر مباقغة ٖلى خُاة ؤلاوؿان وحٗغيه للخُغٚ  وجخجؿض زُىعتها في الٗضًض مً اإلااقغاث التي جمـ بهىعة مباقغة ؤو، البِئت
ت٦خاٟالث ال٨ وؤنبذ الخلىر مً اإلاك،  وخُاجه الاحخماُٖت، اء ؤزاعَا الؿلبُت ٖلى صخت ؤلاوؿانًٟ بز٨ ػٍاصة ٖلى ؤهه لم ٌٗض مً اإلام، ٘ل مًُغب ٖلى اإلاجخم٩بك
 زانت وؤن خماًت البِئت ومٗالجت، ٘ت إلاٗالجتها والخض مً ؤزاعَا الؿلبُت ٖلى اإلاجخمٞا٧ غ الجهىصٞ وهي بداحت بلى جًا، ًَذ الغا٢التي جىاحهها اإلاجخمٗاث في الى
، ت ٖلى اإلاؿخىي الضوليٟاهىهُت اإلاسخل٣بل الىٓم ال٢ ًما خٓى مىيىٕ البدث الاَخمام ؤًًا م٦ ، لها ؤنبدذ مً ألابٗاص اإلاهمت للخىمُت البكغٍت اإلاؿخضامت٧مكا
. ت البكغٞا٩ت زالُت مً الخلىر لُٟٓحر بِئت هٞوالىَني مً ؤحل جى
 الجغٍمت البُئي،  الخىاػن البُئي،  الخىمُت اإلاؿخضامت، خهاصًت٢اهاث ا٩ بم،  الخُاة الاحخماُٖت: خخاخُتٞلماث ؤلا٩ال
Abstract :
Life within the environment generates problems and relationships that not onlyoccupy the health sciences, but also the
men of social sciences, psychology, law, geography, economics, and law. It is born of the reality of social life, influenced
by the environment through which it arises, and interacts with it, as it tries to organize the activities of individuals In
their relationship to the environment, whether they are positive activities related to the utilization of the environment,
and the natural resources and economic resources it provides, in order to achieve prosperity and sustainable
development, or whether they are negative activities related to aggression against the environment and the destruction
of its resources.
The law is concerned with legal rules that guarantee the preservation of the environment, and combating all types of
encroachment on the ecological balance. It defines the criminal acts that lead to pollution of the biosphere with its
water, air, and land parts, and sets the legal means for monitoring and controlling those acts, and setting the appropriate
punishment for them to limit the encroachment on the environment.
The issue of environmental pollution is one of the important issues that arouse interest in the current era, as this
phenomenon is classified as an environmental crime, and its seriousness is embodied in many indicators that directly or
indirectly affect a person’s life and endanger him. The Almighty said: The hands of people to give them back some of
them who have done so that they may return (). Environmental problems are growing disorderly on society, in addition
to the fact that its negative effects on human health and social life can no longer be hidden.
Pollution has become a deadly problem facing societies at the present time, and it needs to combine all efforts to
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tackle it and reduce its negative effects on society, especially as protecting the environment and addressing
its problems has become an important dimension of sustainable human development, and the topic of
research has also received attention from legal systems Various at the international and national levels in
order to provide a clean pollution-free environment for all people.
key words : Social life, economic potential, sustainable development, environmental balance,
environmental crime.

 بسلين املاهُا.  املسكص الدًملساطي العسبي-2021 آذاز/ مازض- 5  مج،27 العدد. مجلت العلىم الظُاطُت و اللاهىن

الحماًت الجىائُت للبِئت مً الخلىر

د .شعبان
مدمىد مدمد الهىازي

ملدمـ ـ ــت
مىيىٕ الخلىر البُئى مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت التى جشحر ؤلاَخمام فى الٗهغ الغاًَ  ،اط جهىَ ٠ظٍ الٓاَغة يمً
حغاثم البِئت  ،وجخجؿض زُىعتها فى الٗضًض مً اإلااقغاث التى جمـ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖلى خُاة ؤلاوؿان
ُ َ ُ َ ْ َ َّ
ُ َ َّ
َّ
ََ َ َْ َ ُ
َّْ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َْ
ًا ل ِظي َٖ ِملىا ل َٗل ُه ْم
اؽ ِلُ ِظً٣هم بٗ
وحٗغيه للخُغ ٢ا ٫حٗالىْ (:هغ الٟؿاص ِفي البر ِوالبد ِغ ِبما ٦ؿبذ ؤً ِضي الى ِ
َ ْ ُ َ ()1
ًغ ِحٗىن
ً
ومً زم ؤنبدذ مك٩لت جلىر البِئت جمشل زُغا حهضص خُاة الجيـ البكغي وحهضص خُاة ٧ل ال٩اثىاث الخُت،
والىباجاث ،ول٣ض بغػث َظٍ اإلاك٩لت فى آلاوهت ألازحرة جُجت للخ٣ضم الخ٨ىىلى ى والهىا ى والخًاعي لئلوؿان ،،وجلىر
البِئت ٌكمل ٦ال مً البر والبدغ ،وَب٣ت الهىاء ،ومً زم ٖمل ٣ٞهاء ال٣اهىن ٖلى وي٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التى جٟ٨ل
نُاهت البِئت ،وم٩اٞدت حمُ٘ ؤهىإ الخٗضي ٖلى الخىاػن البُئىُٞ ،دضص ال٣اهىن ألاٗٞا ٫اإلاجغمت التى جاصي بلى جلىر
اإلادُِ الخُىي بإحؼاثه اإلااثُت  ،والهىاثُت  ،والبرًت  ،والىؾاثل ال٣اهىهُت لغنض جل ٪ألاٗٞا ٫وع٢ابتها  ،والٗ٣ىبت
اإلاىاؾبت  ،واإلاؿاولُت الجىاثُت والخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع التى جترجب ٖلى جلىر البِئت ( . ) 2

 - .مىهج البدث -:
جىدى الضعاؾت هدى بجبإ اإلاىهج الىنٟى فى ون ٠الى٢اج٘ ال٣اهىهُت والخُ٣ُ٣ت لؤلٗٞا ٫اإلاك٩لت للجغاثم البُئُت
ومضي جُاب٣ها م٘ الىهىم ال٣اهىهُت الىاٞظة بهض ٝالىنى ٫بلى جىنُ ٠قامل و٧امل للٓاَغة مدل الضعاؾت وهى
ً
الجغٍمت البُئُت  ،وحٗخمض الضعاؾت ؤًًا ٖلى اإلاىهج اإلا٣اعن واإلاىهج الخدلُلى مً ؤحل م٣اعهت الىهىم ال٣اهىهُت
باألزغي م٘ جدلُلها لخد ٤ُ٣الٟاثضة مً البدث .

 اشكالُاث البدث - :ًُغح مىيىٕ البدث ؤلاق٩الُاث والدؿائالث الخالُت  :ماَُت البِئت وٖىانغَا ؟ وماَُت الخلىر البُئي
وؤهىاٖه؟ و ٠ُ٦هٓمذ الدكغَٗاث الجىاثُت الجغاثم اإلااؾت بالبِئت ؟ وماهى الجؼاءاث الجىاثُت للمك٨الث البُئُت
إلا٩اٞدت َظٍ الجغاثم والخض مجها ؟ وؤلاحابت ٖلى َظٍ الدؿائالث حك٩ل مىيىٕ البدث ،ومً زم ه٣ؿم البدث ٖلى
الىدى الخالي -:

 - 1سورة الروم اآلية . 14 :

 - 2د  .سبلمو  :أحمد عبد الكريم– قانون حماية البيئة – دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية – مطابع جامعة الممك سعود
 4141ه –  4331م – ص .3، 1
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املبجث ألاول :ماهُت البِئت والخلىر البُئى
ٌؿعى الىٓام ال٣اهىوى للخٟاّ ٖلى خماًت البِئت ،زانت ٖىضما ًجغم ال٣اهىن الاهتها٧اث والاٖخضاءاث ٖلحها
ٞهى ٌٗتر ٝبها ُ٣٦مت ٌؿعى اإلاجخم٘ للخٟاّ ٖلحها ألهه ٌٗخبرَا مً ؤَم ُ٢م اإلاجخم٘ (  ،) 1وًُ٢ت البِئت والخلىر
ؤنبدذ مً اإلاك٨الث البُئُت التى ًىاحهها اإلاجخم٘ والتى تهضصٍ بال٣ٟغ  ،والخسل ، ٠واإلاغى  ،بل واإلاىث  ،و٣ٞض
ٖىانغ البِئت  ،ومً هاخُت ؤزغي ٌٗخبر مدىع اإلاك٨الث البُئُت له ؤَمُت زانت ومهضعَا خ ٤ؤلاوؿان في بِئت
هُٟٓت ًىٗم بها  ،وٖلُه ًجب جغؾُش مٟهىم خماًت البِئت ٖىض ألاٞغاص  ،والٗمل ٖلى ػٍاصة الى ى لضحهم  ،وٖ٣اب ٧ل
مً حؿى ٫له هٟؿه ؤلايغاع بُبُٗتها التى هى مً نى٘ الخالٖ ٤ؼ وحل ؾىاء ٧اهذ واٗ٢ت مً الصخو الُبُعى ؤو
اإلاٗىىي (  ،) 2ومً زم هدىاوَ ٫ظا اإلابدث مً زال ٫مُلبحن ٖلى الىدى الخالى :
املطلب ألاول  :ماهُت البِئت وعىاصسها
هدىاوَ ٫ظا اإلاُلب مً زالٞ ٫غٖحن ٖلى الىدى الخالى -:
الفسع ألاول  :مفهىم البِئت
البِئت فى مٟهىمها البؿُِ  :هى ٧ل ما ًدُِ باإلوؿان ٞ ،الٛظاء ،واإلااء ،والهىاء ،وألاعى ،و٧ل الٗىانغ
اإلادُُت باإلوؿان مً حماص ،وخُىان ،وهباث ٧ل طلً ٪مشل الىؾِ البُئى له  ،وَىاٖ ٥ضة حٗغٍٟاث حاءث ٦مٟاَُم
للبِئت هدىاولها ٖلى الىدى الخالى -:
ً
أوال  -:املفهىم اللغىي للبِئت  :البِئت في اللٛت الٗغبُت حٗنى  :اإلاجز ،٫مكخ ٤مً الل ٟٔاللٛـ ـ ـ ــىي (( بىؤ )) بمٗنى
ً
ؤهؼ ٫به وؤ٢ام به و( جبىؤ ) ؤي هؼ ٫وؤ٢ام واجسظ مجزالٞ ،هى باالقخ٣ا ١مجز ٫ؤلاوؿان الظي ٌِٗل ُٞه والظي ُٞه
مؿخ٣غ َى م٣امه  ،وٍ٣ا ٫بِئت َبُُٗت ،وبِئت احخماُٖت ،وبِئت ؾُاؾُت ( . ) 3
َْ
ألا ْزض َج َّخخ ُرو َن مً ُط ُهىل َها ُك ُ
ص ً
كال حعالى َ ( :و ْاذ ُك ُسوا إ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َف َاء مً َب ْعد َع ٍاد َو َب َّى َأ ُك ْ
ىزا
ي
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ
َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ً َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ألا ْزض ُم ْفظد َ
ًً) ، ) 4 ( .وكىله حعالى َ ( :وأ ْو َخ ُْ َىا إل ٰى ُم َ
ْ
ىس ىٰ
وجى ِدخىن ال ِجبال بُىجا ۖ فاذكسوا آالء الل ِه وال حعثىا ِفي
ِ ِ
ِ
ِ

 - 1د .ىنداوى

:

 - 2د .سبلمو :

نور الدين – الحماية الجنائية لمبيئة – دار النيضة العربية – القاىرة –  4321م – ص 06
أحمد عبد الكريم – قانون حماية البيئة – جامعة الممك سعود – الرياض – عام  4331م – ص 43

 - 3ابن منظور ،اإلفريقي  ،لسان العرب ،ط ، 4دار الكتب العممية 4111ىـ 1663 -م  ،باب األلف  ،فصل الباء فالواو ،مادة (ب و أ ) ( ) 11 :4وما بعدىا  ،المعجم الوسيط – مجمع المغة العربية – القاىرة
– ط – 3ج -4ص 11
 - 4سورة األعراف  :اآلية . 11 :
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َ
َ ُ
ْ َ ُُ ً َ ْ َُ ُُ َ
َ َ
َّ َ َ ّ ْ ُ ْ َ
ىج ُك ْم ك ْب َل ًت َو َأك ُ
ُمىا
الصَلة ۗ َو َب ِش ِس املؤ ِم ِىين) (  ، ) 1وٍغي البٌٗ ؤن
َوأ ِخ ُِه أن ج َب َّىآ ِلل ْىمك َما ِب ِمصس بُىجا واجعلىا بُ
ِ
ِ
البِئت لها زالر مٗاوى  :اإلاجز ، ٫اإلاىًَ  ،واإلاىي٘ الظي ًغح٘ بلُه ؤلاوؿان ُٞخسظ ُٞه مجزله وِٖكخه ( . ) 2

ً
زاهُا  -:حعسٍف البِئت كمصطلح علمي ً :غي البٌٗ ؤجها مجمىٖت الٓغو ، ٝوالٗىامل الٟحزًاثُت  ،والًٗىٍت
 ،وٚحر الًٗىٍت التى حؿاٖض ؤلاوؿان  ،وال٩اثىاث ألازغي ٖلى الب٣اء  ،وصوام الخُاة ( . ) 3
وَٗغٞها البٌٗ بإجها " الىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان م٘ ٚحرٍ مً اإلاسلى٢اث الخُت  ،وٚحر الخُت وجخىاٞغ
به وؾاثل الخُاة وؤؾباب الب٣اء " (  ، ) 4وٍظَب البٌٗ بإجها " ؤلاَاع الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان وٍبنى ُٞه ؾ٨ىه ،
وٍُ٣م نىاٖخه  ،وٍمض ُٞه َغ ١وقب٨ت مىانالجه  ،وٍٟلح ٞحها ؤعيه بلى ٚحر طل ٪مً ألاوكُت التى جخمحز بها خُاة
ً
ؤلاوؿان " (  ) 5وَٗغٞها البٌٗ ؤًًا " بإجها اإلادُِ اإلااصي الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان بما ٌكمله مً ماء  ،وَىاء ،
وًٞاء  ،وجغبت  ،و٧اثىاث خُت  ،وميكأث ؤ٢امها إلقبإ خاحاجه " ( . ) 6
وعسف كامىض الزوض البِئت بأنها (( مجمىٕ الٗىانغ الُبُُٗت والهىاُٖت التي جماعؽ ٞحها الخُاة ؤلاوؿاهُت
ً
)) (  ،) 7وٖلماء الٗلىم الُبُُٗت ٖغٞى االبِئت ؤًًا بإجها (( الىؾِ ؤو اإلا٩ان الظي ٌِٗل ُٞه ال٩اثً الحي ،ؤوٚحرٍ مً
مسلى٢اث هللا  ،وهي حك٩ل فى لٟٓها مجمىٖت الٓغو ،ٝوالٗىامل التي حؿاٖض ال٩اثً الحي ٖلى ب٣اثه وصوام خُاجه ))
( .) 8
وٖغٞها ٢امىؽ عوبغث بإجها (( مجمىٕ الٓغو ٝالُبُُٗت  ،والٟحزًاثُت  ،والُ٨مُاثُت  ،والبُىلىحُت  ،والش٣اُٞت
 ،والاحخماُٖت ال٣ابلت للخإزحر ٖلى ال٩اثىاث الخُت  ،وألاوكُت ؤلاوؿاهُت )) ( . ) 9
وباطخلساء الخعسٍفاث الؿاب٣ت ًخطح لىا ؤن ٚالبُت ال٣ٟهاء ًهٟىن البِئت بهٟاث مغجبُت بُ٨اجها ٞهى
حكمل ٧ل الٗىانغ الخُت  ،وٚحر الخُت الُبُُٗت  ،والهىاُٖت التى هى مً نى٘ الخال ، ٤والتى ؤوكإَا ؤلاوؿان ،
ٞالبِئت حكمل ٧ل ش يء ًازغ ٖلى ؤلاوؿان وٍخإزغ به ( . ) 1

 - 1سورة يونس

 :اآلية . 21 :

 - 2د .محمد منير حجاب – التموث وحماية البيئة – دار الفجر لمنشر والتوزيع – القاىرة – عام  1661م – ص 41
 - 3د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة  -مرجع سابق  -ص . 44
 - 4د .عبد العزيز مخيمر عبد اليادى – حماية البيئة من النفايات الصناعية – دار النيضة العربية – القاىرة –  4330م – ص . 41
 - 5د .مجمد منير حجاب – التموث وحماية البيئة – المرجع السابق  -ص . 13
 - 6د .ماجد راغب الحمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق – ص . 33
7- PrrtitLaousse en couleurs, 1980 , P.345 .
 - 8د .فيمى حسن أمين – تموث اليواء ( مصادره  ،أخطاره  ،عبلجو )  -دار العموم – الرياض –  4161ه –  4321م – ص . 12 ،11
9- Prrtit Robert ,Paris , 1968 , p.664.
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ً
زالثا  -:املفهىم اللاهىوي للبِئت ٌٗ :خمض ال٣ٟه ال٣اهىوي(  ) 2بهٟت ؤؾاؾُت ٖ ،لى ما ً٣ضمه ٖلماء البُىلىحُا
والُبُٗت مً جدضًض للبِئت وم٩ىهاتها  ،ولبُان اإلاٗنى ال٣اهىوي إلاهُلح البِئت ٢ ،ض ًلجإ اإلاكغٕ بلى مٟهىم واؾ٘ لهظا
اإلاهُلح  ،بدُث ٌكمل ٧اٞت الٗىانغ الُبُُٗت للبِئت وهي اإلااء  ،والهىاء ،والًٟاء ،وماٖلحها ؤو بها مً ٧اثىاث خُت
 ،و٦ظل ٪الٗىانغ الُبُُٗت ؤو الهىاُٖت لها ،ؤي جل ٪التي ويٗها ؤونىٗها ؤلاوؿان في بَاع البِئت الُبُُٗت مً
مغا ٤ٞوميكأث وٚحرَا إلقبإ خاحاجه .
٣ٞضم ح ً
ؤما ماجمغ ألامم َّ
اإلاخدضة للبِئت البكغٍت في ؾخى٦هىلم ؾىت 1972م َّ
ٗغٍٟا للبِئت بإجها  " :عنُض اإلاىاعص
ُّ
ُ
و٢ذ ما ،وفي م٩ان ما ،إلقبإ خاحاث ؤلاوؿان وجُلٗاجه" ( . ) 3
اإلااصًت والاحخماُٖت اإلاخاخت في ٍ
وجبنى الدشسَع املصسي حعسٍف مصطلح البِئت في اللاهىن املصسي زكم ( )4لظىت 1994م الهاصع بكإن
البِئت واإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م  9لؿىت  2009مُٟاإلااصة ( 1/ )1مىه بإجها :
( اإلادُِ الخُىي الظي ٌكمل ال٩اثىاث الخُت وما ًدخىٍه مً مىاص وما ًدُِ به مً َىاء وماء وما ًُ٣مه
ؤلاوؿان مً ميكأث )  ،و٦ظا اإلااصة  9/1مً طاث ال٣اهىن بإجها " اإلادآٞت ٖلي م٩ىهاث البِئت والاعج٣اء بها  ،ومى٘
جضَىعَا ؤو جلىثها ؤو ؤلا٢ال ٫مً خضة الخلىر  ،وحكمل َظٍ اإلا٩ىهاث الهىاء  ،والبداع ،واإلاُاٍ الضازلُت مخًمىت جهغ
الىُل  ،والبدحراث  ،واإلاُاٍ الجىُٞت وألاعاض ي ،واإلادمُاث الُبُُٗت واإلاىاعص الُبُُٗت ألازغي " ( . ) 4
وٍلابلها هص املادة ( 1 / )1مً اللاهىن اللُبى زكــم  15لظىت  2003م بكإن خماًت وجدؿحن البِئت حٗغٍ( ٠
البِئت ) بإجها  (:اإلادُِ الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان وحمُ٘ ال٩اثىاث الخُت  ,وَكمل الهىاء ،واإلااء ،والتربت ،والٛظاء,
ؾىاء في ؤما ً٦الؿ ، ً٨ؤو الٗمل  ،ؤو مؼاولت اليكاٍ  ،ؤو ٚحرَا مً ألاما ً٦ألازغي(  ، ) 5واإلااصة (  2 / ) 1مً طاث
ال٣اهىن وضخذ ( بصخاح البِئت )  :الخد٨م في ٧ل الٗىامل البُئُت التي لها جإزحر مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖل ًؿالمت
ؤلاوؿان البضهُت  ،ؤو الىٟؿُت  ،ؤو الاحخماُٖت (. ) 6
وعسف املسط ــىم الظ ــلطاوى لظلطىت عمان زكــم  2001/114بةنضاع ٢اهىن خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر
البِئت فى اإلااصة ألاولى مً الباب ألاو ٫البِئت بإجها  ( :ؤلاَاع الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان وَكمل ال٩اثىاث اخلُت مً
 - 1د .خالد مصطفى فيمى – الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث – دار الفكر الجامعى – اإلسكندرية  -عام  – 1644ص  ، 11د .سعيد سعد عبد السبلم – مشكمة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية
– دار النيضة العربية – عام  1663م – ص . 3
 - 2د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق – ص . 01
 - 3د .حسن شحاتو  -التموث البيئي فيروس العصر -مكتبة الدار العربية لمكتاب  -القاىرة  4332-م  -ص. 41
 - 4أنظر  :المادة ( 3، 4 / )4من القانون المصري البيئي رقم ( )1لسنة 4331م والمعدل بالقانون رقم  3لسنة 1663
 - 5أنظر  :المادة (

4

)  /ا من القانون الميبى رقــم  41لسنة  1663م بشأن حماية وتحسين البيئة .

 - 6أنظر  :القانون الميبي رقــم  41لسنة  1663م بشأن حماية وتحسين البيئة الصادر بتاريخ  1663 / 2 / 40م
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بوؿان وخُىان وهباث وما ًدُِ به مً َىاء وماء وجغبت  ،ومً مىاص نلبت ؤو ؾاثلت ؤو ٚاػٍت ؤو بقٗاٖاث  ،وما ًُ٣مه
ؤلاوؿان مً ميكأث زابخت ؤو ٚحر زابخت ) ( . ) 1
كما عسف اللاهىن الخىوس ي زكم  91لظىت 1989م في اإلااصة الشاهُت مىه البِئت بإجها " الٗالم اإلااصي بما ُٞه
ألاعى والهىاء والبدغ واإلاُاٍ الجىُٞت والؿُدُت  ،وألاوصًت والبدحراث الؿاثبت ،والؿبساث،وما ٌكابه طل ٪و٦ظل٪
الؿاخاث الُبُُٗت واإلاىا ٘٢اإلاخمحزة ومسخل ٠ؤنىا ٝالخُىاهاث والىباجاث وبهٟت ٖامت ٧ل ما ٌكمل التراب الىَني
" (. )2
كما عسف املشسع الجصائسي البِئت في اللاهىن زكم  3لظىت 1982م بشأن خماًت البِئت بأنها " خماًت
الُبُٗت ،والخٟاّ ٖلى ٞهاثل الخُىان والىباجاث،وؤلاب٣اء ٖلى الخىاػهاث لبُىلىحُت واإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت
مً حمُ٘ ؤؾباب الخضَىع التى تهضصَا " ( . ) 3
وعسف اللاهىن املغسبى زكم  11.03بشأن خماًت واطخصَلح البِئت املادة (  ) 3مىه البِئت بإجها  " :مجمىٖت
ُ ّ
م ً٨مً وحىص ال٩اثىاث الخُت،
الٗىانغ الُبُُٗت واإلايكأث البكغٍت  ،و٦ظا الٗىامل الا٢خهاصًت ،والاحخماُٖت التي ج ِ
ُ
وألاوكُت ؤلاوؿاهُت ،وحؿاٖض ٖلى جُىعَا " ( . ) 4
أما اللاهىن الكىٍتى زكم  21لظىت 1995م بئوشاء الهُئت العامت للبِئت املعدل باللاهىن زكم  42لظىت
ُ
بوؿان وخُىان وهباث ،
 2014م بشأن خماًت البِئت ٖغٞها بإجها  " :اإلادُِ الخُىي الظي ٌكمل ال٩اثىاث الخُت ِمً
ٍ
و٧ل ما ًُدُِ به مً َىاء ،وجغبت  ،وما ًَدخىحهما مً مىاص نلبت  ،ؤو ؾاثلت  ،ؤو ٚاػٍت  ،ؤو بقٗاٖاث  ،بياٞت بلى
ّ
اإلايكأث الشابخت
واإلاخدغ٦ت التي ًُُ٣مها ؤلاوؿان " ( . ) 5
ِ
كما وزد حعسٍف البِئت في اللاهىن إلامازاحى(  ) 6في اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن الاجداصي لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة ع٢م ( )24لؿىت 1999م في قإن خماًت البِئت وجىمُتها اإلاٗض ٫بال٣اهىن الاجداصي ع٢م ( )20لؿىت 2006م
البِئت بإجها  (( :اإلادُِ الخُىي الظي جخجلى ُٞه مٓاَغ الخُاة بإق٩الها اإلاسخلٟت وٍخ٩ىن َظا اإلادُِ مً ٖىهغًٍ :
ٖ -1ىهغ َبُعي ًً -:م ال٩اثىاث الخُت مً بوؿان وخُىان وهباثٚ ،حرَا مً ال٩اثىاث الخُت ومىاعص َبُُٗت
مً َىاء وماء وجغبت ومىاص ًٖىٍت وٚحر ًٖىٍت ،و٦ظل ٪ألاهٓمت الُبُُٗت .
صـ در فـي  12من شعبــان سنة 4111ىـ  -الواف ـ ــق  41 :من نوفمر سنة  1664م

 - 1المرسـ ــوم السـ ــمطانى لسمطنة عمان رقــم  1664/441بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التموث البيئة  -ال ا
 - 2أنظر  :القانون التونسى رقم  34لسنة  4323م .

.

 - 3أنظر  :القانون الجزائري رقم  1 3لسنة  4321بشأن حماية البيئة .
 - 4أنظر  :القانون المغربى رقم  44.63بشأن حماية واستصبلح البيئة المادة (  - ) 3الجريدة الرسمية عدد  1442الصادر بتاريخ  41من ربيع اآلخر  43 – 4111يونيو  1663م – ص . 4366
 - 5أنظر  :القانون الكويتي رقم  14لسنة  4331بإنشاء الييئة العامة لمبيئة المعدل بالقانون رقم  11لسنة  1641م بشأن حماية البيئة .
 - 6أنظر  :المادة ( )4من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )11لسنة  4333م المعدل بالقانون االتحادي رقم ( )16لسنة 1660م بشان حماية البيئة وتنميتيا.
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ٖ -2ىهغ ٚحر َبُعي ٌ - :كمل ٧ل ما ؤصزله ؤلاوؿان بلى البِئت الُبُُٗت مً ميكأث زابخت وٚحر زابخت وحؿىع
ومُاعاث ووؾاثل ه٣ل وما ؤؾخدضزه مً نىاٖاث ومبخ٨غاث وج٣ىُاث)) .
الفسع الثاوي  :عىاصس البِئت
الىٓام البُئى ً٣ىم ٖلى هىٖحن مً الٗىانغ ألاوً ٫خمشل فى الٗىانغ الخُت وهى ٖضًضة ؤَمها ؤلاوؿان والىباجاث
والخُىاهاث ،و٧ل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ ًخإزغ بالٗىانغ ألازغي  ،وٍازغ ٞحها  ،ؤما الٗىانغ ٚحر الخُت ؤَمها اإلااء
ً
ً
والهىاء  ،والتربت  ،و٧ل ٖىهغ مجها ٌك٩ل مدُُا زانا به ٞ ،هىا ٥اإلادُِ اإلااجى  ،وَكمل ٧ل ما ٖلى ألاعى مً
مؿُداث ماثُت  ،وحكمل البداع  ،واإلادُُاث  ،والًباب  ،وألابسغة  ،واإلادُِ الجىي ،ؤو الهىاجى  ،وَكمل ٚاػاث ،
وحؿُماث  ،وؤبسغة  ،وطعاث مٗاصن  ،وَىا ٥اإلادُِ الُابـ ؤو ألاعاض ي وَكمل ألاجغبت  ،والجبا ، ٫والهًاب ( ،) 1
وجىاو ٫ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  4لؿىت  1994م بةنضاع ٢اهىن بكإن البِئت في الٟهل ألاوٖ ) 2 ( ٫ىانغ البِئت والتى
جخمشل في البِئت  ،والهىاء  ،والتربت  ،واإلااء وهدىاو٧ ٫ل مجهما ٖلى الىدى الخالي -:
ً
أوال  -:البِئت :هى اإلادُِ الخُىي الظي ٌكمل ال٩اثىاث الخُت وما ًدخىٍه مً مىاص وما ًدُِ بها مً َىاء،
وماء  ،وجغبت ،وماًُ٣مه ؤلاوؿان مً ميكأث.
ً
زاهُا  -:الهىاء َ -:ى الخلُِ مً الٛاػاث اإلا٩ىهت له بسهاثهه الُبُُٗت ووؿبه اإلاٗغوٞت  ،وفى ؤخ٩ام َظا
ال٣اهىن َى الهىاء الخاع ي  ،وَىاء ؤما ً٦الٗمل ،وَىاء ألاما ً٦الٗامت اإلاٛل٣ت وقبه اإلاٛل٣ت .
ً
َّ
زالثا  -:التربت  -:هى اإلادُِ ألاعض ى الظي ٌؿعى ُٞه ؤلاوؿان للبدث ًٖ مهاصع ِٖل كال حعالى " ُه َى ال ِري
ُُ
َ َ ْ ُّ
ّ
َ َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ ُ ً َ ُ
ْ
َ
الي ُش ُ
ىز" (  ، ) 3والتربت هى الؿُذ الخاع ي لل٣كغة
ض ذلىال ف ْامشىا ِفي َمى ِاك ِب َها َوكلىا ِمً ِّزش ِك ِه ۖ و ِإلُ ِه
جعل َ لكم ألاز
الخاعحُت لل٨غة ألاعيُت  ،خُث بجها بخضي ا ّ
إلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لخُاة ال٩اثىاث الخُت ٖلى ٧ى٦ب ألاعى ٞ ،هى جدخًً
اإلاسؼون ال٨بحر مً اإلااء  ،واإلاىاص الٛظاثُت اإلاسخلٟت  ،وجسخل ٠ؤق٩اله بازخال ٝالٗىامل اإلاخٛحرة الجُىلىحُت ،
واإلاىازُت التي ّ
جخٗغى لها والتى ٢ض ً٩ىن لها ألازغ ال٨بحر في مؿخىٍاث جغؾبها وجأ٧لها  ،بال ؤن التربت بك٩ل ٖام هي
وج٨ؿغَا  ،وتهكُمها زال ٫خغ٧اث ال٣كغة ألاعيُت ٞ ،هى ّ
ّ
جخ٩ىن مً ّ
الغمل ،
ٖباعة ًٖ هىاجج جٟخذ الصخىع،
ّ
والُحن ،وٚحرَا مً الٗىانغ ،وجسخل ٠ؤهىإ التربت خؿب ازخال ٝمؿخىي اإلاىاص الُُيُت  ،والغملُت ٞحها٦ ،ما جخإزغ
هىُٖتها بيؿبت اإلادخىٍاث الًٗىٍت لبىاقى الىباجاث اإلاُخت  ،وحشث الخُىاهاث اإلاُخت  ،ومً ؤؾباب جضَىع التربت جملُذ
التربت والدكب٘ باإلاُاٍٞ ،االؾخسضام اإلاٟغٍ إلاُاٍ الغي م٘ ؾىء الهغ ٝالهحي ًاصي بلى ؤلايغاع بالتربت  ،ووحىص
 - 1د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق – ص  ، 41 ،40د .محمد حسين عبد القوى – الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية – مطبعة النسر الذىبى  1661 -م –ص . 1
 - 2صدر برئاسة الجميورية في  41شعبان سنة  4141م -

(  11يناير سنة  4331م )  ،أنظر :

د .عبد الفتاح مراد – شرح قوانين البيئة – بدون دار نشر – الطبعة األولى

د .مبروك سعد النجار – تموث البيئة في مصر – المخاطر والحمول – القاىرة – الييئة المصرية العامة لمكتاب – عام  – 4331ص  13وما بعدىا .

-

عام ، 10 – 4330
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ً
ْاَغة الخصخغ ،وَؿاٖض فى َظٍ الٗملُت ٖضم ؾ٣ىٍ ألامُاع والغٍاح اليكُت التي حٗمل ٖلي ػخ ٠الغما ٫ؤًًا بلى
ألاعض ى الؼعاُٖت  ،و٦ظا اؾخسضام اإلابُضاث والُ٨ماوٍاث ٖلي هدى مٟغٍ  ،والخىؾ٘ الٗمغاوى الظي ؤصي بلى ججغٍ٠
وجبىٍغ ألاعاض ى الؼعاُٖت .
ّ
ً
اإلاؿُذ اإلااجي َى ّ
زابعا  -:املاء ٌُٗ -:خبر
اإلا٩ىن الغثِـ لؤلهٓمت البُئُت اإلاسخلٟت ،خُث جضزل اإلااء فى ٖملُاث
الترُ٦ب الًىجي التى ج٣ىم بها الىباجاث ،باإلياٞت بلى ؤن الخحز اإلااجى َى الخحز ألامشل لخهى ٫جدلالث الٗىانغ اإلاهمت
مً التربت ،والتي جىنلها بضوعَا بلى الىباجاث٦ ،ما ؤن حمُ٘ ؤق٩ا ٫الخٟاٖالث الُ٨مُاثُت الخُىٍت جدخاج بلى مدُِ
ّ
ماجى إلجمام ٖملُاتها ،لظا ٞةن ؤي هٓام بُئى ٌٗخمض في وحىصٍ ٖلى مضي جىٞغ مؿخىٍاث اإلااء الالػمت واإلاىاؾبت
َ ََ
َْ ُ َ
َْ
الؾخمغاعٍ  ،واإلااء ٖىهغ ؤؾاس ى لجمُ٘ ال٩اثىاث الخُت وٖىه كال حعالي "َ :و َج َعلىا ِم ًَ امل ِاء ك َّل ش ْي ٍء َح ّ ٍي ۖ أفَل
ْ ُ َ
ًُؤ ِمىىن " ( ٞ ، ) 1اإلااء ؤؾاؽ الخُاة وحُٛي اإلاُاٍ خىالي  %71مً ألاعى ,وج٩ىن خىالي  % 65مً حؿم ؤلاوؿان ,
 %70مً الخًغواث  ,وخىالي  % 90مً الٟىا٦ه  ،واإلااء مظًب حُض ل٨شحر مً اإلاىاص  ،وختي بٌٗ اإلاىاص التي ال
ً
جظوب ُٞه حك٩ل مٗل٣اث ٚغوٍت حكبه اإلادالُل  ،وٍجز ٫اإلااء ٖلي َُئت ؤمُاع ؤو زلج بهىعة هُ٣ت زالُت ج٣غٍبا مً
الجغازُم  ،ؤو اإلالىزاث ألازغي  ,ل ً٨هدُجت للخُىع الهىا ي ال٨بحر ًخٗغى ل٨شحر مً اإلالىزاث مما ًجٗله ٚحر نالح
للكغب .
ومً ؤمشلت الخلىر ألامُاع الخمًُت  ،ومهاصع جلىر اإلاُاٍ جخمشل فى اإلاهاصع الهىاُٖت ،ومهاصع الهغٝ
الهحي  ،واإلاهاصع الؼعاُٖت  ،وهدىاولها ٖلى الىدى الخالي ( -: ) 2
 -1املصادز الصىاعُت  :حك٩ل مُاٍ اإلاهاو٘ وًٞالتها  % 60مً مجمىٕ اإلاىاص اإلالىزت للبداع والبدحراث
وألاجهاع ،وٍهضع ؤٚلب اإلالىزاث مً مهاو٘ مشل مهاو٘ الضباٚت والغنام  ،والؼثب ، ٤والىداؽ ،والىُ٩ل  ،ومهاو٘
الضَاهاث  ،وؤلاؾمىذ  ،والؼحاج  ،واإلاىٟٓاث ،ومهاو٘ حُٗ٣م ألالبان ،واإلاؿالخ ،ومهاو٘ ج٨غٍغ الؿ٨غ .باإلياٞت بلي
الخلىر بالهُضعو٦غبىن الىاجج ًٖ الخلىر بالبترو ٫الظي ًاصي بلي ج٩ىًٍ َب٣ت ع٣ُ٢ت ٖاػلت ٞى ١ؾُذ اإلااء جمى٘
ازترا ١ألا٦سجحن وزاوى ا٦ؿُض ال٨غبىن والًىء بلي اإلااء ،وطلً ٪اصي بلي ازخىا ١ال٩اثىاث التي حِٗل في اإلااء ،
و٦ظلً ٪خدى ٫الى ِٟبلي ٦غاث نٛحرة جلتهم بىاؾُت ألاؾما ٥مما ًازغ ٖلي الؿلؿلت الٛظاثُت  ،ومٗٓم اإلاهاو٘ في
الضو ٫اإلاخ٣ضمت والىامُت ال جلتزم بًىابِ الهغ ٝالهىا ي بل جل٣ى بًٟالتها في اإلاُاٍ ٟٞى الىالًاث اإلاخدضة وحضث
مسلٟاث ؾامت في مُاٍ ألاجهاع والبداع اإلادُُت باإلاهاو٘  ،وفى ال٣اَغة ؤحغٍذ صعاؾت ٖلي بزني ٖكغ مدُت إلاٗالجت
مُاٍ الكغب ووحضث حمُٗها حٗاوى مً ٖضم اهًباٍ الهغ ٝالهىا ي  ،وَىا ٥هىٕ ؤزغ مً الخلىر الهىا ي َى

 - 1سورة األنبياء  :اآلية . 36 :
 -2د.أحمد مدحت إسبلم – التموث مشكمة العصر -عالم المعرفة  -الكويت – 4336م -ص . 11
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اؾخسضام بٌٗ اإلاهاو٘ اإلااء للخبرًض وبظلً ٪ل٣اء اإلااء الؿازً فى ألاجهاع ؤو البدحراث مما ًؼٍض خغاعتها وٍازغ ٖلي
الخُاة الخُىاهُت والىباجُت بها ( . ) 1
 -2مصادز الصسف الصحي :

()2

ُ
حٗخبر مُاٍ اإلاجاعي واخضة مً ؤزُغ اإلاكا٧ل ٖلي الصخت الٗامت فى مٗٓم

صو ٫الٗالم الشالث  ,ألن ؤٚلب َظٍ الضو ٫لِـ لضحها قب٨ت نغ ٝنحي مخ٩املت  ,بل فى بٌٗ اإلاضن ال٨بحرة ال جىحض
قب٨ت نغ ٝنحي  ،واإلاك٩لت ال٨بري ٖىضما جل٣ي اإلاضن الؿاخلُت مُاٍ الهغ ٝالهحي فى البداع صون مٗالجت مؿببت
بظل ٪مك٩لت صخُت زُحرة  ،والجضًغ بالظ٦غ ؤهه بخاعٍش ً 7ىلُى  2017م فى صولت لُبُا خظعث بلضًاث َغابلـ
اإلاغ٦ؼ ،وؾى ١الجمٗت  ،وحي ألاهضلـ اإلاىاَىحن اإلاغجاصًً للمهاً « ٠بٗضم نالخُت الؿباخت ؤواؾخسضام مُاٍ البدغ
ً
لهىاٖت الشلج  ،ؤو الُ٣ام بٗملُاث جدلُت إلاُاَه ٖ ،لى َى ٫قىاَئ البلضًاث الشالر لىحىص ما ال ً٣ل ًٖ  27مسغحا
إلاُاٍ الهغ ٝالهحي ٚحرم ٖالجت ٖلى جل ٪الكىاَئ  ،و٢الذ البلضًاث في بُان مىخض  ،ؤن جل ٪اإلاساعج جطخ فى
البِئت البدغٍت مسالٟت لالقتراَاث الُ٣اؾُت والُبُُٗت والُ٨مُاثُت خؿب اإلاىانٟت الُ٣اؾُت اللُبُت ع٢م
 ، 2013/769وؤوضخذ البلضًاث ؤن قغ٦ت اإلاُاٍ والهغ ٝالهحي ؤٞاصث بإن وؿبت ما ًخم مٗالجخه مً مُاٍ الهغٝ
الهحي الًخجاوػ  ، %6وؤن مٗٓم مدُاث اإلاٗالجت فى خالت ٞىُت ؾِئت  ،مكحرة بلى ؤن الهالح مجها ال ٌٗمل بك٩ل
ً
حؼجي ،مما ًترجب ٖلُه ضخ ٦مُاث َاثلت مً مُاٍ الهغ ٝمباقغة في البدغ صون مٗالجت  ،وجابٗذ خغنا ٖلى صخت
اإلاىاَىحن وخ٣هم فى الترُٞه هضٖى الهُئت الٗامت للمىاعص اإلااثُت بخدمل مؿاولُاتها واجساط الالػم لخإَُل مدُاث
الطخ واإلاٗالجت لؼٍاصة الؿٗت الخهمُمُت ختى جخىا ٤ٞم٘ خغ٦ت الىمى الؿ٩اوي  ،ومً هاخُت ؤزغي بن اؾخسضام
آلاباع الؿىصاء فى ألاما ً٦التي ال ًخىٞغ ٞحها قب٨ت نغ ٝنحي له ؤيغاعٍ ٖلي الصخت الٗامت زانت بطا جغ٦ذ
م٨كىٞت ؤو ؤلُ٣ذ مسلٟاتها فى ألاما ً٦ال٣غٍبت مً اإلاؿا ً٦خُث ًخىالض البٗىى والظباب مما ٌؿبب ال٨شحر مً
ألامغاى باإلياٞت بلي اؾخسضام اإلابُضاث اإلاجزلُت التي لها ؤيغاعَا ٖلي صخت ؤلاوؿان ،وجدخىي مُاٍ اإلاجاعي ٖلي
٦مُت ٦بحرة مً اإلاغ٦باث الًٗىٍت وؤٖضاص عَُبت مً ال٩اثىاث الخُت الض٣ُ٢ت الهىاثُت والالَىاثُت وجازغ َظٍ ال٩اثىاث
ً
فى اإلاغ٦باث الًٗىٍت والٛحر ًٖىٍت مؿببت ه٣ها فى ألا٦سجحن بطا ؤلُ٣ذ في البدغ  ،وبظل ٪جسخى ٤ال٩اثىاث التي
ً
حِٗل في البدغ و٢ض جمىث  ،وٖىض مىث ال٩اثىاث البدغٍت جبضؤ الب٨ترًا ؤو ال٩اثىاجا لض٣ُ٢ت التي حٗمل ال َىاثُا
بخدلُلها مدضزت حٗ ًٟوجلىر ؤزغ( . ) 3

 -1د.أحمد مدحت إسبلم – التموث مشكمة العصر -المرجع السابق -ص . 11
 - 2لمزيد من التفصيل راجع  :د.أحمد مدحت إسبلم  -السابق  -ص  11وما بعدىا  ،فتحي محمد مصيمحي  -الجغرافيا الصحية والطبية  -دار الماجد لمنشر والتوزيع – القاىرة –  1662م  -ص ، 461
د .محمد عبد القادر الفقي  -البيئة مشاكميا وقضاياىا وحمايتيا من التموث  -الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة – 1660م  -ص  ، .04د .محمد كمال عبد العزيز -الصحة والبيئة  -التموث البيئي
والخطر الداىم عمى صحتنا  -الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة – .16 - 4333
 - 3لمزيد من التفصيل حول اآلبار السوداء الخاصة بالدولة والمواطنين أنظر  :شكرى سالم سعيد  -أثر مياه الصرف الصحى عمى تموث المياه الجوفية في مدينة النوت – مجمة األستاذ – جامعة طرابمس-
العدد  1641 – 41م  -ص . 11 ، 10
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 طسق معالجت مُاه الصسف الصحي  :جخم مٗالجت مُاٍ الهغ ٝالهحي ٖلي ٖضة زُىاث جخمشل بضاًت مً : املعالجت ألاولُت  -:جخمشل فى الخسلو مً اإلاىاص الٗال٣ت والهلبت بُغٍ٣ت الترقُذ والترؾِب. واملعالجت الثاهىٍت  :وٞحها حؿخسضم الُغ ١البُىلىحُت مشل الب٨ترًا التي جا٦ؿض اإلاىاص الًٗىٍت –أما املعالجت الثَلزُت  :وهى اإلاٗالجت الجهاثُت وٞحها ًخم الخسلو مً الب٨ترًا والٟحروؾاث واإلاغ٦باث الًٗىٍت ،
وبٗض مٗالجت مُاٍ الهغ ٝالهحي ًم ً٨اؾخسضامها ألٚغاى الؼعاٖت ؤو الهىاٖت.
 -3املصادز الصزاعُت  - :بن اؾخسضام اإلابُضاث الخكغٍت  ،وألاؾمضة الُ٨مُاثُت فى الؼعاٖت ًدؿبب فى جلىر
اإلااء  ،وطلٖ ٪ىض ؾ٣ىٍ ألامُاع خُث ججغ ٝجل ٪اإلاىاص بلي ألاجهاع ؤو البدحراث وؤًًا الغي ٢ض ًى٣ل جل ٪اإلاىاص بلي
ً
ً
اإلاُاٍ الجىُٞت  ،وجخلخو ؤيغاع جلىر اإلااء ٖلي صخت ؤلاوؿان فى جلىر اإلااء مُ٨غوبُا  ،وُ٦مُاثُا ٞ .خلىر اإلااء
ً
ً
مُ٨غوبُا زبذ بما ال ًضٖىا للك ٪ؤن مُاٍ الهغ ٝالهحي بطا لم حٗالج حُضا حؿبب ؤمغايا زُحرة لئلوؿان وزانت
بطا حؿغبذ إلاُاٍ الخخىائها ٖلى ٦شحرة مً ال٩اثىاث الض٣ُ٢ت مشل الب٨ترًا والٟحروؾاث والُُٟلُاث ،وبظل ٪جى٣ل الٗضًض
ً
مً ألامغاى مشل ال٩ىلحرا  ،والخُٟىص  ،وقلل ألاَٟا ، ٫و٦ظا جلىر اإلااء باإلاىاص الُ٨مُاثُت ًمشل زُغا ٖلى البِئت وٖلى
صخت ؤلاوؿان.
خَلصت اللىل  :ؤن ٧ل مدُِ مً جل ٪التى ط٦غهاَا ٌك٩ل بِئت مخ٩املت ٞهىا ٥البِئت اإلااثُت  ،والبِئت الجىٍت
 ،والبِئت ألاعيُت ؤو البرًت  ،وَىا ٥مً ال٣ىاٖض ما ًىٓم وكاٍ ؤلاوؿان ب٩ل واخضة مجها  ،وٍد ٤٣الخماًت مً
ُ
الخٗضي ٖلحها  ،وؤلازال ٫بالخىاػن الُبُعى ،والُٟغي الظي زل٣ذ ٖلُه  ،والازخال ٫الظي ًلخ ٤بالخىاػن البُئى ًيخج
مً اػصًاص ؤو ه٣هان ٚحر َبُعى لٗىهغ مً ٖىانغ الىٓام البُئى  ،الظي ًد٨م ٧ل بِئت مً جل ٪البِئاث بٟٗل جإزحر
زاع ى ٦ ،خلىر اإلااء  ،ؤو الهىاء  ،التربت  ،ؤو اه٣غاى بٌٗ الىباجاث ؤو الخُىاهاث (  . ) 1ألامغ الظي ًخُلب مىا بل٣اء
الًىء ٖلى ماَُت الخلىر باٖخباعٍ ؤخض ؤَم ٖىامل ؤلازال ٫باألهٓمت البُئُت  ،بما حهضص البِئت الٗامت لئلوؿان ،
والخُاة حمُٗها ٖلى ؾُذ ألاعى  ،وَى ؾىدىاوله فى اإلاُلب الشاوي .
املطلب الثاوي  :ماهُت الخلىر البُئي وأهىاعه
الفسع ألاول  :ماهُت الخلىر البُئى
 -حعسٍف الخلىر لغت ٣ً :هض بالخلىر لٛت زلِ الكيئ بما َى زاعج ٖىه  ،وفى لؿان الٗغب البً مىٓىع

()2

ًإحى مً ماصة لىر ً٣ا ٫جلىر الُحن بالخبن  ،والجو بالغمل  ،ولىر زُابه بالُحن ؤي لُسها  ،ولىر اإلااء ؤي ٦ضعٍ ،
 - 1د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – المرجع السابق – ص . 02
 - 2أنظر  :ابن منظور – لسان العرب – دار المعارف – القاىرة – ص . 1633
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ً
وفى مسخاع الصخاح ٌٗنى لىر الكيئ جلىٍشا ُٞضٖ ٫لى الىٟـ والٟؿاص والىجـ (  ، ) 1وفى اإلاعجم الىؾُِ (  ) 2جلىر
اإلااء  ،ؤو الهىاء زالُخه بمىاص ٚغٍبت ياعة  ،وجلىٍث الص ئ َى حُٛحر للخالت الُبُُٗت التى هى ٖلحها بسلُها بما لِـ
مً ماَُتها ؤي بٗىانغ ٚغٍبت  ،وؤحىبُت ٖجها ٨ُٞضعَا  ،وَٛحر مً َبُٗتها .
ً
 حعسٍف الخلىر اصطَلخا ٌٗ :غ ٝالخلىر بإهه  :الخٛحر الس يء فى اإلا٩ىهاث الُبُُٗت والُ٨مُاثُت والبُىلىحُتً
ً
للبِئت الظي ًاصي بلى زلل فى اجؼان البِئت بما ًازغ جإزحرا ياعا ٖلى خُاة ؤلاوؿان (  ،) 3ؤو َى ٧ل حُٛحر ٦مى ؤو ُٟ٦ى فى
م٩ىهاث البِئت الخُت ؤو ٚحر الخُت ال ج٣ضع ألاهٓمت البُئُت ٖلى اؾدُٗابه صون ؤن ًسخل جىاػهه ( . ) 4
ً
وَعسفه البعع أًظا بأهه  :وحىص ؤي ماصة  ،ؤوَا٢ت فى البِئت الُبُُٗت بٛحر ُُٟ٦تها  ،ؤو٦مُتها  ،ؤو فى ٚحر
م٩اجها  ،ؤو ػماجها بما مً قإهه ؤلايغاع بال٩اثىاث الخُت  ،ؤو ؤلاوؿان في ؤمىه  ،ؤو صخخه  ،ؤو عاخخه ( . ) 5
ً
كما ٌعسفه البعع أًظا  ) 6 ( :بإهه طل ٪الازخال ٫فى الخىاػن الُبُعى وألاػلى بحن ٖىانغ البِئت الُبُُٗت ًٖ
وكاٍ ؤلاوؿان.
ً
وَعسف الخلىر أًظا على أهه  :صزىٖ ٫ىانغ ٚغٍبت بلى هٓام بُئي مٗحن ؾىاء ٧اهذ مىاص ُ٦مُاثُت  ،ؤو خُىٍت
بدُث جاصي بلى الخا ١الًغع باإلوؿان  ،ؤو ؤي هىٕ مً ؤهىإ ال٩اثىاث الخُت اإلاىحىصة ُٞه  ،ؤو بلى ازخال ٫الخىاػن فى
واخض مً ٖىانغ طل ٪الىٓام ؤو ؤ٦ثر ،وٍيخج الخلىر بك٩ل ؤؾاس ي ًٖ بٌٗ اليكاَاث ؤلاوؿاهُت مشل الٗملُاث
الهىاُٖت وؤلاوكاءاث الٗمغاهُت  ،وخغ ١الى٢ىص فى وؾاثل الى٣ل وٚحرَا٦ ،ظل ٪مً اإلام ً٨ؤن ًدضر هدُجت ال٩ىاعر
ً
الُبُُٗت ٧البرا٦حن  ،وألاٖانحر٩ً ،ىن الخلىر بما بضزىٖ ٫ىانغ حضًضة بلى هٓام لم ج ً٨مىحىصة ُٞه ؤنال  ،ؤو
اػصًاص فى جغا٦حز ٖىانغ مىحىصة فى طل ٪الىٓام ( . ) 7
 الخعسٍف اللاهىوى للخلىر ٖ :غ ٝال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  124لؿىت  1983م بكإن نُض ألاؾما ٥وألاخُاءاإلااثُت وجىُٓم اإلاؼاعٕ الؿمُ٨ت في اإلااصة  11/1همِ مً الخلىر خُث ٖغ ٝجلىر اإلاُاٍ بإهه  ":حٛحر زىام اإلاُاٍ
الُبُُٗت والُ٨ماوٍت والبُىلىحُت هدُجت ال٣اء ؤو حؿغب مىاص ٚغٍبت مشل الؼٍىث ومكخ٣اتها ؤو اإلاسلٟاث الُ٨ماوٍت
الًٗىٍت وٚحر الًٗىٍت واإلابُضاث الخكغٍت ؤو مسلٟاث اإلاجاعي فى اإلاُاٍ اإلاهغٍت مما ًترجب ٖلُه ألايغاع بالثروة
 - 1أنظر  :مختار الصحاح لمشيخ محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى – بيروت – لبنان – مؤسسة عموم القرآن –  4312م– ص . 061
 - 2أنظر  :المعجم الوسيط  :مجمع المغة العربية – القاىرة – ط  – 3ص . 212
 - 3د .ىدى حامد قشقوش – التموث باإلشعاع النووى في نطاق القانون الجنائى – دار النيضة العربية – القاىرة –  4311م -ص . 31
 - 4د .سحر مطفى حافظ – الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مصر – الدار العربية لمنشر والتوزيع – ط  – 4عام  4311م – ص . 23
 - 5د .ماجد راغب الحمو -قانون حماية البيئة – المرجع السابق  -ص  16وما بعدىا .
 - 6د .عبد اهلل األشعل  -حماية البيئة البحرية لمخميج العربى من التموث – المجمة المصرية لمقانون الدولى – عام  4326م – العدد – 10ص  164وما بعدىا .
 - 7لمزيد من التفصيل أنظر  :د .محمد منير حجاب – التموث وحماية البيئة – دار الفجر لمنشر والتوزيع – القاىرة –  1661م -ص  21وما بعدىا  ،د .ماجد راغب الحمو -قانون حماية البيئة – مرجع
سابق  -ص  16وما بعدىا .
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ً
اإلااثُت ؤو الصخت الٗامت "(  ، ) 1وجبنى الدكغَ٘ اإلاهغي ؤًًا حٗغٍ ٠مهُلح الخلىر فى ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م ( )4لؿىت
1994م الهاصع بكإن البِئت واإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م  9لؿىت  2009م وفى اإلااصة ( – 7 / ) 1جلىر البِئت َى ٧ " :ل حٛحر
في زىام البِئت ًاصي بُغٍ ٤مباقغ ؤو ٚحر مباقغ بلي ؤلايغاع بصخت ؤلاوؿان والخإزحر ٖلى مماعؾخه لخُاتها لُبُُٗت
 ،ؤو ؤلايغاع باإلاىاثل الُبُُٗت ؤو ال٩اثىاث الخُت ؤو الخىىٕ الخُىي ” البُىلى ى" (  ، ) 2وطاث اإلااصة ُٞ 5 /ما ًخٗل٤
بخضَىع البِئت بمٗنى " الخإزحر ٖلي البِئت بما ً٣لل مً ُ٢متها ؤو ٌكىٍ مً َبُٗتها البُئُت ؤو ٌؿخجز ٝمىاعصَا ؤو ًًغ
بال٩اثىاث الخُت ؤو باآلزاع " . ) 3 ( ،
وٍلابلها هص املادة ألاولى1 /مً اللاهىن اللُبى زكــم  15لظىت  2003م بشأن خماًت وجدظين البيئ )
حعسٍف جلىر البِئت وهى  " :خضور ؤًت خالت ؤو ْغً ٝيكإ ٖىه حٗغى صخت ؤلاوؿان ؤو ؾالمت البِئت للخُغ هدُجت
لخلىر الهىاء ؤو مُاٍ البدغ ؤو اإلاهاصع اإلااثُت ؤوالتربت ؤو ازخال ٫جىاػن ال٩اثىاث الخُت  ,بما فى طل ٪الًىياء
والطجُج والاَتزاػاث والغواثذ ال٨غحهت ,وؤًت ملىزاث ؤزغي ج٩ىن هاججت ًٖ ألاوكُت وألاٖما ٫التي ًماعؾها الصخو
الُبُعى ؤو اإلاٗىىي " ( . ) 4
٦ما ٖغٞذ اإلااصة  12 /1مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  4لؿىت 1994م بةنضاع ٢اهىن فى قإن البِئت الخلىر املائي :
بإهه " بصزا ٫ؤًت مىاص ؤو َا٢ت فى البِئت اإلااثُت بُغٍ٣ت بعاصًت ؤو ٚحر بعاصًت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ًيخج ٖىه يغع
باإلاىاعص الخُت ؤو ٚحر الخُت  ،ؤو حهضص صخت الاوؿان ؤو ٌٗى ١ألاوكُت اإلااثُت بما فى طل ٪نُض ألاؾما ٥وألاوكُت
الؿُاخُت ؤو ًٟؿض نالخُت مُاٍ البدغ لالؾخٗما ٫ؤو ًى٣و مً الخمخ٘ بها ؤو ٌٛحر مً زىانها " ( . ) 5
٦ما ٖغٞذ ال٣ٟغة  3مً اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن اللُبى ع٢م  7لؿىت  1982بكإن خماًت البِئت الخلىر  :بإهه "
خضور ؤًت خالت ؤو ْغً ٝيكإ ٖىه حٗغى صخت ؤلاوؿان ؤو ؾالمت البِئت للخُغ هدُجت لخلىر الهىاء ؤو مُاٍ البدغ ؤو
اإلاهاصع اإلااثُت ؤو التربت ؤو ازخال ٫جىاػن ال٩اثىاث الخُت بما في طل ٪الًىياء والطجُج والاَتزاػ والغواثذ ال٨غحهت
وؤًت ملىزاث ؤزغي ج٩ىن هاججت ًٖ ألاوكُت وألاٖما ٫التي ًماعؾها الصخو الُبُعى ؤو اإلاٗىىي " ( . ) 6
وباطخلساء الخعسٍفاث الظابلت ً :دبحن لىا ؤن اإلاسلٟاث الُبُت الخُغة التي حٗمل ٖلى جلىر الهىاء
باإلاُ٨غوباث ال٨غحهت واإلاىاص الُ٨مُاثُت وجلىٍثها للتربت واإلاُاٍ ٢ض وٗ٢ذ جدذ حكغَٗاث ٢اهىن ع٢م  7لؿىت 1982
-1

صدر برئاسة الجميورية فى  0ذى القعدة سنة  42 -4163أغسطس سنة 4323م .

 - 2مستبدلة بالقانون رقم  3لسنة  – 1663الجريدة الرسمية – العدد 3مكرر الصادر في  1663/3/ 4م

.

 - 3لمزيد من التفصيل أنظر  -:د.شعبان محمود محمد اليوارى  "-الحماية الجنائية لآلثار في التشريعين المصري والميبي "  -بحث منشور بالعدد ( السابع ) السنة الرابعة – مجمة أبحاث – كمية القانون –
جامعة سرت  1643 -م .
 -4أنظر  :المادة األولى 4 /من القانون الميبى رقــم  41لسنة  1663م بشأن حماية وتحسين البيئة.
 - 5ستبدلة بالقانون رقم  3لسنة  – 1663الجريدة الرسمية – العدد  3مكرر فى  1663/3/ 4م .
 - 6أنظر  :الفقرة  3من المادة األولى من القانون الميبى رقم  1لسنة  4321بشأن حماية البيئة التموث

.
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الخام بدماًت البِئت  ،وٍ٩ىن َظا الدكغَ٘ ٢ض و ٘٢بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖلى الخلىر باإلاسلٟاث الُبُت ،
وَىا ٥الٗضًض مً ال٣ىاهحن اللُبُت التي جىص ى بدماًت البِئت والصخت الٗامت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال٣اهىن ع٢م  2لؿىت
 ٝ 1982بكإن الخماًت مً ؤلاقٗاٖاث اإلااطًت والى٢اًت مً ؤزُاعَا  ،وال٣اهىن الهحى ع٢م  106لؿىت ٝ1973
و٦ظل ٪ال٣اهىن ع٢م  13لؿىت  ٝ 1984بكإن ؤلاخ٩ام الخانت بالىٓاٞت الٗامت ( . ) 1
وعسف اللاهىن العماوى فى اإلااصة الغابٗت مً ال٣اهىن ع٢م  10لؿىت  1982م (  ) 2الخلىر َى " ؤي حُٛحر ؤو ٞؿاص
خاص َاعت ؤو ز ٠ُٟمؼمً في زهاثو الىٓم والٗىامل البُئُت ؤو في هىُٖتها بالضعحت التي ًجٗلها ٚحر نالخت
لالؾخٗما ٫اإلاُٟض فى ألاٚغاى اإلاسههت لها ؤو ًاصي اؾخسضامه ابلى ؤيغاع صخُت ؤو ب٢خهاصًت ؤو بحخماُٖت فى
الؿلُىت ٖلى اإلاضي ال٣غٍب ؤو البُٗض " .
كما عسف املسط ــىم الظ ــلطاوى لظلطىت عمان ع٢ــم  2001/114بةنضاع ٢اهىن خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر
البِئت فى اإلااصة ألاولى مً الباب ألاو ٫جلىر البِئت بإهه  " :الخٛحر ؤو ؤلاٞؿاص ٞـى زىام البِئت ؤو هىُٖتها بةصزا ٫ؤي
مً اإلاىاص ؤو الٗىامل اإلالىزت بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ًيخج ٖىه زُغ ٖلى صخت ؤلاوؿان ؤو الخُاة الُٟغٍت ؤو
يغع ٖلى الىٓم البُئُت مما ًجٗلها ٚحر ناخلت الؾخٗما ٫فى ألاٚغاى اإلاسههت لها " ( . ) 3
وعسف اللاهىن الُمنى ع٢م ( )26لؿىت 1995م بكإن خماًت البِئت (  . ) 4جلىر البِئـت بإهه ُ٢ " :ام ؤلاوؿان
بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ،بعاصي ؤو ٚحر بعاصي بةصزا ٫ؤي مً اإلاىاص والٗىامل اإلالىزت في ٖىانغ البِئت الُبُُٗت ،
والظي ًيكإ مً حغاثه ؤي زُغ ٖلى صخت ؤلاوؿان ؤو الخُاة الىباجُت والخُىاهُت ؤو ؤطي للمىاعص والىٓم البُئُت  ،ؤو
جإزحر ٖلى الاؾخسضاماث اإلاكغوٖت ٖلى البِئت  ،ؤو جخضازل بإي ق٩ل في الاؾخمخإ بالخُاة والاؾخٟاصة باإلامخل٩اث " .
٦ما ٖغ ٝال٣اهىن الخىوس ى ع٢م  91لؿىت  1983م في اإلااصةا لشاهُت مىه (  : ) 5الخلىر َى" بصزا ٫ؤًت ماصة ملىزت
ملىزت في اإلادُِ بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة  ،ؾىاء ٧اهدب ًىلىحُت ؤو ُ٦ماوٍت ؤو ماصًت ".
وعسف كاهىن خماًت البِئت ألازدوى ع٢م  52لؿىت  2009م (  ) 1الخلىر َى  " :ؤي حُٛحر فى ٖىانغ البِئت مما ٢ض
ً
٢ض ًاصي بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة بلى الايغاع بالبِئت ؤو ًازغ ؾلبا ٖلى ٖىانغَا ؤو ًازغ ٖلى مماعؾت الاوؿان
لخُاجه الُبُُٗت ؤو ما ًسل بالخىاػن الُبُعى " .
 - 1لمزيد من التفصيل أنظر  :د  .فرج صالح اليريش -جرائم تموث البيئة في القانون الميبي والمقارن -من منشورات جامعة بنغازي  -بنغازي -ليبيا  -الطبعة األولى  -لسنة  4333م .
 - 2أنظر  :المادة الرابعة من القانون العمانى رقم  46لسنة  4321م .
ص ـدر فـي  12من شعبــان سنة 4111ىـ  -الواف ـ ــق  41 :من نوفمر سنة  1664م

 - 3أنظر  :المرسـ ــوم السـ ــمطانى لسمطنة عمان رقــم  1664/441بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التموث البيئة  -ال ا

.

 - 4أنظر  :القانون اليمنى (  ) 4رقم ( )10لسنة 4331م صدر برئاسة الجميورية – بصنعاء -بتاريخ 1
 - 5أنظر  :المادة الثانية من القانون التونسى رقم  34لسنة  4323م .

من

جماد ثاني 4140ىـ  -الموافـق /13 :أكتوبـر4331/م

.
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وباطخلساء الخعسٍفاث الظابلت ؾىاء الخٗغٍٟاث الٗلمُت ؤو ال٣اهىهُت ًدبحن لىا ؤن َىا٢ ٥هىع ًخٗل٤
باإلاسلٟاث الصخُت التى حؿبب حُٛحر ٞحزًاجى ؤو ُ٦مُاجى ؤو بُىلى ى ًاصي لًغع اإلااء ؤو الهىاء ؤو ألاعى ؤو يغع لصخت
ؤلاوؿان  ،وؤلاَما ٫في بصاعة اإلاسلٟاث الُبُت ٌؿبب في جضمحر ؤو حكىٍه الى٣اء الُبُعي لل٩اثىاث الخُت  ،وبَمالىا فى
الخسلو مً اإلاسلٟاث َى حُٛحر ٦مى ؤو ُٟ٦ى فى م٩ىهاث البِئت الخُت والٛحر الخُت ال ج٣ضع البِئت ٖلى اؾدُٗابه ،
وبَمالىا فى الخسلو مً اإلاسلٟاث الُبُت بمسخل ٠ؤهىاٖها البُىلىحُت ؤو الُ٨ماثُت ؤو اإلاكٗت َى بصزا ٫مىاص للبِئت
مً قإجها ؤن تهضص الصخت ؤلاوؿاهُت ( . ) 2
الفسع الثاوى  :أهىاع الخلىر البُئي
ً
ً
ٖال٢ت ؤلاوؿان بالبِئت جشحر حضال ٦شحرا بط ٦الَما ًازغ فى ألازغ وٍخٟاٖالن فى ؾُا ١مدضص ،ولظلً ٪م ً٨ؤن
ههى ٠الخلىر ٖلى خؿب مهاصعٍ  ،ؤو خؿب الىٓام البُئي الظي ًازغ ٖلُه  ،ؤو خؿب هىٕ اإلااصة اإلالىزت ٧الخالى :

()3

ً
أوال  -:الخلىر خظب الىظام البُئى :
-1جلىر التربت ٌٗ :خبر الخسلو الٗكىاجي مً الىٟاًاث الهلبت ؾىاء ٧اهذ مجزلُت ؤو نىاُٖت و٦ظل ٪الىٟاًاث
الؼعاُٖت مً ؤبغػ مؿبباث جلىر التربت  ،وٍدؿبب جلىر التربت فى ٣ٞضاجها للخهىبت  ،ؤو فى الخا ١الًغع بال٩اثىاث
الخُت التي حِٗل ٖلحها ؾىاء ٧اهذ هباجاث ؤو خُىاهاث ,وَٗض الخصخغ ،ؤخض هخاثج الخلىر ( . ) 4
 -2جلىر الهىاء ٌ :عسفه البعع (  : ) 5بإهه وحىص بٌٗ الكىاثب فى الهىاء الخاع ى ب٨مُاث مُٗىت وإلاضص مُٗىت
 ،بدُث ج٩ىن ؤو ٌٗخ٣ض ؤن ج٩ىن ياعة بدُاة ؤلاوؿان والخُىاهاث والىباث ،ؤو جدض مً الاؾخمخإ الهاصت بالخُاة
واإلامخل٩اث ومماعؾت اليكاٍ ؤلاوؿاوى  ،وَٗض جلىر الهىاء مً ؤزُغ ؤهىإ الخلىر وطل ٪لؿهىلت ونى ٫اإلالىزاث بلى
الهىاء واهخ٣الها مٗه مً م٩ان بلى آزغ ومً صولت بلى ؤزغي ب ٌٛالىٓغ ًٖ الخضوص ،ومً ؤَم مهاصع جلىر الهىاء
بهبٗازاث اإلاهاو٘ ووؾاثل الى٣ل مً خغ ١الى٢ىص والٛباع الىاحم ًٖ مكاعَ٘ الخٗمحر وجإَُل الكىاعٕ والجؿىع
وٚحرَا ،وؤلاهبٗازاث الىاحمت ًٖ م٨باث الىٟاًاث وهى بما ملىزاث بُىلىحُت  ،ؤو اهبٗازاث هاججت ًٖ خغ ١الىٟاًاث,
و٦ظل ٪الاهبٗازاث الىاججت ًٖ مدُاث ج٨غٍغ البتروُٞ ,٫ما حٗاوي بٌٗ الضو ٫مً الخلىر الىاجج ًٖ خغ ١اإلاسلٟاث
الؼعاُٖت  ،ؤو بهبٗازاث هاججت ًٖ حؿغب ٚاػاث ؾامت مً اإلاٗامل ؤزىاء الخجاعب الٗلمُت التى حؿبب الىٞاة .

 - 1أنظر  :قانون حماية البيئة األردني رقم  11لسنة  1663م .

 -2لمزيد من التفصيل أنظر  :د  .فرج صالح اليريش -جرائم تموث البيئة في القانون الميبي والمقارن – مرجع سابق – ص  31وما بعدىا .
 - 3د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق -ص . 11 ،11
 - 4د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق -ص . 11
 -5د .اسماعيل عبد الفتاح – تموث البيئة مشكمة العصر – القاىرة –  – 4321ص . 16
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وجىاو ٫اإلاكغٕ اإلاهغي في ال٣اهىن ع٢م ( )4لؿىت 1994م الهاصع بكإن البِئت واإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م  9لؿىت
 2009م – 10جلىر الهىاء ( َ ) 1ى ٧ :ل حٛحر فى زهاثو ومىانٟاث الهىاء الُبُعي ًترجب ٖلُه زُغ ٖلي صخت
ً
ؤلاوؿان ؤو ٖلى البِئت ؾىاء ٧ان َظا الخلىر هاججا ًٖ ٖىامل َبُُٗت  ،ؤو وكاٍ بوؿاوى  ،بما فى طل ٪الًىياء
والغواثذ ال٨غحهت .
وجىاول املشسع اللُبى ملىزاث الهىاء فى ال٣اهىن ع٢ــم  15لؿىت  2003م الهاصع بخاعٍش  2003 / 8 /16بكإن
خماًت وجدؿحن البِئت

()2

 ،وفي اإلااصة ( 4 / )1ختى  9ب٣ىلها ملىزاث الهىاء  :هى الٗىاصم  ،وؤلاقٗاٖاث اإلااٍىت ،

والٛباع  ،واإلاغ٦باث الًٗىٍت اإلاخُاًغة  ،والجؼثُاث الض٣ُ٢ت  ،واإلابُضاث الخُىٍت  ،واإلاغططاث .
م -5 / 1ؤلال٣اء  :ؤي بل٣اء ؤوحؿغب للؼٍىث ؤو إلاؼٍج ػٍتي مهما ٧ان ؾببه .
م -6 / 1الؼٍذ  :الؼٍذ الخام – ػٍذ الى٢ىص – ػٍذ الضًؼ ٫الشُ٣ل – ػٍذ الدصخُم ,وٚحرٍ مً مكخ٣اث
الى.ِٟ
م – 7 /1هٟاًاث الؼٍىث  :الٗىاصم الؼٍدُت بجمُ٘ ؤهىاٖها ؤو ؤق٩الها ؤونٟاتها.
م -8 /1اإلاؼٍج الؼٍتي  :ؤي مؼٍج ٌكخمل ٖلى ؤًت مدخىٍاث ػٍدُت.
ً
م -9 /1الؿ ًٟوالىا٢الث والٗاثماث  :الىخضاث البدغٍت الٗاثمت ٧اٞت و٣ٞا للخٗغٍٟاث الىاعصة بالدكغَٗاث
اللُبُت والاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت الىاٞظة .
وويٗذ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة فى ال٣اهىن الاجداصي ع٢ــم  24لؿىت  1999م بكإن خماًت البِئت
وجىمُتها الهاصع بخاعٍش  1999/ 10 / 31م (  ) 3حٗغٍ ٠جلىر الهىاء بإهه ٧ " :ل حُٛحر في زهاثو ومىانٟاث الهىاء
الخاع ي وَىاء ؤما ً٦الٗمل وَىاء ألاما ً٦الٗامت اإلاٛل٣ت وقبه اإلاٛل٣ت ًترجب ٖلُه زُغ ٖلى صخت ؤلاوؿان والبِئت
 ،ؾىاء ٧ان َظا الخلىر هاجج ًٖ ٖىامل َبُُٗت ؤو وكاٍ بوؿاوي " .
 -3جلىر املاء ً :يخج جلىر اإلاُاٍ هدُجت اإلاماعؾاث الهىاُٖت الخاَئت اط حٗمض بٌٗ اإلاهاو٘ الى الخسلو مً
هٟاًاتها الؿاثلت والهلبت فى اإلاؿُداث اإلااثُت ٦ ،ما ًيخج الخلىر هدُجت ؾ٨ب ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ الضاٞئت الىاججت
ًٖ مدُاث اهخاج الُا٢ت ٦ ,ظل٢ ٪ض ًدضر الخلىر بؿبب اإلاسلٟاث اإلاجزلُت مً مُاٍ ٖاصمت ٚحر مٗالجت وهٟاًاث
نلبت ،وال ً٣خهغ حٗغٍ ٠جلىر اإلاُاٍ ٖلى اإلاُاٍ الهالخت للكغب بل ٌكمل مُاٍ البداع واإلادُُاث .
 -1أنظر  :القانون المصرى رقم ( )1لسنة 4331م الصادر بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم  3لسنة 1663م
 -2أنظر :القانون رقــم  41لسنة  1663م الصادر بتاريخ  1663 / 2 / 40بشأن حماية وتحسين البيئة

.

 -3أنظر  :القانون رقــم  11لسنة  4333م بشأن حماية البيئة وتنميتيا الصادر بتاريخ  4333/ 46 / 34م
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وجىاول املشسع املصسي الخلىر اإلااجى فى ال٣اهىن ع٢م ( )4لؿىت 1994م الهاصع بكإن البِئت واإلاٗض ٫بال٣اهىن
ع٢م  9لؿىت . ) 1 ( 2009
ً
– الخلىر املائى  :و٣ٞا إلاا وعص في اإلااصة  12 /1وَى  :بصزا ٫ؤًت مىاص ؤو َا٢ت في البِئت اإلااثُت بُغٍ٣ت بعاصًت ؤو
ٚحر بعاصًت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ًيخج ٖىه يغع باإلاىاعص الخُت ؤو ٚحرالخُت  ،ؤو حهضص صخت الاوؿان ؤوَٗى ١ألاوكُت
اإلااثُت بما فى طل ٪نُض ألاؾما ٥وألاوكُت الؿُاخُت ؤو ًٟؿض نالخُت مُاٍ البدغ لالؾخٗما ٫ؤو ًى٣و مً الخمخ٘
بها ؤو ٌٛحرمً زىانها .وبُيذ اإلااصة  – 13اإلاىاص والٗىامل اإلالىزت  :ؤي مىاص نلبت ؤو ؾاثلت ؤو ٚاػٍت ؤو يىياء ؤو
بقٗاٖاث ؤو خغاعة ؤو اَتزاػاث جيخج بٟٗل ؤلاوؿان  ،وجاصي بُغٍ ٤مباقغ ؤو ٚحر مباقغ بلي جلىر البِئت ؤو جضَىعَا.
ووضخذ اإلااصة  -14اإلاىاص اإلالىزت للبِئت اإلااثُت وحٗنى  " :ؤًت مىاص ًترجب ٖلي جهغٍٟها في البِئت اإلااثُت بُغٍ٣ت
بعاصًت  ،ؤو ٚحر بعاصًت حُٛحر في زهاثهها  ،ؤو الاؾهام في طل ٪بُغٍ٣ت مباقغة  ،ؤو ٚحر مباقغة ٖلي هدى ًًغ باإلوؿان
 ،ؤو باإلاىاعص الُبُُٗت  ،ؤو باإلاُاٍ البدغٍت  ،ؤو جًغ باإلاىاَ ٤الؿُاخُت  ،ؤو جخضازل م٘ الاؾخسضاماث ألازغي
اإلاكغوٖت للبدغ وٍىضعج جدذ َظٍ اإلاىاص " ( . ) 2
ً
وَى ما جىاوله  -الخلىر اإلااجى  -املشسع اللُبى ؤًًا فى ٢اهىن ع٢ــم  15لؿىت  2003م الهاصع بخاعٍش / 8 / 16
 2003م بكإن خماًت وجدؿحن البِئت الخلىر اإلااجى في اإلااصة . ) 3 ( 45 ، 35 ، 34 ، 33 ،23 ، 22 ، 21
ووطعذ دولت إلامازاث العسبُت املخددة فى ال٣اهىن الاجداصي ع٢ــم  24لؿىت  1999م بكإن خماًت البِئت
وجىمُتها الهاصع بخاعٍش  1999 / 10 / 31م (  ) 4حٗغٍ ٠جلىر اإلااء بإهه  " :الخلىر الىاحم بك٩ل َبُعى ؤو ٚحر َبُعى
هاجج ًٖ ُ٢ام ؤلاوؿان بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ،بعاصي ؤو ٚحر بعاصي  ،بةصزا ٫ؤي مً اإلاىاعص والٗىامل اإلالىزت فى
ٖىانغ البِئت الُبُُٗت  ،والظي ًيكإ مً حغاثه ؤي زُغ ٖلى صخت ؤلاوؿان ؤو الخُاة الىباجُت ؤو الخُىاهُت ؤو ؤطي
للمىاعص والىٓم البِئت " .

 - 1أنظر  :القانون رقم ( )1لسنة 4331م الصادر بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم  3لسنة  1663م المواد من  ،11 -41د .ىدى حامد قشقوش – التموث باإلشعاع النووى في نطاق القانون الجنائى –
المرجع السابق -ص. 441
 ( -2أ ) الزيت أو المزيج الزيتي  ( .ب ) المخمفات الضارة والخطرة المنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية التي ترتبط بيا جميورية مصر العربية  ( .ج ) أية موادأخري ( صمبة – سائمة – غازية )
وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية ليذا القانون  ( .د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخمفة من المنشآت الصناعية  ( .ىـ ) العبوات الحربية السامة  (.و ) ما ىو منصوص عميو في االتفاقية
ومبلحقيا .
 - 3أنظر  :القانون الميبى رقــم  41لسنة 1663

م الصادر بتاريخ  1663 / 2 / 40م بشأن حماية وتحسين البيئة المادة (11 ، 31 ، 31 ، 33 ،13 ، 11 ، )14

 -4أنظر  :القانون االتحادي رقــم  11لسنة  4333م بشأن حماية البيئة وتنميتيا الصادر بتاريخ  4333 / 46 / 34م

.

.
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وعسف اللاهىن إلاجدادي اإلاىاص والٗىامل اإلالىزت بإجها  " :ؤًت مىاص نلبت ؤو ؾاثلت ؤو ٚاػٍت ؤو ؤصزىت ؤو ؤبسغة
ؤو عواثذ ؤو يىياء ؤو بقٗاٖاث ؤو خغاعة ؤو وهج ؤلاياءة ؤو اَتزاػاث جيخج بك٩ل َبُعي ؤو بٟٗل ؤلاوؿان وجاصي
بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة بلى جلىر البِئت وجضَىعَا ؤو ؤلايغاع باإلوؿان ؤو بال٩اثىاث الخُت " .
٦ما ٖغ ٝالخلىر اإلااجى بإهه  " :بصزا ٫ؤًت مىاص ؤو َا٢ت في البِئت اإلااثُت بُغٍ٣ت بعاصًت ؤو ٚحر بعاصًت مباقغة ؤو
ٚحر مباقغة ًيخج ٖىه يغع باإلاىاعص الخُت ؤو ٚحر الخُت ؤو حهضص صخت ؤلاوؿان ؤو ٌٗى ١ألاوكُت اإلااثُت بما فى طل٪
نُض ألاؾما ٥وألاوكُت الؿُاخُت ؤو ًٟؿض نالخُتها لالؾخٗما ٫ؤو ًى٣و مً الخمخ٘ بها ؤو ٌٛحر مً زىانها " .
ً
 -زاهُا  -:الخلىر خظب مصدزه  :وٍى٣ؿم بلى هىٖحن مً الخلىر وَما :

()1

 -1الخلىر الصىاعى  :وَى الظي ًدضزه جضزل ؤلاوؿان ومً ؤَم اإلالىزاث التى جيخجها اإلاهاو٘ هى اإلاٗاصن
ً
الشُ٣لت والؿىاثل ؾغَٗت الخُاًغ اإلاؿخٗملت ٦مظًباث ًٖىٍت والتي ٚالبا ماج٩ىن مؿغَىت  ,و٦ظل ٪الٛاػاث الىاججت
ًٖ خغ ١الى٢ىص مً ٖىاصم الؿُاعاث وزالٞه ،واإلاسلٟاث الؼعاُٖت والخجاعٍت .
 -2الخلىر الطبُعى  :وَى الظي ًدضر صون جضزل ؤلاوؿان ًيخج بما ًٖ ٧ىاعر َبُُٗت ٧البرا٦حن  ،والؼالػ، ٫
وألاٖانحر ،وما ًترجب ٖلحها مً تهضم بٌٗ الىٓم ألاً٩ىلىحُت .
ً
زالثا -:خظب هىع املؤزس املظبب للخلىر :

()2

 -1الخلىر الكُمُائى  :وله ٖضة مهاصع ؤَمها اإلاهاو٘ واليكاَاث الؼعاُٖت اإلا٨شٟت اإلاٗخمضة ٖلى اإلابُضاث
وٖملُاث خغ ١الى٢ىص إلهخاج الُا٢ت.
 -2الخلىر الحُىي أو البُىلىجى  :وٍيخج ًٖ ْهىع ٧اثىاث خُت ص٣ُ٢ت ج٩ىن في الٛالب ممغيت وجإحى مٗٓم
خاالث الخلىر البُىلى ي ًٖ َغٍ ٤الىٟاًاث البُىلىحُت ال٣اصمت مً اإلاغا ٤ٞالصخُت والتى ًخم الخسلو مجها بُغ١
ٚحرصخُدت .
 -3الخلىر الحسازي  :وٍٓهغ َظا الىىٕ مً الخلىر في اإلاؿُداث اإلااثُت ال٣غٍبت مً مدُاث جىلُض الُا٢ت
واإلادُاث الىىوٍت والؿبب فى طل٦ ٪مُاث اإلاُاٍ الؿازىت التي ًخمؿ ٪بها فى َظة اإلاؿُداث .
 -4الخلىر الحظسي ( املسجبط بالحُاة في املدن )  :وٍىضعج جدذ َظا الىىٕ مً الخلىر  ،الخلىر الًىجى
وٚحرَا مً الازخالالث التى ٢ض جٓهغ هدُجت ؾىء جسُُِ اإلاضن ؤو ؾىء بؾخٗما ٫الخ٨ىىلىحُا الخضًشت .

 - 1د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – المرجع السابق -ص . 11 ،11
 -2د  .فتحي دردار وآخرون – البيئة والتموث  -دار الكتب والوثائق الوطنية – بغداد –  1641م  -ص .441
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-5الخلىر إلاشعاعى ( َ : ) 1ى ٖباعة ًٖ الخلىر الىاحم ًٖ ؤلاقٗاٖاث الظعٍت والىىوٍت  ,وهى اإلالىزاث ألاقض
زُىعة ألجها جٟخ ٪بالجماص والخُاة ٖلى خض ؾىاء و٢ض ٢ا ٫ؤخض الٗلماء فى جهغٍذ ؤصلى به ٖام  1992بَال ١ناعور
ً
واخض فى الًٟاء ال٩ىوي ًضمغ ملُىن ًَ مً ألاوػون( ،)2ولئلقٗإ ٖمىما زُغ ٦بحر ٖلى الخُاة  ,خُث ً٩ىن ؤلاقٗإ
طا زُغ لضعحت اإلاىث ٖىض جٟجحر ال٣ىبلت الظعٍت  ,وٖضص ٦بحر مً الىاؽ ًخسىٞىن مً اإلادُاث الىىوٍت التي ٢ض حؿبب
الضعحت هٟؿها مً الخُىعة  ،ومً َظا اإلاىُل ٤هخج الخسى ٝال٨بحر خىًٞ ٫الث اإلاىاص اإلاكٗت التى جُغخها اإلادُاث
الىىوٍت التى ٢ض جبٗث ٦مُاث مً ؤلاقٗإ اإلامُذ آلال ٝالؿىحن اإلاخخالُت  ،وَٗض ؤلاقٗإ مىيىٕ مٗ٣ض للٛاًت ٞهى
ً
ٖباعة ًٖ مىحاث ٦هغومٛىاَِؿُت  ،ؤو ؤحؼاء مً الظعاث التي جخدغ ٥بؿغٖت ٞاث٣ت حضا ولها ال٣ضعة ٖلى بجالٝ
الخالًا الخُت  ،و٢ض جبٗث اإلاىاص اإلاكٗت التي ًخم عمحها في البِئت الُبُُٗت ؤقٗت " ٧اما " التى جازغ في ألاوسجت اإلادُُت
بالجؿم  ,ؤو ٢ض جبٗث ؤقٗت " بـِخا " التى ًم ً٨ؤن جضزل بلى ٖمٖ ٤ضص ٢لُل مً َب٣اث الخالًا الخُت ؤما بًٗها
آلازغ ُٞبٗث حؼٍئاث " الٟا " التى جُغح الجؼء ألا٦بر مً َا٢تها زال ٫مضة ٢هحرة صازل ألاوسجت الًٗىٍت لظا حٗض
ً
حؼٍئاث الٟا مً ؤزُغ ؤق٩ا ٫ؤلاقٗإ بُىلىحُا  .و٦ظلً ٪اصي ؤلاقٗإ بلى بخضار حٛحراث ُ٦مُاثُت في الخالًا الخُت
خُث جازغ ٖلى ألاخماى الىىوٍت اإلاؿئىلت ًٖ الاه٣ؿام الخلىي ما ًاصي بلى جل ٠حؼجى ؤو ٦لى في الخلُت ومىتها  ،و٢ض
ٌؿبب جدىالث الخلُت ؤمغاى زبِشت  ،ولئلقٗإ جإزحر مباقغ ٖلى ألاٞغاص اإلاخٗغيحن ؤو ٚحر مباقغ ٖلى ألاحُا ٫والظي
ٌٗغ ٝبالخإزحر الىعاسى(. )3
وجمشل ؤلاقٗاٖاث ؤ٦ثر اإلاك٨الث البُئُت ؤزاعة والؿبب الغثِـ لظل ٪ؤن ؤزاعَا مم ً٨ؤن ج٩ىن مضمغة ٦ما ؤن
ؤؾبابها باليؿبت للصخو الٗاصي مبهمت  ،و٢ض ٞا ١مً حجم اإلاك٩لت ؤلاَخمام الخضًث في اؾخٛال ٫الُا٢ت
وؤلاؾخٗما ٫اإلاتزاًض للُا٢ت الىىوٍت فى بٌٗ الضو ،)4(٫ومً ؤزُغ ملىزاث الجى فى الٗهغ الخضًث َى الخلىر باإلاىاص
اإلاكٗت اإلاسخلٟت التى حؿخٗمل فى ال٣ىابل الظعٍت والهُضعوحُيُت  ،وفى ألاٞغان الظعٍت الخًاعٍت التي جاصي بلى
الؿغَان وجازغ ٖلى الهٟاث الىعازُت لؤلحُا ٫ال٣اصمت  ،وَٗخبر الخلىر ؤلاقٗا ى مً ؤزُغ ؤهىإ الخلىر الظي ًهِب
البِئت ٞىخاثجه حٗض مً ال٩ىاعر البُئُت اإلاغوٖت اإلاؿببت إلاسخل ٠ألامغاى ال٣اجلت ( ، ) 5ولئلقٗإ ؤزاع حؿمُت وهٟؿُت
مضمغة بط ؤهه ًازغ في ٖمل الٛضص الهم وزانت الضعُ٢ت مما ً٩ىن له ؤزاع ٖهبُت وهٟؿُت زُحرة ٧الىًَ  ,ويٗ٠
الاهدباٍ وٖضم التر٦حز  ,و٦ثرة الىىم وجسخلَ ٠ظٍ آلازاع خؿب هىٕ ؤلاقٗإ  ،وم٣ضاع الُا٢ت وؾغٖت صزىله الجؿم
الحى وهىٕ الًٗى اإلاٗغى لئلقٗإ

()6

 ،واليكاٍ ؤلاقٗا ى ًدضر بمهاصع َبُُٗت فى ؤلاقٗاٖاث الهاصعة مً

 -1د .كامل ميدي التميمي  -مبادئ التموث البيئي  -األىمية لمنشر والتوزيع  -عمان  -ط 1661 - 4م  -ص36 – 23
-2

د  .فتحي دردار وآخرون  -البيئة والتموث  -مرجع سابق  -ص .441

 - 3د .منال جبلل عبد الوىاب  -اسس الثقافة الصحية  -مكتبة السوادي لمنشر والتوزيع – السعودية -ط 4333 -4م  -ص .103
 - 4د .عمي العطار  -االنسان والبيئة مشكبلت وحمول  -دار العموم العربية لمطباعة والنشر  -لبنان  -ط 1661 -4م  -ص .11
 - 5د .عايد راضي خنفر  -التموث البيئي  -دار اليازوري لمنشر والتوزيع  -عمان  1646 -م  -ص . 441 – 444
 - -6د .محمد قاسم عبد اهلل  -تموث العقل وتموث البيئة  -مجمة المعرفة  -العدد  - 121سنة  - 4333ص . 11
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الًٟاء الخاع ي والٛاػاث اإلاكٗت اإلاخهاٖضة مً ال٣كغة ألاعيُت  ,ؤو مً مهاصع نىاُٖت ٦مدُاث جىلُض الُا٢ت
الىىوٍت  ،واإلاٟاٖالث الىىوٍت اإلاسههت ألٚغاى ٖؿ٨غٍت  ،والىٓاثغ اإلاكٗت اإلاؿخسضمت فى الهىاٖت  ،والؼعاٖت ،
ً
والُب وٚحرَا( ، )1والخغوب باٖخباعَا مً ألاؾباب الهامت التي ٞغيذ هٟؿها وما حٗغيذ له ؤًًا مضًىت ؾغث في
آلاوهت ألازحرة مىظ ٖام  2011م ومازلٟخه الخغوب مً جلىر بقٗا ى ؾُازغ بال قٖ ٪لى صخت ؤلاوؿان  ،وخُاجه
الاحخماُٖت ٖلى اإلاضي البُٗض .
ؤي ٠بلى طل ٪ألاخضار الجاعٍت في مضًىت َغابلـ  ،وما جسلٟه َظٍ الخغوب مً آزاع ؾلبُت ٖلى اإلاؿخىي
الهحى والىٟس ى  ،ومً اإلاٗغو ٝؤن الخغوب ٢ض ًيخج ٖجها بهدضاع بُئى حهضص ألامً ال٣ىمى ٞالبِئت حؼء ال ًخجؼؤ مً
مؿبباث الخغوب بط حٗض الهغاٖاث خى ٫اإلاىاعص الُبُُٗت  ،واإلاٗاصن  ،وخ٣ى ١اإلاُاٍ بمشابت الٗىامل اإلادغ٦ت
للجزاٖاث الضولُت  ,و٢ض اؾخٗملذ البِئت ٦ؿالح ٖبر الخاعٍش بط الخجإ الغومان واإلاٛى ٫هدى جضمحر بِئت ؤٖضائهم ؤزىاء
خغوبهم  ،واجسظوا طل٧ ٪ىؾُلت ل٨ؿب َظٍ الخغوب  ,و ال ًسٟى ٖلى ؤخض مضي الًغع الظي جخٗغى له البِئت مً
ؤزغ الخغوب خُث حٗخبر البِئت هى الطخُت ألاولى للهغاٖاث الضولُت  ,ول٣ض ؤ٦ض البىض ( )24مً بٖالن عٍى ٖام 1992
م ؤن الخغوب حٗض وكاٍ َضام للخىمُت اإلاؿخضامت وبالخالى ٞهى ٖضو للبِئت ( ، )2وجغجبِ الخؿاثغ ال٣اصمت التى جخٗغى
لها البِئت في خاالث الخغوب بمضي الخُىعة والكغاؾت التي جخه ٠بها ألاؾلخت اإلاؿخسضمت مً ٢بل الجُىف
اإلاخداعبت  ,بط ؤن جىىٕ َظٍ الاؾلخت له مغصوص ؾلبى ٖلى البِئت  ،وَىا هظ٦غ ما حٗغى بلُه الٗغا ١ابان الٗ٣ضًً
ً
ً ً
ألازحرًحن بؿبب الخغوب ٌٗض جضَىعا بُئُا خُ٣ُ٣ا وباألزو جضمحر هٓم اإلاُاٍ والهغ ٝالهحي  ،وألايغاع الٟاصخت
ً
التي لخ٣ذ بالبيُت الخدخُت مما ؤصي بلى ػٍاصة مؿخىٍاث ٖالُت مً الخلىر وألايغاع الصخُت ًٞال ًٖ بهُ٣إ الخُاع
ً
ال٨هغباجى وبً٣ا ٝاإلاطخاث التي حٗمل ٖلى بػالت مُاٍ البالىٖاث  ،وجضوٍغ اإلاُاٍ الهالخت للكغب ًٞال ًٖ اإلاسلٟاث
الُبُت التى جاصي الى اهدكاع وجٟص ى ألامغاى وألاوبئت ومً ؤزُغ اهىإ الخلىر البُئى التى قهضَا الٗغا ١ؤزىاء
الخغوب َى الُىعاهُىم اإلاىًب (، )3
و٦ما ؾب ٤ال٣ى ٫اؾخٗما ٫البِئت ٦ؿالح ٖبر الخاعٍش  ،ولجىء الغومان  ،واإلاٛى ٫هدى جضمحر بِئت ؤٖضائهم ؤزىاء
ً
خغوبهم هجض طل ٪فى الٗهغ الخضًث فى آلاوهت ألازحرة وباء ( ٧ىعوها ) الظي احخاح الٗالم مازغا واهدكغ ٧الهكُم فى
الىاع وهخج ٖىه مىث ألاال (( ٝعٚم الخُبُ ٤الهاعم لخضابحر بصاعة ؤػماث الىباء الٗالمى ٞةن جٟص ى وباء " ٧ىُٞض "19-ؤو
" ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض " ًؼصاص ًىما بٗض ًىم  ،لُخجاوػ ٖضص الىُٞاث باإلاالًحن فى الٗالم مىظ ْهىعٍ في صٌؿمبر
اإلااض ي  2019م ٦ ،ما ُسجلذ هدى  169086بنابت في  139صولت ومىُ٣ت مىظ بضاًت اهدكاع الىباء فى حمُ٘ ؤهداء
الٗالم ختى جاعٍش  17ماعؽ 2020/الجاعي ولهظا ًدؿبب َظا الٟحروؽ بةزاعة َل٘ ٖالمي ٖالوة ٖلى جىححهه يغبت
 - 1د .اسامو حسين شعبان  -األخطار والكوارث البيئية  -دار الفجر لمنشر والتوزيع  -القاىرة  -ط 1663 –4م  -ص . 12
 - 2د .فتحي اسماعيل حوقو  ,د.ساميو محمد بيومي  -المكتبة المصرية  -مصر ط 1646 -4ص .466 – 33
 - 3د .مثنى عبد الرزاق العمر  -نظرة تحميمية لؤلثار البيئية لمعدوان عمى العراق  -بغداد -بيت الحكمة  -ط 1664 - 4م -ص .133
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ً
مباقغة لال٢خهاص الٗالمى  ،ولٖ ً٨لى الجاهب آلازغً ،غي البٌٗ ؤن َظٍ الًغبت الا٢خهاصًت جدمل َابٗا بًجابُا
ألجها حؿببذ في جىا٢و اليكاٍ الهىا ي مما ؤؾٟغ ًٖ الخض مً جلىر الهىاء ،وبالخالى به٣اط ألاعواح التى ٧اهذ جمىث
ؾىىٍا بٟٗل جلىر الهىاء  ،وَكاع بلى ؤهه في بًُالُا ،التي قهضث ؤ٦بر جٟل للٟحروؽ فى الٛغب  ،اعجٖ ٟ٘ضص ؤلاناباث
ب٩ىعوها الجضًض بلى  24747بنابت ُٞ ،م اعجٖ ٟ٘ضص الىُٞاث بلى  1809خاالث  ،وٞغيذ الخ٩ىمت ؤقض الًىابِ
اإلاُب٣ت ٖلى صولت ٚغبُت مىظ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،و٧اهذ بًُالُا بضؤث ٖملُاث ؤلاٚال ١ألاولى ل٩اٞت اإلاىاَ٤
الىاٗ٢ت فى قمالى البالص في الشاوى والٗكغًٍ مً ٞبراًغ اإلااض ي  2019م ٖ ،ىضما جم حٗلُ ٤ألاوكُت الٗاصًت في 11
مىُ٣ت  ،خُث جم بٚال ١حمُ٘ اإلاضاعؽ والجامٗاث واإلاٗالم الؿُاخُت  ،وبٗض طل ٪بإؾبىٖحن  ،ؤٖلً عثِـ الىػعاء
ً
ً
ؤلاًُالى حىػٍبى ٧ىهتى جىؾُ٘ مىُ٣ت الدجغ الهحى لدكمل حؼءا ٦بحرا مً قمالي بًُالُا ،مما ؤزغ ٖلى ما ال ً٣ل ًٖ
 16ملُىن شخو ،وجُُ٣ض الؿٟغ مً اإلاىاَ ٤اإلاخًغعة ؤو بلحها ؤو صازلها ،وخٓغ حمُ٘ الٟٗالُاث  ،وهدُجت لهظا
ؤلاحغاء ،ؤٚل٣ذ الٗضًض مً اإلا٩اجب فى مُالهى وؤلٛذ قغ٧اث الُحران عخالتها بلى قمالى بًُالُا٦ ،ما ؤٚل ٤الُ٣إ
ً
الهىا ى فى البالص ،بضءا مً مهاو٘ الؿُاعاث بلى مهاو٘ ألاػٍاء  ،وَكاع بلى ؤهه فى الهحن٢ ،ا ٫زبراء بهه في ألاؾابُ٘
ألاعبٗت ختى  1ماعؽ ،اهسًٟذ اهبٗازاث زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن بم٣ضاع الغب٘ ،ما ً٣ضع بىدى  200ملُىن ًَ  ،و٦كٟذ
نىع ألا٢ماع الهىاُٖت اإلامازلت فى حمُ٘ ؤهداء البالص مً و٧الت "هاؾا" ؤًًا ًٖ اهسٟاياث ٦بحرة فى زاوي ؤ٦ؿُض
الىُتروححن خُث ب٣ى الىاؽ في اإلاجز ٫وجباَإث الهىاٖت ؤو ؤٚل٣ذ  ،ووحض الٗلماء ؤن ٞحروؽ "٧ىعوها " الجضًض
٢ض ى ٖلى ما ال ً٣ل ًٖ عب٘ اهبٗازاث الهحن مً الٛاػاث الضُٞئت اإلاضمغة فى ؤؾبىٖحن  ِ٣ٞفى مىخهٞ ٠براًغ ))

()1

 ،وبلى آلان ال وٗلم مهضع َظا الخىر ال٩ىعووى وألاًام ال٣اصمت ؾخ٨ك ٠لىا مهضع َظا الخلىر  ،والبٌٗ ٢اٖ ٫بر
الؿىقُا ٫مُضًا مهضعٍ ٚاػ ؾام ولِـ ٦ما ُ٢ل ؤن ؾبب َظٍ ال٩اعزت ؤلاوؿاهُت جىاو ٫الهِىُحن الشٗابحن
والخٟاِٞل ُٗ٦ام ٖلى مىاثضَم وبلى آلان لم ًدخىنل ؤَباء الٗالم للمهل الظي ً٣ض ى ٖلى َظا الىباء وألاؾئلت
التى جضوع خىَ ٫ظٍ ال٩اعزت ؾخجُب ٖلحها ألاًام ال٣اصمت .


مصادز الخلىر إلاشعاعى :

() 2

 مصادز طبُعُت  :جخٗغى ال٩اثىاث الخُت مىظ بضاًت الخُاة بلى ؤلاقٗاٖاث ال٩ىهُت والتي جهل مً الًٟاء
الخاع ى ٖلى ق٩ل بغوجىهاث وهُتروهاث وؤقٗت الٟا وال٨تروهاث  ,وجيخج ًٖ انُضام حؼٍئاث ص٣ُ٢ت طاث َا٢ت
مغجٟٗت م٘ م٩ىهاث الٛال ٝالجىي ؤو الاهٟجاعاث الكمؿُت ، ,وبقٗاٖاث ال٣كغة ألاعيُت التى جدخىي ٖلى مىاص
مكٗت وجغا٦حز مسخلٟت  ,وٖىض اؾخٗماَ ٫ظٍ اإلاىاص في ٖملُت البىاء ًخم ه٣لها بلى َظٍ ؤلاوكاءاث والتى جهبذ مهضع
لئلقٗإ .
 مصادز صىاعُت  :جخمشل فى الخٟجحراث الظعٍت مشل ما ًدضر فى الخغوب ؤو الخجاعب  ,ؤو مشل ما ًدضر زُإ
٦ما في خاصزت حكحر هىبل  ،واؾخٗما ٫ؤلاقٗإ فى ألاٚغاى الُبُت والهىاُٖت ,واؾخسضام ؤلاقٗإ فى مجا ٫الخٗلُم
https://www.skynewsarabia.com/technology/1328625 -
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واإلاجز ٫مشل حهاػ الخلٟاػ والُٟضًى وؤلٗاب ألاَٟا , ٫واإلاٟاٖالث الظعٍت جاصي بلى جلىر البِئت هدُجت حؿغب الٗىانغ
اإلاكٗت او مسلٟاث الخجاعب اإلاسخلٟت.
 أجهصة البث الصىحى والبث املسئى وأجهصة الهاجف املدمىل  :زىعة فى ٖالم الاجهاالث  ,اط حٗلذ مً
الٗالم اإلامخض الكاؾ٘ اإلاخٗضص ألاَغا٢ ٝغٍت نٛحرة  ,ولٖ ً٨لى الغٚم مً الاًجابُاث التي خ٣٣تها زىعة الاجهاالث بال
ؤن ألابدار الخضًشت ٢ض ؤوضخذ وحىص مساَغ ٖضًضة هاحمت ًٖ اؾخٗما ٫جل ٪ألاحهؼة هدُجت اهبٗار مىحاث
٦هغومٛىاَِؿُت مً جل ٪ألاحهؼة  ,وجازغ َظٍ ألاقٗت ٖلى ًٖله ال٣لب والٟ٨اءة الىُُْٟت والكبُ٨ت فى الٗحن ،
وٚحرَا مً ألامغاى ألازغي(.)1
 -6الخلىر الظىطائى :
الظىطاء  :هى مجمىٖت مً ألانىاث جخضازل م٘ بًٗها البٌٗ آلازغ ماصًت بلى ال٣ل ٤وٖضم الاعجُاح  ،وهى
ً
جل ٪ألانىاث ٚحر اإلاغٚىب ٞحها هٓغا لؼٍاصة خضتها وقضتها وزغوحها ًٖ اإلاإلى ٝمً ألانىاث الُبُُٗت التي اٖخاص
ٖلى ؾماٖها ٧ل مً ؤلاوؿان والخُىان( .) 2
وحٗض الًىياء مً ؤَم الٗىانغ التي حؿاَم في جلىر البِئت  ,وهى مىدكغة في ٧ل م٩ان مً الٗالم بال ؤجها
جسخل ٠مً صولت بلى ؤزغي  ,وجسخل ٠فى الضولت الىاخضة مً م٩ان بلى آزغ  ،وهى جؼصاص بهٟت ٖامه فى اإلاىاَ٤
الهىاُٖت  ،وفى مىاَ ٤الخجمٗاث الؿ٨ىُت اإلاؼصخمت بالؿ٩ان  ،وج٣ل ٧لما اججهىا بلى الغٍ ٠وطل ٪ألن اإلاضن
اإلاؼصخمت ٞحها آلاال ٝمً الؿُاعاث التي ًهضع ٖجها ضجُج مً ؤنىاث اإلادغ٧اث ٦ ,ما ؤن الًىياء ؤنبدذ آلان
مىدكغة فى اإلا٣اهى  ،والىىاصي  ،واإلاىاػ ، ٫وألاما ً٦الٗامت مما ًدؿبب فى بزاعة ؤٖهاب ٦شحر مً الىاؽ وجهِب ٦شحر
مً الؿ٩ان باالجهُاع والخىجغ وحٗض الًىياء ؤػمت ٧ل اإلاضن ( ،)3وم٘ ُ٢ام الشىعة الهىاُٖت فى ال٣غن اإلااض ى ؤنبدذ
مك٩لت الًىياء مً ؤَم اإلاك٨الث التى ناخبت الاػصَاع والخ٣ضم الهىا ى ،ومك٩لت الًىياء ًهاخبها ْهىع
ؾلبُاث مخٗضصة وياعة ٖلى ؤلاوؿان  ,ؾىاء مً الىاخُت الىٟؿُت  ،ؤو الصخُت  ،ؤو الٗ٣لُت ٖ ,لى اإلاضي البُٗض ؤو
ال٣غٍب (. )4

 -1د
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ً
زابعا  -:الخلىر خظب الىطاق الجغسافى ٣ًُ :ؿم بلى :الخلىر اإلادلى ،والخلىر ٖبر الخضوص .
-

الخلىر املدلى  ) 1 ( :وٍ٣هض به الخلىر الظي ال جخٗضي آزاعٍ الخحز ؤلا٢لُمى إلا٩ان مهضعٍ  ،وٍىدهغ

جإزحرٍ فى مىُ٣ت مُٗىت ؤو ب٢لُم مٗحن ؤو م٩ان مدضص  ،صون ؤن جمخض آزاعٍ زاعج َظاؤلاَاع  ،و٢ض ً٩ىن َظا
الخلىر مهضعٍ ٗٞل بوؿان ٧ ،الخلىر الهاصع ًٖ اإلاهاو٘ واإلاىاحم التي ًُ٣مها ؤلاوؿان  ،و٢ض ً٩ىن بؿبب ٗٞل
ً
الُبُٗت ٖىضما جشىع البرا٦حن  ،وتهب الٗىان ،٠وجهِب ٖىهغا مً ٖىانغ البِئت اإلادلُت بالًغع ،صون ؤن
ًمخض َظا ألازغ لبِئت مجاوعة جدب٘ صولت ؤو ٢اعة ؤزغي .
 الخلىر عبر الحدود ٖ ) 2 ( :غٞذ مىٓمت الخٗاون والخىمُتا ال٢خهاصًت َظا الخلىر بإهه  « :ؤي جلىرً
ً
ً
ً
ٖمضي ٩ً،ىن مهضعٍ ؤو ؤنله الًٗىي  ،زايٗا ؤو مىحىصا ٧لُا ؤو حؼثُا  ،في مىُ٣ت جسً٘ لالزخهام
الىَنى لضولت  ،وج٩ىن له آزاعٍ في مىُ٣ت زايٗت لالزخهام الىَنى لضولت ؤزغي »  .وٍ٣ترب مً َظا الخٗغٍ، ٠
الخٗغٍ ٠الظي ٢الذ به اجٟاُ٢ت حىُ ٠لٗام  1979بكإن الخلىر بُٗض اإلاضي  ،خُث ٖغٞذ الخلىر بإهه َ « :ى
ُ
ً
ً
ُ
الظي ً٩ىن مهضعا َبُُٗا مىحىص ٧لُا ؤو حؼثُا  ،فى مىُ٣ت جسً٘ لالزخهام الىَني لضولت  ،والظي ًدضر
ً
آزاعٍ الًاعة فى مىُ٣ت جسً٘ لالزخهام الىَني لضولت ؤزغي  ،وٖلى مؿاٞت ً٩ىن مٗها مً ٚحر اإلامٖ ً٨مىما،
الخمُحز بحن ما حؿهم به اإلاهاصع الٟغصًت  ،ؤو مجمىٖت مهاصع الاهبٗار » .
وبٗض ؤن جىاولىا ماَُت البِئت وٖىانغَا وحٗغٍ ٠الخلىر البُئى وبِىا مهاصع الخلىر وؤهىاٖه هدىاو ٫ماَُت
الجغٍمت البُئُت ،والجؼاءاث الجىاثُت اإلاترجبت ٖلحها فى اإلابدث الشاوى .

املبدث الثاوى  :ماهُت الجسٍمت البُئُت والجصاءاث الجىائُت املترجبت عليها
حؿخمض الجغٍمت البُئُت ؤَمُتها مً ٧ىجها جسل بخىاػن البِئت  ،وتهضص اؾخ٣غاع وخُاة ؤلاوؿان ومؿخ٣بله ،
ً
ولظل٧ ٪اهذ مدىع الضعاؾاث ال٣اهىهُت  ،والجغٍمت بهٟت ٖامت جخمشل في ؾلى ٥بًجابى ؤو ؾلبى ًسال ٠هها مً
ههىم الخجغٍم  ،وفى ْل ْهىع الٗضًض مً الجغاثم البُئُت التى ؤنبدذ مٗها الدكغَٗاث الٗ٣ابُت ال جىفى
بالٗ٣ىباث اإلاىاؾبت لها ٣ٞ ،ض بضؤ البدث ًٖ ٢اهىن حىاجى للبِئت ًًم ٧اٞت الجغاثم البُئُت  ،باإلياٞت بلى ال٣ىاهحن
الخانت التى جىو ٖلى بٌٗ الجغاثم البُئُت (  ) 3ووي٘ ٖلى ٖاج ٤اإلاكغٕ التزام ٖلى الجهاث الً٣اثُت بإن جىٓغ ٖلى
وحه الاؾخعجا ٫الجغاثم الًاعة بالبِئت مً مسالٟاث وحىذ وحىاًاث زانت ب٣اهىن البِئت وَى ما ٢غعجه اإلااصة 86
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الحماًت الجىائُت للبِئت مً الخلىر

م٨غع مً ال٣اهىن ع٢م  9لؿىت  2009م ب٣ىلها " جىٓغ ً٢اًا مسالٟت ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن ٖلى وحه الاؾخعجا، ) 1 ( " ٫
ومً زم هدىاو ٫الجغٍمت البُئُت والجؼاءاث اإلاترجبت ٖلحها مً زال ٫مُلبحن ٖلى الىدى الخالى -:

املطلب ألاول  :أزكان جسٍمت الخلىر البُئى
الفسع ألاول  :السكً املادي لجسٍمت الخلىر البُئى
السكً املادي -:

()2

َى طل ٪الؿلى ٥ؤلاحغامى الظي ً٣ىم به الجاوى وٍيخج ٖىه خهى ٫يغع بالبِئت ٦ما

ًخهىع و٢ىٕ الجغٍمت البُئُت بمجغص حٗغى مهلخت للخُغ ،وٍ٣ىم الغ ً٦اإلااصي ٖلى زالزت ٖىانغ مخخالُت حكمل
الؿلى ٥والىدُجت وٖال٢ت الؿببُت ،وٍىُب ٤ما ً٣ا ٫في الجغاثم الخ٣لُضًت في ماحٗل ٤بالغ ً٦اإلااصي ٖلى الجغاثم
اإلاؿخدضزت والتى مً بُجها الجغاثم اإلااؾت بالبِئت.
ً
أوال  -:الظلىك إلاجسامى ٌٗ -:غ ٝالؿلى ٥ؤلاحغامى البُئى ٖلى ؤهه بجُان الجاوى ليكاٍ اًجابى ؤوؾلبى مً
قإهه جلىٍث البِئت ؤو ؤخض ٖىانغَا ؤو بخضار زلل بم٩ىهاتها  ،ومً زالَ ٫ظا الخٗغًٍ ٠خطح لىا ؤن الؿلى٥
ً
ؤلاحغامى بما ؤن ً٩ىن باإلجُان وَى الؿلى ٥الاًجابى  ،وبما الامخىإ وَى الؿلى ٥الؿلبى  ،والؿلى ٥ؤلاحغامى ٖمىما
َى ؾلى ٥طو مٓاَغ ماصًت ملمىؾت جخد ٤٣في الٗالم الخاع ى ًاصي بلى الًغع باإلاهالح اإلاغاص خماًتها ؤو تهضًضَا
بدضوزه  ،وًٍ٘ اإلاكغٕ فى اٖخباعٍ َظٍ اإلآاَغ اإلااصًت خُىما ًخضزل بالخجغٍم والٗ٣اب  ،والؿلى ٥ؤلاحغامى ٢ض ً٩ىن
ً
ً
و٢خُا  ،و٢ض ً٩ىن مؿخمغا  ،ولظل ٪اه٣ؿمذ الجغاثم جبٗا لظل ٪بلى حغاثم و٢خُت  ،وحغاثم مؿخمغة (  ، ) 3ومً اإلا٣غع
ؤن الُٟهل فى الخمُحز بحن الجغٍمت الى٢خُت  ،والجغٍمت اإلاؿخمغة َى َبُٗت الٟٗل اإلااصي اإلا٩ىن للجغٍمت ٦ما ٖغٞه
ً
ً
ً
ً
ال٣اهىن  ،ؾىاء ٧ان َظا الٟٗل بًجابُا  ،ؤو ؾلبُا  ،ؤو بعج٩ابا  ،ؤو جغ٧ا .
وٍغاص ( بالجغاثم الى٢خُت )  :جل ٪الجغاثم التى ج٩ىن الؿلى ٥الاحغامى اإلا٩ىن للغ ً٦اإلااصي للجغٍمت مً ٖمل
ً
ً
ً ٘٣وجيخهى بى٢ىٖه الجغٍمت فى و٢ذ ٢هحر مدضوص ؾىاء ٧ان طل ٪الؿلى ٥اًجابُا ؤم ؾلبُا  ،ومشالها حغاثم ال٣خل ،
والؿغ٢ت  ،وامخىإ الكاَض ًٖ آصاء الكهاصة .
ؤما ( الجغاثم اإلاؿخمغة )  :هى جل ٪الجغاثم التي ًخ٩ىن الؿلى ٥الاحغامى اإلا٩ىن للغ ً٦اإلااصي لها مً خالت جدخم
لبُبُٗتها الاؾخمغاع ؾىاء ٧اهذ جل ٪الخالت اًجابُت ؤم ؾلبُت  ،وفى قإن طلً٢ ٪ذ مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت بإهه "
الُٟهل فى الخمُحز بحن الجغٍمت الى٢خُت والجغٍمت اإلاؿخمغة َى الٟٗل الظي ٌٗا٢ب ٖلُه ال٣اهىن " (  ،) 4والؿلى٥
ؤلاحغامى فى الجغاثم اإلااؾت بالبِئت ًخمحز بسهاثو مُٗىت جدضص ماَُخه وَبُٗخه  ،وحؿاَم فى جمُحز َظٍ الُاثٟت مً
 - 1أـنظر  :قانون رقم  3لسنة  1663بتعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم  1لسنة 4331صدر برئاسة الجميورية فى  36صفر سنة  4136ىـ الموافق  11فبراير سنة 1663
 -2د .محمود نجيب حسنى – عبلقة السببية في قانون العقوبات – دار النيضة العربية –  – 4323ص  ، 116د.عوض محمد  -شرح قانون العقوبات  -القسم العام  -دار المطبوعات الجامعة االسكندرية -
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الجغاثم ًٖ ٚحرَا مً الجغاثم ألازغي ،ومً زم ٞةن الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت جخد ٤٣ب٩ل وكاٍ ماصي ًإجُه الجاوى
ؾىاء اجسظ َظا اليكاٍ نىعة الٟٗل ؤلاًجابى ًٖ َغٍ ٤بجُان ٗٞل ههى ٖىه ال٣اهىن  ،ؤو ًٖ َغٍ ٤نىعة الٟٗل
الؿلبى ؤي باالمخىإ ًٖ ٗٞل ؤمغ به ال٣اهىن ٦ ،ما ًإزظ الؿلى ٥ؤلاحغامى في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت نىعجه اإلاباقغة
ً
وٚحر اإلاباقغة خُث ً٩ىن مباقغا بةياٞت مىاص ملىزت  ،ؤو بصزالها بلى الىؾِ البُئي صون جضزل ٖىهغ وؾُِ بحن
الٟٗل وونى ٫اإلااصة اإلالىزت ٦خٟغَ ٜالى ِٟفي البداع ،ؤو بهىعة ٚحر مباقغة بخضزل ٖىهغ وؾُِ بحن الؿلى٥
ؤلاحغامى وونى ٫جل ٪اإلااصة اإلالىزت ٦ةخضار بقٗاٖاث هىوٍت بىاؾُت اإلاخٟاٖالث بدُث حك٩ل ٦مُت ضخمت وجيخ٣ل
بٟٗل الغٍاح مما ًاصي لخضور الخلىر ؤلاقٗا ى  ،وٍإزظ الؿلى ٥ؤلاًجابى الؿمت الٛالبت فى الجغاثم اإلااؾت بالبِئت ،
وَٗخبر مً ؤَم الؿلىُ٦اث اإلادٓىعة فى مجا ٫البِئت  ،ومً هاخُت ؤزغي ٞةهه ال ًلؼم ؤن ً٩ىن الؿبب شخو َبُعى
ُٞم ً٨ؤن ً٩ىن شخو مٗىىي  ،وماصي طل ٪ؤن ألاٗٞا ٫التى جيخج مً ٗٞل الُبُٗت مشل الًُٟاهاث والؼالػ ٫ال
جضزل فى بَاع الؿلى ٥اإلااصي للجغٍمت البُئُت  ،وال ًغ ٘ٞطل٧ ًٖ ٪اَل الضولت ٖبء التزامها الُبُعى بخس ٠ُٟخضة
ألايغاع ًٖ مىاَىحها ( . ) 1
ً
زاهُا  -:الظسز أو الىدُجت إلاجسامُت ً :ىهغ ٝاإلاضلى ٫ال٣اهىوي للىدُجت ؤلاحغامُت بلى الاٖخضاء ٖلى مهلخت ؤو
ً
ً
خً ٤دمُه ال٣اهىن حىاثُا وججؿُضٍ ماصًا مً زال ٫الخُٛحر الظي ًدضر في الٗالم الخاع ى ٦إزغ للؿلى ٥ؤلاحغامى،
ٞالىدُجت ؤلاحغامُت بطن هى ألازغ اإلاترجب ٖلى الؿلى ٥ؤلاحغامي والظي ً٣غ له ال٣اهىن الجىاجي ٖ٣ىبت له  ،ومً زم ٞهى
ًإزظ بٗحن الاٖخباع فى البىاء ال٣اهىوى للجغٍمت.
وٖغ ٝبٌٗ ال٣ٟهاء الىدُجت ؤلاحغامُت ؤو الًغع َى الخُٛحر الظي ًدضر فى الٗالم الخاع ى ٦إزغ للؿلى٥
()2

ؤلاحغامى ٞ ،األويإ الخاعحُت ٧اهذ ٖلى هدى مٗحن ٢بل ؤن ًهضع الؿلى ٥زم ناعث ٖلى هدى آزغ بٗض نضوعٍ "
ً
 ،وفي الجغاثم البُئُت ًىهب الخجغٍم ٖلى طاث اليكاٍ ؤلاحغامي للجاوي ٗٞال ٧ان ؤو امخىاٖا ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤي
ً
هدُجت مؿخ٣لت ًاصي بلحها َظا اليكاٍ  ،وبىاءا ٖلُه ٞةن اإلاؿاولُت الجىاثُت البُئُت ج٣ىم متى ما جخد ٤٣الىدُجت
مدضصة ٦ما ج٣ىم في خالت بجُان الٟٗل ؤو الامخىإ ٖىه ومً قإهه حٗغٌٍ مهلخت مدمُت للخُغ ،ومشاله الخلىر
ؤلاقٗا ي الىاجج ًٖ بَال ١مىاص مكٗت بؿبب زُإ في حكُٛل اإلايكإة الىىوٍت  ،و٢ض ًتراخى ْهىع ؤلايغاع الىاحمت
ً
ًٖ جلىر البِئت لٟترة ػمىُت صون ؤن جٓهغ ؤٖغاى مدضصة بل ٢ض ال جٓهغ بال فى ألاحُا ٫ال٣اصمت مشل جإزحر ال٣ىبلخحن
الظعٍخحن اللخان ؾ٣خُا ٖلى َحروقُما وهجاػا٧ى التى ػالخا لهما جإزحراث ياعة ختى َظا الُىم ( . ) 3

 -1د .محمود نجيب حسنى – شرح قانون العقوبات – القسم العام – دار النيضة العربية – القاىرة –  4323م – ص . 310
 - 2د .محمود نجيب حسنى – شرح قانون العقوبات – السابق – ص . 110
 - 3د .خالد مصطفى فيمى – الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية " دراسة مقارنة " – دار الفكر الجامعى – ط – 4عام  – 1644ص . 316
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الحماًت الجىائُت للبِئت مً الخلىر

ً
مً خَلل اطخلساء الىصىص اللاهىهُت الىاعصة بكإن البِئت ٖمىما وجل ٪التى ؤصعحتها الدكغَٗاث الٗغبُت
يمً اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت لخماًت البِئت وٖىانغَا ًم٨ىىا حٗغٍ ٠الًغع البُئى ٖلى ؤهه ” ٧ل جإزحر ٖلى البِئت مً
قإهه ؤن ٌٛحر فى البِئت ؤو ًًغ بالصخت ؤو ؾالمت ؤلاوؿان ؤو الىباث ؤو الخُىان ؤو الهىاء ؤو الجى واإلااء وألاعى
واإلامخل٩اث الجماُٖت والٟغصًت “ وَكمل الًغع البُئى ؤلايغاع بال٩اثىاث الخُت ؤو آلازاع واإلااء والهىاء والجى واؾخجزاٝ
اإلاىاعص الُبُُٗت ٦ ،ما ٌكمل ما ًاصي بلى الخإزحر ٖلى مماعؾت ؤلاوؿان لخُاجه الُبُُٗت  ،واإلاكغٕ اإلاهغي في هو
اإلااصة ألاولى 7 /مً ال٣اهىن ع٢م  4لؿىت  1994م اإلاخٗل ٤بالبِئت ههذ ٖلى ؤن الخلىر َى " ؤي حُٛحر في زىام البِئت
مما ًاصي بُغٍ ٤مباقغ ؤو ٚحر مباقغ بلى ؤلايغاع بال٩اثىاث الخُت واإلايكإة ؤو ًازغ ٖلى مماعؾت ؤلاوؿان لخُاجه
الُبُُٗت ٦ ،ما ٌٗنى جضَىع البِئت في ال٣ٟغة  8مً هٟـ اإلااصة " الخإزحر ٖلى البِئت بما ً٣لل مً ُ٢متها ؤو ٌكىٍ
()1

َبُٗتها البُئُت ؤو ٌؿخجز ٝمىاعصَا ؤو ًًغ بال٩اثىاث الخُت ؤو باآلزاع

 ،ومً زم ً٩ىن الًغع البُئى ؤو الخلىر

وحهان لٗملت واخضة طل ٪ؤن مٗنى الخلىر ًىُبٖ ٤لى اإلا٩ىهاث الُ٨مُاثُت والٗىانغ اإلاغ٦بت مً الجُىاث وألاخُاء
واإلاُ٨غوبُىلىحُت  ،في خحن الًغع البُئى باإلاٟهىم الٗام ًهِب الىباث واإلايكأث واؾخجزا ٝاإلاىاعص الُبُُٗت
٧الؿىاخل والٛاباث وآلازاع واإلاىاَ ٤اإلادمُت وحمالُتها  ،ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه لِـ مخُلب فى جى ُ٘٢الجؼاء ٖلى
اعج٩اب حغٍمت جلىٍث البِئت خضور هدُجت ماصًت مدضصة بإن ًاصي الؿلى ٥ؤلاحغامى بلى جد ٤ُ٣يغع مٗحن ٣ٞ ،ض ال
ًخُلب لخـىاٞغ الجغٍمت جد ٤٣جل ٪الىدُجت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤي هدُجت مؿخ٣لت ًاصي بلحها َظا اليكاٍ اإلاجغم خُث
ج٣ىم اإلاؿئىلُت الجىاثُت ًٖ اعج٩اب بٌٗ حغاثم جلىٍث البِئت فى خالت الؿلى ٥اإلاجغص ٖ ،ىضما ً٩ىن مً قإن َظا
الؿلى ٥حٗغٌٍ اإلاهلخت مدل الخماًت الجىاثُت للخُغ ،وال ًخُلب جد ٤٣هدُجت مدضصة  ،ولً ً٨جب ؤن ً٩ىن
الًغع َى هدُجت للخُإ البُئي .
الفسع الثاوي  :السكً املعىىي لجسٍمت الخلىر البُئي
السكً املعىىي ً -:خمشل فى الهلت الىٟؿُت بحن الؿلى ٥وبحن مً ٢ام به

()2

 ،وحٗخبر ؤلاعاصة التي جخىا٤ٞ

وحٗانغ ماصًاث الجغٍمت وجبٗثها بلى الىحىص هى الخٗبحر الصخُذ ًٖ الغ ً٦اإلاٗىىي في الجغٍمت ٖلى الٗمىم وهى بظل٪
٢ىة هٟؿُت ج٨ك ًٖ ٠بعاصة الجاوي فى جد ٤ُ٣الٗضوان فى الجغٍمت ،وٍظَب الغؤي الغاجح فى ال٣ٟه الجىاجى بلى ال٣ى٫
ً
بٗضم ٟ٦اًت بؾىاص الجغٍمت ماصًا بلى مغج٨ب اليكاٍ ؤلاحغامي ٞحها ًٖ َغٍ ٤الغابُت ؤو الٗال٢ت الؿببُت التي جغبِ
ً
بحن الؿلى ٥والىدُجت  ، ِ٣ٞولً ً٨جب بؾىاصَا بلى الجاوى مٗىىٍا ،وماصي طل ٪ؤن جخىاٞغ بحن الجاوى والجغٍمت
عابُت هٟؿُت جهلح بٗض طل٦ ٪إؾاؽ للخ٨م(  ) 3بخىاٞغ الٗىهغ الىٟس ى اإلاٗبر ًٖ الخُإ الجىاجي الظي ج٣ىم ٖلُه
 - 1أنظر  :نص المادة األولى  1 /من القانون رقم  1لسنة  4331المتعمق بالبيئة  ،لمزيد حول ما تتعرض لو اآلثار من اعتداءات أنظر  :د .شعبان محمود محمد اليوارى  " -الحماية الجنائية لآلثار في
التشريع الميبي

والمصري "  -مرجع سابق .

 - 2د .رؤوف عبيد – شرح قانون العقوبات التكميمي – ط  – 1دار الفكر العربي – القاىرة –  – 4331ص  111وما بعدىا .

 - 3د  .عادل ماىر سيد أحمد األلفي  -الحماية الجنائية لمبيئة  -دراسة مقارنة  -رسالة دكتوراه  -كمية الحقوق  -جامعة المنصورة –

عام  1662م
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الجغٍمت  ،وختى حؿخ٨مل الجغٍمت بىاءَا ال٣اهىوى ال بض ؤن ًخىاٞغ الٗمض والخُإ ٚحر الٗمضي فى طل ٪الؿلى ، ٥ما
ً
ً
ًُ َم ً٨مً ال٣ى ٫بإن ناخبه مدال للمؿاولُت الجىاثُت  ،وحغاثم جلىٍث وبجال ٝالبِئت ؤو الجغاثم اإلااؾت بالبِئت ؤًا
٧اهذ مؿمُاتها ،قإجها قإن الجغاثم ألازغي ًخسظ ع٦جها اإلاٗىىي نىعة ال٣هض الجىاجي ٞخًحى به الجغٍمت ٖمضًه ،
ؤو ًخسظ نىعة الخُإ ٚحر الٗمضي ٞهبذ به الجغٍمت ٚحر ٖمضًه(  ،) 1وفى قان طلً٢ ٪ذ مد٨مت الى ٌ٣بإن "
ً
ال٣هض الجىاجى مً ؤع٧ان الجغٍمت  ،وٍجب زبىجه ٗٞلُا وال ًصح ال٣ى ٫باإلاؿئىلُت اإلاٟتريت بال بطا هو ٖلحها اإلاكغٕ
ً
نغاخت  ،ؤو ٧ان اؾخسالنها ؾاجٛا ًٖ َغٍ ٤اؾخ٣غاء ههىم ال٣اهىن  ،وألانى ٫اإلا٣غعة فى َظا الكإن ( ، ) 2و٢ض ى
َ
ؤًًا بإن ال٣هض الجىاجى ؤمغ باَنى ًًمغٍ الجاوى ،وجضٖ ٫لُه بُغٍ ٤مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ألاٖما ٫اإلااصًت اإلادؿىؾت
التى جهضع ٖىه  ،والٗبرة فى طل ٪هى بما ٌؿخٓهغٍ الخ٨م مً الى٢اج٘ التى حكهض لُ٣امه ،وٍ٣ىم ال٣هض الجىاجى ٖلى
ٖىهغًٍ َما  :الٗلم بإع٧ان الجغٍمت ،وماصًاث الٟٗل ،واججاٍ بعاصة الجاوى بلى اعج٩اب الٟٗل اإلاٗا٢ب ٖلُه وجد٤ُ٣
الىدُجت ؤلاحغامُت ( ،) 3
وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الجغاثم اإلااؾت بالبِئت في ٖمىمها ال حٗضو ؤن ج٩ىن بما حغاثم ٖمضًت ًخسظ ع٦جها اإلاٗىىي
نىعة ال٣هضالجىاجى ،وبما حغاثم ٚحر ٖمضًت ًخسظ ع٦جها اإلاٗىىي نىعة الخُإ ٚحر الٗمضي ،والغ ً٦اإلاٗىىي َى
الخٗبحر الهغٍذ ًٖ اوٗ٩اؽ ماصًاث الجغٍمت فى هٟؿُت اإلاجغم مً زال ٫اججاٍ بعاصجه بلى جد ٤ُ٣جل ٪اإلااصًاث ،ومً
ٖىانغٍ الٗلم وؤلاعاصة  ،والٗلم ًخًمً ٖىهغان ،األول َى الٗلم بالىاٗ٢ت ؤلاحغامُت مً خُث مىيىٖها  ،والخ٤
اإلاٗخضي ٖلُه  ،وٖىانغ الؿلى ٥ؤلاحغامى ،والٗىانغ اإلاخهلت بالجاوى ،أما الثاوى َى ٖلمه بال٣اهىن ٞهى مٟترى ألهه
ً
ال ٌٗخبر الجهل بال٣اهىن ؤو الخُإ في ج٣ضًغٍ ؾببا لئلٞالث مً اإلاؿئىلُت الجىاثُت  .ؤما ؤلاعاصة ٞهى حىَغ ال٣هض
الجىاجى ،وهى ما جمحز الجغٍمت الٗمضًت ًٖ الجغٍمت ٚحر الٗمضًت ،والخُإ ٚحر الٗمضي َى الهىعة الشاهُت للغً٦
اإلاٗىىي  ،وَٗبر ٖىه بإهه اإلاؿل ٪الظَنى للجاوى الظي ًاصي بلى هخاثج بحغامُت لم ًغصَا و٧ان بىؾٗه ؤن ًخى٢اَا،
وٍإزظ الخُإ ٚحر الٗمضي نىعجحن ،الصىزة ألاولى (  ، :) 4وجخمشل في الغٖىهت ؤو ٖضم الضعاًت ؤو ؤلاَما ،٫والصىزة
الثاهُت  :جخمشل في ٖضم مغاٖاة ال٣ىاهحن واللىاثذ  ،وٍظَب البٌٗ بلى حٗضص ؤؾباب الخلىر والٟاٖلحن  ،ومً زم
جخًاٞغ ألاٗٞا ، ٫وألاؾباب  ،والىخاثج  ،وج٩ىن مخٗاصلت ٞخاصي لخلىر البِئت ألامغ الظي ٌٗنى ؤن هٓغٍت حٗاص٫
ألاؾباب هى التى جخالثم م٘ َبُٗت الجغاثم البُئُت (  ،) 5وٍظَب ؤههاع اإلاظَب اإلاىيى ي ومٗهم اججاٍ مً الً٣اء
اإلا٣اعن بلى ال٣ى ٫بُ٣ام اإلاؿاولُت ًٖ اعج٩اب حغٍمت جلىٍث البِئت ٖلى ؤؾاؽ الهٟت اإلااصًت لخل ٪الجغاثم بٌٛ
الىٓغ ًٖ ال٣هض الجىاجي بهٟخُه الخ٣لُضًخحن ،وم٘ جؼاًض اعج٩اب حغاثم جلىٍث البِئت وحٗاْم آزاعَا الًاعة واحؿإ
 - 1د  .عادل ماىر سيد أحمد األلفي  -الحماية الجنائية لمبيئة  -المرجع السابق  -ص . 111
 -2نقض جمسة  4316 /1 /44م س  – 14ص  -120رقم . 416
 -3نقض جمسة  – 4303/1/36س  – 16ص  – 134رقم . 444
 -4د .محمد حسين الشامى – ركن الخطأ في المسئولية المدنية – دراسة مقارنة بين القانون المدنى المصرى واليمنى والفقو اإلسبلمي – دار النيضة العربية – القاىرة –  4336م – ص . 131
 -5د .محمود أحمد طو – الحماية الجنائية لمبيئة من التموث – منشأة المعارف -اإلسكندرية -ص.411
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صاثغة الخُغ الىاجج ٖجها  ،اؾدكٗغ الً٣اء الٟغوس ي ٖضم ٟ٦اًت الغ ً٦اإلاٗىىي فى بجاخت صوع ٗٞا ٫للٗ٣اب وجىٞحر
الى٢اًت اإلاالثمت مً ؤزُاع الجغاثم البُئُت التي حؿبب الخلىر  ،وَى ماصٖاٍ بلى الاحتهاص وب٢امت اإلاؿاولُت ًٖ اعج٩اب
الجغاثم البُئُت متى جد٣٣ذ الٗىانغ اإلااصًت اإلاالٟت للجغٍمت صون بدث ًٖ الخُإ ؤو الىُت ؤلاحغامُت لضي الٟاٖل
( )1

ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤلازم الجىاجي ٞحها بهىعجُه الخ٣لُضًخحن " ال٣هض والخُإ ٚحر الٗمضي
الفسع الثالث  :عَلكت الظببُت بين الفعل والىدُجت

عَلكت الظببُت  ) 2 ( -:هى الغابُت بحن ٖىهغي الغ ً٦اإلااصي للجغٍمت الؿلى ٥والىدُجت  ،ومً زم بطا اهخٟذ
ً
ٖال٢ت الؿببُت بحن الؿلى ٥والىدُجت اهخٟذ مؿاولُت اإلاتهم  ،ول٣ض ؤزاع ال٣ٟه حضال خى ٫مٟهىم الؿبب وؤي مً
ألاؾباب الظي ٌٗخض به واإلااصي بلى الىدُجت الاحغامُت  ،و٢ض حٗضصث الىٓغٍاث ال٣ٟهُت خى ٫جدضًض مُٗاع لٗال٢ت
الؿببُت بحن الٗىامل اإلاؿببت للىدُجت واإلاؿاٖضة إلخضار الىدُجت لترابُها م٘ ؾحر الخضر الجغمي لخدضًض مؿاولُت
الجاوي باعج٩ابه الٟٗل ؤلاحغامي  ،والً٣اء وال٣ٟه اإلاهغي ؤزظا بىٓغٍت الؿببُت اإلاىاؾبت ؤو اإلاالثمت ٞغابُت الؿببُت
ج٣ىم بحن ٗٞل الجاوي والىدُجت  ،ولى جضازلذ بُجها ٖىامل ؤزغي ؾاَمذ ٞحها َاإلاا ٧اهذ َظٍ الٗىامل مإلىٞت
ً
ومدخملت و٣ٞا للؿحر الٗاصي لؤلمىع ،ؤما بطا جضزلذ ٖىامل قاطة ؤو ٚحر مإلىٞت  ،ولِـ بةم٩ان الجاوي جىٗ٢ها ،
ٞخىٖ ُ٘٣ال٢ت الؿببُت  ،وجغج ٟ٘اإلاؿاولُت ًٖ ٧اَل اإلاتهم  ،وال٣اهىن اللُبي وؤخ٩ام اإلاد٨مت الٗلُا حمٗا بحن
الىٓغٍخحن الغاجخخحن ( هٓغٍت حٗاص ٫ألاؾباب ،والؿببُت اإلاالثمت ) (  ، ) 3وفى قإن طلً٢ ٪ذ مد٨مت الى ٌ٣بإهه :
ًٟ٨ى لخىاٞغ جل ٪الغابُت بحن زُإ اإلاتهم والًغع الىا ٘٢ؤن حؿخسلو اإلاد٨مت مً وا ٘٢الضٖىي ؤهه لىال الخُإ
اإلاغج٨ب إلاا و ٘٢الًغع(  ) 4ؾىاء ما جىنلذ بلُه اإلاد٨مت مً ؤصلت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة وطل ٪ألن الخٟغ٢ت بحن الضلُل
ً
اإلاباقغ والضلُل ٚحر اإلاباقغ لِؿذ لهما ؤَمُت ٦بحرة مً الىاخُت ال٣اهىهُت ُٞب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت ال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن
ً
الضلُل الظي ًبنى ٖلُه الخ٨م مباقغا ٟ٨ُٞي ؤن ً٩ىن الضلُل ٚحر مباقغ وللمد٨مت ؤن ج٨مل الضلُل بالٗ٣ل
واإلاىُ ،٤وال ًجىػ اإلاجاصلت فى طل ٪ؤمام مد٨مت الى ) 5 ( ٌ٣ولم ًُ٣ض اإلاكغٕ ال٣اض ي الجىاجي بُغ ١بزباث مُٗىت
وبهما جغ ٥له مهمت البدث ًٖ الخ٣ُ٣ت بإي َغٍ ٤مكغوٕ ٣ٞض ههذ اإلااصة  291مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت "ٖلى
ً
ؤن للمد٨مت ؤن جإمغ ولى مً جل٣اء هٟؿها ؤزىاء هٓغ الضٖىي بخ٣ضًم ؤي صلُل جغاٍ الػما لٓهىع الخ٣ُ٣ت" وال٣اض ي

 - 1د .عادل ماىر األلفي – مرجع سابق  -ص . 111
 -2أنظر  :د .رؤوف عبيد – السببية في القانون الجنائي – ط  – 3القاىرة  – 4311ص  ، 421د .حسن صادق المرصفاوي -

المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص -

منشاة المعارف االسكندرية -

 - 4312ص ، 111د .محمد رمضان باره – شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الميبي – الجزء األول – األحكام العامة لمجريمة  -الشركة الخضراء لمطباعة والنشر – عام  1646ف – ص .441

 -3د .محمد رمضان باره – شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الميبي – مرجع لسابق – ص . 441
 -4نقض جمسة  – 4321/3/34س  – 30ص  – 162رقم 21

 -5نقض  – 4316 / 1/11س  – 14ص  – 111رقم  ، 414نقض  4311/0/46مجموعة أحكام النقض س 11ص 126رقم .411
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الجىاجي ًسخل ٠مً َظٍ الىحهت ًٖ ال٣اض ي اإلاضوي الظي ُ٢ضٍ اإلاكغٕ فى جدغي الخ٣ُ٣ت بُغ ١مُٗىت لئلزباث( ، ) 1
ومً زم ٞةزباث عابُت الؿببُت فى اإلاىاص الجىاثُت مؿإلت مىيىُٖت ًىٟغص بها ٢اض ى اإلاىيىٕ بخ٣ضًغَا ٞال ًجىػ
مجاصلخه فى طل ٪ؤمام مد٨مت الى ٌ٣ما صام الخ٨م ٢ض ؤ٢ام ً٢اٍ فى َظا الكإن ٖلى ؤؾباب جاصي بلى ما اهخهى بلُه
" (. )2

املطلب الثاوى  :الجصاءاث الجىائُت لجسائم لخلىر البِئت
ًخسظ الجؼاء الجىاجي ق٩ل ٖ٣ىبت جىٖ ٘٢لى الىٟـ ،ؤو الخغٍت  ،ؤو اإلاا ٫وهدىاو ٫طل ٪في ٖضة ٞغوٕ ٖلى الىدى
الخالي :
الفسع ألاول  :علىبت إلاعدام
إلاعدام َ :ى بػَا ١عوح اإلاد٩ىم ٖلُه (  ، ) 3وحٗخبر ٖ٣ىبت ؤلاٖضام مً ؤ٢ضم الٗ٣ىباث و٧اهذ جمشل هىٕ مً
الخٗظًب وجسخل ٠مً حغٍمت بلى ؤزغيُٞ ،ب٣ها الخ٩ام فى حغاثم ٦شحرة إلعَاب ألاٞغاص  ،وطل ٪لبؿِ هٟىطَم
الؿُاس ى ،وفى ال٣ىاهحن الجىاثُت الخضًشت ؤػٍلذ نٟت الخىُ٨ل فى ٖ٣ىبت ؤلاٖضام اللهم بال ٖظابها الى٢تى ؤزىاء جىُٟظَا
(  ، ) 4وم٘ الخُىع الظي خضر في اإلاجخمٗاث حٛحرث وحهت الىٓغ خُاَ ٫ظٍ الٗ٣ىبت  ،وحٗغى لها ال٨خاب والٟالؾٟت
 ،وبدشىا في ؤؾاؽ مكغوُٖتها ٞ ،مجهم مً اٖترى ٖلحها وَالب بةلٛائها ومجهم عؤي يغوعة اؾدب٣ائها (  ، ) 5وٖ٣ىبت
ؤلاٖضام هي الٗ٣ىبت ال٨بري النى حٗخبر ؤقض الٗ٣ىباث وؤ٢هاَا  ،و٢ض ههذ بٌٗ ال٣ىاهحن ٖلى ؤلاٖضام ٣ٗ٦ىبت
لبٌٗ حغاثم الخلىٍث البُئى فى الخاالث التي ًترجب ٖلحها وٞاة بٌٗ الاٞغاص ( )6مً طل ٪ما ههذ ٖلُه اإلااصة ()257
مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي " وفى حمُ٘ ألاخىا ٫اإلاظ٧ىعة بطا وكإ ًٖ الخغٍ ٤الؿال ٠ط٦غٍ مىث شخو ؤو ؤ٦ثر
ً
ً
٧ان مىحىصا فى ألاما ً٦اإلادغ٢ت و٢ذ اقخٗا ٫الىاع ٌٗا٢ب ٞاٖل َظا الخغٍٖ ٤مضا باإلٖضام ( . ) 7

-1

لمزيد من التفصيل أنظر د .فوزيو عبد الستار  :شرح قانون اإلجراءات الجنائية – دار النيضة العربية  -ط  ،4320ص ،110د.أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية – دار

النيضة العربية – القاىرة  -طبعة  4330م -ص ، 131د .مأمون محمد سبلمو – اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي – مطبعة دار الكتب – بيروت – لبنان – الطبعة األولى 4334ه 4314-م -
جـ ، 1ص ، 166د  .عبدالرءوف ميدى -شرح القواعد العامة لئلجراءات الجنائية – مطابع روزاليوسف –  1662م  -ص ، 4104د .أبو العبل عمى أبوالعبل النمر – اإلثبات الجنائي  -دراسة تحميمية
لتحديد موطن القوة والضعف في الدليل الجنائي -دار النيضة العربية  -الطبعة الثانية 4331 ،م  -ص ، 1د .شعبان محمود محمد اليواري – أدلة اإلثبات الجنائي – دار الفكر والقانون -المنصورة
– طبعة  1643م -ص 34

.

 -2نقض  – 4311/3/43س  – 13ص  – 313رقم 21

.

 - 3د .غنام محمد غنام – الوجيز فى شرح قانون العقوبات – القسم العام – نظرية الجريمة – نظرية الجزاء – طبعة جامعة المنصورة –  1644 - 1646ص ، 31د .شعبان محمود اليوارى – عقوبة
اإلعدام بين اإللغاء واإلبقاء -مجمة جامعة سرت العممية  -العموم اإلنسانية – المجمد الرابع -العدد األول – عام  1641م  -ص . 14
 - 4د .جمعو أحمد أبو قصيصو – مذكرات فى مبادئ عمم االجرام والعقاب – الكتاب الثانى – مبادئ عمم العقاب  -كمية القانون – جامعة سرت – بدون دار نشر -ص . 406،404
 - 5د .محمد رمضان باره – قانون العقوبات الميبى – القسم الخاص – الجزء األول – جرائم االعتداء عمى األشخاص – الشركة الخضراء لمطباعة والنشر -طرابمس  -سنة  – 1646ص ،11د .بارعو القدسى
القدسى – عقوبة اإلعدام فى القوانين الوضعية والشرائع السماوية – مجمة جامعة دمشق – المجمد  -43العدد الثانى  – 1663ص 1
 - 6د .ماجد راغب الحمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق  -ص.411
 - 7أنظر  :المادة ( )111من قانون العقوبات المصري

.

.
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٦ما جىو اإلااصة  102مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي ٖلى ؤهه ٌٗ :ا٢ب باإلٖضام ٧ل مً اؾخٗمل مٟغٗ٢اث بيُت
اعج٩اب الجغٍمت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  87ؤو بٛغى اعج٩اب ٢خل ؾُاس ى ؤو جسغٍب اإلاباوى  ،واإلايكأث اإلاٗضة
للمهالح الٗامت  ،ؤو اإلااؾؿاث طاث الى ٟ٘الٗام  ،ؤو لالحخماٖاث الٗامت  ،ؤو ٚحرَا مً اإلاباوى  ،ؤو ألاما ً٦اإلاٗضة
العجُاص الجمهىع "
باؾخ٣غاء الىهىم الؿاب٣ت ًخطح لىا ؤن املشسع املصسي ًدمى البِئت ألاعيُت واإلايكإث مً ؤزُاع الخسغٍب
ً
باؾخسضام اإلاٟغٗ٢اث (  ، ) 1ومً ال٣ىاهحن التى ههذ ٖلى ٖ٣ىبت ؤلاٖضام في حغاثم جلىٍث البِئت ؤًًا كاهىن
العلىباث اللُبى(  ) 2خُث قضص اإلاكغٕ الٗ٣ىبت ٖلى حغٍمتى وكغ الىباء  ،وحؿمُم اإلاُاٍ واإلاىاص الٛظاثُت ٖلى الىدى
الخالى :
 -1وكغ الىباء فى نىعجه اإلاكضصة  :خُث ههذ اإلااصة ٣ٖ 2 / 305ىباث بإهه " ٧ل مً ؾبب و٢ىٕ وباء بيكغ
حغازُم ياعة وهخج ًٖ الٟٗل مىث شخو واخض ج٩ىن الٗ٣ىبت السجً اإلاابض ؤما بطا جغجب ٖلى َظا الٟٗل مىث ؤ٦ثر
مً شخو ج٩ىن الٗ٣ىبت ؤلاٖضام " .
 -2حؿمُم اإلاُاٍ ؤو اإلاىاص الٛظاثُت فى نىعجه اإلاكضصة  :خُث ههذ اإلااصة ٣ٖ 2/306ىباث ٖلى ؤن " ٧ل مً
ً
ؾمم مُاَا ؤو مىاص ٚظاثُت ٢بل جىػَٗها ؤو بلىٚها اإلاؿتهل ، ٪وهجم ًٖ ٗٞله مىث شخو واخض ٌٗا٢ب بالسجً
اإلاابض  ،ؤما بطا هخج ًٖ ٗٞله مىث ؤ٦ثر مً شخو ٞ ،الٗ٣ىبت ؤلاٖضام " .
ً
٦ما قضص ؤًًا اللاهىن إلامازحى ع٢م  24لؿىت 1999م اإلاٗض ، ٫الٗ٣ىبت ٖلى حغاثم الخلىٍث خُث ههذ اإلااصة
( ٖ ) 3 ( ) 73لى ؤهه " ٌٗا٢ب بالسجً وبالٛغامت التي ال ج٣ل ًٖ ماثت وزمؿحن ؤل ٠صعَم وال جؼٍضٖلى ملُىن صعَم
٧ل مً زال ٠ؤخ٩ام اإلاىاص ( )21و  )27و ( )31و ( /62بىض  )1و ( /62بىض  )3مً َظا ال٣اهىن  ،وج٩ىن الٗ٣ىبت
ؤلاٖضام ؤو السجً اإلاابض والٛغامت التي ال ج٣ل ًٖ ملُىن صعَم وال جؼٍض ٖلى ٖكغة مالًحن صعَم ٖلى ٧ل مً زال٠
خ٨م اإلااصة ( /62بىض  )2مً َظا ال٣اهىن ٦.ما ًلتزم ٧ل مً زال ٠ؤخ٩ام البىضًً ( )1و( )2مً اإلااصة ( )62بةٖاصة
جهضًغ الىٟاًاث الخُغة والىىوٍت مدل الجغٍمت ٖلى ه٣ٟخه الخانت ".
الفسع الثاوى  :العلىبت الظالبت للحسٍت
وجخمشل فى الخبـ  ،ؤو السجً اإلاا٢ذ ؤو اإلاابض  ،والجم٘ بحن ٧ل مـ ـ ــً َاجُ ـ ـ ــً الٗ٣ىبخحن والٛغامت  ،وبٌٗ
ال٣ىاهحن ججىبذ الىو ٖلى الخبـ ٣ٗ٦ىبت إلاسالٟت ؤخ٩امها ٢اهىن خماًت البِئت فى بماعة صبي الهاصع باألمغ اإلادلي

 - 1لمزيد من التفصيل حول حماية البيئة األرضية في قانون العقوبات المصرى أنظر " د .عبد الفتاح مراد – شرح قوانين البيئة – الطبعة األولى – عام  – 4330بدون دار نشر – ص  061وما بعدىا .
 - 2مجموعة التشريعات الجنائية الميبية – الجزء األول – العقوبات  -ص  ، 11 -10ولمزيد من التفصيل حول الجزاءات الجنائية في التشريعات الميبية أنظر  :د .سعد حماد القبائمي – الجزاءات الجنائية
البيئية في التشريعات الميبية – بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر القانون والبيئة – جامعة طنطا – في الفترة من  11-13ابريل 1642م – ص  3وما بعدىا .
 - 3انظر المادة (  ) 13من القانون اإلماراتي رقم  11لسنة 4333م.
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ع٢م  61لؿىت 1991م ٞ ،لم ًىو ٖلى الخبـ ؤو السجً ٣ٗ٦ىبت ٖلى مسالٟت ؤخ٩امه ؤًا ٧اهذ ؤَمُتها ؤو زُىعتها ،
وهو ٖلى ؤن ٌٗا٢ب مً ًسال ٠ؤخ٩امه ؤو ؤخ٩ام الثدخه الخىُٟظًت بةخضي الٗ٣ىباث الخالُت :

() 1

-1ؤلاهظاع.
ٚ-2غامت ال ج٣ل ًٖ زمؿت آال ٝصعَم  ،وجخًاٖ ٠الٛغامت فى خالت الخ٨غاع بما ال ًؼٍض ًٖ زمؿت
ٖكغ ؤل ٠صعَم .
-3بٚال ١اإلادل لٟترة ال جؼٍض ًٖ قهغ .
-4بلٛاء الغزهت.
وهجد فى كاهىن العلىباث املصسي مىاص ٦شحرة ج٣غع ٖ٣ىباث لخماًت البِئت بمسخلٖ ٠ىانغَا ٦ ،ما نضعث
ٖضة ٢ىاهحن زانت بالبِئت مجها  :ال٣اهىن ع٢م  45لؿىت  1949بكإن جىُٓم اؾخٗما ٫م٨براث الهىث ،وال٣اهىن ع٢م
 52لؿىت  1981م في قإن الى٢اًت مً ؤيغاع الخضزحن  ،وال٣اهىن ع٢م  48لؿىت 1982م في قإن خماًت جهغ الىُل
واإلاجاعي اإلااثُت مً الخلىر  ،و٢ض جًمىذ اإلااصة  16مىه الىو ٖلى ٖ٣ىبت الخبـ مضة ال جؼٍض ًٖ ؾىت وٚغامت ال
ج٣ل ًٖ ( )500ج  .وال جؼٍض ٖلى (  )1000ج  .م  ،ؤو بةخضي الٗ٣ىبخحن الؿاب٣خحن  ،وفى خالت ج٨غاع اإلاسالٟت جًاٖ٠
الٗ٣ىبت م٘ وحىب بػالت ألاٖما ٫اإلاسالٟت ؤو جصخُدها ٞةن بمخى٘ ؤو جإزغ جؼا ٫ؤوجصدح ٖلى ه٣ٟخه (  ، ) 2اياٞت بلى
ال٣اهىن ع٢م  93لؿىت 1962بكإن نغ ٝاإلاسلٟاجالؿاثلت  ،وال٣اهىن ع٢م  72لؿىت  1968بكإن مى٘ جلىر مُاٍ البدغ
بالبترو ، ٫وال٣اهىن ع٢م  8لؿىت 1990بكإن الخجاعة البدغٍت  ،وال٣اهىن ع٢م  4لؿىت 1994م بكإن البِئت .
كما هص املشسع اللُبى فى ٢اهىن الٗ٣ىباث ع٢م (  ) 48لؿىت  1956م بخٗضًل ؤخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ىباث الهاصع
في  1956 / 9 / 23خماًت البِئت  ،وطل ٪بدماًت ؤلاوؿان ٗ٦ىهغ مً ٖىانغَا و٢غع لها ٖ٣ىبت الخبـ باٖخباعَا
حىدت وطلٖ ٪لى الجغاثم الخالُت :
ٚ -1ل اإلاؿتهل٩اث ؤو ج٣لُضَا .
 -2باإلاىاص اإلاؿمه ؤو اإلاٛكىقت ؤو اإلا٣لضة .
 -3الاججاع بإٚظًت ؤو بإصوٍت ٞاؾضة .
 -4بُٖاء ؤصوٍت بُغٍ٣ت زُغة ٖلى الؿالمت الٗامت .
٦ما قضص اإلاكغٕ اللُبى الٗ٣ىبت ٖلى بٌٗ الجغاثم إلاا لها مً زُغ ٖام ٖلى البِئت واٖخبرَا حىاًت و٢غع لها
ٖ٣ىبت جتراوح ما بحن السجً وؤلاٖضم وَى ما ٢غعجه اإلااصة  1 / 305مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبى والتى جىو ٖلى ؤهه "
ً
ٌٗا٢ب بالسجً مضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىىاث ٧ل مً ًدؿبب في و٢ىٕ وباء بيكغ حغازُم ياعة " وما ٢غعجه ؤًًا اإلااصة
٣ٖ 1/306ىباث لُبى والتى جىو ٖلى ؤهه " ٌٗا٢ب بالسجً مضة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث ٧ل مً ؾمم مُاَا ؤو
 - 1د  .ماجد راغب الحمو  -قانون حماية البيئة – مرجع سابق  -ص.413-411
 - 2د .محمد المدني بوساق -الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة – المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب – المجمد  - 40العدد  – 34ص . 161
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مىاص ٚظاثُت ٢بل جىػَٗها ؤو بلىٚها اإلاؿتهل٦." ٪ما نضعث ٖضة ٢ىاهحن جخٗل ٤بدماًت وجدؿحن البِئت  ،وفى طاث َظٍ
ال٣ىاهحن ؤقاع اإلاكغٕ اللُبى باإلخالت بلى ٢اهىن الٗ٣ىباث لًمان ٖضم ؤلازال ٫بإي ٖ٣ىبت ؤقض وعصث في ٢اهىن
ً
الٗ٣ىباث ومً َظٍ ال٣ىاهحن  :ال٣اهىن ع٢م  15لؿىى  2003م الهاصع بكإن خماًت وجدؿحن البِئت و٣ٞا لىو اإلااصة
 64مىه  ،واإلااصة  76مً طاث ال٣اهىن  ،وال٣اهىن ع٢م  15لؿىت  1989م بكإن خماًت الخُىاهاث وألاشجاع اإلااصة 9
مً ال٣اهىن  ،واإلااصة ع٢م 33 ، 32مً ال٣اهىن ع٢م  3لؿىت  2001بكإن الخسُُِ الٗمغاوى  ،واإلااصة  12مً ال٣اهىن
ع٢م  4لؿىت  2005بكإن ألاخ٩ام الخانت بى٣ل اإلاىاص الخُغة ٖلى الُغ ١الٗامت حمُ٘ َظٍ ال٣ىاهحن ؤقاعث باإلخالت
بلى ٢اهىن الٗ٣ىباث وجُبُ٣ت في خالت حكضًض الٗ٣ىبت ( . ) 1
ً
ومً ؤمشلت جُبُ٣اث ٖ٣ىبت الخبـ ؤًًا في كىاهين اململكت املغسبُت  ،هغاٍ فى ٢اهىن ع٢م ً 22 -07خٗل٤
باإلاىاَ ٤اإلادمُت  ،الباب الخامـ مسالٟاث وٖ٣ىباث -ال٣ؿم الاو ٫حىذ ومسالٟاث وٖ٣ىباث  -اإلااصة ( )33قضص
اإلاكغٕ ٞحها الٗ٣ىبت ٖلى ٧ل مً ًلىر بمىاص ؾامت ؤو زُغة  ،التربت ؤو اإلاىاص اإلااثُت ؤو الىباجاث ؤو ًدؿبب في حؿمم
للخُىاهاث ٣ٖ ،ىبت بالخبـ مً  3ؤقهغ بلى ؾىت وبٛغامت مً  2000بلى  10000صعَم  ،ؤو بةخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن
ً
ًٞ ِ٣ٞال ًٖ ٖ٣ىبت الخبـ جىحض ٖ٣ىبت السجً ٦جؼاء لجغاثم جلىر البِئت  ،خُث حاء فى الدكغَ٘ البُئى الٗغاقى
هو ٖلى ٖ٣ىبت السجً باليؿبت لجغاثم جلىر البِئت ٣ٞ ،ض ههذ ال٣ٟغة  35مً ٢اهىن خماًت البِئت الٗغاقى ٖلى ؤهه
ً
ً
ً
" ٌٗا٢ب اإلاسال ٠ألخ٩ام البىىص زاهُا وزالشا وعابٗا مً اإلااصة ( )20مً َظا ال٣اهىن بالسجً وٍلؼم بةٖاصة اإلاىاص ؤو
الىٟاًاث الخُغة ؤو ؤلاقٗاُٖت بلى ميكئها ؤو الخسلو مجها بُغٍ٣ت آمىت م٘ الخٗىٌٍ " ( . ) 2
ؤما اإلاـكغٕ اإلاـهغي قضص ٖلى َـظٍ الٗ٣ىبت خُث هو ال٣اهىن ٖلى ؤن " ٌٗا٢ب بالسجً مضة ال جؼٍض ٖلي ٖكغ
ؾىىاث ٧ل مً اعج٨ب ٖمضا ؤخض ألاٗٞا ٫اإلاسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن بطا وكإ ٖىه بنابت ؤخض ألاشخام بٗاَت
مؿخضًمت ٌؿخدُل بغئَا  ،وج٩ىن الٗ٣ىبت السجً بطا وكإ ًٖ اإلاسالٟت بنابت زالزت ؤشخام ٞإ٦ثر بهظَا لٗاَت .
ٞةطا جغجب ٖلي َظا الٟٗل وٞاة بوؿان ج٩ىن الٗ٣ىبت ألاقٛا ٫الكا٢ت اإلاا٢خت  ،وج٩ىن الٗ٣ىبت ألاقٛا ٫الكا٢ت
اإلاابضة بطا جغجب ٖلي الٟٗل وٞاة زالز ــت ؤشخام ٞإ٦ثر ) ( . ) 3
وجخجه بٌٗ ال٣ىاهحن حكضًض الٗ٣ىبت اإلاُ٣ضة للخغٍت فى حغاثم جلىٍث البِئت  ،وَظا ماهغاٍ في املسط ــىم
الظ ــلطاوى لظلطىت عمان ع٢ــم  2001/114بةنضاع ٢اهىن خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر البِئت الــاصة . ) 4 ( 42 ، 33
مىه خُث ٢غعث اإلااصة  33بإهه ٌٗ :ا٢ب ٧ل مً حؿبب ٞـي بٞؿاص مىاَ ٤نىن الُبُٗت ؤو الخُاة الُٟغٍت ؾىاء ٧ان
طل ٪بال ُ٘٣ؤو الهُض ؤو ال٣خل ؤو بإًت نىعة ؤزغي بالٗ٣ىباث آلاجُت -:

 - 1لمزيد من التفصيل أنظر  :د .سعد حماد القبائمي – الجزاءات الجنائية البيئية في التشريعات الميبية  -مرجع سابق -ص 1 ، 0
 - 2أنظر المادة ( )31من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم  11لسنة 1663م.
 - 3أنظر المادة ( ) 31من قانون رقم  1لسنة 4331م بإصدار قانون في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم  3لسنة  1663م .
 - 4أنظر المادة  11 ، 33من المرسـ ــوم السـ ــمطانى لسمطنة عمان رقــم  1664/441بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التموث البيئة  -الصادرر فـي  12من شعبــان سنة 4111ىـ  -الواف ـ ــق  41 :من نوفمر
سنة  1664م

.
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ؤ  -السجً مضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت ؤقهغ وال جؼٍض ٖلى زمـ ؾىىاث وبٛغامت ال ج٣ل ٖــً (  ) 1000ؤلــ ٠عٍـا٫
ٖماهــى وال جؼٍــض ٖلى (  ) 500زمؿـت آال ٠عٍـاٖ ٫ماهـى ؤو بةخضي َاجىحن الٗ٣ىبدىحن ٞـي خالت ٢خل ؤو نُض االخُىاهاث
ؤو الُُىع مً الٟئت ألاولى و٣ٞا للملخ ٤ع٢م (  ) 1اإلاغا٤ٞ
ب -السجً مضة ال جؼٍض ٖلى زالزت ؤقهغ وبٛغامت ال ج٣ل ًٖ (  ) 100ماثت عٍاٖ ٫ماوى وال جؼٍض ٖلى () 1000
ؤل ٠عٍـاٖ ٫ماوى ؤو بةخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن فى خالت ٢خل ؤو نُض الخُىهاث ؤو الُُىع مً الٟئت الشاهُت و٣ٞا للملخ٤
ع٢م (  ) 2اإلاغ. ٤ٞ
ج -السجـً مضة ال جؼٍض ٖلى قهـغ وبٛغامـت ال ج٣ـل ًٖ (ٖ ) 10كـغة عٍـاالاث ٖماهُـت وال جؼٍض ٖلى () 500
زمؿماثت عٍـاٖ ٫ماوى ؤو بةخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن ٞـي خالت  ُ٘٢ألاشجاع ؤو نُض الخُىاهاث ؤو الُُىع التي لم ًغص
ط٦غَا ٞـي البىضًً ( ؤ (  ) ،ب ) اإلاكاع بلحهما.
وشدد املشسع العماوى الٗ٣ىبت بلى ؤن ونلذ السجً اإلاُل ٤فى اإلااصة (  ) 42مً طاث اإلاغؾىم ب٣ىلها ( م٘
ٖضم ؤلازالل بإًت ٖ٣ىبت ؤقض ًىو ٖلحها ٢اهىن آزغ ٌٗا٢ب ٧ل مً ً٣ىم بالخسلو مً اإلاسلٟاث الىىوٍت ٞـي البِئت
الٗماهُت بالسجً اإلاُل ( ٤اإلاابض ) وبٛغامت ال ج٣ل ًٖ(  ( 100000ماثت ؤل ٠عٍـاٖ ٫ماوى وال جؼٍض ٖلى ( ) 1000000
ملُىن عٍـاٖ ٫ماوى ؤو بةخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن ٦ .ما ًلتزم اإلاسا ٫بةػالت ؤؾباب اإلاسالٟت وبٖاصة الىي٘ البُئى بلى ما
٧ان ٖلُه ٢بل خضور اإلاسالٟت ٖلى ه٣ٟخه الخانت ًٞال ًٖ الخٗىًٍاث اإلا٣غعة ٞـي َظا الكإن و٦ظل ٪ال٣اهىن
ؤلاجداصي لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ع٢م  24لؿىت 1999م اإلاٗض ، ٫الباب الشامً مىيىٕ الٗ٣ىباث  ،اإلا ـ ــاصة (
 ) 73مىه  ،خُث جًمىذ الخبـ و السجً  ،ؤما اإلا ـ ـ ــىاص (  ) 83 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 ، 74مً طاث ال٣اهىن ،
جًمىذ حمُٗها ٖ٣ىبت الخبـ اإلاُ٣ضة للخغٍت .خُث ههذ اإلااصة (ٖ )73لى ؤهه " ٌٗا٢ب بالسجً وبالٛغامت التي ال
ج٣ل ًٖ ماثت وزمؿحن ؤل ٠صعَم و ال جؼٍض ٖلى ملُىن صعَم ٧ل مً زال ٠ؤخ٩ام اإلاىاص ( )21و ( )27و( )31و (/62
بىض  )1و ( /62بىض  ) 3مً َظا ال٣اهىن  .وج٩ىن الٗ٣ىبت ؤلاٖضام ؤو السجً اإلاابض والٛغامت التي ال ج٣ل ًٖ ملُىن
صعَم وال جؼٍض ٖلى ٖكغة مالًحن صعَم ٖلى ٧ل مً زال ٠خ٨م اإلااصة ( /62بىض  )2مً َظا ال٣اهىن٦ .ما ًلتزم ٧ل مً
زال ٠ؤخ٩ام البىضًً ( )1و ( )2مً اإلااصة ( )62بةٖاصة جهضًغ الىٟاًاث الخُغة والىىوٍت مدل الجغٍمت ٖلى ه٣ٟخه
الخانت  .وج٩ىن الٗ٣ىبت الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ ؾيخحن وال جؼٍض ٖلى زمـ ؾىىاث والٛغامت التي ال ج٣ل ًٖ ماثتي
ؤل ٠صعَم و ال جؼٍض ٖلى زمؿماثت ؤل ٠صعَمإ وبخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن ل٩ل مً زال ٠ؤخ٩ام اإلااصجحن ( )18و ()58
مً َظا ال٣اهىن  ،وج٩ىن الٗ٣ىبت الخبـ والٛغامت ؤو بخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن بطا ما اعج٨بذ الجغاثم اإلاكاع الحها في
اإلااصة ( )21ػواع ١الهُض التي ال ًؼٍض َىلهاٖل ًؿبٗحن ٢ضما) (. ) 1

 -أنظر المادة  102من قانون العقوبات المصرى 1.
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الفسع الثالث  :العلىباث املالُت
الٗ٣ىباث اإلاالُت جخمشل في ٖ٣ىبتي الٛغامت واإلاهاصعة :
ً
أوال -:الغساماث الجىائُت  :ومً ؤمشلت جُبُ٣اث ٖ٣ىبت الٛغامت الجىاثُت في ٢ىاهحن خماًت البِئت لضولت ال٩ىٍذ
 ،نضوع ٢اهىن خماًت بلضًت ال٩ىٍذ مً ؤزُاع الخلىر البُئي ؾىت 1972م ،وج٣غع ُٞه مٗا٢بت اإلاسال ٠بالٛغامت م٘
حىاػ مهاصعة الؿ٦ ًٟما في اإلاىاص  . 13 ،11،12وفي ٖام  1986م ،نضع ال٣اهىن ع٢م  46ج٣غع في اإلااصة ( )12مىه
ٞغى ٖ٣ىبت ٚغامت ال ج٣ل ًٖ (  ) 50ص  ، ٥ .وال جؼٍضًٖ ( )50صٖ ، ٥ .لى ٧ل مً ًسال ٠الكغوٍ التي ًجب
ً
مغاٖاتها في نُض ألاؾما ٥م٘ حىاػ مهاصعة الؿُٟىت ؤو ألاقُاء اإلاًبىَت ؤو الٟ٨الت وسخب الترازُو جهاثُا ؤو ألحل
مدضص وبػالت اإلاسالٟت. ) 1 ( .
وأخر املشسع املغسبى بهظٍ الٗ٣ىبت وَظا ماهغاٍ فى ال٣اهىن ع٢م  1 -03 -61ناصع في  12ماًى  2003م بدىُٟظ
ال٣اهىن ع٢م  13 – 03اإلاخٗل ٤بمداعبت جلىر الهىاء (ج  .عٖ .ضص  5118بخاعٍش ً 19ىهُى  )20في الٟهل الخامـ
ؤلاحغاءاث والٗ٣ىباث اإلااصة 16مىه ههذ ٖلى ؤهه " ٌٗا٢ب بٛغامت مً ؤل 1000 ٠بلى ٖكغًٍ ؤل 20000 ٠صعَم
٧ل شخو مؿاو ًٖ ٫خضور جلىر وؤَمل مخٗمض اببال ٙالؿلُاث اإلاٗىُت باهبٗار َاعت و زُحر إلاىاص ملىزت  ،وفى
خالت الٗىص ًخٗغى اإلاسال ٠بلى يٗ ٠الٗ٣ىبت ال٣هىي ٦ ،ما ًم ً٨الخ٨م ٖلُه بٗ٣ىبت الخبـ مً ًىم بلىكهغ"
ً
وأخر أًظا املشسع اللُبى بىٓام الٛغامت وحٗلها ٖ٣ىبت ؤنلُت لجغاثم ؤلاٖخضاء ٖلى البِئت وجهل فى خضَا
ألاٖلى بلى زالزماثت ؤل ٠صًىاع وجىاو ٫ال٣اهىن ع٢م 15لؿىت  2003الهاصع بكإن خماًت وجدؿحن البِئت َظٍ الجغاثم
التى جخمشل فى مسالٟت ؤخ٩ام بٌٗ مىاص ٢اهىن البِئت " اإلااصة  " 65مً ٢اهىن البِئت  ،بل٣اء بٌٗ اإلاىاص ؤو الٛاػاث ؤو
اإلاسلٟاث ؤو ال٣اػوعاث ؤو الًٟالث في اإلاىاوى اللُبُت " اإلااصة  " 66مً ٢اهىن البِئت  " ،اإلااصة  " 67الخانت بمسالٟت
الغبان ؤو مال ٪الؿُٟىت ؤو مجهؼَا ؤو مؿخٗملها  ،وخاالث ٖضم ُ٢ام عبان الؿُٟىت ببٌٗ الىاحباث خُث جهل
الٛغامت ٞحها بلى زمؿت آال ٝصًىاع وال جخجاوػ ٖكغة آال ٝصًىاع  ،وفى خالت الٗىص ج٩ىن الٗ٣ىبت الٛغامت التى ال ج٣ل
ً
ًٖ ٖكغة آال ٝصًىاع ،وال جخجاوػ زالزحن ؤل ٠صًىاع و٣ٞا لىو اإلااصة "  " 68مً ٢اهىن البِئت  ،وٍجىػ الخهالح ٞحها
بكغٍ ؤال ج٣ل ًٖ الخض ألاصوى اإلادضص للٛغامت بمىحب هو اإلااصة"  " 69مً ٢اهىن البِئت  ،وخالت ال٣اء ؤًت مسلٟاث
ؤو الخسلو مجها في الخؼاهاث ومجاعي اإلاُاٍ ٢غعث اإلااصة"  " 70مً طاث ال٣اهىن ٖ٣ىبت الٛغامت التى ال ج٣ل ًٖ زالزت
ؤال ٝصًىاع وال جخجاوػ ٖكغة آال ٝصًىاع  ،وخالت بُ٘ ؤو ٖغى للبُ٘ ؤو جضاو ٫ؤو بٞغاج ًٖ مىاص ٚظاثُت ٚحر نالخت
لالؾتهال ٥البكغي  ،ؤو الخُىاوى ٢غعث اإلااصة (  ) 71مً طاث ال٣اهىن ٖ٣ىبت الٛغامت التى ال ج٣ل ًٖ زمؿت آالٝ
صًىاع ،وال جخجاوػ زمؿت ٖكغ ؤل ٠صًىاع  ،و ُ٘٢ؤشجاع الٛاباث بضون جغزُو بلخا ١الًغع باإلاؿُداث الخًغاء
٢غعث اإلااصة " ٣ٖ " 72ىبت الٛغامت التى ال ج٣ل ًٖ ؤل ٠صًىاع  ،وال جخجاوػ زمؿت آال ٝصًىاع  ،وخالت بل٣اء مسلٟاث
البىاء ؤو الى ِٟؤو اإلاىاص الُ٨مُاثُت ؤو ال٣مامت فى الٛاباث وألاما ً٦الٗامت ٣ٞض ٢غعث اإلااصة " ٣ٖ " 73ىبت الٛغامت
 - 1أنظر  :قانون حماية بمدية الكويت من أخطار التموث البيئي سنة 4311م .
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التى جخجاوػ ؤل ٠صًىاع إلاً ًل٣ى َظٍ اإلاسلٟاث في الٛاباث والخضاث ٤والكىاعٕ  ،واإلاُاصًً الٗامت  ،وٚحرَا مً ألاماً٦
 ،ؤما ٖملُاث الهُض بضون جغزُو ؤو الُ٣ام بالهُض فى اإلاىاَ ٤اإلادمُت والٛاباث ٚحر الُبُُٗت ٢غعث اإلااصة ( ) 74
ٖ٣ىبت الٛغامت التى ال ج٣ل ًٖ ؤل ٠صًىاع  ،وال جخجاوػ زمؿت آال ٝصًىاع ٦ .ظل ٪ومً ؤمشلت جُبُ٣اث ٖ٣ىبت الٛغامت
الجىاثُت في ٢ىاهحن خماًت البِئت  ،اإلاغؾ ــىم الؿ ــلُاوى لؿلُىت ٖمان ع٢ــم  2001/114بةنضاع ٢اهىن خماًت البِئت
وم٩اٞدت الخلىر البِئت  -الهاصعع فى  28مً قٗبــان ؾىت َ1422ـ  -الىاٞـ ــ 14 : ٤مً هىٞمغ ؾىت  2001م (  ) 1خُث
٢غعث اإلااصة (  " ) 38م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖ٣ىبت ؤقض ًىو ٖلحها ٢اهىن آزغ ٌٗا٢ب ٧ل مً ًسال ٠ؤخ٩ام اإلااصة
( ) 21مً َظا ال٣اهىن بالسجً مضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغة ؤًام وال جؼٍض ٖلى زالزت ؤقهغ وبٛغامت ال ج٣ل ًٖ () 500
زمؿماثت عٍاٖ ٫ماوى وال جؼٍض ٖلى ( ) 5000زمؿت آال ٠عٍاٖ ٫ماًً ؤو بةخضي َاجىحن الٗ٣ىبتن  ،وجًاٖ٠
الٗ٣ىبت ٞـي خالت ج٨غاع طاث الخالٟت " خُث ههذ اإلااصة ( ٖ ) 21لى ألاٗٞا ٫التى جُبٖ ٤لحها الٗ٣ىبت الؿاب ٤ط٦غَا
ً
ب٣ىلها  :للىػاعة بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاسخهت اجساط حمُ٘ ؤلاحغاءاث الالمت لخماًت الغجبت وم٩اٞدت الخصخغ و٣ٞا
للخهاثو الُبُُٗت للغجبت وَب٣ا لٓغو ٝااإلاىُ٣ت اإلاٗىُت  ،وال ًجىػ:
ؤ  ُ٘٢ -ؤو ا٢خالٕ ؤو ؤلايغاع بإي شجغة ؤو ؤٖكـاب مً الٛابــاث الٗامــت بال بخهغٍذ مً الىػاعة.
ب -مماعؾت ؤي وكاٍ ًًغ ب٨مُت ؤو هىُٖت الُٛاء الىباحى ٞـي ؤي مىُ٣ت ؤو ً٩ىن مً قإهه ؤن ًاصي بلى
الخصخغ ؤو حكىٍه البِئت الُبُُٗت.
ج -هؼٕ الدجاعة ؤو ا٢خالٕ ألاشجاع والصجحراث وألاٖكاب ؤو ه٣ل الغجبت والغما ٫مً مجغي اإلاُاٍ والكىاَئ
وألاوصًت ؤو البر ٥والؿدىٗ٣اث ومهاع ٝاإلاُاٍ الٗامت ويٟاٞها بال بخهغٍذ مً الىػاعة  .وَؿدشنى مً طل ٪ؤٖما٫
الهُاهت وحم٘ الُٗىاث التي جخم بالخيؿُ ٤م٘ الىػاعة.
وكرلك كاهىن خماًت وجدظين البِئت العساقى ع٢م  27لؿىت 2009م  ،في الٟهل الخاؾ٘ مىيىٕ ألاخ٩ام
ً
الٗ٣ابُت ،خُث ههذ اإلااصة ( 2/ )33مىه ٖلى  " :م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖلحها في البىض ( ؤوال ) مً َظٍ اإلااصة
للىػٍغ ؤو مً ًسىلهم مً ال ج٣ل وُْٟخه ًٖ مضًغ ٖام ٞغى ٚغامت ال ج٣ل ًٖ ( )1000000ملُىن صًىاع وال جؼٍضٖلى
ً
(ٖ )10000000كغة ملُىن صًىاع ج٨غع قهغٍا ختى بػالت اإلاسالٟت ٖلى ٧ل مً زال ٠اخ٩ام َظا ال٣اهىن وألاهٓمت
والبُاهاث الهاصعة بمىحبه) ( . ) 2
ً
زاهُا -:املصادزة الجىائُت  :ؤما اإلاهاصعة في مجا٣ٖ ٫ىباث الخلىر ٞخٓهغ فى نىعة اؾدُالء الضولت بٛحر م٣ابل
ٖلى بٌٗ اإلاٗضاث ؤو اإلاىاص ؤلتي حٗخبر مً مهاصع جلىر البِئت  ،مً طل ٪مهاصعة ألاحهؼة ؤو اإلااصة اإلاكٗت  ،ومهاصعة
ً
شخىاث ألاٚظًت الٟاؾضة  ،ومهاصعة بٌٗ ؤهىإ اإلابُضاث اإلادٓىعة  ،والق ٪ؤن اإلاهاصعة جُٟض ٦شحرا في بػالت مهضع
 - 1أنظر  :المادة

 14 ، 32من

المرسـ ــوم السـ ــمطانى لسمطنة عمان رقــم  1664/441بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التموث البيئة  -الصادرر فـي  12من شعبــان سنة 4111ىـ  -الواف ـ ــق :

 41من نوفمر سنة  1664م .

 - 2انظر  :المادة  1/ 33من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم  11لسنة 1663م .
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الخلىر  ،و٢ض ج٩ىن اإلاهاصعة ٖ٣ىبت جبُٗت ًد٨م بها بالًغوعة م٘ الٗ٣ىبت ألانلُت و٢ض ج٩ىن ٖ٣ىبت ج٨مُلُت ًجىػ
الخ٨م بها باإلياٞت بلى ٖ٣ىبت ؤزغي  ، ) 1 (.وحٗخبر ٖ٣ىبت اإلاهاصعة قاجٗت الاؾخٗما ٫في اإلادا٦م ٣ٗ٦ىبت ج٨مُلُت
وحىبُت بلى حاهب الٗ٣ىباث ألانلُت  ،و٢ض ؤزظ اإلاكغٕ اإلاهغي بٗ٣ىبت اإلاهاصعة ٣ٗ٦ىبت ج٨مُلُت وحىبُت بلى حاهب
الٗ٣ىبت ألانلُت مً خبـ وٚغامت وَظا ما هغاٍ في ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  4لؿىت 1994م اإلااصة ( )87مىه خُث ههذ
ٖلى ؤهه "ٌٗا٢ب ٧ل مً ًسال ٠خ٨م اإلااصة ( ٣ٞ ( )42غة ؤولى ) مً َظا ال٣اهىن بٛغامت الج٣ل ًٖ زمؿماثت حىُه
وال جؼٍض ٖلى ؤلٟي حىُه م٘ الخ٨م بمهاصعة ألاحهؼة واإلاٗ ـ ـ ـ ـ ــضاث اإلاؿخسضمت في اعج٩اب الجغٍمت ) .وفي اإلااصة ( )84مً
طاث ال٣اهىن حاء ٞحها  :م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإي ٖ٣ىبت ؤقض ًىو ٖلحها ٢اهىن آزغٌٗ ،ا٢ب ٧ل مً ًسال ٠ؤخ٩ام اإلااصة
( )28مً َظا ال٣اهىن بالخبـ  ،وبٛغامت الج٣ل ًٖ زمؿت آال ٝحىُه وال جؼٍض ٖلى زمؿحن ؤل ٠حىُه  ،ؤو بةخضي
َاجحن الٗ٣ىبخحن ،وفى حمُ٘ ألاخىاً ٫جب الخ٨م بمهاصعة الُُىع والخُىاهاث وال٩اثىاث الخُت والىباجاث والخٟغٍاث
اإلاًبىَت  .و٦ظل ٪آلاالث وألاؾلخت وألاصواث ووؾاثل الى٣ل التى اؾخسضمذ فى اعج٩اب الجغٍمت " ٦ .ما وحاءث
ٖ٣ىبت اإلاهاصعة في اإلااصة (ٞ )98ىهذ ٖلى ؤهه " ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت ؤقهغ وبٛغامت الج٣ل ًٖ
زمؿت ؤال ٝحىُه وال ججاوػ زمؿحن ؤل ٠حىُه ؤو بةخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن ٧ل مً زال ٠ؤخ٩ام اإلااصجحن (، )73
( )74مً َظا ال٣اهىن وال ًجىػ الخ٨م بى ٠٢جىُٟظ ٖ٣ىبت الٛغامت وٍجب في حمُ٘ ألاخىا ٫وصون اهخٓاع الخ٨م في
الضٖىي وٟ٢ا ألٖما ٫اإلاسالٟت وبػالتها بالُغٍ ٤ؤلاصاعي ٖلي ه٣ٟت اإلاسال ٠ويبِ آلاالث وألاصواث واإلاهماث اإلاؿخٗملت
وفي خالت الخ٨م باإلصاهت ًد٨م بمهاصعتها(  ، ) 2وٟ٦ل اإلاكغٕ خ ٤اإلاًغوع في اإلاُالبت بالخٗىٌٍ الُٗنى ؤو الى٣ضي
ًٖ الًغع الظي لخ٣ه مً اعج٩اب َظٍ الجغاثم وألانل فى الخٗىٌٍ َى الخٗىٌٍ الى٣ضي ٞال ًجىػ للمد٨مت ؤن
حٗضٖ ٫ىه بلى الخٗىٌٍ الُٗنى بال بىاء ٖلى َلب اإلاًغوع بدُث بطا َلب اإلاًغوع الخٗىٌٍ الى٣ضي ٞال ًدىػ
لل٣اض ى ؤن ًد٨م اإلاؿئى ٫بكيئ آزغ ٦ةنالح الص يء الخال ٠ولى ٖغى طل ٪اإلاؿئى ، ٫ؤما بطا َلب اإلاًغوع
ً
بالخٗىٌٍ ٚحر الى٣ضي ُٞجىػ لل٣اض ى ؤن ٌؿخجب له -بطا ٧ان مم٨ىا  -ؤو ًد٨م بالىٗىٌٍ الى٣ضي( . ) 3
ومً هاخُت ؤزغي بُيذ اإلااصة (  ) 41مً اإلاغؾ ــىم الؿ ــلُاوى لؿلُىت ٖمان ع٢ــم  2001/114بةنضاع ٢اهىن
ً
ً
خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر البِئت ؤلالتزام ال٣اهىوى ٖلى مً ً٣ىم بةخضار يغعا بُئُا بةطالت َظا الًغع ٖلى
َ
ه٣ٟخه ًٞال ًٖ الخٗىٌٍ الالػم ب٣ىلها " م٘ ٖضم ؤلازال ٫بالٗ٣ىباث اإلاىهىم ٖلحها ٞـي َظا ال٣اهىن ًلتزم ٧ل مً
ؤخضر يغعا بُئُا بةػالخه ٖلى ه٣ٟخه وبٖاصة الىي٘ البُئي بلى ما ٧ان ٖلُه ٢بل اإلاسالٟت ًٞ ،ال ًٖ الخٗىٌٍ الاللؼم

 - 1د  .ماجد راغب الحمو  -قانون حماية البيئة  -مرجع سابق  -ص.411
 - 2أنظر  :المواد (  ) 32 – 21 - -21من القانون المصري رقم  1لسنة 4331م.
 - 3لمزيد من التفصيل حول التعويض النقدى والتعويض العينى أنظر :د .محسن عبد الحميد البيو – المسئولية المدنية عن األضرار البيئية – دار النيضة العربية – القاىرة -عام  1661م  -ص . 463
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 .وللىػاعة ٞـي خالت ج٣اٖـ اإلاسال ًٖ ٠بػالت ؤؾباب ااإلاسالٟت ٞـي اإلاضة التي جدضَا ج٩ل ٠مً جغاٍ للُ٣ام بةػالت
ؤؾباب الخالٟت ٖلى ه٣ٟت اإلاسال. ) 1 ( ٠

الخاجمت :
بٗض ؤن اهتهُىا مً ٖغى مىيىٕ البدث ًم٨ىىا ؤن هىعص الٗضًض مً الىخاثج التى جم الخىنل بلحها  ،ومً زم
هُغح بٌٗ الخىنُاث ٖلى الىدى الخالى -:

الىخائج :
 -1ؤٚلب ال٣ٟهاء ًهٟىن البِئت بهٟاث مغجبُت بُ٨اجها ٞهى حكمل ٧ل الٗىانغ الخُت وٚحر الخُت الُبُُٗت ،
والهىاُٖت التى هى مً نى٘ الخال ، ٤والتى ؤوكإَا ؤلاوؿان ٞ ،البِئت حكمل ٧ل ش يء ًازغ ٖلى ؤلاوؿان وٍخإزغ به ،
وَٗخمض ال٣ٟه ال٣اهىوى(  ) 2بهٟت ؤؾاؾُت ٖ ،لى ما ً٣ضمه ٖلماء البُىلىحُا والُبُٗت مً جدضًض للبِئت وم٩ىهاتها .
٣ًُ -2ؿم الخلىر بىاء ٖلى امخضاصٍ الجٛغفى بلى  :الخلىر اإلادلى  ،والخلىر ٖبر الخضوص  ،والخلىر ال ًيخج مً
ُ٢إ مدضص وال مً وكاٍ واخض مً اليكاَاث ؤلاوؿاهُت واهما ٌكمل ٧اٞت اإلاجاالث التي ؾعى ٞحها ؤلاوؿان للخهى٫
ٖلى الٛظاء واإلاؿ ً٨واإلالبـ وزضماث الترُٞه
 -3مهاصع جلىر اإلاُاٍ جخمشلٟى اإلاهاصع الهىاُٖت  ،ومهاصع الهغ ٝالهحى ،واإلاهاصع الؼعاُٖت  ،والاؾخسضام
اإلاٟغٍ إلاُاٍ الغي م٘ ؾىء الهغ ٝالهحى ًاصي بلى ؤلايغاع بالتربت  ،ووحىص ْاَغة الخصخغ.
ً -4يخج الخلىر بك٩ل ؤؾاس ي ًٖ بٌٗ اليكاَاث ؤلاوؿاهُت مشل الٗملُاث الهىاُٖت وؤلاوكاءاث الٗمغاهُت ،
() 3

وخغ ١الى٢ىص فى وؾاثل الى٣ل وٚحرَا ٦ ،ظل ٪مً اإلام ً٨ؤن ًدضر هدُجت ال٩ىاعر الُبُُٗت ٧البرا٦حن وألاٖانحر
ً
ً
ٖ -5ال٢ت ؤلاوؿان بالبِئت جشحر حضال ٦شحرا بط ٦الَما ًازغ فى ألازغ وٍخٟاٖالن فى ؾُا ١مدضص ولظلً ٪م ً٨ؤن
ههى ٠الخلىر ٖلى خؿب مهاصعٍ  ،ؤو خؿب الىٓام البُئى الظي ًازغ ٖلُه  ،ؤوخؿب هىٕ اإلااصة اإلالىزت  ،وجمشل
ؤلاقٗاٖاث ؤ٦ثر اإلاك٨الث البُئُت ازاعة والؿبب الغثِـ لظل ٪ؤن ؤزاعَا مم ً٨ؤن ج٩ىن مضمغة ٦ما ؤن ؤؾبابها
باليؿبت للصخو الٗاصي مبهمت .
 -6الًغع البُئى َى ٧ل جإزحر ٖلى البِئت مً قإهه ؤن ٌٛحر في البِئت ؤو ًًغ بالصخت ؤو ؾالمت ؤلاوؿان ؤو الىباث
ؤو الخُىان ؤو الهىاء ؤو الجى واإلااء وألاعى واإلامخل٩اث الجماُٖت والٟغصًت  ،وَكمل الًغع البُئى ؤلايغاع بال٩اثىاث
الخُت ؤو آلازاع واإلااء والهىاء والجى واؾخجزا ٝاإلاىاص الُبُُٗت٦ ،ما ٌكمل ماًاصي بلى الخإزحر ٖلى مماعؾت ؤلاوؿان
 - 1أنظر  :المادة ( ) 14

من المرسـ ــوم السـ ــمطانى لسمطنة عمان رقــم  1664/441بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التموث البيئة  -الصادرر فـي  12من شعبــان سنة 4111ىـ  -الواف ـ ــق  41 :من

نوفمر سنة  1664م .

 - 2د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق – ص . 01
 - 3لمزيد من التفصيل أنظر  :د .محمد منير حجاب – التموث وحماية البيئة – دار الفجر لمنشر والتوزيع – القاىرة –  - 1661ص  21وما بعدىا  ،د .ماجد راغب الحمو -قانون حماية البيئة – المرجع
السابق  -ص  16وما بعدىا .
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ً
لخُاجه الُبُُٗت مشل وباء ( ٧ىعوها ) الظي احخاح الٗالم مازغا واهدكغ ٧الهكُم فى الىاع وهخج ٖىه مىث ألاال ٝمً
حمُ٘ ؤهداء الٗالم  ،وبلى آلان ال وٗلم مهضع َظا الخىر ال٩ىعووى وألاًام ال٣اصمت ؾخ٨ك ٠لىا مهضع َظا الخلىر
الظي ٢الىا ٖىه عبما ً٩ىن مهضعٍ ٚاػ ؾام ولِـ ٦ما ُ٢ل ؤن ؾبب َظٍ ال٩اعزت ؤلاوؿاهُت جىاو ٫الهِىُحن الشٗابحن
والخٟاِٞل ُٗ٦ام ٖلى مىاثضَم وبلى آلان لم ًدخىنل ؤَباء الٗالم للمهل الظي ً٣ض ى ٖلى َظا الىباء وألاؾئلت
التى جضوع خىَ ٫ظٍ ال٩اعزت ؾخجُب ٖلحها ألاًام ال٣اصمت .
ُ٢ -7ام اإلاؿاولُت ًٖ اعج٩اب الجغاثم البُئُت متى جد٣٣ذ الٗىانغ اإلااصًت اإلاالٟت للجغٍمت صون بدث ًٖ
الخُإ ؤو الىُت ؤلاحغامُت لضي الٟاٖل( . ) 1
 -8الخماًت الجىاثُت مً الخلىر جدىاو ٫الجؼاءاث الجىاثُت لجغاثم الخلىر البُئى ،وٍخسظ الجؼاء الجىاجى ق٩ل
ٖ٣ىبت جىٖ ٘٢لى الىٟـ ،ؤو الخغٍت  ،ؤواإلاا٦ ٫ما ؾب ٤ال٣ى. ٫

الخىصُاث :
-1

ً
جُٟٗل ال٣ىاهحن البُئُت وحكضًض الغ٢ابت ٖلى الهىاٖاث ألا٦ثر اهخاحا للمىاص اإلالىزت وعُ٢ ٘ٞمت

الًغاثب بما ًدىاؾب م٘ زُىعة جل ٪اإلاسلٟاث ,والؼام اإلاهاو٘ بٗمل مٗالجت اولُت إلاا ًيخج ٖجها مً مسلٟاث ؾاثلت
ونلبت  ،وحكضًض الٗ٣ىباث بد ٤اإلاسالٟحن .
-2

ؤلاَخمام بالىىاحى الدكغَُٗت ،وال٣اهىهُت إلصاعة اإلاسلٟاث الُبُت  ،لٗضم وحىص حٗغٍٟاث زابخت

وواضخت لىىاحى ٖضة لهظٍ ؤلاصاعة ( ٦ ،) 2ما ًجب ٖلى الضولت ٞغى ٚغاماث مالُت ٦بحرة وٖ٣ىباث عاصٖت إلاً حؿى ٫له
هٟؿه بل٣اء مسلٟاث الهغ ٝالهحى فى اإلااء ،والخسلو مجها في اإلا٩ان اإلاسهو لظل، ٪ختى ًدهل ؤلاوؿان ٖلى ماء
نالح للكغب بُٗض ًٖ اإلالىزاث .
-3

يغوعة بوكاء حهاػ ً٢اجى مشل اإلادا٦م الا٢خهاصًت  ،ومدا٦م ألاؾغة  ،وبوكاء هُاباث ومدا٦م

مخسههت جىٓغ الً٣اًا البُئُت .
-4

يغوعة جضعَـ ماصة البِئت لُلبت اإلاضاعؽ وا٢غاعَا فى الجامٗاث وزانت ٧لُاث ال٣اهىن مشل ما

ج٣غعٍ حامٗت ؾغث مً جضعَـ ماصة حكغَٗاث البِئت لُلبت الؿىت الشاهُت .
-5

ًجب جغؾُش مٟهىم خماًت البِئت ٖىض ألاٞغاص  ،والٗمل ٖلى ػٍاصة الى ى لضحهم مً زال ٫ؤلاٖالم

وصوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوى .
-6

اجبإ الُغ ١الصخُت فى الخسلو مً الىٟاًاث الهلبت بما ًًمً الً٣اء ٖلى اإلا٨باث الٗكىاثُت

 ،وٖضم ونى ٫الىٟاًاث الى اإلاؿُداث اإلااثُت وألاعاض ى الؼعاُٖت  ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤اإلا٨باث الصخُت واٖاصة
 - 1د  .عادل ماىر سيد أحمد األلفي  -الحماية الجنائية لمبيئة  -المرجع السابق  -ص . 111
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الاؾخسضام والخضوٍغ ،وع ٘ٞالى ى إلاىاحهت ً٢اًا الخلىر البُئى م٘ يغوعة الخسلو مً اإلاسلٟاث الُبُت بمسخل٠
ؤهىاٖه االبُىلىحُت ؤو الُ٨ماثُت ؤو اإلاكٗت والتى مً قإجها ؤن تهضص الصخت ؤلاوؿاهُت.
ً
ًجب ج٣لُل الاٖخماص ٖلى الُا٢ت الىىوٍت باٖخباعَا مهضعا للىٟاًاث الاقٗاُٖت الخُغة وطل٪
-7
ماخضر بالٟٗل فى ٦شحر مً الضو ٫الىىوٍت بٗض خاصزت الُابان  ،وٍجب ج٣لُل اؾخسضام اإلابُضاث الؼعاُٖت وألاؾمضة
ب٨ثرة  ،ألجها جازغ ٖلى ألاعى الؼعاُٖت وججهضَا وج٣ٟضَا زهىبتها ٦ ،ما ؤجها جيخ٣ل بلى حؿم ؤلاوؿان وحؿبب له ٖضص
ال جهاجى مً ؤمغاى الؿغَان م٘ يغوعة الخىؾ٘ في بوكاء مهاو٘ إلوكاء ٞالجغ َىاء مد٨مت لىيٗها ٖلى ٧ل مهاصع
ألاصزىت لخىُ٣ت الٗاصم ٢بل زغوحه للهىاء (. ) 1
-8

ًجب اؾخسضام ٞالجغ اإلااء والتي ج٣ىم بدىُ٣ت اإلااء لخضما ،ختى ج٣لل مً ألامالح والغواؾب التي جازغ

فى الجهاًت ٖلى صخت ؤلاوؿان وجاصي بلى الٟكل ال٩لىي .
كائمت املساجـ ــع
ً
أوال  -:املساجع الشسعُت والفلهُت :
-1

اإلاعجم الىؾُِ – مجم٘ اللٛت الٗغبُت – ال٣اَغة – ٍ – 3ج.1

-2

ابً مىٓىع  -ؤلاٞغٍ٣ي  -لؿان الٗغب – صاع اإلاٗاع – ٝال٣اَغة  ، 1ٍ ،صاعال٨خب الٗلمُت َ1424ـ 2003 -م

-3

مسخاع الصخاح للكُش مدمض بً ؤبى ب٨غ ٖبضال٣اصع الغاػي – بحروث – لبىان – ماؾؿت ٖلىم ال٣غآن –  1978م

ً
زاهُا  -:املساجع العامت واملخخصصت :
-1

ص .ؤبى الٗال ٖلى ؤبى الٗال الىمغ  -ؤلازباجالجىاجى  -صعاؾت جدلُلُت لخدضًض مىًَ ال٣ىة والًٗ ٠في الضلُل الجىاجى -صاع

الجهًت الٗغبُت – الُبٗت الشاهُت 1997 -م .
-2

ص.ؤخمض ٞخحى ؾغوع – الىؾُِ في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت – صاع الجهًت الٗغبُت – ال٣اَغة َ -بٗت  1996م .

-3

ص .ؤخمض مضخذ بؾالم – الخلىر مك٩لت الٗهغٖ-الم اإلاٗغٞت -ال٩ىٍذ –  1990م .

-4

ص .ؤؾامه خؿحن قٗبان – ألازُاع وال٩ىاعر البُئُت  -صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘  -ال٣اَغة  2009 –1ٍ -م .

-5

ص .اؾماُٖل ٖبض الٟخاح – جلىر البِئت مك٩لت الٗهغ – ال٣اَغة – 1984م .

-6

ص .حمٗه ؤخمض ؤبى٢هُهه – مظ٦غاث فى مباصت ٖلم الاحغام والٗ٣اب – ال٨خاب الشاوى – مباصت ٖلم الٗ٣اب – ٧لُت ال٣اهىن

– حامٗت ؾغث – بضون صاع وكغ .
-7

ص .خؿً شخاجه  -الخلىر البُئى ٞحروؽ الٗهغ -م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب – مهغ – ال٣اَغة  1998 -م .

-8

ص .خؿً ناص ١اإلاغنٟاوي – اإلاغنٟاوي في ٢اهىن الٗ٣ىباث الخام – ميكاة اإلاٗاع - ٝؤلاؾ٨ىضعٍت  1978 -م .

-9

ص .زالض مهُٟى ٞهمى – الجىاهب ال٣اهىهُت لخماًت البِئت مً الخلىر – صاع ال٨ٟغ الجامعى – ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖ -ام  2011م .

-10

ص .عئوٖ ٝبُض – الؿببُت في ال٣اهىن الجىاجي – ٍ  – 3ال٣اَغة  1974م  -قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث الخ٨مُلى – ٍ  – 5صاع

ال٨ٟغ الٗغبى – ال٣اَغة –  1997م .
 -1د .أحمد عبد الكريم سبلمو – قانون حماية البيئة – مرجع سابق – ص . 114
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ص .سخغ مهُٟى خا – ٔٞالخماًت ال٣اهىهُت لبِئت اإلاُاٍ الٗظبت في مهغ – الضاع الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘ – ٍ ٖ – 1ام 1955

م.
-12

ص .ؾُٗض ؾٗض ٖبضالؿالم – مك٩لت حٗىٌٍ ؤيغاع البِئت الخ٨ىىلىحُت – صاع الجهًت الٗغبُت – ٖام  2003م.

-13

ص .قٗبان مدمىص مدمض الهىاعي – ؤصلت ؤلازباث الجىاجى – صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن -اإلاىهىعة – َبٗت  2013م .

-14

صَ .لٗذ ببغاَُم ألاٖىج – الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب  -ج ٖ – 2 ، 1ام 1994م.

-15

صٖ .اًض عاض ي زىٟغ – الخلىر البُئي – صاع الُاػوعي لليكغ والخىػَ٘ ٖ -مان  2010 -م .

-16

صٖ .بض الباؾِ الجمل – الهىضؾت الىعازُت وابدار البِئت  -1ٍ -ال٣اَغة – صاع الغقاص الٗغبُت للُباٖت واليكغ ٖ -ام 2000

م.
-17

صٖ .بض الٗؼٍؼ مسُمغ ٖبضالهاصي – خماًت البِئت مً الىٟاًاث الهىاُٖت – صاع الجهًت الٗغبُت – ال٣اَغة –  1996م .

-18

ص ٖ .بض الغءو ٝمهضي -قغح ال٣ىاٖض الٗامت لئلحغاءاث الجىاثُت – مُاب٘ عوػالُىؾ2008 – ٠

-19

صٖ .بض الٟخاح مغاص – قغح ٢ىاهحن البِئت – بضون صاعوكغ– ٍٖ - 1ام  1996م .

-20

صٖ .لي الُٗاع – الاوؿان والبِئت مك٨الث وخلى -1ٍ - ٫صاع الٗلىم الٗغبُت للُباٖت واليكغ  -لبىان  2002 -م .

-21

ص ٖ .لي ٖبض ال٣اصع ال٣هى ي – ٢اهىن الٗ٣ىباث ال٣ؿم الٗام – صاع الجهًت الٗغبُت -ال٣اَغة  1988 -م .

-22

ُُٖه مدمض ُُٖه  ,وآزغون – الاوؿان والبِئت ٖ -1 ٍ -مان – صاع الخامض لليكغ ٖ -ام  2012م .

-23

ص ٖ .ىى مدمض – قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث  -ال٣ؿمالٗام – صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت  -ؤلاؾ٨ىضعٍت . 1998 -

-24

صٚ .ىام مدمض ٚىام – الىححز فى قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث – ال٣ؿم الٗام – هٓغٍت الجغٍمت – هٓغٍت الجؼاء – َبٗت حامٗت

اإلاىهىعة –  2011 -2010م .
-25

صٞ .خحي اؾماُٖل خى٢ه  -ص .ؾامُه مدمض بُىمي  - 1ٍ -مهغ – اإلا٨خبت اإلاهغٍت – 2010

-26

ص ٞ .خحى صعصاع وآزغون – البِئت والخلىر  -صاع ال٨خب والىزاث ٤الىَىُت – بٛضاص –  2012م -27

-27

صٞ .خحى مدمض مهُلحى – الجٛغاُٞا الصخُت والُبُت  -صاع اإلااحض لليكغ والخىػَ٘ – ال٣اَغة – .2008

 -28صٞ .همى خؿً ؤمحن – جلىر الهىاء ( مهاصعٍ  ،ؤزُاعٍ ٖ ،الحه )  -صاع الٗلىم – الغٍاى – 1984 – ٌ 1405م.
 -29صٞ .ىػٍه ٖبضالؿخاع  -قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت – صاعالجهًت الٗغبُت 1986-
 -30ص٧ .امل مهضي الخمُمى – مباصت الخلىر البُئي  – 1ٍ -ألاَلُت لليكغ والخىػَ٘ ٖ -مان  2004 -م
 -31ص .مإمىن مدمض ؾالمه – ؤلاحغاءاث الجىاثُت في الدكغَ٘ الليى – مُبٗت صاعال٨خب – بحروث – لبىان – الُبٗت ألاولى  -حـ - 2
 1971-ٌ1391م.
 -32ص.ماحض عاٚب الخلى – ٢اهىن خماًت البِئت – صاعالجامٗت الجضًضة – ؤلاؾ٨ىضعٍت – ٖام 2004
 -33ص .مشنى ٖبضالغػا ١الٗمغ – هٓغة جدلُلُت لؤلزاع البُئُت للٗضوان ٖلى الٗغا - 1ٍ - ١بٛضاص – بِذ الخ٨مت – . 2001
 -34ص .مدمض عمًان باعٍ – ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبى – ال٣ؿم الخام – الجؼءألاو – ٫حغاثم الاٖخضاء ٖلى ألاشخام – الكغ٦ت
الخًغاء للُباٖت واليكغَ -غابلـ  -ؾىت  2010م  –،قغح ألاخ٩ام الٗامت ل٣اهىن الٗ٣ىباث اللُبي – الجؼء ألاو – ٫ألاخ٩ام الٗامت
للجغٍمت  -الكغ٦ت الخًغاء للُباٖت واليكغ – ٖام 2010
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 -35ص .مدمض خؿحن الكامى – ع ً٦الخُإ في اإلاؿئىلُت اإلاضهُت – صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن اإلاضوى اإلاهغي والُمنى وال٣ٟه ؤلاؾالمي –
صاع الجهًتا لٗغبُت – ال٣اَغة –  1990م
 -36ص .مدمض خؿحن ٖبضال٣ىي – الخماًت الجىاثُت للبِئت الهىاثُت – مُبٗت اليؿغ الظَبى  2002 -م .
-37

ص .مدمض مىحر حجاب – الخلىر وخماًت البِئت – صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘ – ال٣اَغة – ٖام  2002م .

-38

ص .مدمض ٖبضال٣اصع ال٣ٟي – البِئت مكا٧لها وً٢اًاَا وخماًتها مً الخلىر – الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب – ال٣اَغة –

2006م .
-39

ص .مدمض ُٖض الٛغٍب  -قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث – ال٣ؿم الٗام – مُبٗت ابىاء وَبي خؿان –  1994م .

-40

ص .مدمض ٦ماٖ ٫بضالٗؼٍؼ -الصخت والبِئت – الخلىر البُئي والخُغ الضاَم ٖلى صخخىا – الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب –

ال٣اَغة – . 1999
ص .مىا ٫حالٖ ٫بضالىَاب – اؾـ الش٣اٞت الصخُت  – 1ٍ -م٨خبت الؿىاصي لليكغ والخىػَ٘  -الؿٗىصًت 1999م .

-41
-42

ص .مدؿً ٖبض الخمُض البُه – اإلاؿئىلُت اإلاضهُت ًٖ ألايغاع البُئُت – صاع الجهًت الٗغبُت – ال٣اَغةٖ -ام  2002م .

-43

ص  .مدمىص مدمىص مهُٟى – ٢اهىن الٗ٣ىباث – ال٣ؿم الٗام  –10 ٍ -صاع الجهًت الٗغبُت -ال٣اَغة  1983 -م .

 -44ص .مدمىص هجُب خؿنى – قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث – ال٣ؿم الٗام – صاع الجهًت الٗغبُت – ال٣اَغة –  1989م ٖ - ،ال٢ت الؿببُت
في ٢اهىن الٗ٣ىباث – صاع الجهًت الٗغبُت –  1983م .
 -45ص .هىع الضًً َىضاوي – الخماًت الجىاثُت للبِئت – صاع الجهًت الٗغبُت  1985 -م .
 -46صَ .ضي خامض ٢ك٣ىف – الخلىر باإلقٗإ الىىوي في هُا ١ال٣اهىن الجىاجى – صاع الجهًت الٗغبُت – ال٣اَغة –  1977م .
ً
 زاهُا  -:زطائل الدكخىزاه :-

ص ٖ .اص ٫ماَغ ؾُض ؤخمض ألالٟي  -الخماًت الجىاثُت للبِئت – صعاؾت م٣اعهت – عؾالت ص٦خىعاٍ – ٧لُت الخ٣ى – ١حامٗت

اإلاىهىعة – ٖام  2008م .
ً
 زالثا  -:املؤجمساث العلمُت والدوزٍاث :ص .باعٖه ال٣ضس ى – ٖ٣ىبت ؤلاٖضام فى ال٣ىاهحن الىيُٗت والكغاج٘ الؿماوٍت – مجلت حامٗت صمك – ٤اإلاجلض  -19الٗضصالشاوي

-1

– ٖام  2003م .
-2

ص .ؾٗض خماص ال٣باثلي – الجؼاءاث الجىاثُت البُئُت في الدكغَٗاث اللُبُت – بدث ميكىع يمً ؤٖما ٫ماجمغ ال٣اهىن والبِئت –

حامٗت َىُا – في الٟترة مً  24-23ابغٍل 2018م .
-3

ص .قٗبان مدمىص مدمض الهىاعي – ٖ٣ىبت ؤلاٖضام بحن ؤلالٛاء وؤلاب٣اء – مجلت حامٗت ؾغث الٗلمُت – الٗلىم ؤلاوؿاهُت –

اإلاجلض الغاب٘ -الٗضص ألاوٖ – ٫ام  2014م  " -،الخماًت الجىاثُت لآلزاع في الدكغَٗحن اللُبي واإلاهغي " – بدث ميكىع – مجلت ؤبدار –
الؿىت الغابٗت – الٗضص الؿاب٘ ً -ىهُى  2019م – ٧لُت ال٣اهىن – حامٗت ؾغث .
-4

ق٨غي ؾالم ؾُٗض  -ؤزغ مُاٍ الهغ ٝالهحى ٖلى جلىر اإلاُاٍ الجىُٞت في مضًىت الهىث – مجلت ألاؾخاط – حامٗت َغابلـ-

الٗضص  2017 - 14م .
-5

صٖ .بضهللا ألاقٗل  -خماًت البِئت البدغٍت للخلُج الٗغبى مً الخلىر – اإلاجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن الضولى – الٗضصٖ - 26ام

 1980م .
-6

ص ٞ .غج نالح الهغَل -حغاثم جلىر البِئت في ال٣اهىن اللُبي واإلا٣اعن -مً ميكىعاث حامٗت بىٛاػي  -بىٛاػي -لُبُا – الُبٗت

ألاولى  -لؿىت  1999م .
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د .شعبان
مدمىد مدمد الهىازي

ص .مدمض اإلاضوي بىؾا -١الجؼاءاث الجىاثُت لخماًت البِئت في الكغَٗت والىٓم اإلاٗانغة – اإلاجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت

والخضعٍب – اإلاجلض  -16الٗضص . 31
-8

ص .مدمض ٢اؾم ٖبضهللا – جلىر الٗ٣ل وجلىر البِئت – مجلت اإلاٗغٞت  -الٗضص  - 482ؾىت  1999م .

-

ً
زابعا  -:اللىاهين والدشسَعاث :

-1

ال٣اهىن اإلاهغي البُئى ع٢م ( )4لؿىت 1994م واإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م  9لؿىت  2009م .

-2

ال٣اهىن اللُبى ع٢ــم  15لؿىت  2003م الهاصع بخاعٍش  2003 / 8 / 16م بكإن خماًت وجدؿحن البِئت .

-3

اإلاغؾ ــىم الؿ ــلُاوى لؿلُىت ٖمان ع٢ــم  2001/114بةنضاع ٢اهىن خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر البِئت .

-4

ال٣اهىن الٗماوى ع٢م  10لؿىت  1982م .

-5

ال٣اهىن اإلاٛغبى ع٢م  11.03بكإن خماًت واؾخهالح البِئت اإلااصة (  – ) 3الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5118الهاصع بخاعٍش  15مً عبُ٘

آلازغ ً 19 – 1424ىهُه  2003م .
-6

ال٣اهىن الخىوس ى ع٢م  91لؿىت  1989م .

-7

ال٣اهىن الجؼاثغي ع٢م  7 3لؿىت  1982بكإن خماًت البِئت .

-8

٢اهىن خماًت البِئت ألاعصوي ع٢م  52لؿىت  2009م .

-9

ال٣اهىن الُمنى ع٢م ( )26لؿىت 1995م نضع بغثاؾت الجمهىعٍت – بهىٗاء -بخاعٍش  /5 :مً حماص الشاوي َ1416/ـ  -اإلاىاٞـ/29 : ٤

ؤ٦خىبـغ1995/م
 -10ال٣اهىن ال٩ىٍتي ع٢م  21لؿىت  1995بةوكاء الهُئت الٗامت للبِئت اإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م  42لؿىت  2014م -بكإن خماًت البِئت،
٢اهىن خماًت بلضًت ال٩ىٍذ مً ؤزُاع الخلىر البُئى ؾىت 1972م .
-11

٢اهىن خماًت وجدؿحن البِئت الٗغاقي ع٢م  27لؿىت 2009م .

-12

ال٣اهىن الاجداص nلضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ع٢م ( )24لؿىت  1999م اإلاٗض ٫بال٣اهىن الاجداصي ع٢م ( )20لؿىت 2006م

بكإن خماًت البِئت وجىمُتها.
 -13مجمىٖت الدكغَٗاث الجىاثُت اللُبُت – الجؼء ألاو – ٫الٗ٣ىباث .
ً
 خامظا  -:املساجع ألاجىبُت :1– PrrtitLaousse en couleurs 1980 .
2 - Prrtit Robert ,Paris , 1968.
ً
 طادطا  -:مىاكع إلاهترهذ :- https://www.skynewsarabia.com/technology/1328625
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الظلطت الراجيت ملأمىز الضبط القضائي في جفخيش املظنن دزاطت في القاهىن اليمني
Inherent Power of Judicial Officer in Searching Houses
A Study on Yemeni Law

د.محمد أحمد محمد الىىهه املخالفي -أطخاذ العلىم الجىائيت املشازك -مليت الدزاطاث العليا -أمادًميت الشسطت-
اليمن
امللخظ :

تهذف الذساظت ئلى حعلُي المىءِلى ظلىت مأمىس المبي اللماتي في جفخِؾ اإلاعىً في اللاهىن الُمني وىن الخفخِؽاظشاء ماط بالخشٍت الصخفُت
ّ
للفشد واهتهان لخشمت معىىه الؼخماله ِلى البدض في معخىدُ أظشاسه التي ٌععى لالخخفاً بها لىخذه وٍأمً فُه ِلى هفعه وماله وِشله ،ئال ّأن رلً
ً
لِغ مىللا وئهما هى ملُذ بالتزام الفشد في جفشفاجه وأفّاله للىٍم العاةذة في اإلاجخمْ وئرا وكّخجشٍمت مىه؛ فان اإلافلخت الّامت جلخض ي جفخِؾ معىىه
لمبي أدلت الجشٍمت.
الهلماث املفخاحيت :العلىت الزاجُت -مأمىس المبي اللماتي -الخفخِؾ -كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت -اإلاتهم.

Abstract:
The study aims to shed light on the authority of the judicial officer in executing searches of
houses under Yemeni law, since the searches are a procedure that violates the personal freedom of
the individual and violates the sanctity of the person’s home. This procedure also involves searching
the repository of the secrets that a person seeks to keep for his/her own, and the home is a place
where a person feels safe for himself, his money and his honor. However, this is not absolute but
rather restricted to the individual’s adherence to the prevailing systems in the society, and if a crime
is perpetrated by the person, the public interest then requires searching the person’s home to seize
evidence of the crime.
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مقدمت:
الخمذ هلل سب الّاإلاحن والفالة والعالم ِلى أؼشف اإلاشظلحن هبِىا مدمذ وِلى آله وصخبه أظمّحن ..أما بّذ:
فان الذظخىس الُمني كذ خشؿ ِلى خم الصخق في خشمت معىىه ،ئر هفذ اإلاادة ( )52مىه ِلى َ
أن "
ً
للمعاهً ودوس الّبادة ودوس الّلم خشمت وال ًجىص مشاكبتها أو جفدؽيها ئال في الخاالث التي ًبُنها اللاهىن "( )1ومإدي
خشمت اإلاعىً(ّ )2
أن ؤلاوعان بدىم وبُّخه الخاـت له خفىـُاث ومؽاِش راجُت ،وِالكاجه خاـت به؛ فال ًمىً أن
ًخمخْ بزلً ،ئرا لم ًىً له ميان ًأوي ئلُه ،وَؽّش فُه بالعىُىت ،وٍىمئن ِلى خُاجه الضوظُت وألاظشٍت،وَعتر
ِىساجه بمىأي ًِ جذخل الغحر ،وبزلً ًيىن الذظخىس الُمني ،كذ أهذ ِلى خم ؤلاوعان في خشمت معىىه ،وسفّه ئلى
مفافي الخلىق الذظخىسٍتِ ،لى اِخباس أن الذظخىس ٌّذ العُاط اإلاىُْ الزي ًدمي الخُاة الخاـت لألشخاؿ مً
الخّذًاث الخّعفُت التي كذ جلْ مً ألافشاد الّادًحن أو مً سظاٌ العلىت الّامت.
ّ ّ
وئرا وان الخم في خشمت اإلاعىًٌّ ،ىد ِلى ـاخبه باإلاىفّت،ئال أهه ئرا جم اظخّماٌ هزا الخم بلفذ ؤلالشاس
َ
بالغحر؛ فاهه ًيخج ِىه معإولُت مشجىبه ،ألن مً وبُّت ألامىس في أي مجخمْ مىٍم أال جيىن خشٍت الفشد مىللت بال
خذود ،ودون لىابي جىٍمها،وِلى رلً؛ فان خشمت اإلاعىً لِعذ مىللت ،وئهما هي ملُذة بأن ًلتزم الصخق في
جفشفاجه وأفّاله للىٍم التي ٌعحر ِلُه اإلاجخمْ ،ألامش الزي ًترجب ِلُه أن ًخّشك الخم في خشمت اإلاعىً لبّن
ُ
اللُىد واإلاعاط ئرا ما اسجىبذ الجشٍمت الِخباساث جدلُم اإلافلخت الّامت واكخماء جىكُْ الّلاب ِلى اإلاتهم ،مما
ٌعخىظب جخىٍل ألاظهضة اإلاّىُت بميافدت ؤلاظشام اجخار ؤلاظشاءاث اإلااظت بدشمت اإلاعىً لمبي أدلت الجشٍمت
اإلاشجىبت ،وجفخِؾ اإلاعىً هى ئخذي الىظاةل اللاهىهُت للخفىٌ ِلى دلُل مادي لذ مشجىب الجشٍمت،وِلى رلً
ّ
فان دساظدىا لهزا اإلاىلىُ ظخيىن ًِ خلُلت جفخِؾ اإلاعىً وجىُُفه ولىابي جفخِؽه اإلاىلىُِت والؽيلُت.
ً
ً
أوال :أهميت الدزاطت :جشظْ أهمُت الذساظت ئلى أنها جىاولذ مىلىِا ًذخل في ئواس كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت
ً
الُمني ،وِلى وظه الخفىؿ اإلاادة ( )102مىه ،وجىدعب هزه الذساظت أهمُتها ـ أًما ـ أنها جدىاوٌ ظلىت ًملىها
مأمىس المبي اللماتي في مشخلت مً مشاخل الذِىي الجضاةُت ،وجضٍذ ألاهمُت ّ
أن الخىأ في جىبُم اللاهىن ًترجب

ً
ِلُه آزاسا اظشاةُت هامت ،جخمشل بخّشك الاظشاء لجضاء البىالن ،وآزاس مىلىُِت هامت ًشجب ِليها اإلاعإولُت
الصخفُت إلاأمىسي المبي اللماتي ظىاء أواهذ ظضاةُت أم جأدًبُت أم مذهُت ،وهزا ئلخاق المشس باألفشاد ،دون مبرس
أو ظىذ كاهىوي ظلُم.

(( 1تراجع ادلادة ; 8من دستور دولة الكويت وادلادة ; 8من الدستور ادلصري لعام 4102م.
(( 2تراجع ادلادتني 080، 0/04من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين رقم  08لسنة 0<<2م ،اجلريدة الرمسية ،العدد التاسع عشر ،اجلزء الرابع ،لسنة 0<<2م،
وادلادتني ; :< ،:من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت رقم  0:لسنة 0<91م ،يراجع التشريعات الكويتية ( )8اجلزء األول ،قانون اجلزاء
وقانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية ،سلسلة تصدرىا مجعية احملامني الكويتية.
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ً
ثاهيا :إشهاليت الدزاطت :جٍهش ئؼيالُت الذساظت مً حعاؤٌ سةِغ وهى:
ما هي العلىت الزاجُت إلاأمىس المبي اللماتي في جفخِؾ اإلاعىً؟ وٍخفشُ ِىه الدعاؤالث آلاجُت:هُف ًباؼش مأمىس المبي اللماتي هزه العلىت؟ما مىكف اللاهىن الُمني منها؟ما هي خلُلت جفخِؾ اإلاعىً؟ما الخىُُف اللاهىوي لخفخِؾ اإلاعىً؟ما هي المىابي اإلاىلىُِت والؽيلُت لخفخِؾ اإلاعىً؟ً
ثالثا :أهداف الدزاطتٌّ :ىد الهذف مً الذساظت ئلى الخّشٍف الذكُم لىىاق العلىت الزاجُت إلاأمىسي
المبي اللماتي في جفخِؾ معىً اإلاتهم في ئخذي أخىاٌ الجشٍمت ،وبُان خذودها وأولاِها ولىابىها ،ختى ًخطر
ً
اإلاىلىُ وجترسخ أخيامه في أرهان مأمىسي المبي اللماتي ،ليي ال ًخشظىا ًِ الىىاق اإلادذد كاهىها لهزه العلىت.
ً
زابعا :مىهج الدزاطت :جشجىض هزه الذساظت ِلى اإلاىهج الاظخلشاتي ،الزي ٌّخمذ ِلى اظخلشاء ألاظضاء اإلاخّللت
بمىلىُ الذ اظت ،لِعخذٌ منها ِلى ظضةُاث ًمىً حّمُمها ِلى اليل باِخباس ّ
أن ما ٌعشي ِلى الجضء ٌعشي ِلى
س
اليل ،وهزلً ِلى اإلاىهج الاظخيباوي الخدلُلي ،وٍخدلم رلً بذساظت اإلابادب واللىاِذ الّامت التي جدىم مىلىُ
الذساظت ،ومً زم ًمىً جىبُلها ِلى أظضاء الذساظت.

املبحث ألاول :حقيقت جفخيش املظنن وجنييفه.
ًلخض ي ُخعً البُان إلاىلىُ البدض البذء بخدذًذ ماهُت الخفخِؾ ألاظاظُت ،وبُان مّىاه ،وجدذًذ ظماجه
التي جفُذ مّشفت ظىهشه ،وبما ًإدي ئلى ئدسان ماهُخه الخلُلُت ،وجىُُفه اللاهىوي ،وهى ما ظىبُىه في اإلاىلبحن
آلاجُحن:
املطلب ألاول :ماهيت الخفخيش.
واف إلاّنى الخفخِؾ الزي ًذوس خىله
بُان ٍ
ًخّحن لبُان ماهُت الخفخِؾ مّشفت ما ًذٌ ِلى وظىده ،باًشاد ٍ
البدض ،ألن اًشاد اإلاّنى ألاولي للخفخِؾ أمش الصم إلاّشفت اللفذ مىه ،و اًماح ظالمت اظخخذامه للذاللت ِلى اإلاّنى
اإلالفىد مىه ،وهى ما ظىىضخه في الفشِحن آلاجُحن:
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الفسع ألاول :حعسيف الخفخيش
ً
أوال :الخعسيف في الىطىص القاهىهيت:
لم ٌّشف كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني(الخفخِؾ)هما فّل باليعبت إلظشاء(اللبن)( )1وجخفُفه للمادة
الشاهُت لبُان مّاوي بّن اليلماث والّباساث الىاسدة فُه ،ئر مً اإلامىً اظخخالؿ حّشٍف جفخِؾ اإلاعىً مً هق
ً
اإلاادجحن ( )138 ،136مىه()2فالخفخِؾ وفلا لزلً ٌّني " البدض في أي ميان و لبي ألاوساق وألاظلخت ،وول ما
ًدخمل أهه اظخّمل في اسجياب الجشٍمت ،و ًفُذ في هؽف خلُلتها".
ً
ثاهيا :الالخعسيف في الفقه.
ئرا أدلفىا بىٍشها هدى الفله ظىجذ أهه كذ كُل في جفخِؾ اإلاعىً حّاسٍف مخّذدة؛ فلذ رهب البّن ئلى
حّشٍفه بأهه" البدض في مجزٌ اإلاتهم باِخباسه معخىدُ ظشه ًِ ألاؼُاء وألاوساق التي جفُذ في هؽف الخلُلت باليعبت
لجشٍمت اسجىبذ"()3أو هى " البدض ًِ الص يء في معخىدُ العش"()4أو هى" الاوالُ ِلى مدل مىده اللاهىن خماًت
ً
ً
خاـت باِخباسه معخىدُ ظش ـاخبهٌ ،عخىي في هزا أن ًيىن اإلادل معىىا أو ما في خىمه أو شخفا"()5أو هى"ئظشاء
مً ئظشاءاث الخدلُم ،جلىم به ظلىت خذدها اللاهىنٌ ،عتهذف البدض ًِ ألادلت اإلاادًت لجىاًت أو ظىدت جدلم
وكىِها في مدل خاؿ ًخمخْ بالخشمت بغن الىٍش ًِ ئسادة ـاخبه"()6أو هى" ئظشاء جدلُم ًلىم به مىٌف مخخق
ً
ً
للبدض ًِ أدلت مادًت لجىاًت أو ظىدت ،ورلً في مدل خاؿ أو لذي شخق وفلا لألخيام اإلالشسة كاهىها"()7أو هى "
ئظشاء مً ئظشاءاث الخدلُم بملخماه ًلىم اإلادلم أو مً ًأرن له مً سظاٌ المبىُت اللماةُت بالبدض في مجزٌ
شخق مّحن ِلى أؼُاء جخّلم بجىاًت أو ظىدت كامذ كشاةً كىٍت ِلى خُاصجه لها"()8أو هى "الذخىٌ في ميان ًخمخْ
(.)9

بالخشمت باِخباسه معخىدِا ألظشاس ـاخبه ،للبدض ًِ ألادلت اإلاادًت التي جفُذ في هؽف الخلُلت في ظشٍمت وكّذ"
وكّذ"

(.)9

(( 1تراجع ادلادة  :1إجراءات جزائية ميين ،وادلادة ; 2من اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 2تراجع ادلادة  ;8من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 3د.حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،اجلزء األول ،الدعوى اجلزئية وادلدنية0<;: ،ـ ;;<0م ،ص; ،29د.زلمد بن زلمد سيف شجاع،
شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،الطبعة اخلامسة ،ص.81:
(( 4د.عوض زلمد ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،اجلزء األول ،الدعوى اجلنائية ـ الدعوى ادلدنية ـ التحقيق ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية0<<1 ،م ،ص،8:1
د.مطهر عبده زلمد الشمريي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ،أوان للخدمات اإلعالنية ،صنعاء ،الطبعة الثانية4112 /4118 ،م ،ص.0:9
(( 5د.حسن صادق ادلرصفاوي ،أصول اإلجراءات اجلزائية باجلمهورية العربية اليمنية0<;: ،م ،ص.4<0
(( 6د.سامي حسين احلسيين ،النظرية العامة للتفتيش يف القانون ادلصري وادلقارن ،دار النهضة العربية ،القاىرة0<:4 ،م ،ص.8:
(( 7د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،اجلزء الثاين ،الضبط والتفتيش ،مطبعة جامعة القاىرة ،الطبعة ألوىل0<:; ،م ،ص.02
(( 8مأمون زلمد سالمة ،اإلجراءات اجلنائية يف التشريع ادلصري (اجلزء األول) ،دار النهضة العربية ،القاىرة4110 ،م ،ص;.92
(( 9د.حامد راشد ،أحكام تفتيش ادلسكن يف التشريعات اإلجرائية العربية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األوىل0<<; ،م ،ص.40
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ًدبحن مً الخّشٍفاث التي كُلذ في الخفخِؾ ،بأنها وضخذ وبُّخه والهذف مً اجخاره واإلادل الزي ًىفب
ِلُه هزا ؤلاظشاء ،لزلً فان مٍّم هزه الخّشٍفاث ـ ِذا الخّشٍفحن الشاوي وألاخحر ـخذوس في مّنى واخذ بأن الخفخِؾ
َ
ئال بأمش مً العلىت اللماةُت اإلاخخفتّ ،
وأن هزه
مً خُض ألاـل مً ئظشاءاث الخدلُم ،وال ًجىص اللُام به
الخّشٍفاث ،كذ وضخذ بأن الهذف مً جفخِؾ اإلاعىً ،هى ظمْ ول ما ًذٌ ِلى اسجياب الجشٍمت ،ولبىه في ميان
مىده اللاهىن خشمت مً أظل الىؽف ًِ خلُلت الجشٍمت التي خفلذ بالفّل ،ومً ظاهبىا ًمىً حّشٍف جفخِؾ
اإلاعىً في مجاٌ بدشىا بأهه "دخىٌ مأمىس المبي اللماتي ئلى ميان له خشمت ومعخىدُ ظش ظاهىه،وبذون ئسادجه،
للبدض ًِ ألادواث وألاؼُاء اإلاخّللت بجشٍمت مُّىت وكّذ ،لمبىها وهؽف خلُلتها ،وكامذ دالةل وافُت ِلى
وظىدها فُه ،ووعبتها ئلى فاِلها".
ً
ثالثا :الخعسيف لدي القضاء.
ّ
لم ًفذس ًِ اللماء في الُمً حّشٍف لخفخِؾ اإلاعىً ،ئال أهه ًمىً الاظخفادة مً أخيام اللماء اإلافشي،
ً
وىن اللماء الُمني ٌعترؼذ في بّن أخيامه باألخيام الفادسة ًِ اللماء اإلافشي ،وهٍشا لخلى كاهىن ؤلاظشاءاث
الجىاةُت اإلافشي( )1مً حّشٍف لخفخِؾ اإلاعىً؛ فلذ جفذث مدىمت الىلن اإلافشٍت الى حّشٍفه بأهه ئظشاء مً
ئظشاءاث الخدلُم ،جأمش به ظلىت مً ظلىاجه بمىاظبت ظىاًت أو ظىدت وكّذ ،وصخذ وعبتها ئلى شخق مّحن،
(.)2

وكُام دالةل وافُت للذخىٌ ئلى معىىه لخفخِؽه
الفسع الثاوي :طماث جفخيش املظنن.

ً
ً
أوال :الدخىل إلى املظنن بغير إزادة طالىه وزغما عىه.
وٍخدلم رلً بذخىٌ مأمىس المبي اللماتي ئلى اإلاعىً اإلاشاد جفخِؽه أو ملخلاجه مً أي ميان ،فله الذخىٌ
ً
مً باب اإلاعىً ،أو هافزجه ،أو ظىسه ،أو ظىذ معىً مجاوس()3بغحر ئسادة ظاهىه وسغما ِىه ،وبذون سلاء الصخق
الخالْ له،أي أهه ًخممً ِلى كذس مً الجبر وؤلاهشاه خُض أهه حّشك كاهىوي لخشمت اإلاعىً بغحر ئسادة ـاخبه،
ً
ً
ً
وئرا وان ألاـل خشمت اإلاعىً ِلى اِخباس أن اإلاعىً ًخخزه الصخق مأمىا له ،ومعخىدِا لعشه ومياها لشاخخه ،فان
ً
اللاهىن أظاص اإلاعاط بهزه الخشمت جدلُلا للمفلخت الّامت ،واإلاىاصهت بحن ظلىت الذولت في جىكُْ الّلاب ِلى مشجىب
الجشٍمت وبحن جمخْ الفشد بدشمت معىىه ،باجخار بّن ؤلاظشاءاث التي كذ جىىىي ِلى اهتهان لبّن الخلىق
ً
ألاظاظُت له ،ومً رلً جفخِؾ اإلاعىً ظبرا وبذون سلاء واخخُاس ـاخبه متى جىافشث المماهاث اإلاىفىؿ ِليها

(( 1قانون اإلجراءات اجلنائية رقم  081لسنة 0<81م ،الوقائع ادلصرية ،العدد  ،<1الصادر يف 0<80/01/08م ،وتعديلو بالقانون رقم  00لسنة 410:م،
اجلريدة الرمسية ـ العدد (0:تابع) يف  4:إبريل 410:م.
(( 2نقض مصري  ،0<88/0/00رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،9ق ،020ص; .24ونقض مصري  ،0<8</00/8س ،01ق ،0;4ص.0;4
(( 3نقض مصري  ،0<88/8/41رلموعة القواعد القانونية ،ج ،8رقم  ،8:9ص.2;1
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ً
كاهىها()1أما ئن ظشي الخفخِؾ للبدض ًِ أدلت الجشٍمت بشلاء ـاخب اإلاعىً ،واهخفى الجبر وؤلاهشاه ،فال ًيىن
ً
جفخِؽا ،وئهما مجشد اوالُ ومّاًىت.
ً
ثاهيا :املظاض بحسمت املظنن.
لألشخاؿ واإلاعاهً ودوس الّبادة ودوس الّلم خشمت ،وخشمت اإلاعىً حؽمل ول ميان معىس أو مداه بأي
ً
ً
خاظض متى وان معخّمال أو مّذا للمأوي أو لخفَ ألاؼُاء()2ولزلً فان خشمت الصخق هي مفذس خشمت معىىه
وأظاظها ،والخماًت التي جلشسها اللىاهحن لِعذ الخماًت الصخق أو اإلاعىً لزاتهما ،وئهما لخماًت الخلىق ،والخم
الزي ًدمُه اللاهىن ِىذما ًجشم اهتهان خشمت اإلاعىً ،هى خم الفشد في أن ًمىْ الغحر مً الاوالُ ِلى مٍاهش خُاجه
الخاـت( )3وحّذ خشمت اإلاعىً مً أهم ِىاـش الخم في خشمت الخُاة الخاـت ،والتي جترهض فيها خفىـُاث ؤلاوعان،
َ
خُض ًىّم بالعىُىت والهذوء والاومئىان ،ولزلً كُل بأن اإلاعىً ما جمذ حعمُخه بهزا الاظم ،ئال ألن ؤلاوعان ًجذ
ً
فُه العىُىت ،وٍىفشد بزاجه وبأظشجه وباإلالشبحن ئلُه بُّذا ًِ أِحن آلاخشًٍ و اظماِهم ،وٍخدشس مً اللُىد التي
جىبل خُاجه الاظخماُِت ،لُِّؾ في خلىجه ،لهزا ال ًيبغي للغحر أن ًلخدم ِلُه معىىه بغحر سلاه ،ألن للبُىث
أظشاسها وألصخابها خفىـُاتهم(.)4
ً
وخشمت اإلاعىً لِعذ ملفىدا بها أي خم مالي ًخّلم بها ،وئهما حّني بدماًت الخشٍت الفشدًت ،وغني ًِ البُان
فان اإلاؽشُ ال يهخم بدماًت الخلىق اإلاالُت لألفشاد في معاهنهم ،وئهما ٌّمل ِلى خماًت خم العش ،أو خم ظشٍت
اإلاعىً ،وهزا الخم ًخّلم بدشمت اإلاعىًٌ ،عخىي في رلً بأن ًيىن له ِلُه خم ملىُت أو خم اًجاس ،أو خم
اظخّماٌ أو اهخفاُ ،وَعدىذ الخم في العش ئلى لشوسة اخترام ؤلاوعان لخفىـُاجه و اظشاسه.
ً
ثالثا :وطيلت للبحث عن ألادلت املادًت للجسيمت.
ً
َ
ألاـل أن للمعىً خشمت الًجىص اإلاعاط بها ،ئال ئرا وظذ ما ًبرس رلً كاهىها ،وهى وكىُ ظشٍمت ووظذث
ً
دالةل وافُت جذٌ ِلى أن ـاخب اإلاعىً كذ اسجىبها ،أو وان ؼشٍيا فيها ،وٍدىص أؼُاء جفُذ في هؽف غمىك
الجشٍمت ،ولزلً فان الخفخِؾ ٌّذ وظُلت هامت للبدض ًِ ألادلت اإلاادًت اإلاخّللت بالجشٍمت التي اسجىبذ؛فال ًجىص
اظشاؤه للخدلم مً ظشٍمت ًخص ى وكىِها،و"ألادلت اإلاادًت هي أؼُاء بدىم جيىٍنها وراجُتها أو ـلتها بالىاكّت مدل
البدض جمىً مً ئظشاء اظخيخاظاث خىٌ الجشٍمت وأظبابها وٌشوفها وخىٌ اإلاتهم هأداة الجشٍمت والص يء اإلادخفَ
ُ
بأزش مً آزاسها والىلىد وغحرها مً اللُم اإلاخدفلت مً الجشٍمت وجلذم ألادلت اإلاادًت أزىاء اإلاداهمت ،وئرا ئظخداٌ رلً
(( 1د.حامد عبداحلكيم زلمود راشد ،احلماية اجلنائية للحق يف حرمة ادلسكن ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاىرة0<;: ،م ،ص.888
(( 2تراجع ادلادة  0/04وادلادة  080من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،وادلادة ; :وادلادة < :من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 3د.زلمد عودة اجلبور ،االختصاص القضائي دلأمور الضبط ،دراسة مقارنة ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت ،الطبعة األوىل ،0<;9 ،ص.8;0
(( 4د.آدم عبدالبديع آدم حسني ،احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ومدى احلماية اليت يكفلها لو القانون اجلنائي ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة
القاىرة4111 ،م ،ص.818
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بعبب وبُّت الص يء وظب ئِذاد الفىس والشظىم وئلخاكها باإلالف"()1وٍيىن مفذس ألادلت اإلاادًت"اإلاادة"ولها اسجباه
بّىاـش مادًت هاولت بزاتها،وهي ال جىفب ِلى الىاكّت مباؼشة ،وئهما ِلى ِالكت بأزش مادي ،وجدخاط ئلى اظخيباه
ِللي ،وٍيخج ِنها اكخىاُ اللاض ي بفىسة مباؼشة()2والتي ًمىً الىـىٌ ئليها باإلاّاًىت أو الخفخِؾ أو المبي.
املطلب الثاوي :الخنييف القاهىوي للخفخيش.
بحن اللاهىن ِلى ّ
أن الخفخِؾ الزي ججشٍه أو جأمش به الىُابت الّامت للمعاهً ِمل مً أِماٌ الخدلُم ،ولىىه
لم ًبحن جىُُف الخفخِؾ الزي ًلىم به مأمىس المبي اللماتي للمعاهً في ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة،وهى ما
ظيخيلم ِىه في الفشِحن آلاجُحن:
الفسع ألاول :جنييف جفخيش املظنن.
ً
أوال :جفخيش املظنن اجساء جحقيق.
خذدث اإلاادة ( )138ئظشاءاث ظضاةُت ًمنيِ ،لى ّ
أن جفخِؾ اإلاعىً ِمل مً أِماٌ الخدلُم( )3فهى ال ًباؼش
ً
َ
ئال بفذد ظشٍمت جدلم وكىِها ،وجدشهذ بؽأنها الذِىي الجضاةُت ،ومً زم ال ًيىن ظابلا ِلى بذء الخدلُم
اللماتي،ولزلً فان مُّاس الخمُحز بحن ئظشاءاث الخدلُم وئظشاءاث الاظخذالٌ ،ال ٌّىد ئلى اخخالف الجهت التي جباؼش
ً
أًا منهما ،فلذ ًلىم مأمىس المبي اللماتي باإلظشاةُحن( )4وئهما مُّاس الخمُحز بُنهماٌّ ،ىد ئلى وكذ ؤلاظشاء والغاًت
َ
مىه ،فمً خُض الخخابْ الضمني لإلظشاءاث ،فان اظشاءاث ظمْ الاظخذالٌ ما هي ئال مجشد جمهُذ أو جدمحر للخدلُم في
الجشٍمت اإلاشجىبت ،وظابلت ِلى الذِىي الجضاةُت،أما مً خُض الغاًت ،فان ئظشاءاث الاظخذالٌ غاًتها ،هى ظمْ
اإلاّلىماث والبُاهاث اإلاخّلم بالجشٍمت ًِ وشٍم البدض والاظخلفاء،وحّلب مشجىبيها،وما ًخىافش مً ِىاـش الخدشي
وؤلازباث دون الغىؿ في أِماق اللمُت()5أما ئظشاءاث الخدلُم؛ فانها جأحي بّذ مشخلت الاظخذالالث ،وغاًتها جمدُق
ألادلت ِلى وكىُ الجشٍمت ووعبتها ئلى فاِل مّحن للىـىٌ ئلى جلذًش اللاةم باظشاء الخدلُم ئلى مذي داللت هزه ألادلت
ظىاء بازباث الجشٍمت ،ومً زم سفْ الذِىي أمام اللماء ،أو هفيها ئرا ُ جخذ هفت أدلت البراءةَ ،
وأن ما هخج ِىه مً
س
أدلت ًفلر ألن ٌُّخمذ ِليها في ئـذاس الخىم(.)6

(( 1ادلادة  821إجراءات جزائية ميين.
(( 2د.أمحد ضياء الدين خليل ،مشروعية الدليل يف ادلواد اجلنائية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاىرة ،0<;0 ،ص ،8:2د.أمحد أبو القاسم ،ادلفهوم
العلمي والتطبيقي للدليل اجلنائي ادلادي ،رللة مركز حبوث الشرطة ،أكادميية الشرطة ادلصرية ،القاىرة ،العدد السابع والعشرون ،يناير 4118م ،ص.098
(( 3كانت ادلادة  044من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  :لسنة <0<:م يف اجلمهورية العربية اليمنية سابقاً ،تُعطي سلطة التفتيش للبحث عن األشياء واآلثار
اخلاصة باجلرمية اليت جيري مجع االستدالالت أو حصول التحقيق بشأهنا واليتجاوز إىل سواه.
(( 4د.أمحد عوض بالل ،اإلجراءات اجلنائية ادلقارنة والنظام االجرائي يف ادلملكة العربية السعودية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،0<<1 ،ص.444
(( 5تراجع ادلادة  <0إجراءات جزائية ميين ،وادلادة < 8من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 6د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاىرة4118 ،م ،ص;.4:
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ً
ثاهيا :آلاثاز املترجبت على جنييف جفخيش املظننً :ترجب ِلى جىُُف جفخِؾ اإلاعىً ِلى أهه اظشاء جدلُم ما
ًأحي:
ً
 -1أن جفخِؾ اإلاعىً ٌّذ داةما مً ئظشاءاث الخدلُم()1ولِغ مً ئظشاءاث الاظخذالالث؛ فهى ِمل
ً
مً أِماٌ العلىت اللماةُت الخم ِلى الخدلُم أو مّاـش له ،ولِغ ظابلا ِلُه ،ولزلً ًخىلب مُّاس
الخدلُم في الخفخِؾ ،وكىُ ظشٍمت ،وئكامت الذلُل ِلى اسجياب الجاوي لها ،وبذء الخدلُم فيها؛ فال ًجىص ئظشاء
َ
الخفخِؾ ئال بّذ سفّها مً الجهت اإلاخخفت بزلً ،وهزا وظىد دالةل وافُت ِلى اتهام شخق ما باسجياب ظشٍمت،
ً
ظىاء بىـفه فاِال أو ؼشٍيا فيها(.)2
ّ
 -2أن جفخِؾ اإلاعىً ٌّذ مً ئظشاءاث الخفىمت الجىاةُت ،والخفىمت ما هي ئال"مجمىِت مً
()3
ألاِماٌ ؤلاظشاةُت مخخابّت مىز جدشًٍ الذِىي وجيخهي بفذوس خىم باث ،أو بعبب آخش مً أظباب الاهلماء"
ً
وأوشافها الىُابت الّامت واإلاتهم،وله مماسظت خم الذفاُ ،فمال ًِ اللاض ي ،ألهه ال خفىمت بغحر كاض ي ،وخُض
أن جفخِؾ اإلاعىً مً ئظشاءاث الخدلُم؛ فاهه ال ًجىص اجخارها كبل جلذًم ؼيىي أ و ئرن أو ولب وأظاص
اللاهىن الُمني جلذًم الؽيىي ئلى أخذ مأمىسي المبي اللماتي()4وحّذ الؽيىي كذ كذمذ في اإلاُّاد ،ئرا جم
ً
ً
جلذًمها ئلى أي مً مأمىسي المبي اللماتي ،ولى وان غحر مخخق مياهُا أو هىُِا بالجشٍمت التي جم جلذًم
الؽيىي ِنها ،ختى ولى كذمذ هزه الؽيىي في غحر الذوام الشظمي ،وال ًترجب أزشها في جدشًٍ الذِىي
َ
الجضاةُت،ئال بّذ جدىٍلها ئلى ـاخب اخخفاؿ(.)5
 -3أهه ال ًجىص لعلىت الخدلُم مباؼشة اظشاء جفخِؾ اإلاعىً ،أو أمش مأمىس المبي اللماتي لللُام
به ،ئرا أـذسث أمشها بالخفشف في الخدلُم ،ظىاء باإلخالت ئلى اإلاداهمت ،أو بأال وظه إلكامت الذِىي الجضاةُت(.)6
الجضاةُت(.)6
 -4أن جفخِؾ اإلاعاهً ال ًلخفش ِلى معىً اإلاتهم ،وئهما ًجىص جفخِؾ معىً غحر اإلاتهم ،ظىاء أوان
ً
ً
ؼاهذا أو مجىُا ِلُه ،أو ختى جىً له ِالكت بالجشٍمت التي وكّذ أم ال ،ورلً بلفذ لبي أؼُاء جفُذ في
هؽف الخلُلت ؼشٍىت أن جيىن هىان دالةل وافُت جشجر اخخماٌ لبي هزه ألاؼُاء في اإلاعىً اإلاشاد
جفخِؽه(.)7

(( 1د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص ،02د.حسن صادق ادلرصفاوي ،أصول قانون اإلجراءات
اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص ،8:0د.سامح السيد جاد ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية0<<8 ،م ،ص.482
(( 2د.حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص<.81
(( 3د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،4118 ،ص،490
(( 4تراجع ادلادة  29إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  8إجراءات جنائية مصري ،وادلادة < 8إجراءات جنائية مصري ،وادلادة < 01من قانون اإلجراءات واحملاكمات
واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 5د.سعود زلمد موسي ،شكوى اجملين عليو ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة ادلصرية ،القاىرة ،ص;.82
(( 6د.حامد راشد ،أحكام تفتيش ادلسكن يف التشريعات اإلجرائية العربية ،مرجع سابق ،ص<.8
(( 7د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.220
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الفسع الثاوي :جنييف جفخيش مأمىز الضبط القضائي للمظنن.
لم ًدذد كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني،جىُُف الخفخِؾ الزي ًلىم به مأمىس المبي اللماتي للمعىً
في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة،مما ًشحر الدعاؤٌ ًِ جىُُف هزا ؤلاظشاء،وما ئرا وان مً ئظشاءاث الخدلُم ،أو مً
ئظشاءاث الاظخذالالث ،وكذ زاس خالف في الفله خىٌ رلً؛ فلذ رهب البّن ئلى اِخباس جفخِؾ مأمىس المبي
()1

اللماتي للمعىً في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة مً ئظشاءاث الاظخذالٌ ،ولِعذ مً ئظشاءاث الخدلُم ؤلابخذاتي

وٍجذ هزا الشأي ظىذه أن الزي ًلىم به هى مأمىس المبي اللماتي ،وهى مً سظاٌ العلىت الّامت اإلايلفىن
بالخدشي وظمْ الاظخذالالث ،وأن ألاِماٌ التي ًماسظها في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ،حؽبه جلً التي ججشي في مشخلت
ظمْ الاظخذالالث ،ومً زم فهزا الخفخِؾ مً أِماٌ الاظخذالٌ ولِغ مً أِماٌ الخدلُم()2وأن الىابْ اللعشي أزىاء
مباؼشة هزا ؤلاظشاء ال ٌعخمذ مً وىهه مً ئظشاءاث الخدلُم ،وئهما مً خالت المشوسة الاظخصىاةُت ،وأن الخىظْ في
ظلىاث مأمىس المبي اللماتي في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ،جىفي مٍىت الىُذ والخّعف مً ظاهبه التي ًمىً أن
جشاس في غحرها مً الخاالث()3وأن الخفخِؾ في هزه الخالت فشلخه المشوسة الِخباساث جخّلم بهُبت الذولت لجمْ ألادلت،
ً
ً
لجشٍه ِلى الٍاهش مً ألامىس ،لىىه ال ٌعتهذف بدشا ًِ دلُل أو جىلُبا ًِ خلُلت(.)4
وٍزهب سأي ئلى أن الخفخِؾ ئظشاء مً ئظشاءاث الخدلُم ؤلابخذاتي؛ فال ًجىص اللُام به مً كبل مأمىس
َ
ئال ً
بىاء ِلى هذبه مً كبل ظلىت الخدلُم()5وٍجذ هزا الشأي ظىذه بأن الخفخِؾ ِمل مً أِماٌ
المبي اللماتي
ً
العلىت اللماةُت ،ئر أهه ًذخل أظاظا في اخخفاؿ الىُابت الّامت ،وٍيىن الخم ِلى الخدلُم أو مّاـش ئلُه ولِغ
ً
ً
ً
ظابلا ِلُه ،ومً زم ال ًدخاط ئلى هق ًلشسه( )6وئرا جم اللُام به مً غحر ظلىت الخدلُم؛ فاهه ٌّذ ِمال ئداسٍا أو
ً
بىلِعُا ،وغحر كاهىوي ،بل ُوٍجشم بملخض ى اللاهىن والذظخىس( )7أما الشأي العاةذ وألاسجر في الفله،فحري أن ؤلاظشاءاث
ً
ؤلاظشاءاث التي ًلىم بها مأمىس المبي اللماتي اظدىادا ئلى الجشٍمت اإلاؽهىدة ،ومً بُنها جفخِؾ اإلاعىً،هي
ئظشاءاث جدلُم،أِىاها اللاهىن له بففت اظخصىاةُت،وهي بدعب ألاـل مً ئظشاءاث الخدلُم ،ولزلً ًىسد

(( 1د.توفيق الشاوي ،فقو اإلجراءات اجلنائية ،اجلزء األول ،دار الكتاب العريب ادلصري ،الطبعة الثانية0<82 ،م ،ص<.4:

(( 2د .سامي حسين احلسيين ،النظرية العامة للتفتيش ،مرجع سابق ،ص<.08

( )3د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.499

(( 4د.حسن صادق ادلرصفاوي ،أصول قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين باجلمهورية العربية ادلنية ،مرجع سابق ،ص; ،48د.زلمد زكي أبو عامر ،اإلجراءات اجلنائية ،منشأة ادلعارف،
ادلعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الثانية0<<1 ،م ،ص.0<4
(( 5د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص ، 220د.سدران زلمد خلف ،سلطة التحقيق االبتدائي يف التشريع اجلنائي الكوييت وادلقارن ،رسالة الدكتوراه ،كلية
الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة ادلصرية ،القاىرة  ،0<;8،ص ،0<2د.زلمد زلمد سيف شجاع ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص.888
(( 6د.زلمد إبراىيم زيد ،تنظيم اإلجراءات اجلزائية يف القانون اليمين ،صنعاء0<;4 ،م ،ص.844
(( 7د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.220
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أصخاب هزا الاججاه هزه ؤلاظشاءاث ،جدذ ِىىان ظلىاث مأمىس المبي اللماتي في الخدلُم( )1وٍبرس أصخاب هزا
الاججاه فُما رهبىا ئلُه ئلى ما ًأحي:
-1

أن اللاهىن كذ صود مأمىسي المبي اللماتي بجاهب مً الخدلُم ًباؼشوهه ِلى ظبُل الاظخصىاء

في أخىاٌ مُّىت؛ ووظه الاظخصىاء أن اإلاهمت ألاظاظُت لعلىت المبي اللماتي هي ظمْ الاظخذالٌ ال ئظشاءاث
الخدلُم ،ووان ألاـل أن ًلخفش وؽاوهم ِلى ِملهم ألاظاس ي ،وأن ًداٌ بُنهم وبحن مباؼشة أي ِمل مً
ً
أِماٌ الخدلُم ،غحر أن اللاهىن لم ًلتزم بهزا ألاـل ِلى اوالكه ،بل خشط ِلُه في بّن ألاخىاٌ ،هضوال ِلى
خىم المشوسة اإلاىبشلت مً أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة ،والاِخباساث الّملُت ،مً اظل اإلادافٍت ِلى أدلت الجشٍمت
مً الّبض ،وظمْ ادلتها كبل أن ًذسهها المُاُ وجدلُم العشِت اإلاىلىبت ،ودون الخؽُت مً ئظاءة اظخّماٌ
هزه العلىت الهخفاء مٍىت الخىأ،وإلاا واهذ المشوسة جلذس بلذسها؛ فلذ خشؿ اللاهىن ِلى خفش الاظخصىاء في
ألُم الخذود وأخاوه بّذًذ مً المماهاث(.)2
 -2ئن الخىظْ في ظلىاث مأمىس المبي في أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة ،ال ٌّىد ئلى اِخباساث جخّلم
بهُبت الذولت؛ فهُبت الذولت جيىن بعّيها ئلى جدلُم الّذالت الجىاةُت ،دون الخّذي ِلى خلىق ألافشاد ،وئهما
ٌّىد الخىظْ ئلى اِخباساث اكخمتها مفلخت الخدلُم ،ألن جلُُذ ظلىت مأمىس المبي اللماتي في هزه الخالت
ّ
ًإدي ئلى هخاةج كذ جمشس بها الّذالت .فالٍشوف اإلادُىت بالجشٍمت اإلاؽهىدة ،جلخض ي أال ًخلاِغ مأمىس المبي
اللماتي ًِ واظب فشله ِلُه اللاهىن ،وخىله ظلىت اظخّماله( )3والخذخل العشَْ واإلاباؼش باظشاء الخفخِؾ،
ً
ً
()4
ورلً لماها للعشِت وخفاٌا ِلى أدلت الجشٍمت في الىكذ الزي ال ًيىن في ملذوس الىُابت الّامت مباؼشتها
خاـت وأن جىافش أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدةً ،ىفي مٍىت الىُذ،وأن جفخِؾ اإلاعىً مً كبل مأمىس المبي
ً
اللماتي اظدىادا ئليها ،بهذف لبي أدلت الجشٍمت التي وكّذ ،ووظىد دالةل وافُت ِلى اسجيابها ووعبتها ئلى
شخق مّحن(.)5
(( 1د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص ،488د.مأمون زلمد سالمة ،اإلجراءات اجلنائية يف التشريع ادلصري ،مرجع سابق ،ص،809
د.حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص ، 8<0د.عبداهلل ماجد العكايلة ،االختصاصات القانونية دلأمور الضبط القضائي يف األحوال العادية
واالستثنائية ( الضابطة العدلية) دراسة حتليلية تأصيلية نقدية يف القوانني األردنية وادلصرية والفرنسية وغريىا ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،الطبعة األوىل4101 ،م،
ص ،28:عوض زلمد ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص ، 802د.حسن صادق ادلرصفاوي ،أصول قانون اإلجراءات اجلزائية باجلمهورية العربية اليمنية ،مرجع
سابق ،ص; ،48د .ابراىيم حامد طنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،دراسة مقارنة ،ادلكتبة القانونية ،القاىرة ،الطبعة الثانية ،0<<: ،ص ،218د.زلمد عودة
دياب اجلبور ،االختصاص القضائي دلأمور الضبط  ،مرجع سابق ،ص< ،40د.سامح السيد جاد ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص ،0;8د.مطهر عبده
زلمد الشمريي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص< ، 08د.حسن اجلوخدار ،البحث األويل أو االستدالل يف أصول احملاكمات اجلزائية ،دراسة مقارنة،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان األردن4104 ،م ،ص<.08

(( 2د.عوض زلمد ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص ،802د.مطهر عبده زلمد الشمريي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق،
ص< ، 08د.أمحد فتحي سرور ،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،رللة القضاة ،0<;1 ،ص ،8:8د.ابراىيم حامد طنطاوي ،سلطات مأمور الضبط
القضائي ،مرجع سابق ،ص.218
(( 3د.حامد راشد ،أحكام تفتيش ادلسكن يف التشريعات اإلجرائية العربية ،مرجع سابق ،ص.92
(( 4د.عبداهلل ماجد العكايلة ،االختصاصات القانونية ألمور الضبط القضائي ،مرجع سابق ،ص;.28
(( 5د.رءوف عبيد ،الرقابة على الدستورية والشرعية يف ادلواد اجلنائية ،رللة العلوم القانونية واالقتصادية ،العدد الثاين ،السنة الثانية عشرة ،يوليو  ،0<:9ص.8:1
ص.8:1
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 -3ئرا وان اللاهىن كذ أظاص إلاأمىس المبي اللماتي جفخِؾ معىً اإلاتهم في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة؛
فان هزا الخفخِؾ ال ًلخفش ِلى مجشد ججمُْ لّىاـش ٌعخلي منها الذلُل ،وئهما جىىىي ِلى البدض ًِ أدلت
الجشٍمت التي وكّذ ،وهزا ٌّني الغىؿ والخّمم في مادة الخدلُم ،مما ًذٌ ِلى أن ؤلاظشاءاث التي كام بها
مأمىس المبي في هزه الخالت ،هي مً ئظشاءاث الخدلُم(.)1
 -4ئهه ال ًىظذ اخخالف -مً الىاخُت اللاهىهُت -بحن الخفخِؾ الزي ًباؼشه مأمىس المبي اللماتي
ً
اظدىادا ئلى خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ،وبحن الخفخِؾ الزي ًلىم به ً
بىاء ِلى ئرن مً الىُابت الّامت بّذ اوالِها
ِلى مدمش الاظخذالالث والخأهذ مً ظذًت الخدشٍاث التي جبرس ؤلارن بخفخِؾ اإلاعىً؛ فىالهما ًخمّان
للمىابي وألاخيام راتها(.)2
ً
 -5ئن اِخباس الخفخِؾ مً ئظشاءاث الاظخذالًٌ ،ترجب ِلُه أن الخفخِؾ ًيىن ظاةضا في الجشاةم التي
ً
ًخىكف جدشًٍ الذِىي الجضاةُت فيها ِلى جلذًم ؼيىي مً اإلاجني ِلُه،وهما هى مّلىم كاهىها بأن أخىاٌ
الجشٍمت اإلاؽهىدة ال ججحز اإلاعاط بأي شخق أو بدشمت معىىه كبل جلذًم ؼيىي(.)3
 -6أن الّبرة في جىُُف ؤلاظشاء في الذِىي الجضاةُت،هي بجىهش ؤلاظشاء ومممىهه ،والىٍش ئلى الّمل
ً
راجه ،ولِغ ِلى أظاط ـفت اللاةم به وشخفه ،ولزلً فان الخفخِؾ أًا وان ـفت اللاةم به ٌّذ مً
ئظشاءاث الخدلُم ،ألهه ًخممً البدض ًِ ألادلت والخّمم فيها ال مجشد حسجُل في ظىدُتها ،ومً زم جيىن
ً
ـفت اللاةم به لماهت مً لماهاجه ،وفي هزا الفذد فان الخىُُف اللاهىوي لإلظشاء ،ال جخدذد جبّا للخالت التي
ُ
ً
أجخز فيها ِادًت أو غحر ِادًت ،وال جبّا إلاىلْ الىق ِلُه في كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت ،وال لففت اللاةم به،
وئهما اإلاّىٌ ِلُه هى مذي ما ًخممىه هزا ؤلاظشاء مً جلُُذ ومعاط بدشٍت لألشخاؿ ،ومً زم ًمىذ اإلاتهم
لماهاث جفىق لماهاجه في مشخلت ظمْ الاظخذالالث ،ألهه ولما حّشلذ خشٍاث ألاشخاؿ لللُىد اللاهىهُت صادث
لماهاجه( )4ولزلً ٌّذ جفخِؾ اإلاعىً مً كبل مأمىس المبي اللماتي في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة مً ئظشاءاث
ً
اظخصىاء.
الخدلُم

املبحث الثاوي :ضىابط جفخيش املظنن.
ٌّذ جفخِؾ اإلاعىً مً ؤلاظشاءاث اإلااظت بدشٍت ألاشخاؿ ومعاهنهم التي هفلها الذظخىس ،وئرا وان غاًت هزا
ّ
ؤلاظشاء الىؽف ًِ الخلُلت في ميان له خشمت؛ فاهه ال ًمىً اللجإ ئلُه ئال مً أظل الخفىٌ ِلى دلُل مادي
ً
لجشٍمت وكّذ ،وٍيىن مباؼشجه باجباُ لىابي مُّىت مىّا للخّعف أزىاء البدض ًِ جلً الخلُلت ،وهى ما
ظىىضخها في اإلاىلبحن آلاجُحن:

(( 1د.رمسيس هبنام ،اإلجراءات اجلنائية تأصيالً وحتليالً ،منشأة ادلعرف ،اإلسكندرية ،0<;2 ،ص<،28
(( 2تراجع ادلواد  08; ،089 ،014 ،0/04من اإلجراءات اجلزائية اليمين ،وادلادة  22إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 3تراجع ادلادة < 8من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلصري ،وادلادتني  81 ،29إجراءات جزائية ميين.
(( 4د.زلمد عوض ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.41:
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املطلب ألاول :الضىابط املىضىعيت.
ٌعخىظب كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني،جىافش لىابي مىلىُِت إلاباؼشة جفخِؾ اإلاعىً ،وحّذ هزه
المىابي اإلالىماث ألاظاظُت لللُام بخفخِؾ صخُذ ومىابم لللاهىن ،وجيىن ظابلت له في اإلاّخاد ،وهى ما ظىبُىه في
الفشوُ آلاجُت:
الفسع ألاول :القائم بالخفخيش.
ً
أوال :جحدًد مأمىزي الضبط القضائي.
ًُىلم كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني ِلى اللاةمحن بمهمت المبي اللماتي اظم "مأمىسي المبي
اللماتي" وكذ ِني كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني بخدذًذ ألاشخاؿ الزًً جشبذ لهم هزه الففت ،ئر هفذ
ً
ً
اإلاادة ( )84مىه ِلى أن" ٌّخبر مً مأمىسي المبي اللماتي في دواةش اخخفاـاتهم:ـ أوال :أِماء الىُابت الّامت زاهُا:
ً
ً
ً
ً
اإلادافٍىن زالشا :مذًشو ألامً الّام( )1سابّا :مذًشو اإلاذًشٍاث خامعا :لباه الؽشوت وألامً ظادظا :سؤظاء الخشط
ً
ً
وألاكعام وهلي الؽشوت ومً ًىذبىن لللُام بأِماٌ المبي اللماتي مً غحرهم ظابّاِ :لاٌ اللشي زامىا :سؤظاء
ً
ً
اإلاشاهب البدشٍت والجىٍت جاظّا:ظمُْ اإلاىٌفحن الزًً ًخىلىن ـفت المبىُت اللماةُت بمىظب اللاهىن ِاؼشا:
واًت ظهت أخشي ًىول ئليها المبي اللماتي بمىظب كاهىن" وٍالخَ ِلى هزه اإلاادة ما ًأحي-:
 -1أهه جم جدذًذ ـفت المبي اللماتي ِلى ظبُل الخفش ،ورلً مً أظل الخدلم مً اظخّماٌ
المبي اللماتي ِلى وظهها اإلاىابم لللاهىن ،وأن ـذس هزه اإلاادة كذ أؼاس ئلى أهه ٌّخبر مً مأمىسي المبي
اللماتي في دواةش اخخفاـاتهم ،ومفاد رلً أن ـفت المبي اللماتي ًخمخْ بها الصخق باليعبت ئلى ألاِماٌ
ً
التي ًإديها في داةشة اخخفاـه ،وٍخدذد الاخخفاؿ مدلُا باإلايان الزي وكّذ فُه الجشٍمت أو اإلايان الزي ًلُم
ً
فُه اإلاتهم ،أو اإلايان الزي ًلبن ِلُه فُه ،وفلا إلاا كشسجه اإلاادة ( )1/234ئظشاءاث ظضاةُت ،فارا ما خشط مأمىس
المبي ًِ داةشة اخخفاـه؛ فاهه ال ًفلذ ظلىت وٌُفخه وئهما ٌّخبر ِلى ألاكل مً سظاٌ العلىت الّامت(.)2
ّ
أن اللاهىن كذ ألفى ـفت المبىُت اللماةُت ِلى أِماء الىُابت الّامتِ،لى الشغم مً أنهم
-2
ًخمخّىن بعلىاث واملت في الخدلُم وهي أوظْ مذي مً ظلىاث مأمىس المبي ،وأن الىُابت الّامت هي الجهت
التي ًدبّها مأمىسي المبي أزىاء أدائهم لّملهم في مجاٌ المبي اللماتي()3وٍزهب سأي ئلى أن الفاةذة مً مىذ
(( 1مت إلغاء وظيفة "مديرو األمن العام" من الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية يف اليمن ،والصادرة بالقرار اجلمهوري رقم < 09لسنة 0<<8م ،وتعديالتو بالقرار
اجلمهوري رقم  81لسنة 4108م ،بشأن مكونات اذليكل التنظيمي لوزارة الداخلية ،يراجع اجلريدة الرمسية العدد  48لسنة 0<<8م ومن مث تكون ىذه
الوظيفة ليس ذلا أساس يف الواقع العملي.
(( 2د .حسن صادق ادلرصفاوي ،أصول قانون اإلجراءات اجلزائية باجلمهورية العربية اليمنية ،مرجع سابق ،ص.48:
(( 3د.إبراىيم حامد طنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،مرجع سابق ،ص ،048د.عبدالرمحن زلمد عبداهلل احلضرمي ،سلطات مأمور الضبط القضائي يف
حالة اجلرمية ادلشهودة ،دراسة متعمقة يف القانون اليمين مقارنة بالفقو اإلسالمي والقانون ادلصري ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة
ادلصرية ،القاىرة0<<< ،م ،ص<.8
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أِماء الىُابت الّامت ـفت المبي اللماتي جٍهش بىلىح ئرا وان الخدلُم ًُجشي بىاظىت كاض ي الخدلُم أو
فّىذةز ال ًبلى ألِماء للىُابت الّامت ظىي ظلىت مأمىس لبي كماتي()1وال ًأخز اللاهىن الُمني
مً في خىمه؛
ٍ
بىٍام كاض ي الخدلُم ،ومً زم ال ًىظذ مبرس مىدهم هزه الففت()2وٍشي البّن بأهه كذ ٌؽىب ُِىب بّن
ئظشاءاث الخدلُم التي ججشيها الىُابت الّامت؛ فال ًمىً وـفها بأنها جدلُم ،وئهما ًىلم ِليها بأنها اظخذالٌ مشل
ئظشاء مّاًىت بذون خمىس واجب()3وٍزهب سأي بأهه ال لشوسة في ئلفاء ـفت المبي اللماتي ِلى أِماء
ً
الىُابت الّامت خاـت بّذ أن اظخلش دوس مأمىسي المبي اللماتي في ظمْ الاظخذالالث أـال ،وفي الخدلُم
اظخصىاءّ ،
ً
وأن إلاأمىسي المبي اللماتي دوس هام في ئزباث الجشاةم وظمْ أدلتها وجدذًذ مشجىبيها ،مما ًإدي رلً
ئلى ولْ ألاظغ ألاولُت لالتهام()4وكذ بشس اللاهىن الُمني ِىذما مىذ أِماء الىُابت الّامت ـفت المبي
اللماتي في اإلاادة( )96ئظشاءاث ظضاةُت ،والتي جىق ِلى أهه" ئرا اظخمْ في ميان الخادر أخذ أِماء الىُابت
الّامت وأخذ مأمىسي المبي اللماتي؛ فُلىم ِمى الىُابت الّامت بّمل المبي اللماتي وئرا وان مً خمش
ُيئز الخدلُم بىفعه أو أن ًأمش مباؼشة
مً مأمىسي المبي اللماتي كذ بذأ الّمل فلّمى الىُابت الّامت خ ٍ
باجمامه".
-3

وأن ئلفاء ـفت المبىُت اللماةُت ِلى اإلادافٍحن ومذًشي اإلاذًشٍاثً،شحر مؽاول مً الىاخُت

الّملُت ،وخشوط ِلى كىاِذ الّالكت بحن الىُابت الّامت وجلً التي حّمل ِلى ميافدت الجشٍمت ،خاـت ئرا ما جم
ألاخز في الاِخباس هق اإلاادة ( )85ئظشاءاث ظضاةُت ًمني ،والتي جلشس بأن ًيىن مأمىسو المبي اللماتي جابّحن
للىاةب الّام وٍخمّىن إلؼشافه في هىاق ـالخُت المبي اللماتي،وله أن ًىلب مً الجهت اإلاخخفت الىٍش في
ول مخالفت لىاظباجه أو جلفحر في ِمله ،وله أن ًىلب سفْ الذِىي الخأدًبُت ِلُه ،مما ٌّني أن اإلادافٍحن
ومذًشي اإلاذًشٍاث جابّحن للىاةب الّام وخالّحن إلؼشافه ،وهى ما ًإدي ئلى ِذم فاِلُت جلً الشكابت والخمىُ
وؤلاؼشاف()5باإللافت ئلى رلً فاهه ًفبذ مً الفّىبت بميان الدعلُم بخخىٍل اإلادافٍحن ومذًشي اإلاذًشٍاث
ظلىاث المبي اللماتي ،ئر ال ًمىً أن ٌعخلُم ألامش بأن ًلجأ مىٌف ئداسٍأ ِلى (اإلادافٍىن ومذًش
واإلاذًشٍاث) ئلى مباؼشة ئظشاءاث اللبن والخفخِؾ وظإاٌ اإلاتهم والؽهىد ولبي ألاؼُاء وألاوساق التي جفُذ في
هؽف خلُلت الجشٍمت اإلاشجىبت( )6وِلى رلً فاهه ال مبرس ئلفاء ـفت المبي اللماتي للمدافٍحن ومذًشي
ً
اإلاذًشٍاث ،خاـت وأن الشابذ مً الىاخُت الّملُت أن اإلادافَ أو مذًش اإلاذًشٍت ،ال ًمىىه أبذا أن ًماسط أًت
ظلىاث جخّلم بهزه الففت.

(( 1د.توفيق الشاوي ،فقو اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.28
(( 2د.زلمد إبراىيم زيد ،تنظيم اإلجراءات اجلزائية يف التشريعات العربية ،اجلزء الثاين ،ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض0201 ،ىـ ،ص.98
(( 3د.إبراىيم حامد طنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،مرجع سابق ،ص.048
(( 4د.زلمد عودة اجلبور ،االختصاص القضائي دلأمور الضبط ،مرجع سابق ،ص;.9
(( 5د.عبدالرمحن زلمد احلضرمي ،سلطات مأمور الضبط القضائي يف حالة اجلرمية ادلشهودة ،مرجع سابق ،ص.82
(( 6د.رضا عبداحلكيم إمساعيل رضوان ،الضبط القضائي بني السلطة وادلسئولية ،دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية
الشرطة ادلصرية ،القاىرة0<<4،م ،ص.;1
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أن اللاهىن الُمني مىذ لباه الؽشوت وألامً ـفت المبي اللماتي ،وهزا ٌّني أن لابي

الؽشوتً ،ىدعب هزه الففت بمجشد حُِّىه بشجبت لابي( )1وفترة الاخخباس إلاذة ظىت ِىذ الخُّحن بهزه الشجبت ال
َ
ُ
جدشم المابي مً ـفخه همأمىس لبي كماتي( )2وال ًيىن الخُّحن بشجبت لابي ،ئال بّذ الخأهُل اإلانهي ،خُض
ٌّخمذ هزا الخأهُل في أوادًمُت الؽشوت ِلى ئِذاد الذاسظحن في مشخلت الذساظت في ولُت الؽشوت التي جفل
مذتها ئلى أسبْ ظىىاثً ،خللى الذاسظىن أزىاءها الّلىم اللاهىهُت والؽشوُت والخذسٍباث الّعىشٍت ،وجدخل الّلىم
ً
ً
اللاهىهُت اإلاشجبت ألاولى مً الاهخمام في الخأهُل وىن الذساظت جشجبي اسجباوا مباؼشا باإلالشاساث الذساظُت اإلاّخمذة
في ولُاث الؽشَّت واللاهىن أو الخلىق في الجامّاث الُمىُت الخيىمُت()3وٍزهب سأي ساجر ئلى ِذم ئلفاء ـفت
المبي اللماتي ِلى الزًً ًدملىن سجبت لابي مً غحر خشٍجي ولُت الؽشوت ،والمباه الزًً ًيخللىن مً
اللىاث اإلاعلخت للّمل في الؽشوت ،أو الزًً ًدفلىن ِلى سجبت لابي مً الّاملحن في ظلً الؽشوت ،ولِغ
لذيهم أًت مإهالث في الؽشَّت واللاهىن أو في الخلىق وِلىم الؽشوت ،جمىنهم مً مباؼشة وٌُفت المبي
اللماتي في ول ألاخىاٌ()4وئرا وان اللاهىن كذ مىذ لباه الؽشوت وألامً ـفت المبي اللماتي؛ فان رلً
ٌّني خفشها في فئت مُّىت مً سظاٌ الؽشوت( )5وهم المباه دون غحرهم؛ فىق اإلاادة ( )84كاوْ في خفش
مأمىسي المبي اللماتي في مجاٌ مدذد ال ًدعْ ليل سظاٌ الؽشوت ،ولزلً ال ًجىص لمابي الفف أو
الجىذي ،أن ًباؼش ظلىاث المبي اللماتي ،ألن مجشد اهخشاوه في ظلً الؽشوت أو جبُّتها لها ،ال ًىفي
الهدعابه هزه الففت ،بل البذ مً أداة كاهىهُت مّخبرة جمُفها ِلُه( )6وجٍل أهلُت لابي الؽشوت وألامً في
مباؼشة أِماٌ المبي اللماتي التي مىدها اللاهىن له ،ختى وئن وان في ئظاصة أو ِىلت سظمُت ،ما لم ًىكف
ًِ ِمله ،أو ًمىذ ئظاصة اظباسٍت ،هما أن كُامه بىاظباث وٌُفخه في غحر دوامه الشظمي ال ٌغحر مً وبُّت الّمل
ً
الىٌُفي ،واإلاا ّ
أن اخخفاـه لم ًىً مّىال بدىم اللاهىن.
 -5أهه جم مىذ ـفت المبي اللماتي ِلى سؤظاء الخشط وألاكعام وهلي الؽشوت وسؤظاء اإلاشاهب
البدشٍت والجىٍت ،دون أن ٌعخلضم فيهم سجبت مُّىت؛ فلم ٌؽتره اللاهىن لشةاظت هزه اإلاعخىٍاث أن ًيىن بشجبت
لابي ،ئر مً اإلامىً أن جيىن سةاظت رلً إلاً ال ًدملىن سجبت لابي ،ولزلً ًخّحن اؼتراه في مً ًخىلى سةاظت
ً
جلً اإلاعخىٍاث أن ًيىن بشجبت لابي ووفم اللُىد التي أؼشها ئليها ظابلا.
(( 1تراجع ادلادة  40من قانون ىيئة الشرطة اليمين رقم  08لسنة 4111م ،اجلريدة الرمسية ،العدد الثاين عشر ،اجلزء الثاين ،لسنة 4111م.
(( 2تراجع ادلادة  44من قانون ىيئة الشرطة اليمين.
(( 3يراجع القانون رقم  01لسنة 4110م بشأن إنشاء أكادميية الشرطة ،اجلريدة الرمسية ،العدد  41لسنة 4110م ،وتعديلو بالقانون رقم  02لسنة 4118م،
اجلريدة الرمسية ،العدد  9لسنة 4118م ،والقانون رقم  <0لسنة 0<:8م بإنشاء أكادميية الشرطة ادلصرية ،اجلريدة الرمسية ـ العدد  88مكرر (أ) يف
.0<:8/;/80
(( 4د.زلمد عودة اجلبور ،االختصاص القضائي دلأمور الضبط ،مرجع سابق ،ص ، ;0د.منري زلمد علي اجلويب ،حقوق ادلتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي
القضائي من رجال الشرطة إجراءات التحقيق اإلبتدائي ،دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والفقو اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية
الشرطة ادلصرية ،القاىرة ،411; ،ص;.08
(( 5ينص صدر ادلادة  8من قانون ىيئة الشرطة اليمين رقم  08لسنة 4111م على أن" تتألف ىيئة الشرطة من0 :ـ الضباط 4ـ ضباط الصف 8ـ اجلنود...إخل".
(( 6تراجع ادلادة  81من القانون اليمين رقم  8لسنة 0<<8م بشأن مكافحة االجتار واالستعمال غري ادلشروعني للمخدرات وادلؤثرات العقلية ،اجلريدة الرمسية،
العدد السادس ،لسنة .0<<8

مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021املسلص الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

231

الظلطت الراجيت ملأمىز الضبط القضائي في جفخيش املظنن دزاطت في القاهىن اليمني

د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

 -6أن ئلفاء ـفت المبي اللماتي لفئت مُّىت مً ألاشخاؿ ال ًىظذ لذيهم أدوى معخىي مً
الشلافت واإلاّشفت اللاهىهُت ،وهم ِلاٌ اللشي ،لِغ له ما ًبرسه( )1ئر الىاظب أن جخىافش في ِمى المبي
اللماتي زلافت كاهىهُت ومعخىي مّلىٌ مً الخأهُل في اإلاجاٌ اللاهىوي خاـت في اللاهىن الجىاتي بؽلُه
ؤلاظشاتي واإلاىلىعي(.)2
ً
ثاهيا :اخخطاضاث مأمىزي الضبط القضائي.
إلاأمىسي المبي اللماتي اخخفاـاث مخّذدة هق ِليها كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت ،وٍىدفش الاخخفاؿ
ألاـُل لهم في اظخلفاء الجشاةم وحّلب مشجىبيها وظمْ الاظخذالالث التي ًلخميها الخدلُم في الذِىي ،وأوظب
ِليهم اللاهىن جللي الخبلُغاث والؽياوي التي جفل ئليهم و اسظالها ئلى الىُابت الّامت ،هما ألضمهم بالخفىٌ ِلى
ُ
ؤلاًماخاث وئظشاء اإلاّاًىاث الالصمت مً أظل حعهُل الىكاتْ التي جبل ئليهم ،وأوظب ِليهم اللاهىن الاهخلاٌ ئلى مدل
اسجياب الجشٍمت ،واجخار الىظاةل الالصمت للمدافٍت ِلُه ،ولبي ول ما ًخّلم بها ،وأن ًخخزوا ظمُْ ؤلاظشاءاث
الالصمت للمدافٍت ِلى أدلت الجشٍمت ،وول ما ٌعهل جدلُلها ،ولهم أن ٌعمّىا أكىاٌ مً ًيىن لذًه مّلىماث ًِ
ً
الجشاةم التي وكّذ ومشجىبيها ،وأن ٌعألىا اإلاتهم ًِ رلً ،وأن ٌعخُّىىا بأهل الخبرة وٍىلبىا سأيهم ؼفهُا أو
بالىخابت ،وأن ًشبخىا ظمُْ ؤلاظشاءاث التي كامىا بها في مدالش مىكْ ِليها منهمًُ ،ىضخىن فيها وكذ مباؼشة ؤلاظشاء
وميان وكىِه ،وٍىكْ ِليها الؽهىد والخبراء الزًً ُظمّىا ،وأن ًُشظلىا هزه اإلادالش ئلى الىُابت الّامت مْ ألاوساق
وألاؼُاء اإلامبىوت(.)3
ً
وأوظب اللاهىن ِلى مأمىسي المبي اللماتي في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة أن ًيخلل فىسا ئلى مدل الىاكّت،
وأن ٌّاًً آلازاس اإلاادًت للجشٍمت وٍدافَ ِليها ،وأن ًشبذ خالت ألاماهً وألاشخاؿ وول ما ًفُذ في هؽف الخلُلت،
وألضمه بأن ٌعمْ أكىاٌ الخالشًٍ ،وول مً ًمىً الخفىٌ مىه ِلى ئًماخاث في ؼأن الىاكّت ومشجىبيها ،وأن
ً
ًخىش الىُابت الّامت فىسا باهخلاله ،وخىله اللاهىن في الجشاةم اإلاؽهىدة راث الىابْ الجعُم ظلىت مىْ أي شخق

(( 1يراجع توصيات ادلؤمتر الدويل السادس لقانون العقوبات الذي ُعقد يف روما من  4:سبتمرب إىل  8أكتوبر سنة  ،0<88مشار إليو ،د.زلمود زلمود مصطفى،
الشرطة ادلنعية والشرطة القضائية يف قوانني الدول العربية ،حبث قُدم إىل ادلؤمتر الثاين للجمعية ادلصرية للقانوين اجلنائي ،اإلسكندرية < ـ  04إبريل ;;<0م،
ص.080
(( 2ادلرجع السابق والصفحة.
(( 3ادلادتان  <4 ،<0من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،وادلواد  4< ،42 ،40من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلصري ،أما يف الكويت يرى البعض بأن قانون
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية يُفرق بني التحريات من جهة وبني مجع االستدالالت من جهة أخرى ،يراجع د.عبدالوىاب حومد ،الوسيط يف قانون
اإلجراءات اجلزائية ،الطبعة الرابعة0<;< ،م ،ص; ، 4د.إبراىيم إبراىيم الغماز ،ادلشكالت العملية يف قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت
لسلطات مأمور الضبط القضائي ،منشورات ذات السالسل ،الكويت ،الطبعة األوىل0<<: ،م ،ص.42
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مىظىد في اإلايان الزي وكّذ فُه الجشٍمت مً الخاسط ،أو الابخّاد ِىه ختى ًخم جدشٍش اإلادمش ،وأظاص له أن
ٌعخدمش في الخاٌ مً ًمىً الخفىٌ مىه ِلى ئًماخاث في ؼأن الىاكّت(.)1
ومىذ اللاهىن مأمىس المبي اللماتي ظلىت اللبن ِلى اإلاتهم الخالش في أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة؛ فارا لم
ً
ًىً خالشا؛فله أن ًأمش بمبىه وئخماسه ،وهزلً مىده اللاهىن ظلىت جفخِؾ ألاشخاؿ واإلاعاهً ،و أظاص له أن
ً
ًمْ ألاخخام ِلى ألاماهً التي بها آزاس أو أؼُاء جفُذ في هؽف الخلُلت وأن ًلُمىا خشاظا ِليها ،وأن ًمبي ألاوساق
ُ
وألاظلخت وآلاالث وول ما ًدخمل أن ًيىن كذ أظخّمل في اسجياب الجشٍمت أو هخج ًِ اسجيابها ،أو وكّذ ِلُه ،وول ما
ًفُذ في هؽف الخلُلت ،وأظاص اللاهىن هذب مأمىس المبي اللماتي لللُام باظشاء أو أهثر مً ئظشاءاث الخدلُم(.)2
الفسع الثاوي :محل الخفخيش(املظنن).
ً
أوال :حعسيف املظنن.
1ـ حعسيف املظنن في الىطىص القاهىهيت.
ً
ُ
أ ـ أوضخذ  131ئظشاءاث ظضاةُت ًمني اإلاعىً بأهه" وخشمت اإلاعىً حؽمل ول ميان معىسا أو مداوا بأي
ً
ً
()3
خاظض متى وان معخّمال أو مّذا للمأوي أو لخفَ ألاؼُاء"..
ب ـ وبُيذ اإلاادة ( )253مً كاهىن الجشاةم والّلىباث الُمني والخاـت بجشٍمت اهتهان خشمت معىً بأهه" مً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
دخل مياها معيىها أو مّذا للعىً أو أخذ ملخلاجه أو أي مدل مّذا لخفَ اإلااٌ أو ِلاسا خالفا إلسادة ـاخب
الؽأن.)4("..
2ـ حعسيف املظنن لدي الفقه.
حّذدث الخّشٍفاث التي كُلذ في اإلاعىً فلذ ُِشف بأهه" اإلايان الزي ًلُم فُه الصخق ِلى وظه الذوام أو
الخىكُذ"( )5أو هى" اإلايان الزي ًخخق به الصخق ًأوي ئلُه للشاخت والىىم ،وٍخدلل بذاخله بىظه ِام مما جفشله
(( 1ادلادتان << 011 ،من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،وادلادتان  84 ،80من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلصري ،وادلادة  28من قانون اإلجراءات
واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 2ادلواد  028 ،009 ،014 ،010من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،وادلواد  411 ،:1 ،88 ،88 ،2< ،29 ،89 ،88 ،82من قانون اإلجراءات
اجلنائية ادلصري.
(( 3متاثل ادلادة ; :من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 4القرار اجلمهوري رقم  04لسنة  0<<2بشأن اجلرائم والعقوبات ،اجلريدة الرمسية ،العدد التاسع عشر ،اجلزء الثاين ،لسنة 0<<2م أما ادلادة  8:1من قانون
العقوبات ادلصري رقم ; 8لسنة  0<8:يف جرمية انتهاك حرمة ملك الغري فقد قررت على أ ّن" كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو يف زلل معد
حلفظ ادلال "...الوقائع ادلصرية العدد  :0يف 8أغسطس سنة 0<8:م.
((  5د.طو زاكي صايف ،االجتاىات احلديثة للمحاكمات اجلزائية (بني القدمي واحلديث) ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل،
4118م ،ص.484
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ّ
الخُاة الاظخماُِت ِلُه في خاسظه مً كُىد ،وبدُض ال ًجىص لغحره دخىله ئال بارهه"( )1أو هى" ول ميان خففه
خاةضه إلكامخه ولىىمه وظاةش مٍاهش خُاجه الخاـت"( )2أو هى" ول ميان خاؿ أِذه خاةضه إلكامخه"( )3أو هى " اإلايان
الخاؿ اإلاّذ لإلكامت فُه وما ًدبّه مً ملخلاث مً ألاماهً اإلاخففت إلاىافّه التي جخفل به مباؼشة وٍممها ظىس
واخذ"( )4أو هى" اإلايان الزي ًلُم به الصخق واإلايان الخاؿ به وملخلاتهما"(.)5
3ـ حعسيف املظنن لدي القضاء.
ً
اظخلش كماء مدىمت الىلن اإلافشٍت ِلى ّ
أن اإلالفىد" باإلاجزٌ في مّنى كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت أخزا مً
ً
ً
مجمىُ هفىـه ول ميان ًخخزه الصخق ظىىا لىفعه ِلى وظه الخأكُذ أو الذوام بدُض ًيىن خشما له ال ًباح
ّ
ً
لغحره دخىله ئال بارهه"()6أوهى " ول ميان خاؿ ًلُم فُه الصخق بففت داةمت أو مإكخت ولى لم ًىً مىخمال أو لم
()7

ًىً به هىافز أو أبىاب"

ً
وغني ًِ البُان ّ
فان اإلاعىً ٌؽخمل ِلى مّىُحن أولهما :اإلايان الزي ٌعخخذم فّال لإلكامت والعىً فُه،
ً
ً
وزاهيهما :اإلايان الزي لم ٌعخخذم فّال للعىً ولىىه مخفق لزلً ،فاإلايان اإلاعيىن ،هى اإلايان اإلاعخّمل فّال
ً
ً
ً
للعىً ،ظىاء وان مّذا بىبُّخه للعىنى ،أي لإلكامت فُه لُال ونهاسا إلاذة وىٍلت أو كفحرة واإلاجزٌ والفىذق
ً
ً
واإلاعدؽفى( )8أو لم ًىً مّذا مً ألاـل للعىنى ،ولىىه معيىن فّال ،أي ًلُم فُه شخق أو أهثر ،مشل غشفت
الخاسط أو البىاب ،ومٍهش العىنى في هزه ألاماهً أن الصخق ٌِّؾ فُه ،هما لى وان في مجزله؛ فُدىاوٌ وظباجه
ً
ّ
وٍخلذ للىىم فُه مىمئىا ئلى أهه في مأمً مً ئصِاط آلاخشًٍ له( )9أما اإلايان اإلاّذ للعىنى؛ فهى اإلايان اإلاّذ للعىً ئال
ً
ّ
أن ظاهىُه ال ًلُمىن فُه ختى ولى بففت مإكخت ،أي أهه ًىفي وظىد بّن اإلاٍاهش للذاللت ِلى َ
ئال ّ
أن شخفا ما
ٌؽغل هزا اإلايان.
وِلى رلً فان لفَ" اإلاعىً" ًىفشف ئلى اإلاجزٌ اإلاّخاد واإلاجزٌ في اإلافُف أو اإلاؽتى واإلاجزٌ اإلاعخأظش في
ً
الشٍف أو الخمش ،خُض ٌعىىه أصخابه فترة مدذدة مً الّام ،وهزلً اإلاجزٌ اإلابني خذًشا ولم ًخم ؼغله بّذ في
(( 1د.إبراىيم إبراىيم الغماز ،ادلشكالت العملية يف قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت ،مرجع سابق ،ص;.40
(( 2د.زلمود جنيب حسين ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية0<;; ،م ،ص;;.8
() 3د .إبراىيم حامد طنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،مرجع سابق ،ص ،;89د.مجال جرجس رللع تاضروس ،الشرعية الدستورية ألعمال الضبطية
القضائية ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة ادلصرية ،القاىرة ،4118 ،ص;.09
(( 4د.عمر السعيد رمضان ،مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،0<<8 ،ص.448
(( 5د.علي خطار شطناوي ،حرمة ادلسكن يف القانونني اإلمارايت واألردين ،دراسة مقارنة ،حبث منشور يف رللة األمن والقانون ،كلية شرطة ديب ،السنة التاسعة،
العدد األول ،شوال 0240ىـ  ،يناير 4110م ،ص.410
(( 6نقض مصري 0<9</0/9م رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،41ق ،0ص0
(( 7نقض مصري 0<;9/9/2م رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،8:ق.921 ،404
(( 8د.إبراىيم حامد طنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،مرجع سابق ،ص.;82
(( 9د.حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص.880
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ّ
اهخٍاس اظخىماٌ جأزِشه ،والؽلت اإلاّشولت لإلًجاس التي ٌغللها ـاخبها ئال إلاً أساد( )1وال ِبرة باإلاادة التي ُبني منها
ً
اإلاعىً؛ فِعخىي أن ًيىن مبيُا مً الدجاسة أو الىىب أو الخؽب أو الففُذ أو الخىب ،أو اللماػ وال يهم ؼيل
ً
ً
ً
ً
اإلاعىً ،فلذ ًيىن كفشا مؽُذا مً الىشاص الخذًض ،أو وىخا أو هؽيا أو ظفُىت أو ِىامت أو ِشبت هىم ،وكذ ًيىن
ً
ً
ً
ً
مخىلال أو زابخا ،وال ِبرة في ِذد ظاهىُه فلذ ًيىن فشدا واخذا أو أهثر؛ ألن حّذد ألاشخاؿ ال ًإزش في وخذة اإلاعىً
واإلاا ًلُمىن فُه ،أما ئرا واهىا ٌِّؽىن مىفشدًً فاهه ًفبذ ليل منهم معىً معخلل ،همً ٌعخأظش ؼلت في مبنى
أو غشفت في ؼلت مْ ئخذي الّاةالث؛ فخخمخْ هزه الغشفت بدشمت معىً()2وال يهم أن ًيىن ؼاغل هزا اإلاعىً
ً
ً
ً
(.)3
مىظىدا أو غاةبا ِىه ،وفي ول ألاخىاٌ ٌؽتره الِخباس اإلايان معىىا أن ًشبذ خم الاظخئشاس به إلوعان
ً
وٍأخز خىم اإلاعىً ملخلاجه ،وحؽمل ألاماهً اإلاخفلت باإلاعىً واإلاخففت إلاىافّه ،أًا وان مىكّها ،ظىاء
واهذ فىق ظىده أو جدذ أسله أو بجىاسه؛ فُذخل في رلً غشفت الغعُل وِؽؾ الىُىس والىهف اإلادفىس و
الجشاط وؤلاظىبل والخذًلت مهما واهذ معاختها(ِ)4لى أن جشجبي هزه اإلالخلاث باإلاعىً ظىس واخذ أو بأي
ً
خاظض(ِ)5لى أهه ٌؽتره الِخباس اإلالخم مشجبي باإلاعىً ؼشوان أولهما :أن ًيىن اإلالخم مخفال باإلاعىً بفىسة
ً
ً
مباؼشة وغحر مىففلت ِىه،وجخىافش فُه سابىت جبُّت جشبىه باإلاعىً اإلالخم به ،ئما ليىهه ظضءا مىمال له والذسط ،وئما
ً
ليىهه مخففا الظخىماٌ الاهخفاُ الىلي باإلاعىً والخذًلت ،وال ٌّني ـلت اإلالخم باإلاعىً الاجفاٌ اإلاادي اإلاباؼش
ً
ً
بُنهما بل الاجفاٌ الخبعي،زاهيهما :أن ًمم اإلاعىً واإلالخلاث ظىسا واخذا()6وال ِبرة بّذ رلً لعىذ الخُاصة للمعىً
وملخلاجه؛ فلذ ًيىن ظىذها اإلالىُت أو ؤلاظاسة أو ؤلاهخفاُ أو ؤلاسجفاق أو الدعامذ ،ؼشٍىت أن جيىن الخُاصة
ً
مؽشوِت( )7والّبرة في وىن اإلايان معىىا ،هي بدلُلت الىاكْ؛ بفشف الىٍش ِما ًلشسه ـاخبه؛ فمتى وان ـاخب
ً
ً
اإلاعىً كذ أباح دخىلها ليل شخق بال جمُحز وظّل مىه بفّله مدال مفخىخا للّامت؛ فهزا اإلاعىً ًفلذ
خفىـِخه ،أما ئرا وان اإلاعىً ًخمخْ بالخفىـُت في أو كاث مُّىت ،وبالّمىمُت في أو كاث أخشي؛ فاهه ًخمخْ
بدماًت اإلايان الخاؿ في أوكاث الخفىـُت ،مشل مياجب اإلادامحن واإلاهىذظحن وُِاداث ألاوباء؛ فهي مفخىخت في
وكذ الّمل ليل شخق ،ولىنها حغلم في غحر أوكاث الّمل فخيىن لها الخفىـُت ،ولىً ئرا وان هٍام الّمل فيها ،ال

(( 1د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.291
(( 2د.حامد راشد ،تفتيش ادلسكن يف قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية ادلتحدة ،حبث منشور يف رللة الفكر الشرطي ،شرطة الشارقة ،اجمللد األول،
العدد الرابع ،مارس0<<8 ،م ،ص.412
(( 3د.عوض زلمد عوض ،ادلبادئ العامة يف اإلجراءات اجلنائية ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية4114،م ،ص.818
(( 4د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،ص.88
(( 5ادلادة  080إجراءات جزائية ميين ،وادلادة ; :إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.

((6

د.زلمد علي سامل عياد احلليب ،اختصاص رجال الضبط القضائي يف التحري واالستدالل والتحقيق ،جامعة الكويت ،الطبعة األوىل0<;4 ،م ،ص،482

د.علي خطار شطناوي ،حرمة ادلسكن يف القانونني اإلمارايت واألردين ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص.41:
(( 7د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،مرجع سابق ،ص88
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ٌعمذ ليل شخق أزىاء فترة الّمل ،وئهما ٌعمذ فلي بالذخىٌ إلاً ظبم أن خفل ِلى مىافلت مً ـاخبها ِلى
اظخلباله في مىِذ مدذد؛ فهي حّذ أماهً خاـت بفىسة داةمت(.)1
أما ًِ العُاساث وما ئرا وان لفَ " اإلاعىً" ًىفشف ئليها ،العاةذ في الفله أن العُاساث الخاـت ًخىكف
خىمها ِلى ميان وظىدها مً هاخُت أولى ،وِلى الغشك مً اظخّمالها مً هاخُت زاهُت؛ فارا واهذ مىظىدة داخل
اإلاعىً أو أخذ ملخلاجه؛ فانها جأخز خىم اإلاعىً وىنها مً مدخىٍاجه ،ظىاء أواهذ ظُاسة خاـت أم أظشة( )2أما ئن
ُ
واهذ خاسط اإلاعىً ،فان خىمها ًخخلف باخخالف الغشك الزي خففذ مً أظله؛ فارا واهذ ظُاسة خاـت؛ فانها
جخمخْ بالخشمت الصخفُت لخاةضها ،وٍيىن ؼأنها ؼأن ما ًدمله مً مخاُ وما ًشجذًه مً زُابٌ ،عخىي في رلً بأن
جيىن واكفت أو مخدشهت،مفخىخت أو مغللت ألابىاب ،أو أن خاةضها بذاخلها ،أو أنها خالُت مً الشواب( )3وئرا جخلى ِنها
ً
فّىذةز ًجىص جفخِؽها ؼشٍىت أن ًيىن الخخلي ظابلا ِلى الخفخِؾ ،وأن ًيىن الخخلي
ـاخبها ،وواهذ خالُت؛
ٍ
ً
ً
ئسادًا()4وباليعبت لعُاساث ألاظشة؛ فانها جيىن في خُاصة ظاةلها وسوابها مّا؛ فُجىص إلاأمىس المبي ئًلافها أزىاء ظحرها
للخأهذ مً جىبُم كاهىن اإلاشوس ولىاةده في ؼأنها ،أو اجخار ئظشاء الخدشي للبدض ًِ مشجىبي الجشاةم ،ولىً ئرا ِاًً
مأمىس المبي اللماتي مفادفت وبفىسة ِاسلت ّ
أن بذاخل العُاسة أؼُاء مما ٌّذ خُاصتها ظشٍمت؛ فله أن ًفدؾ
ً
العُاسة ،وٍمبي هزه ألاؼُاء اظدىادا ئلى أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة(.)5
ً
ثاهيا :شسوط املظنن.
ً
1ـ أن ًنىن املظنن محددا.
ً
ً
ًخّحن في الخفخِؾ بىـفه ِمال اظشاةُا أن ًشد ِلى مدل مدذد أو كابل للخدذًذ ِلى اِخباس أن الخفخِؾ مً
ّ
ئال ً
بىاء ِلى تهمت
ئظشاءاث الخدلُم ًُجشي لمبي أدلت مشجبىت بجشٍمت مُّىت في ميان مّحن؛ فال ًمىً اللُام به
مىظهت لصخق باسجياب ظشٍمت ،أو باؼتراهه في اسجيابها ،ووظذث دالةل ِلى أهه خاةض ألؼُاء جخّلم بالجشٍمت،
مىظىدة في ميان مّحن(.)6
وحُّحن اإلاعىً ًيىن في الّادة باًشاد اظم ـاخبه ،أو باظم الؽاسُ الزي ًلْ فُه وسكمه ،وكذ جىفى ـفت
أخشي ممحزة ،واإلاجزٌ الزي ًذخل فُه شخق مّحن ،أو اإلاعىً اإلاجاوس إلاعىً شخق مّحن أو الاظم الزي اؼتهش
(( 1د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص ،290د.حسن صادق ادلرصفاوي ،أصول قانون اإلجراءات اجلزائية باجلمهورية
العربية اليمنية ،مرجع سابق ،ص.8:1
(( 2د.سامي حسين احلسيين ،النظرية العامة للتفتيش ،مرجع سابق ،ص ، 488د.عوض زلمد عوض ،ادلبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق،
ص.819
(( 3د.عوض زلمد عوض ،ادلبدئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.819
(( 4د.حامد راشد ،أحكام تفتيش ادلسكن يف التشريعات اإلجرائية العربية ،ص.;0
(( 5د.حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص.888
(( 6نقض مصري  ،0<:;/4/49رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س< ،4ق ،84ص.0;8
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به()1وِلى أًت خاٌ فاهه ال ٌؽتره أن ًُزهش اظم ـاخب اإلاعىً بل ًىفي مجشد كابلُخه للخدذًذ ًِ وشٍم الٍشوف
ً
ّ
اإلادُىت بأمش الخفخِؾ( )2واإلاهم في حُّحن مدل الخفخِؾ أال ًيىن ملفىدا به ِذد غحر مدذود مً اإلاعاهً ،ومً زم
(.)3

الًجىص أن ًفذس أمش بخفخِؾ ول اإلاعاهً في كشٍت مُّىت أو حي مّحن
ً
2ـ أن ًنىن املظنن جائص جفخيشه قاهىها.

ّ
ألاـل أن الخفخِؾ ًمىً ئظشاؤه في أي مدل ًدخىي ِلى ما ًفُذ فُىؽف خلُلت الجشٍمت التي وكّذ ،ئال أن
رلً لِغ ِلى ئوالكه ،ئر ّ
أن هىا هأخىاٌ كذ ًمفي اللاهىن ِلى بّن ألاماهً خفاهت( )4ال ًمىً جفخِؽها لخّللها
بمفلخت مُّىتً ،شي اللاهىن أنها أولى بالشِاًت مً ئظشاء الخفخِؾ( )5ومً أهمها الخفاهاث التي جلف ِلبت أمام
مأمىسي المبي اللماتي في اظشاء الخفخِؾ ،وهي جلً التي لها ِالكت بالهُئاث الذبلىماظُت ،والهُئاث البرإلااهُت،
()6

والهُئاث اللماةُت ،وخم الذفاُ

فذوس العفاساث والبّشاث الذبلىماظُت ومعاهً العفشاء وسظاٌ العلً

الذبلىماس ي وأوساكهم وخلاةبهم الذبلىماظُت ،جخمخْ بدفاهت معخمذة مً كىاِذ اللاهىن الذولي ،بّذ ئبشام اجفاكُت
ً
فُِىا للّالكاث الذبلىماظُت ظىت 1961مًُ ،دٍش جفخِؽها مىللا ،ختى جيىن هزه ألاماهً بُّذة ًِ الخّشك لها مً
كبل العلىاث الىوىُت في الذولت أو مً الغحر ،وجمىحن اإلابّىزحن مً أداء ِملهم باظخلالٌ وخشٍت واومئىان ،ومً
أظل اخترام ظُادة الذولت التي ًمشلها ول منهم( )7وحؽمل ملشاث البّشاث وافت اإلاباوي وألاماهً واإلالخلاث التي حؽغلها
البّشت أو حعخخذمها ،وهزا معاهً اإلابّىزحن ،ظىاء أواهذ مملىهت للذولت اإلاىفذة لها ،أم مملىهت ألخذ ألاشخاؿ
الزًً ٌّملىن لخعابها ،أو معخأظشة مً الغحر(.)8
وٍخمخْ أِماء العلىخحن الدؽشَُّت(مجلغ الىىاب) والعلىت اللماةُت (اللماة) بدفاهت ألشخاـهم
ومعاهنهم()9وهزه الخفاهت لِعذ مىللت ،وئهما ًخىكف اجخار ؤلاظشاءاث الجضاةُت في ألاخىاٌ الّادًت ،لذ الّمى
(( 1د.حامد راشد ،أحكام تفتيش ادلسكن يف التشريعات اإلجرائية العربية ،مرجع سابق ،ص.;8
( )2د.ممدوح إبراىيم السبكي ،حدود سلطات مأمور الضبط القضائي يف التحقيق ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة ادلصرية ،القاىرة،
0<<:م ،ص.882
(( 3د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.221
(( 4تراجع ادلادة  04من قانون ىيئة الشرطة اليمين.
(( 5د.سامي حسين احلسيين ،النظرية العامة التفتيش ،مرجع سابق ،ص.401
(( 6د.زلمد الشربيين يوسف زلمد اجلريدي ،أثر احلصانات اإلجرائية على عمل الشرطة ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة ادلصرية،
القاىرة4112،م ،ص.01
(( 7د.فاوى ادلالح ،سلطات األمن واحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية0<<8 ،م ،ص.89:
(( 8د.فتوح الشاذيل ،ادلساواة يف اإلجراءات اجلنائية ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،0<<1 ،ص ،091د.زلمد الشربيين يوسف زلمد اجلريدي ،أثر
احلصانات اإلجرائية على عمل الشرطة ،مرجع سابق ،ص.<0
(( 9تراجع ادلادة  ;4من دستور اجلمهورية اليمنية ،وادلادة  000من الدستور الكوييت ،وادلادة  008من الدستور ادلصري لعام 4102م ،ادلادة  ;:من قانون
السلطة القضائية رقم  0لسنة 0<<0م ،اجلريدة الرمسية العدد  4لسنة 0<<0م ،متاثل ادلادة  8:من مرسوم بالقانون رقم  48لسنة 0<<1م يف شأن
تنظيم القضاء يف الكويت ،وادلادة  <9من قانون السلطة القضائية ادلصري رقم  29لسنة 0<:4م.
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الخفىٌ ِلى ئرن الجهت التي ًيخمي ئليها الّمى ،والخفىٌ ِلى ئرن مً مجلغ الىىاب أو مجلغ اللماء ألاِلى،
أما في أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة؛ فُجىص اجخار ؤلاظشاء دون ئرن مْ وظىب ئخىاس الجهت اإلاخخفت بالّمى()1وهزه
الخفاهت شخفُت للّمى ،ومً زم ال حؽمل أفشاد أظشجه أو الغحر،وأنها مشجبىت بالىٌُفت التي ٌؽغلها الّمى ،أما
ؤلاظشاءاث ألاخشي هعماُ الؽهىد وئظشاء اإلاّاًىت وهذب الخبراء؛ فُجىص اجخارها كبل ؤلارن ألنها ال جمغ شخق
الّمى وال حّىكه ًِ أداء واظباجه الىُابُت أو اللماةُت(.)2
وفُما ًخّلم بمباوي الجامّاث واإلاإظعاث والىخذاث الخابّت لها؛ فانها جخمخْ بالخشمت( )3ومً زم الًمىً
إلاأمىس المبي اللماتي دخىلها إلزباث وكىُ الجشاةم أو جفدؽيها ،أو لخىفُز أمش كبن لذ أِماء هُئت الخذسَغ أو
أخذ الىلبت ،فُما ِذا الجشٍمت اإلاؽهىدة أو الخشٍم أو ولب اإلاعاِذة مً الذاخل( )4أما أماهً هلابت اإلادامحن أو
فشوِها و مىخب اإلادامي( )5فاهه ال ًجىص إلاأمىس المبي اللماتي جفخِؽها ِلى اِخباس أن اإلادامي ًخىلى الذفاُ
والترافْ ًِ اإلاتهمحن ،ومً زم جلخض ي وبُّت ِمله خُاصة أوساق ومعدىذاث ظلمها له اإلاتهم بلفذ الذفاُ ِىه(.)6
3ـ اطخمساز جمخع املهان بحالت الخطىضيت.
ً
ٌّذ اإلاعىً أهم ميان لإلوعان؛ فهى الخشم الزي ًأوي ئلُه ،ومالره آلامً الزي جىظذ فُه خفىـُاجه بُّذا
ًِ أِحن آلاخشًٍ ،وَّخبره معخىدُ ألظشاسه ،وفُه ًماسط ظاةش مٍاهش خُاجه الخاـت،وئرا فلذ هزا اإلايان ـفت
ً
الخفىـُت؛ ففخده ـاخبه للجمهىس؛ ّ
فان رلً ٌّني أهه لم ٌّذ معخىدِا للعش ،ألهه مً اإلالشس أن الّبرة في وىن
ً
اإلايان معىىا أم غحر رلً هي بدلُلت الىاكْ ال باالظم الزي كذ ًىلم ِلُه؛ فاإلاىّم واإلالهى واللىهىذة ،ودوس
العِىما واإلاعاسح هي أماهً ِامت بالخخفُق ،وئن أولم ِليها حعمُت اإلاعىً ،واإلاا أن دخىلها مباح لّامت الىاط
في أو كاث مُّىت ،بدُض ٌغؽاها الجمهىس بال جفشٍم( )7ولزلً فان اإلاعىً ًخدىٌ ئلى ميان ِام بالخخفُق ئرا أباح
ً
ـاخبه للجمهىس التردد ِلُه بذون جمُحز أو ِلى ظضء مىه ،ليىهه لم ٌّذ معخىدِا ألظشاسه،وأـبذ الذخىٌ فُه
ً
(.)8
خالّا ئلى أخيام دخىٌ ألاماهً الّامت بالخخفُق؛ فال جدمُه كىاِذ الخفخِؾ
(( 1د.عبدالعظيم مرسي وزير ،اجلوانب اإلجرائية جلرائم ادلوظفني والقائمني بأعباء السلطة العامة ،دراسة مقارنة يف القانونني ادلصري والفرنسي ،دار النهضة العربية،
القاىرة0<;: ،م ،ص<9
(( 2د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،ص.28،20
( )3تراجع ادلادة  99من قانون اجلامعات اليمنية رقم  0:لسنة 0<<8م ،وتعديلو بالقانون رقم  81لسنة 0<<:م ،اجلريدة الرمسية العدد  01لسنة 0<<8م،
واجلريدة الرمسية ،العدد  :ج ،8لسنة 0<<:م.
(( 4د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،ص.22
(( 5تراج ادلادتني  89 ،88من قانون تنظيم مهنة احملاماة يف اليمن رقم  80لسنة <<<0م ،اجلرية الرمسية ،العدد04 ،ج ،0لسنة <<<0م.
(( 6تراجع ادلادة  082إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  <9إجراءات جنائية مصري.
(( 7نقض مصري  ،0<;0/8/0رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،84ق ،8ص.0<1
(( 8د.سامي حسين احلسيين ،النظرية العامة للتفتيش ،مرجع سابق ،ص ،482د.حسن اجلوخدار ،البحث األويل أو االستدالل يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية،
اجلزائية ،مرجع سابق ،ص.0<2

مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021املسلص الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

238

الظلطت الراجيت ملأمىز الضبط القضائي في جفخيش املظنن دزاطت في القاهىن اليمني

د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

وٍيبني ِلى رلً أهه ًباخل مأمىس المبي اللماتي الذخىٌ ئلى ألاماهً الّامت بالخخفُق الِخباسًٍ ،أولهما:
ً
وىهه أخذ ألافشاد ،وزاهيهما :باِخباسه ميلفا بدىفُز اللىاهحن واللىاةذ التي ًخمْ لها هزا اإلايان(.)1
الفسع الثالث :طبب الخفخيش.
ً
أوال :الشخظ الري ًجىش جفخيش منزله(املتهم)
ّ
ئال ّ
أن كاهىن ؤلاظشاءاث
ٌعخفاد مً اللاهىن الُمني أن الصخق الزي ًجىص جفخِؾ مجزله بأهه " اإلاتهم"
الجضاةُت ،وكاهىن الجشاةم والّلىباث الُمني( )2لم ٌّشفا مً هى اإلاتهم في أي مً مىادهما ِلى الشغم مً اظخّماٌ هزا
هزا اللفَ للذاللت ِلى مً ًخخز لذه ؤلاظشاءاث في ظمُْ مشاخل الذِىي الجضاةُت الخدشي والاظخذالٌ ،والخدلُم
ؤلابخذاتي ،واإلاداهمت()3ولزلً فلذ ُِشف اإلاتهم بأهه"ول مً جيعب ئلُه ظلىت الاتهام اسجياب فّل ٌّذه اللاهىن
ً
ً
ظشٍمت بىـفه فاِال أو ؼشٍيا"()4وَّذ اإلاتهم بهزه الففت بأهه الخفم اإلالابل للىُابت الّامت في الذِىي الجضاةُت ،و
هز الخّشٍف ئرا وان كذ بحن اإلالفىد باإلاتهم في ئخذي مشاخل الذِىي ،وهي مشخلت جدشًٍ الذِىي الجضاةُت ،وِلى
رلً فان الصخق الزي ًىظه له الاتهام ولم جدشن كبله الذِىي الّامت ال ٌؽمله الخّشٍف،أي ّ
أن الخّشٍف ال
ًذخل فُه مشخلت ظمْ الاظخذالالث ،وفي رلً جمُِم إلاّنى اإلاتهم()5ئر ّ
أن هىان مً ؤلاظشاءاث التي جخخز في مشخلت

ظمْ الاظخذالٌ لذ أشخاؿ لم ًيعب ئليهم بّذ اسجياب أًت ظشاةم ،مشل اظشاءاث ؤلاظدُلاف التي ال ًيىن فيها أي
اتهام باسجياب ظشٍمت.
وٍيبني ِلى رلً أن اإلاتهم في مشخلت الخدلُم ؤلابخذاتي هى" الصخق الزي ججمّذ لذه دالةل أو كشاةً أو
أدلت ًفترك مّها أهه كذ ظاهم في الجشٍمت دون أن ًىظه ئلُه الاتهام مً ظلىت الاتهام"( )6أما اإلاؽدبه فُه؛ فهى"
الصخق الزي ًخخز كبله مأمىس المبي اللماتي ئظشاء مً ئظشاءاث الاظخذالٌ أزىاء مماسظخه لعلىخه ألاـلُت أو

(( 1د.زلمود جنيب حسين ،الدستور والقانون اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاىرة0<<4 ،م ،ص;.01
(( 2القرار اجلمهوري بالقانون رقم  04لسنة 0<<2م بشأن اجلرائم والعقوبات.
(( 3ادلواد ،0:< ،0:; ،0:: ،021 ،08< ،088 ،082 ،04: ،044 ،01: ،018 ،014 ،98 ،84 ،2; ،24 ،89 ،84 ،< ،; ،9 ،2
...418 ،410 ،0<< ،0<2 ،0<0 ،0;; ،0;2 ،0;8 ،0;4 ،0;0 ،0;1إخل من قانون اإلجراءات اجلزائية ،وادلواد ،010 ،29 ،80
 482 ،0:< ،01; ،018من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين ،وكذلك ورد لفظ ادلتهم يف ادلواد ،8< ،8; ،89 ،88 ،82 ،4< ،0; ،0: ،02
...80 ،2< ،2:إخل من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلصري وادلواد  ...024 ،021 ،08; ،049 ،22من قانون العقوبات ادلصري رقم  8:لسنة
0<8:م ،وادلواد ...28 ،24 ،8: ،48 ،42 ،48 ،40 ،4إخل ،من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت ،وادلواد <،;8 ،;4 ،;0 ،41 ،
...;9إخل ،من قانون اجلزاء الكوييت رقم  09لسنة 0<91م ،يراجع التشريعات الكويتية )8( ،اجلزء األول ،سلسلة تصدرىا نقابة احملامني الكويتية.
(( 4د.عوض زلمد عوض ،ادلبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.2:
(( 5د.عمر الفاروق احلسيين ،تعذيب ادلتهم حلملو على االعرتاف ،اجلرمية وادلسئولية ،دراسة حتليلية على ضوء أحكام القانونني ادلصري والفرنسي وآراء الفقو وأحكام
وأحكام القضاء ،الطبعة الثانية0<<2 ،م ،ص.;4
 6د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.09:
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الاظخصىاةُت"( )1وٍزهب سأي ـ وبدم ـ ئلى أن ـفت اإلاتهم جشبذ بمجشد مباؼشة أي ئظشاء ِكبل الصخق لالؼدباه في
اسجياب ظشٍمت مُّىت ،أو الخبلُ ِىه باسجياب ظشٍمتٌ ،عخىي في رلً بأن جيىن العلىت اللاةمت بهزا ؤلاظشاء ،هم
ً
مأمىسو المبي اللماتي ،أو الىُابت الّامت ،ئر اإلاهم أن جيىن العلىت راث اخخفاؿ في مباؼشة ؤلاظشاء ،ووفلا لهزا
الشأي؛ فان اإلاتهم هى" الصخق الزي ًُخخز لذه أي ئظشاء مً ؤلاظشاءاث اللاهىهُت بمّشفت العلىت اإلاخخفت هدُجت
وظىد ؼبهاث كىٍت أو أدلت وافُت ِلى اتهامه باسجياب ظشٍمت أو اؼتراهه فيها"()2وِلى رلً ّ
فان اإلاتهم هىا بمّىاه
الىاظٌْ ،ؽمل مشجىب الجشٍمت والؽشًٍ فيها ،وٍدعْ ألي شخق ًشي مأمىس المبي اللماتي ً
بىاء ِلى دالةل وافُت
أهه ظاهم في اسجياب الجشٍمت(.)3
ً
ثاهيا:ازجهاب جسيمت مشهىدة.
ً
ًخّحن لخفخِؾ مجزٌ اإلاتهم مً كبل مأمىس المبي اللماتي بأن جيىن الجشٍمت مؽهىدة جدلم وكىِها فّال
كبل ئظشاء الخفخِؾ ،و" جيىن الجشٍمت مؽهىدة في خالت اسجيابها أو ِلب اسجيابها ببرهت ٌعحرة ،وحّخبر هزلً ئرا جبْ
ً
اإلاجني ِلُه مشجىبها أو جبّخه الّامت بالفُاح ئزش وكىِها أو ئرا وظذ مشجىبها بّذ وكىِها بىكذ كشٍب خامال آالث أو
أظلخت أو أمخّت أو أؼُاء أخشي ٌعخذٌ منها ِلى أهه فاِلها أو ؼشًٍ فيها أو ئرا وظذث به في الىكذ اإلازوىس أزش أو
ِالماث جذٌ ِلى رلً"(.)4

وٍىفي لصخت الخفخِؾ بأن جيىن الجشٍمت اإلاؽهىدة ظعُمت أو غحر ظعُمت( )5وٍخّحن في الجشاةم غحر الجعُمت
الجعُمت لللُام بالخفخِؾ أن جيىن ِلىبتها أهثر مً ظخت أؼهش ،ومً زم ال ًجىص إلاأمىس المبي اللماتي الخفخِؾ
في الجشاةم غحر الجعُمت التي ِلىبتها أكلمً ظخت أؼهش ،أو بالغشامت ،ورلً ِلى أظاط أن ـذس اإلاادة ()102
ئظشاءاث ظضاةُت ًمني هق ِلى ّ
أن" إلاأمىس المبي اللماتي في الخاالث اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة العابلت "...واإلاادة
العابلت لها هي اإلاادة ( )101والزي هق ـذسها" في الجشاةم اإلاؽهىدة اإلاّاكب ِليها بالخبغ مذة جضٍذ ِلى ظخت أؼهش
ًدم إلاأمىس المبي اللماتي اللبن ِلى ول شخق"...أي أن اللاهىن الُمني كُذ الخفخِؾ باللبن ،واللبن

(( 1د.أسامة عبداهلل قايد ،حقوق وضمانات ادلشتبو فيو يف مرحلة مجع االستدالالت ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاىرة4118 ،م ،ص،28
(( 2د.زلمد راجح جناد ،حقوق ادلتهم يف مرحلة مجع االستدالالت بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ،دار ادلنار ،القاىرة ،0<<2 ،ص ،::د.زلمد زلمد
سيف شجاع ،احلماية اجلنائية حلقوق ادلتهم ،دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس ،القاىرة،
0<<1م ،ص ،014د.منري زلمد اجلويب ،حقوق ادلتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة إجراءات التحقيق ،مرجع سابق ،ص01
(( 3د.حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،مرجع سابق ،ص.2:2
(( 4ادلادة ;< إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  82إجراءات جنائية مصري ،وادلادة  28إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 5اجلرائم اجلسيمة ىي :ما عوقب عليها حبد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف ،وكذلك كل جرمية يعزر عليها باإلعدام أو باحلبس مدة تزيد
على ثالث سنوات ،أما اجلرائم غري اجلسيمة فهي :ما عوقب عليها بالدية أو باألرش أو باحلبس مدة تزيد على التزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة ،تراجع
ادلادة  4إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  4من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين.
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ً
ّ
الًيىن ئال في ظشٍمت مؽهىدة ِلىبتها الخبغ مذة جضٍذ ِلى ظخت أؼهش ،وخعىا فّل رلً ،ألن الىابْ الاظخصىاتي
إلاأمىس المبي اللماتي في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ًلخض ي مشل هزا اللُذ ،والًجىص إلاأمىس المبي اللماتي الخفخِؾ
ً
في خالت اسجياب أًت مخالفت ئوالكا(.)1
ً
وٍخّحن في الجشٍمت اإلاؽهىدة أن جيىن كذ وكّذ فّال ،وال ٌّني رلً وظىب جمامها ،ئر ًصر الخفخِؾ ختى لى
واهذ الجشٍمت في مشخلت الؽشوُ ألن الؽشوُ ال ٌغحر مً وـف الجشٍمت ،وئهما ًخفف مً ِلىبتها ،أما ئرا واهذ
الجشٍمت لم جلْ بّذ؛ فان الخفخِؾ الًجىص ختى ولى واهذ الجشٍمت ِلى وؼً الىكىُ ،ألن الىاظب ِلى مأمىس المبي
اللماتي في هزه الخالت مىْ وكىِها ال اللُام بالخفخِؾ كبل وكىِها.
ً
ثالثا:أن ًنىن املنزل خاص باملتهم.
ًخّحن أن ًيىن اإلاجزٌ مدل الخفخِؾ خاؿ باإلاتهم ،وئرا جىافشث ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة؛ فان إلاأمىس
المبي اللماتي أن ًفدؾ مجزٌ اإلاتهم ،ختى و لى وان في داةشة غحر داةشة اخخفاـه ،ئر ًصدر هزا الخفخِؾ
اخخفاؿ مأمىس المبي اللماتي ً
بىاء ِلى اللبن ِلُه في ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة بذاةشة اخخفاـه
ً
اإلاياويِ ،لى أظاط أن الخفخِؾ مً ؤلاظشاءاث التي ًخخق بها جبّا لزلً ،وٍلخفش الخفخِؾ في هزه الخالت ـ بدعب
(.)2

هق اإلاادة  102ئظشاءاث ًمني ـ ِلى مجزٌ اإلاتهم وخذه
ً
زابعا:الغاًت من جفخيش املظنن.

ًخّحن في جفخِؾ اإلاعىً أن جيىن الغاًت مىه ،لبي ش يء ًخّلم بالجشٍمت الجاسي ظمْ الاظخذالٌ ،أو خفىٌ
ً
الخدلُم بؽأنهاٌ ،عخىي في رلً بأن ًيىن هزا الص يء أوساكا أو أظلخت أو أدواث اظخّملذ في اسجياب الجشٍمت أو
ً
ؼِئا هخج ِنها ،أو وكّذ ِلُه ،أوأًت معدىذاث أو غحر رلً مما ًيىن الّشىس ِليها ٌعاِذ ِلى ئٌهاس هؽف
الخلُلت( )3وٍلفذ بّباسة" ول ما ًفُذ في هؽف الخلُلت" ألاوساق وألاؼُاء والتي جفُذ ئظشاءاث الاظخذالٌ والخدلُم
بؽأن الجشٍمت التي وكّذ ،مشل مالبغ اإلاتهم اإلالىخت بالذماء أو مالبغ اإلاجني ِلُه اإلامضكت()4وٍإـل رلً بمبذأ"
جخفُق الخفخِؾ بجشٍمت مُّىت"( )5وِلى رلً ًخّحن أن ًدذد الص يء اإلاىلىب الخفخِؾ ِىه في معىً اإلاتهم ،وفي
رلً جلىٌ اإلاادة( )83ئظشاءاث ومداهماث ظضاةُت وىٍتي "...ولللاةم بخفخِؾ اإلاعىً أن ًبدض ًِ ألاؼُاء اإلاىلىب
لبىها"...
يراجع القرار اجلمهوري بالقانون رقم  0:لسنة 0<<2م بشأن األحكام العامة للمخالفات يف اليمن ،اجلريدة الرمسية ،العدد41 ،ج 8لسنة 0<<2م ،والئحتو التنفيذية الصادرة بالقرار اجلمهوري ((1
رقم  20لسنة 4101م ،اجلريدة الرمسية ،العدد  2لسنة 4101م.
وكذلك احلال يف قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت إذ أجازت ادلادة  28منو لرجل الشرطة يف اجلرمية ادلشهودة أن يفتش مسكن ادلتهم وحده ،ومل جتز لو تفتيش منازل غريه من ((2
األشخاص.

(( 3د.زلمود زلمود مصطفى ،اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانون ادلقارن ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،ص.41
(( 4د.عبدالرءف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.280
(( 5د.حسن اجلوخدار ،البحث األويل أو االستدالل يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،مرجع سابق ،ص<;.0
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ً
خامظا :جىافس آمازاث قىيت على وجىد ما ًخعلق بالجسيمت في املظنن املساد جفخيشه.
ال ًىفي بأن جيىن الجشٍمت التي وكّذ في ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة للُام مأمىس المبي اللماتي
ً
بخفخِؾ اإلاعىً ،وئهما ًيبغي بأن جخىافش أماساث كىٍت أن أؼُاء أو أوساكا ،جفُذ في هؽف الخلُلت ،جىظذ في اإلاجزٌ
ً
اإلاىلىب جفخِؽه؛ فارا اهخفذ هزه ألاماساث اللىٍت( )1اهخفى جبّا لزلً مبرس اللُام بالخفخِؾ ،وَّذ الخفخِؾ الزي
ً
ً
ًباؼش سغم رلً ئظش ًاء باوال( )2وَّىد جلذًش ألاماساث اللىٍت التي ججحز جفخِؾ اإلاعىً إلاأمىس المبي اللماتي بذاءة،
وجشاكبه في رلً مدىمت اإلاىلىُ دون مّلب ِليها مً اإلادىمت الّلُا ،واإلاا ّ
أظباب ظاتغت(.)3
أن كماءها كذ ُبني ِلى
ٍ
املطلب الثاوي :الضىابط الشهليت
ًلخض ي جفخِؾ اإلاعىً اجباُ ئظشاءاث ؼيلُت مُّىتً ،خّحن مشاِاتها ِىذ مباؼشجه ليي ًيخج آزاسه
ً
ً
اللاهىهُت،وئخاوت اإلاتهم بمماهاث جلف ئلى ظاهب المماهاث اإلاىلىُِت ظُاظا مىُّا لخماًت خشٍخه الفشدًت،وِذم
ً
الخّعف والاهدشاف( )4وهى ما ظىبُىه جباِا في الفشوُ آلاجُت:
الفسع ألاول :لخابت أمس الخفخيش و حظبيبه.
ً
أوال :النخابت
ً
ًخّحن أن ًيىن ألامش بخفخِؾ اإلاعىً زابخا بالىخابت ختى ًىدعب كىجه اللاهىهُت ،ولزلً فان ألاوامش الؽفهُت
الًيىن لها أًت كاهىهُت في ؤلازباث ،ألن الىخابت هي ظمت مً ظماث الخدلُم ،وإلاا وان جفخِؾ مأمىس المبي اللماتي
للمعىً ئرا جىافشث ئخذي خاالث الجشٍمت اإلاؽهىدةٌّ ،ذ مً ئظشاءاث الخدلُم بفىسة اظخصىاةُت ،فاهه ًخّحن ِىذ
اللُام بزلً أن ًيىن بمىظب أمش مىخىب ختى ًيىن له كُمت كاهىهُت ،ألن مً اللىاِذ الّامت أن ئظشاءاث الخدلُم
وألاوامش الفادسة بؽأهه ًجب ئزباتها بالىخابت ليي جبلى لها حجت ٌّامل اإلاىٌفىن ـ آلامشون منهم واإلاإجمشون ـ
ً
ً
ً ّ
بملخماها ،ولخيىن أظاظا ـالخا إلاا ًبنى ِلُه مً هخاةج( )5وئرا وان أمش الخفخِؾ البذ بأن ًيىن مىخىبا ،ئال أهه لِغ
ً
ً
ً
ً
له همىرظا مدذدا أو ؼىال مُّىا ًُىخب فُه هزا ألامش ،هما أهه لِغ له ِباساث خاـت ًىخب بها.

( )1عرفت ادلادة  4إجراءات جزائية ميين الدالئل القوية :ب أهنا أمور أو قرائن تدل بذاهتا على ثبوت قيام واقعة زلددة ،أما الدالئل اجلديدة :فهي األمور اليت تظهر ومل
تكن قد عرضت على احملقق من قبل وقد يكون ظهورىا مصادفة أو عمداً ،بينما تعين دالئل كافية :بأهنا األمور اليت يدل ثبوهتا على توافر العناصر اليت تكفي
سنداً للقرار أو احلكم.
(( 2نقض مصري ،رلموعة القواعد القانونية ،ج ،2رقم< ،02ص.024
(( 3نقض مصري < ،0<81/8/4رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،0ق< ،00ص ،844ونقض مصري  ،0<84/8/00س ،8ق; ،81ص،822
ونقض مصري  ،0<:8/01/49س ،49ق ،021ص.94:
(( 4د.أمحد فتحي سرور ،نظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،0<8< ،ص.442
(( 5نقض مصري  ،0<82/04/41رلموعة القواعد القانونية ،ج ،8ق; ،4:ص ،899ونقض  ،0<22/0/0:ج ،8ق;; ،4ص.8;8
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ً
وٍجب بأن ًيىن ألامش مإسخا ،ألظل مّشفت اإلاذة التي ظِخم فيها جىفُزه ،وأن ٌؽخمل ِلى ئًماح الظم
ووٌُفت مً أـذسه ،وجىكُّه ،وهزلً اظم اإلاتهم والتهمت اإلايعىبت ئلُه ،والّمل اإلاىلىب اللُام به( )1وٍيىن ألامش
ً
مىخىبا في خالت كُام مأمىس لبي كماتي آخش غحر الزي اهدؽف خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ،أما ئراكام بالخفخِؾ
بىفعه؛ فال ًلضم رلً وٍىفي ؤلاؼاسة ئلى رلً في اإلادمش.
ً
ثاهيا :حظبيب ألامس.
وٍلفذ بالدعبِب بُان الّىاـش التي جلىْ بخىافش الذالةل واللشاةً وؤلاماساث اليافُت اإلابرسة إلـذاس أمش ألامش
بخفخِؾ اإلاجزٌ()2وٍجب أن جيىن مىىلُت وجبرس ئـذاسه ،وهي راث وابْ واكعي ًخفل بمادًاث الجشٍمت ،وللدعبِب
أهمُت بالغت؛ فهى ٌّىي إلاً ًفذس ألامش اإلاجاٌ للبدض في مذي مالءمت وكاهىهُت ئـذاسه ألمش الخفخِؾ ،باإللافت ئلى
ً
رلً ؛ ّ
فان الدعبِب ٌُؽيل لماهت أظاظُت للمتهم اإلاشاد جفخِؾ مجزله،وٍيىن حعبِب أمش الخفخِؾ لشوسٍا في خالت
ما ئرا جم ئًياٌ مهمت جفخِؾ اإلاعىً إلاأمىس لبي كماتي آخش غحر الزي اهدؽف ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة،
أما ئرا جم اللُام بخفخِؾ اإلاعىً مأمىس المبي اللماتي الزي اهدؽف الجشٍمت في ئخذي أخىالها؛فُىخفى بزهش
رلً في اإلادمش.
الفسع الثاوي :جىفير الخفخيش.
ً
أوال:الشخظ مىفر الخفخيش.
ّ
ال ًجىص مباؼشة جفخِؾ اإلاعىً ئرا وكّذ الجشٍمت في ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة ،ئال مً كبل مأمىس
ً
المبي اللماتي؛ فله وخذه مباؼشة هزا ؤلاظشاء ،ولىً ال ٌّني رلً أهه ًلىم بدىفُزه لىخذه ،وئهما ًجىص له وبلا
لللىاِذ الّامت ،أن ًيىن ئلى ظىاسه مّاوهُه مً مأمىسي المبي اللماتي أو مً غحرهم مً سظاٌ العلىت الّامت
()3

الزًً ال جخىافش فيهم ـفت المبي اللماتيٌّ ،ملىن مّه جدذ ئؼشافه و مشآي مىه وجدذ بفشه ،وِلى معإولُخه

وفي رلً جلىٌ اإلاادة ( )88ئظشاءاث ومداهماث ظضاةُت وىٍتي" لللاةم بالخفخِؾ ـ ظىاء وان اإلادلم أو غحره ـ أن
ٌعخّحن بمً جلضم له مّىهتهم أزىاء كُامه بدىفُزه ،ظىاء واهىا مً سظاٌ الؽشوت الّامت ،أو مً الفىاُ أو غحرهم مً
روي اإلاهً أو الخبراء ،بؽشه أن ًيىن كُامهم بّملهم في خمىس اللاةم بالخفخِؾ وجدذ ئؼشافه ومعإولُخه" وئرا َِثر

(( 1د.عبدالرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص;.28
(( 2ادلرجع السابق ،ص.221
(( 3د.حفيظ بن عامر الشنفرى ،دور الشرطة يف الدعوى اجلنائية يف التشريع العماين والتشريعات ادلقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكادميية الشرطة
ادلصرية ،القاىرة ،4111 ،ص.29:
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ً
أخذ مّاووي مأمىس المبي اللماتي ِلى ش يء مما ًجشي البدض ِىه ولبىه؛ فان رلً المبي ًيىن صخُدا ،ئر
ً
ٌّذ الخفخِؾ والمبي في هزه الخالت ،هما لى وان كذ ظشي بمّشفت اللاةم بالخفخِؾ شخفُا وِلى معإولُخه(.)1
وال يهم في الىشٍلت التي ٌعلىها مأمىس المبي اللماتي في جىفُز الخفخِؾ؛ فال جىظذ وشٍلت مُّىت ًلتزم بها،
ُ
ئر ًصر أن ًيىن الذخىٌ مً الباب ،أو مً هافزة فُه ،أو باِخالء ظىسه ،هما لى أسٍذ مفاظأة اإلاتهم كبل أن ًخفي
ظعم الجشٍمت ،ما لم ًىً هىان أمش ـشٍذ مً الجهت اإلاخخفت باللُام بالخفخِؾ ِلى وظه مّحن( )2وفي رلً جلىٌ
اإلاادة ( )85ئظشاءاث ومداهماث ظضاةُت وىٍتي ِلى أهه" ...وٍجب ِلى ـاخب اإلادل أو ؼاغله أن ًمىً اللاةم
بالخفخِؾ مً الذخىٌ ،وأن ٌعهل له مهمخه .فارا سفن رلً أو كاوم دخىله ،ظاص لللاةم بالخفخِؾ أن ًلخدم
اإلاعىً وأن ٌعخّمل وظاةل اللىة الالصمت للذخىٌ ،ولى بىعش ألابىاب أو الدعلم أو ما ًمازل رلً خعب ما جلخمُه
ٌشوف الخاٌ".
وٍجىص إلاأمىس المبي اللماتي اظخخذام اللىة ئرا سفن اإلاتهم أو ـاخب اإلايان أو خاةضه العماح له بالذخىٌ
ً
إلاباؼشة الخفخِؾ ،وفي رلً جلىٌ اإلاادة ( )142ئظشاءاث ظضاةُت ًمني " ِلى الصخق اإلاىلىب جفخِؾ مياهه وبلا
ألخيام اللاهىن أن ًُمىً اللاةم بالخفخِؾ مً أداء واظبه وئرا امخىْ ًِ رلً للميلف بالخفخِؾ أن ًَجشي الخفخِؾ
ِىىة باللذس الالصم وٍىلب معاِذة مأمىسي المبي مْ خمىس الؽهىد ئن وان اإلايلف بالخفخِؾ مً غحر أِماء
الىُابت الّامت"( )3غحر ّ
أن اظخّماٌ اللىة ملُذ بأن ًيىن في الخذود المشوسٍت التي جلضم للخىفُز والخغلب ِلى ملاومت
ـاخب اإلاعىً أو غحره( )4وإلاأمىس المبي بمجشد اهخلاله ئلى اإلايان اإلاشاد جفخِؽه أن ًأمش ظمُْ الخالشًٍ فُه بّذم
مغادسة اإلايان أو الابخّاد ًِ اإلايان أو ِذم الخدشن ،أو اإلاغادسة ،وٍجىص ولْ ألاشخاؿ اإلاىظىدًً داخل اإلايان
الزي ًجشي جفخِؽه جدذ الخشاظت ئرا خص ي منهم حّىُل الخفخِؾ أو ِشكلخه أو ملاومخه( )5ورلً مً أظل ِذم حغُحر
ألاولاُ في ميان الخفخِؾ ختى ًيخهي مً ِملُت الخفخِؾ وجدلُم الغشك مىه ،هما أهه كذ ًيىن مً بحن الخالشًٍ
مً ًخفي أؼُاء جفُذ في هؽف خلُلت الجشٍمت التي وكّذ.
ّ
وال ًجىص جفخِؾ اإلاعىً ئال مً أظل البدض ًِ ألاؼُاء وآلازاس الخاـت بالجشٍمت التي ًجشي الخدلُم بؽأنها
ً
ّ
وال ًخجاوص ئلى ظىاه ئال ئرا ٌهشث ِشلا أزىاء الخفخِؾ أؼُاء حّذ خُاصتها ظشٍمت أو جفُذ في هؽف الخلُلت ًِ
ظشٍمت أخشي؛ فُجىص إلاً ًلىم بالخفخِؾ لبىها وئزباتها في اإلادمش( )6وإلاأمىس المبي اللماتي أزىاء جفخِؾ اإلاعىً
ً
أن ًمْ ألاخخام ِلى ألاماهً التي بها آزاس أو أؼُاء جفُذ في هؽم الخلُلت وله أن ًُلُم خشاظا ِليها ،وِلُه ئخىاس
(( 1د.حامد راشد ،أحكام تفتيش ادلسكن يف التشريعات اإلجرائية العربية ،مرجع سابق ،ص.0:4
(( 2د.حسن صادق ادلرصفاوي ،شرح قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت ،الناشر جامعة الكويت 0<:1 ،ـ  ،0<:0ص.489
(( 3تراجع ادلادة  91إجراءات جنائية مصري ،وادلادة  ;0إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 4تراجع ادلادة < :إجراءات جزائية ميين ،وادلادة < 2إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 5ادلادة  020إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  ;2إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 6ادلادة  08:إجراءات جزائية ميين متاثل ادلادة <; إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
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الىُابت الّامت في الخاٌ( )1والّلت حّىد ئلى ّ
أن هزا ؤلاظشاء جدفٍي مإكذ مىلىِه الّلاساث ،وهذفه الخدىه وِذم
لُاُ آزاس الجشٍمت اإلاشجىبت ،ئرا حّزس هللها ألي ظبب.
و ئرا وان في اإلاعىً وعاء مذجباث ،ولم ًىً الغشك مً الذخىٌ لبىهً وال جفخِؽهً ،وظب ِلى اللاةم
بالخفخِؾ أن ًشاعى الخلالُذ اإلاخبّت في مّاملتهً ،وأن ًمىنهً مً الاخخجاب أو مغادسة اإلاعىً ،وأن ًمىدهً
الدعهُالث الالصمت لزلً مما ال ًمش مفلخت الخفخِؾ وهدُجخه()2ولّل الخىمت في رلً حّىد ئلى ـُاهت آلاداب الّامت
واللُم ألاخالكُت واخترام الخُاء والتي جمليها خماًت آلاداب الّامت.
ً
ثاهيا:شمن الخفخيش وميعاد اجسائه.
ّ
خذد اللاهىن الُمنيّ ،
بأن جفخِؾ اإلاعىً ًجب أن ًيىن بّذ ؼشوق الؽمغ وكبل غشوبها ئال في خالت الجشٍمت
ً
اإلاؽهىدة أو مىاسدة شخق هاسب مً وظه الّذالت ِلى أن ًُزهش في مدمش الخفخِؾ أظباب الخفخِؾ لُال ،وئرا امخىْ
ئظشاء الخفخِؾ لُال لّذم جىافش مبرساجه ًجىص اجخار ؤلاظشاءاث اإلاىاظبت والالصمت إلخاوت اإلاعىً ومىْ أي شخق مً
مغادسجه دون ئرن ختى بذء الخفخِؾ بّذ ؼشوق الؽمغ()3وآًت رلً أن جفخِؾ اإلاعاهً همبذأ ِام في اللاهىن
ً
ً
الُمنيً ،يىن نهاسا ،أي مً بّذ ؼشوق الؽمغ وكبل غشوبهاُ ،وٍدٍش الخفخِؾ لُال،وئرا جم مخالفت رلً بخفخِؾ
ً
ً
اإلاعىً لُالُِ ،ذ رلً ظشٍمت اهتهان خشمت معىً()4غحر أن الخٍش ًخّلم بالخفخِؾ الزي ًبذأ اللُام به لُال دون رلً
ً
ً
رلً الزي بذأ نها ًا ،واكخمذ الٍشوف اظخمشاسه أزىاء اللُل واإلاا ّ
أن الاظشاء مخفال ئر ال ًيىن الذخىٌ كذ وكْ لُال
س
في هزه الخالت(.)5
ّ
وال ًجىص الخشوط ِلى رلً اإلابذأ ،ئال في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ،أو مىاسدة شخق هاسب مً وظه الّذالت،
أو في خالت الشلا مً ـاخب اإلاعىً أو خاةضه باسادجه الخشة وئرهه الفشٍذ وًِ ِلم بالعبب ،أو خالت المشوسة ،ئر
ً
ًجىص في هزه ألاخىاٌ جفخِؾ اإلاىاصٌ دون الخلُذ بىكذ اللُل ِلى أن ًُزهش في مدمش الخفخِؾ أظباب الخفخِؾ لُال(.)6
ً
لُال(.)6

ً
ثالثا :حضىز الخفخيش.
ًلخض ي جفخِؾ اإلاعىً خمىس شخق أو أشخاؿ ،وألاـل أن الصخق الزي ٌعخىظب اللاهىن خمىسه

ِىذ الخفخِؾ هى اإلاتهم ،غحر أهه مً اإلاخفىس أن ًجشي جفخِؾ اإلاعىً في غُبت ـاخبه ،فلذ ظّل اللاهىن أن ًيىن
(( 1ادلادة  028إجراءات جزائية ميين وادلادة  88إجراءات جنائية مصري.
(( 2ادلادة  ;9إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت ،وال يوجد مثل ىذا النص يف القانون اليمين ،ويستحسن االستفادة منو عند تعديلو
(( 3ادلادة  022إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  ;8إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 4تراجع ادلادة ( )488من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين.
(( 5د .سامي حسين احلسيين ،النظرية العامة للتفتيش ،مرجع سابق ،ص.4<8
(( 6تراجع ادلادة < 02إجراءات جزائية ميين.
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جفخِؾ اإلاعىً في خمىس اإلاتهم أو مً ًىِبه()1وٍيبني ِلى رلً ّ
أن جفخِؾ اإلاعىً ًلخض ي خمىس اإلاتهم ،ألن هزا
ً
ً
ؤلاظشاء ًمغ معخىدُ ظشه ،وهزا الخمىس لِغ ؼشوا لصخت الخفخِؾ في ول ألاخىاٌ ،وئهما ُظّل الخمىس الصما
ً
خُض ًيىن ممىىا .فاإلاتهم غحر ميلف بالخمىس أزىاء الخفخِؾ بىفعه ،بُذ أهه ًخّحن دِىجه للخمىس ئن وان رلً
ً
ً
مِعىسا إلاأمىس المبي اللماتي ،ووظذ مدعّا مً الىكذ؛ فلذ جذِىه المشوسة ئلى ئظشاء الخفخِؾ ِلى وظه
ً
العشِت ،وفي ئِالن اإلاتهم أو اخماسه مً ميان الدجض ـ ئن وان مذجىصا ـ ما ًمُْ الىكذ وٍجّل الخفخِؾ الزي
ًدفل خُيئز غحر مجذ ،باإللافت ئلى ّ
أن ئِالن اإلاتهم بالخمىس كبل مباؼشة الخفخِؾًُ ،فلذ الخفخِؾ محزجه اللاةم
ٍ
()2
ِلى ِىفش اإلاباغخت واإلافاظأة ،وهزا ؤلاِالن بالخمىس كذ ٌّىُه الفشـت في تهشٍب ألاؼُاء اإلاشاد لبىها .
وئرا حّزس خمىس اإلاتهم أو سفن رلً؛ فان إلاأمىس المبي اللماتي ،أن ًىلب مىه حُّحن مً ًمشله؛ فارا
سفنٌُ ،عخذعى ؼاهذان مً ظحراهه ،أو ازىان مً أكاسبه ِلى أن ًيىها بالغحن وال ظلىان إلاأمىسي المبي اللماتي
ّ
ِليهما ،وال ٌؽتره دِىة اإلادامي لخمىس الخفخِؾ أو ئبالغه بّملُت الخفخِؾ ،ئال ئرا وان اإلاتهم كذ أهابه ِىه وىاُِت
ً
واخخُاسا لخمىس الخفخِؾ؛ فىوالت الذفاُ الّامت ًِ اإلاتهم ،ال حّذ ئهابت لخمىس الخفخِؾ(.)3
وِلى أًت خاٌ؛ فان خمىس اإلاتهم لخفخِؾ معىىهً ،دلم ِذة فىاةذ؛ فدمىسه ٌؽيل لماهت هامت له بّذم
ّ
الّبض في مجزله ئال بدمىسه ،وأن ال ًيىن الذلُل اإلاعخمذ مً الخفخِؾ في مىلْ ؼً ،وظذ سغشة كىله بأن
اإلامبىواث كذ جم ئدخالها ئلى مجزله بذون ِلم مىه،هما ّ
أن وظىده أزىاء الخفخِؾ ٌعاِذ في الّشىس ِلى ألاؼُاء التي
ًخم البدض ِنها فُما ئرا اظخّمل مأمىس المبي اللماتي فشاظخه ،واظخغل الجهت التي ًُشهض ِليها اإلاتهم أهٍاسه(.)4
الفسع الثالث :محضس الخفخيش واضطحاب ماجب.
مً اللىاِذ ألاظاظُت في ؤلاظشاءاث الجضاةُت ّ
أن ئظشاءاث الخدلُم وألاوامش الفادسة بؽأههً ،جب ئزباتها
ً
ً
بالىخابت ختى جيىن أظاظا ـالخا إلاا ًبنى ِليها ،ولزلً ظيخيلم ًِ:
ً
أوال:جحسيس محضس الخفخيش.
مدمش الخفخِؾ هى رلً اإلادشس الشظمي الزي ًخممً ؤلاظشاءاث والىكاتْ وألاِماٌ التي كام بها مأمىس
()5

المبي اللماتي أزىاء جفخِؾ اإلاجزٌ ،واإلاشبذ فُه ألاوساق وألاؼُاء اإلاخّللت بالجشٍمت التي جم الخفخِؾ مً أظلها

(( 1ادلادة  082إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  80وادلادة  <4من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلصري ،ومل ينص القانون الكوييت على حضور ادلتهم أو من ينيبو أثناء
تفتيش مسكنو.
(( 2د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص;.22
(( 3د.زلمد عودة اجلبور ،االختصاص القضائي دلأمور الضبط ،ص.8<9
(( 4ادلرجع السابق ،ص.8<:
(( 5د.زلمد علي سامل عياد احلليب ،الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،اجلزء األول ،دعوى احلق العام واحلق اخلاص ومرحلة التحري واالستدالل،
عمان األردن ،0<<9 ،ص.288
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
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ً
وألاـل ّ
أن ئظشاءاث الخدلُم ًجب بأن جيىن مىخىبت ،خُض ًخّحن ِلى اللاةم بالخدلُم أن ًدشس مدمشا ًُشبذ فُه
ظمُْ ؤلاظشاءاث التي جمذ وما جىـإل لُه مً هخاةج( )1وئرا وان اللاهىن الُمني لم ًىظب ِلى مأمىس المبي اللماتي
ّ
ئال ّ
أن رلً ال ًمىْ مً جدشٍشه للمدمش أزىاء جفخِؽه إلاعىً اإلاتهم ئرا جىافشث ئخذي أخىاٌ
جدشٍش مدمش جفخِؾ،
الجشٍمت اإلاؽهىدة خاـت ّ
وأن هزا الخفخِؾ ًذخل لمً العلىت الاظخصىاةُت إلاأمىس المبي اللماتي في الخدلُم،

ً
ولزلً ًجب ِلى مأمىس المبي اللماتي الزي كام بالخفخِؾ جدشٍش مدمش بزلً ،وَّذ هزا اإلادمش دلُال ِلى
صخت ؤلاظشاءاث التي كام بها ،والؽاهذ ِلى ؼشُِت جفشفاجه ،وِلى هُفُت ئظشاةه الخفخِؾ.
ٌوٍبحن في اإلادمش أوـاف ألاؼُاء اإلامبىوت وخالتها وهُفُت لبىها واإلايان الزي ِثر ِليها فُه وأكىاٌ مً
لبىذ لذًه أو مً ًلىم ملامه بؽأنها وجىلْ اإلامبىواث في أخشاص مىاظبت لدجمها ووبُّتها وجخخم بالخخم الشظمي
وجلفم ِليها بىاكاث بخاسٍخ المبي ومياهه وظببه وسكم اللمُت التي جخّلم بها وجىكُْ مً كام بمبىها وجخم هزه
ؤلاظشاءاث كبل مغادسة ميان المبي ئن أمىً رلً ،وئرا وظذث أوساق هلذًت ال ٌعخىظب ألامش الاخخفاً بها بالزاث
الظخٍهاس الخلُلت أو للخفاً ِلى خلىق الغحر ظاص للىُابت الّامت أن جأرن باًذاِها ـىذوق الىُابت ،وإلاً ُ
لبىذ
ً
ً
ِىذه ألاؼُاء أن ًأخز بُاها بها مىكّا ِلُه ممً أظشي المبي()2وٍيبغي بأن ًىخب اإلادمش باللغت الّشبُت،وبؽيل
واضر ومففل ،وأن ًخممً وافت ؤلاظشاءاث التي جم اجخارها وألاؼُاء واإلاعدىذاث التي جم لبىها وازباث أماهً
وظىدها وٌشوف لبىها ،وئًماح أظماء اللاةمحن بالخفخِؾ وأظماء الزًً خمشوا الخفخِؾ هؽهىدُ ،وٍزهش جاسٍخ
ووكذ جدشٍشه وجىكُْ اللاةم بالخفخِؾ وواجب اإلادمش ِلى ول ـفدت فُه ،وجىكُْ اإلاتهم أو مً ًىِبه والؽهىد أظفل
ً
ول ـفدت مىه ،ألن رلً لشوسٍا إلاّشفت مً كام بالخفخِؾ وـالخُخه ،وإلاّشفت الؽهىد ،وًِ خمىس اإلاتهم أو
غُابه(.)3
ُ
وٍفُذ الخاسٍخ في جدذًذ الُىم الزي اجخز فُه ؤلاظشاء ،ومً زم ًبذأ خعاب الخلادم باليعبت للذِىي الجضاةُت،
وىن الخفخِؾ مً ئظشاءاث الخدلُم التي ًترجب ِلى اللُام به كىْ مذة الخلادم( )4بِىما الخىكُْ ِلى اإلادمش ٌعب
ً
ِلُه اللُمت اللاهىهُت وىهه ـادسا ًِ مدشسه ،هما ًُفُذ في مّشفت مً كام باإلظشاء ،ببُان اظم وـفخه وجىكُّه
ً
وواجب اإلادمش ،وئًماح لإلظشاءاث التي اجخزث ،فمال ًِ رلً ًيبغي ِذم الىؽي أو الؽىب ،وأن ال ًخخلل
ظىىس اإلادمش جدؽُت ،وئرا اكخض ى ألامش ؼىب ولمت أو صٍادتها ،وظب ِلى اللاةم باإلظشاء والياجب والؽهىد الخىكُْ
ً
()5
ِليها في هامؾ اإلادمش ،وَّذ الغُا ول هؽي أو ؼىب أو خذػ أو ئلافت غحر مىكْ ِليها

(( 1ادلادة  081إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  88إجراءات جنائية مصري ،وادلادة  22وادلادة <; من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
(( 2ادلادة  080إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  <0إجراءات وزلاكمات جزائية كوييت.
(( 3د.زلمد علي سامل عياد احلليب ،الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص.282
(( 4تراجع ادلادة  21إجراءات جزائية ميين ،وادلادة  0:إجراءات جنائية مصري.
(( 5ادلادة  041إجراءات جزائية ميين ،ادلادة  008إجراءات جنائية مصري.
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ً
وٍيبني ِلى رلً ّ
أن مدمش الخفخِؾ ٌّذ دلُال ِلى صخت ؤلاظشاءاث التي ًخىلبها اللاهىن ،ومً زم ًيىن أداة
مً أدواث ؤلازباث ،ولىىه غحر ملضم ،بمّنى أن اإلادىمت كذ ال جلتزم به ،أي ّ
أن لللاض ي الخشٍت في الاكخىاُ به وجيىًٍ

ِلُذجه ،والاظخّاهت بىظاةل ؤلازباث ألاخشي()1وِلى رلً ّ
فان بىالن مدمش الخفخِؾ أو ِذم وظىده أو هلفه الًإدي

ئلى بىالن ئظشاء الخفخِؾ راجه ،ألن الخفخِؾ ًمىً ازباجه بىظُلخحن ،ألاولى :ألاؼُاء اإلامبىوت وىنها الفىسة اإلاادًت
لىدُجت الخفخِؾ ،والشاهُت :الاهخفاء بؽهادة مً أظشوه ،وؼهادة مً خمشوه()2وفي ول ألاخىاٌ فان مدمش الخفخِؾ
ّ
ما هى ئال مجشد ئظشاء جىٍُمي ئسؼادي اللفذ مىه ُخعً ظحر أِماٌ الخدلُم ودكخه وجىٍُم ئظشاءاجه واإلادافٍت ِلى
الذلُل خؽُت جىهُىه(.)3
ً
ثاهيا :اضطحاب ماجب.
لم ٌؽتره كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني في الخفخِؾ الزي ًلىم به مأمىس المبي اللماتي ،أن ًفىدب

ً
واجبا أزىاء مباؼشة جفخِؾ اإلاعىً ،ولزلً ًجىص له أن ًدشس اإلادمش بىفعه ،أو ًِ وشٍم واجب ًيىن مّه لخدشٍش
اإلادمش ،وئن وان مً ألافمل أن ًفىدب مأمىس المبي اللماتي واجب مّه أزىاء الخفخِؾ لىخابت مدمش
المبيً ،ىكْ مّه ِلُه ،إلاا في رلً مً ئلفاء الىمأهِىت والشلت في ؤلاظشاءاث التي ًلىم بها ،وختى ًىفشف فىشه
أزىاء اللُام بهزا ؤلاظشاء ئلى ِملُت الخفخِؾ وألاؼُاء اإلامبىوت ،ولِغ ئلى هخابت اإلادمش.
وَّذ مأمىس المبي اللماتي هى اإلاعإوٌ وخذه ًِ صخت ما وسد في اإلادمش ،واإلاا أهه هى الزي ًىكْ ِلُه،

ً
ئكشاسا مىه بصختها؛ فال يهم بّذ رلً ئن وان كذ خشسها بللمه مباؼشة ،أو بىاظىت الاظخّاهت بألت مُياهُىُت ،أو بُذ
أظىبُت ،ألن مباؼشة جدشٍشها بخي غحره ال ًإزش في اِخباس أنها مدشسة بدمىسه وجدذ بفشه(.)4
الخـاجـمـت:
بّذ أن اهتهُىا  -بّىن هللا وجىفُله -مً هزه الذساظتً ،جذس بىا أن وؽحر ئلى أهم الىخاةج التي جمخمذ ِنها
ً
هزه الذساظت ،زم وّشك للخىـُاث التي هشي ألاخز بها ،ورلً وفلا إلاا ًأحي:
ً
أوال :الىخائج.
 -1جبحن مً الذساظت أن اللاهىن الُمني لم ٌّشف جفخِؾ اإلاعىً ،هما فّل باليعبت لإلظشاءاث اإلااظت
بالخشٍت ،واللبن و ؤلاظدُلاف ِلى الشغم مً جخفُفه للمادة الشاهُت ئظشاءاث ظضاةُت لبُان اإلاّاوي لبّن
اإلافىلخاث اللاهىهُت الىاسدة فُه.
(( 1د.زلمد عيد الغريب ،حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع اليقيين وأثره يف تسبيب األحكام اجلنائية 0<<9 ،ـ  ،0<<:ص.;8
(( 2د.جالل ثروت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق ،ص.281
(( 3نقض مصري  0<9</9/4رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،41ق< ،:<8 ،08نقض مصري  ،0<;0/01/4:س ،84ق ،088ص.:98
(( 4نقض مصري  0<84/8/8رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،8ق ،4;8ص.;80

مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021املسلص الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

248

الظلطت الراجيت ملأمىز الضبط القضائي في جفخيش املظنن دزاطت في القاهىن اليمني

د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

 -2بُيذ الذساظت أن اللاهىن الُمني لم ًدذد الخىُُف اللاهىوي للخفخِؾ الزي ًلىم مأمىس المبي
اللماتي للمعىً ئرا جىافشث ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة.
 -3وضخذ الذ اظت ّ
أن اللاهىن الُمني ،كذ خذد مأمىسي المبي اللماتي في دواةش اخخفاـاتهم ِلى
س
ظبُل الخفش ،ومً رلً أهه مىذ اإلادافٍحن ومذًشي اإلاذًشٍاث ـفت المبي اللماتي ،مما ًشحر مؽاول
ِملُت ،هما أهه مً الفّىبت بميان أن ًخىلى هإالء اإلاىٌفىن مباؼشة المبي اللماتي ألاـلُت والاظخصىاةُت،
هما أهه مىذ ـفت المبي اللماتي ،لشؤظاء الخشط وألاكعام وهلي الؽشوت وسؤظاء اإلاشاهب البدشٍت
والجىٍت ،دون أن ٌعخلضم فيهم أن ًيىهىا بشجبت لابي ،ئر مً اإلامىً أن ًخىلى سةاظتها مً هم أدوى مً سجبت
المابي ،هما أهه مىذ ـفت المبي اللماتي لّلاٌ اللشي ،ولِغ لذيهم أدوى معخىي مً الشلافت واإلاّشفت
اللاهىهُت.
 -4هؽفذ الذساظت أن اللاهىن الُمني لم ًدذد بفىسة واضخت اإلاعىً مدل الخفخِؾ بدُض ٌؽمل
ً
ً
اإلايان الزي ٌعخخذم فّال لإلكامت ،واإلايان الزي لم ٌعخخذم فّال للعىً ولىىه مخفق لزلً.
 -5جىـلذ الذ اظت ئلى ّ
أن اللاهىن الُمني لم ًدذد مذلىٌ اإلاتهم الزي ًجىص إلاأمىس المبي اللماتي
س
جفخِؾ مجزله في ئخذي أخىاٌ الجشٍمت اإلاؽهىدة لمبي أدلت الجشٍمت اإلاشجىبت وهؽف خلُلتها.
 -6بُيذ الذساظت أن اللاهىن الُمني لم ًشاُ الخلالُذ اإلاخبّت في مّاملت اليعاء أزىاء جفخِؾ اإلاجزٌ،
واإلاا ّ
أن الخفخِؾ لم ًىً الغشك مىه لبىهً وال جفخِؽهً.
ً
ثاهيا :الخىضياث.
 -1جىص ي الذ اظت ّ
أن جفخِؾ اإلاعىً ئظشاء ًلفذ به بأهه" الذخىٌ ئلى مجزٌ اإلاتهم وبذون ئسادجه
س
للبدض ًِ ألاوساق وألاؼُاء وول ما ًدخمل أهه اظخّمل في اسجياب الجشٍمت وٍفُذ في هؽف خلُلتها لمبىها
ئرا وظذث دالةل وافُت ِلى وظىدها فُه ووعبتها ئلى فاِلها"
 -2جىص ي الذساظت بمشوسة الىق ـشاخت في كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمنيِ ،لى أن جفخِؾ
اإلاعىً الزي ًلىم به مأمىس المبي اللماتي ئظشاء جدلُم ختى حعشي ِلُه وافت ؤلاظشاءاث اإلاخبّت في
الخدلُم الزي ًلىم به ِمى الىُابت الّامت ،ولممان ِذم الخّعف والاهدشاف ألظل جدلُم اإلاىاصهت بحن
اإلافلخت الّامت للجماِت واإلافلخت الخاـت للمتهم.
 -3وص ي الذساظت اللاهىن الُمني بالغاء ـفت المبي اللماتي للمدافٍحن وإلاذًشي اإلاذًشٍاث وِلاٌ
اللشي ،وهزا اؼتراه أن ًيىن سؤظاء الخشط وألاكعام وهلي الؽشوت وسؤظاء اإلاشاهب البدشٍت والجىٍت بشجبت
لابي مً خشٍجي أوادًمُت الؽشوت.
ً
 -4جىص ي الذساظت اللاهىن الُمني بخدذًذ مذلىٌ اإلاعىً بفىسة ِامت ِلى أن ًيىن اإلايان ظىىا
ً
وفلا لخلُلت اظخّماله أو الغشك مً ئِذاده ،بدُض ٌؽمل ول ميان ًلُم فُه الصخق وئن لم ًىً
ً
ً
مخففا لإلكامت ،وهزلً ول ميان أِذ لإلكامت وئن لم ًىً معيىها بالفّل ،مْ زبىث خلا لصخق في
الاظخئشاس به.
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 -5جىص ي الذساظت بأن اإلاتهم الزي ًجىص جفخِؾ مجزله هى رلً" الصخق الزي ًخخز لذه أي ئظشاء
مً ؤلاظشاءاث اللاهىهُت بمّشفت العلىت اإلاخخفت هدُجت وظىد ؼبهاث كىٍت أو أدلت وافُت ِلى اتهامه باسجياب
ظشٍمت أو اؼتراهه فيها".
 -6جىص ي الذساظت اللاهىن الُمني بالىق ـشاخت هما فّل كاهىن ؤلاظشاءاث واإلاداهماث الجضاةُت
اليىٍتي بمشاِاة اللُم الاظخماُِت وألاخالكُت أزىاء جفخِؾ اإلاعىً ،ئر ًخّحن مشاِاة الخلالُذ والّاداث اإلاخبّت
في مّاملت اليعاء ،ئرا وان في اإلاجزٌ وعاء ،ولم ًىً الهذف جفخِؽهً أو اللبن ِليهً .مما ًخّحن ِلى اللاةم
بالخفخِؾ مشاِاة الخلالُذ واللُم ؤلاظالمُت في مّاملتهً وجمىُنهً مً الاخخجاب أو مغادسة اإلاعىً وأن ًىفش
لهً الدعهُالث الالصمت لزلً ،وبما ال ًمش الخفخِؾ وهدُجخه.

قائمت املساجع:
ً
أوال :النخب القاهىهيت العامت واملخخططت.
د.ئبشاهُم ئبشاهُم الغماص ،اإلاؽىالث الّملُت في كاهىن ؤلاظشاءاث واإلاداهماث الجضاةُت اليىٍتي

-1
لعلىاث مأمىس المبي اللماتي ،ميؽىساث راث العالظل ،اليىٍذ ،الىبّت ألاولى1997 ،م.
د.ئبشاهُم خامذ وىىاوي ،ظلىاث مأمىس المبي اللماتي ،دساظت ملاسهت ،اإلاىخبت اللاهىهُت،
-2
اللاهشة ،الىبّت الشاهُت1997 ،م.

د.أخمذ ِىك بالٌ ،ؤلاظشاءاث الجىاةُت اإلالاسهت والىٍام ؤلاظشاتي في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت ،داس
-3
النهمت الّشبُت ،اللاهشة1990 ،م.
د.أخمذ فخخي ظشوس ،هٍشٍت البىالن في كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،مىخبت النهمت اإلافشٍت،
-4
اللاهشة1959 ،م.
د .أخمذ فخخي ظشوس ،الىظُي في كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،مجلت اللماة1980 ،م.
-5
د.أظامت ِبذ هللا كاًذ ،خلىق ولماهاث اإلاؽدبه فُه في مشخلت ظمْ الاظخذالالث ،دساظت ملاسهت،
-6
داس النهمت الّشبُت ،اللاهشة2005 ،م.
د.جىفُم الؽاوي ،فله ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،الجضء ألاوٌ ،داس الىخاب الّشبي اإلافشي ،الىبّت
-7
الشاهُت1954 ،م.
-8

د .ظالٌ زشوث ،هٍم ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،داس الجامّت الجذًذة ،ؤلاظىىذسٍت2003 ،م.

-9

د.خامذ ساؼذ ،أخيام جفخِؾ اإلاعىً في الدؽشَّاث ؤلاظشاةُت الّشبُت ،دساظت ملاسهت ،داس النهمت

الّشبُت ،اللاهشة ،الىبّت ألاولى1998 ،م.
د.خعً الجىخذاس ،البدض ألاولي أو الاظخذالٌ في كاهىهأـىٌ اإلاداهماث الجضاةُت ،دساظت ملاسهت،
-10
داس الشلافت لليؽش والخىصَِْ ،مان ألاسدن2012 ،م.
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-11

د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

د.خعً ـادق اإلاشـفاوي ،ؼشح كاهىن ؤلاظشاءاث واإلاداهماث الجضاةُت اليىٍتي ،الىاؼش ،ظامّت

اليىٍذ 1970 ،ـ 1971م.
د.خعً ـادق اإلاشـفاوي ،أـىٌ ؤلاظشاءاث الجضاةُت بالجمهىسٍت الّشبُت الُمىُت1987 ،م.
-12
د.خعني الجىذي ،ؼشح كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني ،الجضء ألاوٌ ،الذِىي الجضاةُت واإلاذهُت،
-13
ً
ً
 1987ـ 1988م.د.سمعِغ بهىام ،ؤلاظشاءاث الجىاةُت جأـُال وجدلُال ،ميؽأة اإلاّاسف ،ؤلاظىىذسٍت1984 ،م.
د .ظامذ العُذ ظاد ،ؼشح كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت1995 ،م.
-14
-15

د.ظامي خعني الخعُني ،الىٍشٍت الّامت للخفخِؾ في اللاهىن اإلافشي واإلالاسن ،داس النهمت

الّشبُت ،اللاهشة1972 ،م.
د.وه صوي ـافي ،الاججاهاث الخذًشت للمداهماث الجضاةُت(بحن اللذًم والخذًض) اإلاإظعت
-16
الجامُّت للذساظاث واليؽش والخىصَْ ،بحروث ،الىبّت ألاولى2003 ،م.
دِ.بذ الٍُّم مشس ي وصٍش ،الجىاهب ؤلاظشاةُت لجشاةم اإلاىٌفحن واللاةمحن بأِباء العلىت الّامت،
-17
دساظت ملاسهت في اللاهىهحن اإلافشي والفشوس ي ،داس النهمت الّشبُت ،اللاهشة1987 ،م.
-18

دِ.بذالشءوف مهذي ،ؼشح اللىاِذ الّامت لإلظشاءاث الجىاةُت ،داس النهمت الّشبُت ،اللاهشة،

2003م.
-19

دِ.بذهللا ماظذ الّياًلت ،الاخخفاـاث اللاهىهُت إلاأمىس المبي اللماتي في ألاخىاٌ الّادًت

والاظخصىاةُت(المابىت الّذلُت) دساظت جدلُلُت جأـُلُت هلذًت في اللىاهحن ألاسدهُت واإلافشٍت والفشوعُت وغحرها ،داس
الشلافت لليؽش والخىصَِْ ،مان ألاسدن ،الىبّت ألاولى2010،م.
دِ.بذالىهاب خىمذ ،الىظُي في كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت ،الىبّت الشابّت1989 ،م.
-20
دِ.مش العُّذ سممان ،مبادب كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،داس النهمت الّشبُت ،اللاهشة1993 ،م.
-21
دِ.مش الفاسوق الخعُني ،حّزًب اإلاتهم لخمله ِلى الاِتراف ،الجشٍمت واإلاعئىلُت ،دساظت جدلُلُت
-22
ِلى لىء أخيام اللاهىهحن اإلافشي والفشوس ي وآساء الفله وأخيام اللماء ،الىبّت الشاهُت1994 ،م.
دِ.ىك مدمذ ،كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،الجضء ألاوٌ ،الذِىي الجىاةُت ،الخدلُم ،داس
-23
اإلاىبىِاث الجامُّت ،ؤلاظىىذسٍت1990 ،م.
-24

دِ.ىك مدمذ ِىك ،اإلابادب الّامت في ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،ميؽأة اإلاّاسف ،ؤلاظىىذسٍت2002 ،م.
د.فاوي اإلاالح ،ظلىاث ألامً والخفاهاث والامخُاصاث الذبلىماظُت ،داس اإلاىبىِاث الجامُّت،

-26

د.فخىح ِبذهللا الؽارلي ،اإلاعاواة في كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،داس اإلاىبىِاث الجامُّت،

-25
ؤلاظىىذسٍت1993 ،م.
ؤلاظىىذسٍت1990 ،م.
-27

د.مأمىن مدمذ ظالمت ،ؤلاظشاءاث الجىاةُت في الدؽشَْ اإلافشي ،الجضء ألاوٌ ،داس النهمت الّشبُت،

اللاهشة2001 ،م.
-28

د.مدمذ ئبشاهُم صٍذ ،جىٍُم ؤلاظشاءاث الجضاةُت في اللاهىن الُمني ،ـىّاء1982 ،م.
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-29

د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

د.مدمذ ئبشاهُم صٍذ ،جىٍُم ؤلاظشاءاث الجضاةُت في الدؽشَّاث الّشبُت ،الجضء الشاوي ،اإلاشهض الّشبي

للذساظاث ألامىُت والخذسٍب ،الشٍاك1410 ،هـ .
د.مدمذ ساجر هجاد ،خلىق اإلاتهم في مشخلت ظمْ الاظخذالالث بحن الؽشَّت ؤلاظالمُت واللىاهحن
-30
الىلُّت ،داس اإلاىاس ،اللاهشة1994 ،م.
-31
-32

د.مدمذ صوي أبى ِامش ،ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،ميؽأة اإلاّاسف ،ؤلاظىىذسٍت ،الىبّت الشاهُت1990 ،م.
د.مدمذ ِلي ظالم ُِاد الخلبي ،اخخفاؿ مأمىس المبي اللماتي في الخدشي والاظخذالٌ

والخدلُم ،ظامّت اليىٍذ ،الىبّت ألاولى1992 ،م.
د.مدمذ ِلي ظالم ُِاد الخلبي ،الىظُي في ؼشح كاهىن أـىٌ اإلاداهماث الجضاةُت ،الجضء ألاوٌ،
-33
دِىي الخم الّام والخم الخاؿ ،ومشخلت الخدشي والاظخذالٌ ،مىخبت الشلافت لليؽش والخىصَِْ ،مان ألاسدن،
1996م.
د.مدمذ ِىدة الجبىس ،الاخخفاؿ اللماتي إلاأمىس المبي ،دساظت ملاسهت ،الذاس الّشبُت
-34
للمىظىِاث ،بحروث ،الىبّت ألاولى1968 ،م.
-35

د.مدمذ ُِذ الغشٍب ،خشٍت اللاض ي الجىاتي في الاكخىاُ الُلُني وأزشه في حعبِب ألاخيام الجىاةُت،

 1996ـ 1997م.
د.مدمذ مدمذ ظُف شجاُ ،ؼشح كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني ،الىبّت الخامعت.
-36
د.مدمىد مدمىد مفىفى ،ؤلازباث في اإلاىاد الجىاةُت في اللاهىن اإلالاسن ،الجضء الشاوي ،المبي
-37
والخفخِؾ ،مىبّت ظامّت اللاهشة ،الىبّت ألاولى1978 ،م.
د.مدمىد هجُب خعني ،ؼشح كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت ،داس النهمت الّشبُت ،اللاهشة ،الىبّت
-38
الشاهُت1988 ،م.
-39
-40

د.مدمىد هجُب خعني ،الذظخىس واللاهىن الجىاتي ،داس النهمت الّشبُت ،اللاهشة1992 ،م.
د.مىهشِبذه مدمذ الؽمحري ،ؼشح كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت ،أوان للخذماث ؤلاِالهُت ،ـىّاء،

الىبّت الشاهُت2004/2003 ،م.
ً
ثاهيا :السطائل العلميت.
-1

د.أخمذ لُاء الذًً خلُل ،مؽشوُِت الذلُل في اإلاىاد الجىاةُت ،سظالت دهخىساه ،ولُت الخلىق،

ظامّت اللاهشة1981،م.
د.آدم ِبذالبذٌْ آدم خعحن ،الخم في خشمت الخُاة الخاـت ومذي الخماًت التي ًىفلها له ،دساظت
-2
ملاسهت ،سظالت دهخىساه ،ولُت الخلىق ،ظامّت اللاهشة2000 ،م.
د.ظماٌ ظشظغ مجلْ جالشوط ،الؽشُِت الذظخىسٍت ألِماٌ المبي اللماتي ،سظالت دهخىساه،
-3
ولُت الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة2005 ،م.
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د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

 -4د.خامذ ِبذالخىُم مدمىد ساؼذ ،الخماًت الجىاةُت للخم في خشمت اإلاعىً ،دساظت ملاسهت ،سظالت
دهخىساه ،ولُت الخلىق ،ظامّت اللاهشة1987 ،م.
 -5د.خفَُ بً ِامش الؽىفشي ،دوس الؽشوت في الذِىي الجىاةُت في الدؽشَْ الّماوي والدؽشَّاث اإلالاسهت،
سظالت دهخىساه ،ولُت الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة2000 ،م.
 -6د.سلا ِبذالخىُم سلىان ،المبي اللماتي بحن العلىت واإلاعإولُت ،دساظت ملاسهت مْ الدؽشَْ الفشوس ي،
سظالت دهخىساه ،ولُت الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة1992 ،م.
 -7د.ظذسان مدمذ خلف ،ظلىت الخدلُم ؤلابخذاتي في الدؽشَْ الجىاتي اليىٍتي واإلالاسن ،سظالت دهخىساه ،ولُت
الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة1985 ،م.
 -8د.ظّىد مدمذ مىس ى ،ؼيىي اإلاجني ِلُه ،دساظت ملاسهت ،سظالت دهخىساه ،ولُت الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت
الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة1990 ،م.
 -9دِ.بذالشخمً مدمذ ِبذهللا الخمشمي ،ظلىاث مأمىس المبي اللماتي في خالت الجشٍمت اإلاؽهىدة ،دساظت
مخّملت في اللاهىن الُمني ملاسهت بالفله ؤلاظالمي واللاهىن اإلافشي ،سظالت دهخىساه ،ولُت الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت
الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة1999 ،م.
 -10د.مدمذ الؽشبُني ًىظف مدمذ الجشٍذي ،أزش الخفاهاث ؤلاظشاةُت ِلى ِمل الؽشوت ،سظالت دهخىساه ،ولُت
الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة2004 ،م.
 -11د.مدمذ مدمذ ظُف شجاُ ،الخماًت الجىاةُت لخلىق اإلاتهم ،دساظت ملاسهت بحن الفله ؤلاظالمي واللاهىن
الىلعي ،سظالت دهخىساه ،ولُت الخلىق ،ظامّت ِحن ؼمغ ،اللاهشة1990 ،م.
 -12د.ممذوح ئبشاهُم العبيي ،خذود ظلىاث مأمىس المبي اللماتي في الخدلُم ،سظالت دهخىساه ،ولُت
الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة1997 ،م.
 -13د.مىحر مدمذ ِلي الجىبي ،خلىق اإلاتهم أزىاء مباؼشة مأمىسي المبي اللماتي مً سظاٌ الؽشوت ئظشاءاث
الخدلُم الابخذاتي ،دساظت ملاسهت بحن اللاهىن الىلعي والفله ؤلاظالمي ،سظالت دهخىساه ،ولُت الذساظاث الّلُا ،أوادًمُت
الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة2008 ،م.
ً
ثالثا :ألابحاث.
 -1د.أخمذ أبى اللاظم ،اإلافهىم الّلمي والخىبُلي للذلُل الجىاتي اإلاادي ،مجلت مشهض بدىر الؽشوت ،أوادًمُت
الؽشوت اإلافشٍت ،اللاهشة ،الّذد العابْ والّؽشونً ،ىاًش2005 ،م.
 -2د.خامذ ساؼذ ،جفخِؾ اإلاعىً في كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت لذولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة ،بدض ميؽىس في
مجلت الفىش الؽشوي ،ؼشوت الؽاسكت ،اإلاجلذ ألاوٌ ،الّذد الشابْ ،ماسط 1993م.
 -3د.سءوف ِبُذ ،الشكابت ِلى الذظخىسٍت والؽشُِت في اإلاىاد الجىاةُت ،مجلت الّلىم اللاهىهُت والاكخفادًت،
الّذد الشاوي ،العىت الشاهُت ِؽشةً ،ىلُى 1976م.
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د.محمد أحمد محمد
الىىهه املخالفي

 -4دِ .لي خىاس ؼىىاوي ،خشمت اإلاعىً في اللاهىن ؤلاماساحي وألاسدوي ،دساظت ملاسهت ،بدض ميؽىس في مجلت
ألامً واللاهىن ،ولُت ؼشوت دبي ،العىت الخاظّت ،الّذد ألاوٌ ،ؼىاٌ 1421هـُىاًش 2001م.
ُ
 -5د.مدمىد مدمىد مفىفى ،الؽشوت اإلاىُّت والؽشوت اللماةُت في كىاهحن الذوٌ الّشبُت ،بدض كذم ئلى
اإلاإجمش الشاوي للجمُّت اإلافشٍت لللاهىن الجىاتي ،ؤلاظىىذسٍت في الفترة  9ـ  12ئبشٍل 1988م.
ً
زابعا :القىاهين.
-1
-2

دظخىس الجمهىسٍت الُمىُت.
دظخىس دولت اليىٍذ.
دظخىس ظمهىسٍت مفش الّشبُت لّام 2014م.
كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت الُمني سكم  13لعىت 1994م.
كاهىن ؤلاظشاءاث واإلاداهماث الجضاةُت اليىٍتي سكم  17لعىت 1960م.
كاهىن ؤلاظشاءاث الجىاةُت اإلافشي سكم  150لعىت .1950
ً
كاهىن ؤلاظشاءاث الجضاةُت للجمهىسٍت الّشبُت الُمىُت ظابلا سكم  7لعىت 1979م.
كاهىن الجشاةم والّلىباث الُمني سكم  12لعىت 1994م.

-9

كاهىن الجضاء اليىٍتي سكم  16لعىت 1960م.
كاهىن الّلىباث اإلافشي سكم  58لعىت 1937م.
كاهىن ألاخيام الّامت للمخالفاث في الُمً سكم  17لعىت 1994م.
كاهىن العلىت اللماةُت الُمني سكم  1لعىت 1991م.
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الىظام الصياس ي العساقي بعد 2003م ( صساع الفسضية والواقع)
The Iraqi Political Order after 2003
A conflict between a thesis and a reality

د.قيض هاصس زاهي حامعة البصسة-مسكز دزاشات البصسة والخليج العسبي
امللخص :
ُ
ً
حهضف البدض ئلى صعاؾت الىٓام الؿُاس ي الٗغاقي بٗض 2003م ,والؾُما فُما ًخٗلم بالفغيُت التي أؾـ الىٓام ٖلى وفلها ,فًال ًٖ جُبُلاتها
التي واظهذ ازفاكاث ٖضة فُما ًخٗلم بمٗالجت كًاًا الخٗضص الشلافي ,وما ًغجبِ بالضولت والهىٍت .فلًُت الهىٍت أنبدذ مً اللًاًا اإلاهمت في الضولت
ً
ً
الٗغاكُت بٗض 2003م ,الؾُما بٗض الاٖتراف بأن الٗغاق ًخيىن مً ظماٖاث مخٗضصة ,ئال أن َظا الاٖتراف كض واظه أػمت كض أهخجذ ويٗا مغجبيا ,فهل ٌٗىص
الٗغاق ئلى َبُٗت الىٓام الؿُاس ي كبل 2003؟ وما جغجب ٖلُه مً ئكهاء لبٌٗ الجماٖاث ,أم ٌؿخمغ بكيل الىٓام الخالي وازفاكاجه؟ أو ًداوٌ ئٖاصة
بىاء وانالح لهظا الىٓام؟ َظٍ ألاؾئلت هي مدىع َظا البدض ,وؤلاظابت ٖنها حكيل ئقيالُت البدض وخضوصٍ ,أما فغيُت البدض ,فلض أقخٛلذٖلى وفم اللىٌ
بأن ؾإاٌ الهىٍت في الٗغاق كض ؾبم 2003مٖ ,لى الغٚم مً مداولت بٌٗ اإلاهخمحن جهىعٍ ,وهأهه هدُجت إلاا بٗض 2003م ,ئال أن الىاك٘ ًشبذ ٚحر طلً ,فؿإاٌ الهىٍت
ً
جدضًضا في الٗغاق كض ٌٗىص لؿىىاث بل لٗلىص ؾابلت.

الكلمات املفحاحية :الىٓام الؿُاس ي ,الٗغاق ,الضولت ألامت ,الضولت مخٗضصة ألامم ,الهىٍت .

Abstract:
The research aims to study the Iraqi political system after 2003, especially regarding the hypothesis on
which the system was founded, and its applications that have faced many failures, regarding dealing with
issues of cultural diversity, and what it relates to the state and identity. Iraqi identity has become a focal point
in the Iraqi debate after 2003 when the nation-state ended, and the emergence of groups identities. The
questions that the research seeks to answer, Does the Iraqi state return to the pre-2003 model of the nationstate? Or according to the model of the multi-nation state as after 2003? these questions are the starting
point of this study. In Iraqi affairs, Some researchers say that the question of identity results from a post2003,
but reality proves otherwise, the question of the identity in the Iraqi state, maybe for decadesbefore it is
presented in modern form in the world.
keywords: Iraq, Nation-State, Multi-Nation State, Identity, Political Order.
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املقدمة-:
ئن مىاككت قيل الىٓام الؿُاس ي الٗغاقي ما بٗض ٖام 2003م وٖالكخه بالهىٍت ,ؾىاء أوان م٘ اللىٌ بالضولت
ً
ألامت وؾُاصة الهىٍت الىاخضة أم م٘ اللىٌ بالضولت مخٗضصة الهىٍاث ,كض قيل ظضال لِـ في اإلاجاٌ الىٓغي فدؿب,
ً
ئهما قمل مجاٌ اإلاماعؾت أًًا .للضأنبدذ كًُت الهىٍاث الٗغاكُت هلُت مدىعٍت في الجضٌ الٗغاقي مابٗض ٖام
2003م ,بٗض جبسغ الضولت ألامت -بمىٓىعَا ؤلاكهاتي ٖلى وفم الفهم الٗغاقي ,-وْهىع ؾغَ٘ للهىٍاث الجماٖاجُت
بأقيالها اإلاسخلفت ,مشل :الضًيُت ,واإلاظَبُت ,واللىمُت ,فهىعة الٗغاق جمشلذ مً زالٌ الجماٖاث(اإلايىهاث) ,وفي
الىكذ هفؿه ,ال جىظض ظماٖت ًمىنها حكىُل الهىٍت الٗغاكُت.
وفي اإلالابل مً الغؤٍت الؿابلت واللاةمت ٖلى الاٖترافب أن الٗغاق ًدخىي ٖلى ظماٖاث ٖضًضةَ,ىان مً ًتهم
َظا اللىٌ ,بأهه ٌكخٛل ٖلى هٓغة ججؼٍئُت ,جلؿُمُت,وجفخُدُت ,جستزٌ الٗغاق ئلى َىٍاث مخٗضصة ,ولِؿذ َىٍت
ً
قمىلُت ٖغاكُت في صولت مىخضة ,وجماَُا م٘ َظٍ الغؤٍت َل حٗىص الضولت الٗغاكُت ئلى همىطط الضولت ألامت ما كبل
2003م ومكىالجه ؤلاكهاةُت وحكيله ٖلى وفم عؤٍت ظماٖت واخضة؟ وَظا ما ؾُدبحن مً زالٌ البدض ,أم َل
ُ
حكخٛل ٖلى وفم اللىٌ بالخٗضص الظي أهخج الدكٓي في الضولت الٗغاكُت ما بٗض 2003م؟ ئط فهم الخٗضص أهه مدانهت
أو جلاؾم لثرواث الضولت بحن كاصة الجماٖاث ,وَظٍ ألاؾئلت هي مىُلم صعاؾت َظا البدض اإلاىؾىم الىٓام الؿُاس ي
الٗغاقي مابٗض 2003م نغإ الفغيُت والىاك٘.
وفي ؾُاق الخضًض ,مً الىاظب اللىٌ أهىا ظؼء مً واك٘ ٖالمي ًخمشل باهفجاع للهىٍاث الشلافُت للجماٖاث
وافت ,ولِـ ٖلى مؿخىي الٗغاق فدؿب ,فأٚلب صوٌ الٗالم ,الُىم ,حِٗل َظٍ الخالت ,لىً إلااطا أنبذ الخفىحر في
ً
ً
ألامم ٖلى كضع مً ألاَمُت في ٖاإلاىا الُىم؟وَظا ما قيل مدىعا هبحرا في ئهمىطط الضولت اإلاخٗضصة مشلما أكغٍ الضؾخىع
الٗغاقي 2005م ,لىً بٗض فكل ؤلاهمىطط الؿابم واهخاظه لضولت مفخختَ ,ل ًمىً ؤلافاصة مً أصواث الضولت ألامت
ولِـ ؾُاؾتها مً أظل حكىُل صولت ٖغاكُت جدافٔ ٖلى ميىهاتها ,وفي الىكذ هفؿه ,ال حٗمل ٖلى حكٓيها؟ وَظٍ هي
ئخضي ئقيالُاث الضعاؾت ,وَظا ما صف٘ الباخض للىكىف ٖىض الضولت ألامت والخجغبت الٗغاكُت ما كبل ٖام 2003م,
ً
فًال ًٖ اقخٛاٌ الضولت الٗغاكُت ما بٗض ٖام 2003م وفم اهمىطط الضولت اإلاخٗضصة بظَىُت الضولت ألامت وَُمىت
ُ
ً
ظماٖت ٖلى ظماٖت أزغي ,فًال ًٖ حؿلُِ الًىء ٖلى صعاؾت ُخلم الىغص بدكىُل صولتهم ألامت .
ًداوٌ بٌٗ اإلاهخمحن جهىع ؾإاٌ الهىٍت وٖالكخه بالضولت الٗغاكُت ,بأهه هدُجت إلاا بٗض 2003م ,ئال أن
ً
الىاك٘ ًشبذ ٚحر طلً ,فؿإاٌ الهىٍت جدضًضا في الٗغاق كض ٌٗىص لؿىىاث بل لٗلىص ؾابلت ,وكبل أن ًُُغح بكيله
اإلاٗانغ ٖلى وفم ؾإاٌ مً هدً؟ ولم ًجض لهظا الؿإاٌ ئظابت في الضولت الٗغاكُت مىظ حكيلها وختى الىكذ الغاًَ,
وال ًمىً ئهياع اللىٌ بأن البدض كض جدغن مً أظالٌ ئظابت ًٖ مجمىٖت مً ألاؾئلت ,منهاَ :ل مً اإلامىً اهخاط
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َىٍت ٖغاكُت ظامٗت حٗمل ٖلى اإلادافٓت ٖلى الهىٍاث الفغُٖت؟ َل باالميان ئٖاصة بىاء َىٍاجىا الفغُٖت لخيسجم م٘
الهىٍت الٗغاكُت الغةِؿت؟ َل مً اإلامىً جيىًٍ َىٍت جياملُت ولِؿذ اكهاةُت؟
وٍمىً اللىٌ أن الهىٍت الشلافُت مهضعَا الخٗضص الظي َى مهضع كىة ولِـ مهضع يٗف ,فمٗغهت
الخأؾِـ لضولت مخٗضصة الشلافاث( اللىمُاث ,والاصًان ,واإلاظاَب....الخ) هي مٗغهت صؾخىعٍت ,ألجها ُح ّ
ٗض مً اإلاباصب
الغةِؿت في قيل الضولت ,ومً ّ
زم ,فان الاٖتراف بها ٌٗجي الٗمل ٖلى أن ًيىن قيل الضولت في اإلااصة الضؾخىعٍت صولت
مخٗضصة الشلافاث ,وئن الخفىحر بظلً ٌٗجي ئٖاصة الخفىحر بمؿاةل وفهم لٗملُت بىاء الضولت بكيل ٖام ,وبالىدُجت هي
ٖملُت جصخُذ إلافاَُم ,فلىة الضولت ال حٗجي أن ًيىن لها َىٍت واخضة مفغويت ٖلى الجمُ٘ مً ظماٖت مهُمىت,
واؾخلغاع الضولت ال ٌٗجي زًىٕ ألاكلُت لؤلٚلبُت ,وٚحرَا مً اإلافاَُم التي بداظت ئلى اٖاصة جفىحر.
وَىا ًيبغي اللىٌ ,ئن مفهىم الضولت مخٗضصة الشلافاث ال ًُلم ٖلى الضوٌ التي جدخىي الخىىٕ الشلافي فدؿب,
ئهما ٌؿخٗمل لىنف الضولت التي جلتزم بالؿماث التي جخهف بها الضولت مخٗضصة الشلافاث ولها مغجىؼاث مدضصة وَظا
ما ؾُدبحن م٘ كغاءة البدض .
ٌٗضالىٓام الؿُاس ي اإلاٗمىٌ به في الٗغاق بكيله الٗام ٖلى وفم اإلااصة الشالشت والغابٗت مً صؾخىع 2005م ,وال
ؾُما ما ًغجبِ بمىاككت الضولت والهىٍت ,كض هجح في صوٌ ٖضًضة مً الٗالم ,لىً َظا ال ٌٗجي هجاخه في الٗغاق ,إلن
هلل الىٓم اإلاإؾؿاجُت ,التي حٗمل ٖلى جأصًت وُْفتها بكيل ظُض جخُلب طَىُت مُٗىت ,والٗمل ٖلى َغاةم مٗلضة
جلاوم ؤلاهخلاٌ مً بِئت ئلى أزغي ,لظلً ًيبغي جغهحز اإلاؼٍض مً ؤلاَخمام والخفىحر والبدض الٗلمي في َظا اإلاجاٌ ,وأن ال
هىخفي باللىٌ بأن َظٍ الىٓم كض هجخذ في صوٌ ئطن ؾدىجح في صوٌ أزغي ,ئط ئن الىٓغٍت اعجبُذ بضوٌ ُح ّ
ٗض صازل
ٍ
ٍ
الخاعٍش وحِٗل ول مىجؼاجه ,والؾُما ما ونل ئلُه الٗلل الؿُاس ي مً هٓغٍت صًملغاَُت لُبرالُت ,وئن أزفلذ في
ظاهب فُمىً مٗالجتها .
ومً ظملت اإلاالخٓاث في خاٌ هلل الىٓغٍت مً ؾُاق الى ؾُاق آزغ ,فان الضعاؾت جفترى أن ًسىيها
ً
ً
مجمىٖت مً الباخشحن مً ازخهاناث مسخلفت ,وطلً ألن الخيىماث اإلاٗانغة -التي جدمل جفىحرا مٗانغا -ال حكخٛل

ً
ٖلى عؤٍت لباخض واخض ,بل حكخٛل ٖلى وفم مكاعَ٘ بدشُت ملضمت مً مجمىٖت باخشحن ,وطلً لدصخُو الىاك٘ أوال
ً
والاجفاق ٖلى هلل الىٓغٍت وجبِئتها زاهُا .واإلالابل مً َظا ولهَ ,ىان الٗضًض مً ؤلاقيالُاث التي ؾخىاظه الباخشحن,
وجخمشل جلً ؤلاقيالُاث بما ًأحي:
ؤلاقيالُت ألاولى /ؾُاصة ألاهمىطط الخبؿُُي الظي ًغوط له مجمىٖت مً الباخشحن واإلاشلفحن والؿُاؾُحن
واإلاخمشل بأن الضولت لها َىٍت واخضة هي َىٍت الضولت طاتها واإلاغجبُت بدؿمُتها ,ومً ّ
زم فان أي بدض ًلىٌ بىظىص
َىٍاث زلافُت ٖضة مىظىصة ًتهم بخجؼةت َظٍ الضولت وجفخُتها.
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ؤلاقيالُت الشاهُت /جخٗلم بفهم الهىٍت طاتها ,فان جم ججاوػ ؤلاقيالُت ألاولى وجم الاجفاق ٖلى وظىص حٗضص زلافي
مٗترف به مً زالٌ حصخُو وظىص ظماٖاث ؾُٓهغ ؾإاٌ ئقيالي ًخٗلم بالهىٍت الفغُٖت والهىٍت الغةِؿت ,وٍخمشل
بالؿإاٌ آلاحي :مً الظي ًدضص َبُٗت الهىٍت ؾىاء أواهذ فغُٖت أم عةِؿت ؟ وَىا الهىٍت الغةِؿت َىٍت الضولت الجامٗت
اإلاإهضة خًىع ول الهىٍاث الشلافُت يمً خضوصَا ,والهىٍت الفغُٖت هي َىٍت الجماٖت الشلافُت ,وم٘ وظىص حٗهب
كىي لهىٍت الجماٖت التي ًفترى أن جيىن فغُٖت ,ئال أن اإلاىخمحن ئليها ًجٗلىا منها َىٍت عةِؿت ,وَظا ألامغ ؾُٗىص
بالبدض ئلى هلُت البضاًت ,ألن َظٍ الغؤٍت جإؾـ لضولت أمت ,ولِـ لضولت مخٗضصة الشلافاث .
ؤلاقيالُت الشالشتَ /ىان مً ًفهم الضولت مخٗضصة الشلافاث مً زالٌ الخٗغٍف بالجماٖاث الشلافُت فدؿب,
وَظا الاقخٛاٌ ًل٘ يمً اللىٌ بأن اإلاجخم٘ ًدخىي ٖلى حٗضص زلافي ,وال ًيخمي ئلى ؾُاؾت الاٖتراف ,بلضع ماَى حٗاعف
بحن الجماٖاث ,م٘ الخأهُض بأن الخٗاعف ًمشل الاٖتراف في خاٌ وظىص الخىاع.
أما ًٖ فغيُت البدض ,فُداوٌ بٌٗ اإلاهخمحن جهىع ؾإاٌ الهىٍت وهأهه هدُجت إلاا بٗض 2003م ,ئال أن الىاك٘ ًشبذ ٚحر طلً,
ً
فؿإاٌ الهىٍت جدضًضا في الٗغاق كض ٌٗىص لؿىىاث بل لٗلىص ؾابلت ,وكبل أن ًُُغح بكيله اإلاٗانغ بالٗالم الُىم وفم ؾإاٌ مً هدً؟
ولم ًجض لهظا الؿإاٌ اظابت في الضولت الٗغاكُت مىظ حكيلها وختى الىكذ الغاًَ ,فهل ًمىً جلضًم اظابت أو مداولت في الخأؾِـ
لئلظابت؟ وال ًمىً اهياع اللىٌ بأن البدض كض جدغن وفم ؤلاظابت ًٖ مجمىٖت مً ألاؾئلت ,منهاَ :ل مً اإلامىً اهخاط َىٍت ٖغاكُت ,وفي
الىكذ هفؿه ,حٗمل ٖلى اإلادافٓت ٖلى الهىٍاث الفغُٖت؟ َل باإلميان ئٖاصة بىاء َىٍاجىا الفغُٖت لخيسجم م٘ الهىٍت الغةِؿت؟ َل مً
اإلامىً جيىًٍ َىٍت جياملُت ولِؿذ اكهاةُت؟

ا
أول -جشكيل العساق وفق إهموذج الدولة ألامة

()1

ما قبل 2003م -:

ً
ً
جىنف الضولت الٗغاكُت باإلاهُىٗت أو اإلاسترٖت ,وٍلهض مً ٌؿخٗمل طلً أجها لم جىً جىُٓما اظخماُٖا

ً
واخضا ,ئهما مجمىٖت مً الخىُٓماث جمشلذ بالىالًاث الشالر :البهغة وبٛضاص واإلاىنل ,ئال أن مفهىم الضولت
اإلاهُىٗت ًمىً أن جىنف به ظمُ٘ الضوٌ ولِؿذ الضولت الٗغاكُت فدؿب,ئط ئن الضولت بُبُٗتها جىُٓم اظخماعي,
فهي انُىاُٖت ,ألهه ال ًمىً أن جخًمً كُمت أٖلى مً كُمت الخُاة الضهُا ولها(.)1
ال ًمىً اهياع صوع البرًُاهُحن في حكىُل الٗغاق الخضًض ,وئجهم مً أؾـ صولت الٗغاق اإلاٗانغة1921م,

وٖملىا ٖلى هلل ججغبت الخىم الخضًض بمؿاٖضة فئت ٖغاكُت مخٗلمت وئن واهذ كلُلت الٗضص ئال أجها خاولذ بىاء
الضولت ٖلى وفم اإلاإؾؿاث الخضًشت ,لىً مً صون الىٓغ ئلى الؿُاق الظي أهخج جلً اإلاإؾؿاث ,لهظا عبما هجخذ في
طلً الؿُاق ,ئال اجها كض أهخجذ مكىالث ٖضًضة في ؾُاكها الجضًض.
()1الدولة األمة ترمجة دلفهوم  . The Nation Stateعلى الرغم أن بعض ادلرتمجني اىل العربية يستعمل مفهوما اخر وىو الدولة القومية ,اال ان الباحث مييل اىل
استعمال مفهوم الدولة األمة ,الذي بابسط داللتو يشري اىل ان الدولة تتشكل على وفق ىوية االمة ادلهيمنة ,وبتعبري اخر ان االمة ىي من تشكل الدولة .
()1ينظر :العروي ,عبداهلل ,مفهوم الدولة ,ادلركز الثقايف العريب ,بريوت ,ط تاسعة ,1111 ,ص .11
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ولٗل أبغػ اإلاكىالث التي واظهذ مغخلت الدكىُل ,جخمشل بىُفُت الجم٘ بحن والًاث زالر مسخلفت الهىٍت في
َىٍت واخضة.وٖلى وفم عأي أخض الباخشحن ,ئن الىُفُت التي فهم بها البرًُاهُىن الٗغاق ظٗلذ مً اإلاؿخدُل ٖليهم أن
ًىملىا ما بضأوا فٗله ,مً خُض بىاء صولت خضًشت ,كابلت للبلاء وكاصعة ٖلى اٖاصة حكىُل خُاة الفغص الٗغاقي ,ولم
ً
ًلهض البرًُاهُىن جلىٌٍ الضولت الٗغاكُت الىاقئت ,لىً كض أٖاكتهم وظهت هٓغ اإلاجخم٘ الٗغاقي اإلاكىَه آًضًىلىظُا
ً
وواظهىا كُىصا ماصًت وؾُاؾُت(.)2
وٖىض الىٓغ في جاعٍش الٗغاق مىظ مىخهف اللغن الٗكغًًٍ ,مىً جدضًض عأًحن بكأن َبُٗت الضولت ,ئط ٌٗخبر
الغأي ألاوٌ ئن ٖملُتي بىاء الضولت وألامت في الٗغاق واهخا هاجخخحن ,وجمسًخا ًٖ ْهىع َىٍت كىمُت ٖغاكُت ,ئلى ظاهب
بؼوٖ ٙغاق طي مإؾؿاث خيىمُت ٖلى الُغاػ الٛغبي ,أما الغأي آلازغ ,فمفاصٍ أهه (مىظ البضاًت وان ٖغاق مابٗض ٖام
 1920م مجغص زضٖت)(.)3وٍمىً اللىٌ":ئن الفترة الازحرة مً ٖمغ الىٓام اإلاليي (1958-1946م) (ججؿض) طعوة الضولت
التي اوظضَا البرًُاهُىن .وٖلى الغٚم مً أزُائها ,فلض واهذ واخضة مً أفًل الفتراث في جاعٍش الٗغاق ,فُما ًخٗلم
ً
بخمشُل اإلاجمىٖاث الٗغكُت والُاةفُت في الخىم .وبِىما لم ًؼٌ ٖضم الخىاػن كاةما ,وان الىي٘ وكخظان ًخدؿً
ً
ً
جدؿىا جضعٍجُا"(.)4
أما م٘ خلبت البٗض والؾُما م٘ خلبت نضام فلض كضمذ نىعة مكىَه للضولت ألامت ,ئط ًهف أخض
الباخشحن طلً باللىٌ" :ئن نضام خؿحن وان ًهىع هفؿه ٖلى أهه هبىزظ ههغ ظضًض ,فلض أجاح َظا الخلِ بأن
جهىع الخًاعة الغافضًت بكيل واعٍياجىعي ئلى اكص ى خض ,وأن ًخم الاهخلام مً كُمتها ئلى خض هبحر"(.)5
ئن الضولت ألامت التي جمذ نُاٚتها مً البٗض الهضامي وان اٖخماصَا ٖلى اإلاسُاٌ الخاعٍخي أهبر مً
ً
اٖخماصَا ٖلى الهُاٚت آلاًضًىلىظُت إلاسُُاث الضولت ألامت اإلاٗانغة ,وَظا اإلاسُاٌ ًغهؼ صاةما ٖلى الٗهغ الظَبي
ً
للٗغب أبان ألامبراَىعٍت الٗباؾُت ,فًال ًٖ جغهحزَا ٖلى خًاعة بالص مابحن النهغًٍ ,واإلاجخم٘ الٗغبي في الٗهغ
الجاَلي ,أو في خلبت ما كبل الاؾالم ,ولم ًىً ًلهض مً طلً الخمازل بحن ٖٓمت اإلااض ي واإلاجض الظي ًفترى أن
ً
ًدلله الٗغاق في ْل الخىم البٗثي فدؿب ,بل كهض مىه أًًا أن ٌصج٘ ٖلى ٖضم الشلت بحن ازيُاث الٗغاق
الاؾاؾُت( ,)6هظلً ئن "ئخضي اؾتراجُجُاث اهجاػ الٛاًت الازحرة جخمشل في ئزاعة الجضٌ ٖلى هدى ٚحر مباقغ بأن
الكٗىبُحن وَم الكُٗت الفغؽ اإلاؿخٗغبىن الظًً واهىا ٌكيلىن لب البحروكغاَُت الٗباؾُت كض ٖملىا ٖلى هسغ
()1دوج ,تويب ,اخرتاع العراق ,ترمجة عادل العامل ,بيت احلكمة ,بغداد ,ط اوىل  ,1112 ,ص.9
()3ينظر :ستانسفيلد ,جاريث ,العراق – الشعب و التاريخ والسياسة  , -مركز األمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ,األمارات ,ط أوىل ,1119,ص. 21
() 1مار ,فييب ,عراق واحد ام عراقات :ما الذي حدث للهوية العراقية؟ ,ضمن كتاب(صراع اذلويات يف العراق) حترير اماتيزيا بارام واخرين ,ترمجة مصطفى نعمان
امحد ,دار ميزوبوتامبيا ,بغداد ,ط اوىل ,1112 ,ص . 32-32
()5ياكوب ,جوزيف ,مابعد االقليات بديل عن تكاثر الدول ,ترمجة حسني عمر ,ادلركز الثقايف العريب ,بريوت -الدار البيضاء ,ط اوىل ,1111 ,ص.121
() 2ينظر :دافيس ,اريك ,مذكرات دولة ( السياسة والتاريخ واذلوية اجلماعية يف العراق احلديث) ,ص.12-15
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ألامبراَىعٍت مً الضازل مدؿببحن باجهُاعَا في النهاًت .....أما عؾالت الضولت للكُٗت فخخمشل في أهه لِـ أمامهم ؾىي
الخبرؤ مً جغاثهم الشلافي ليي ًهبذ بامياجهم أن ًخمخٗىا باإلاؼاًا التي جمىدها الضولت .وفي الىاك٘  ,لم ًدلم أي بغوػ
ؾُاس ي في ْل البٗض ؾىي أولئً الكُٗت الظًً فٗلىا طلً ممً هغؾىا أهفؿهم لخضمت الجزٖت اللىمُت الٗغوبُت"
(.)1
وٍمىً اللىٌ بأن َىان نىعة لجضلُت الضولت ألامت في الٗغاق مخمشلت بؿخت زىابذ ٖلى وفم عأي أخض
الباخشحن(-:)2
"الشابذ الاوٌ /الخبُٗت الؿُاؾُت للمٗؿىغ الٛغبي ولبرًُاهُا بكيل زام.
الشابذ الشاوي /خىم ألاكلُت ,وئن اججاَاتها واهذ لهالح ؤلاعجباٍ الًٗىي باالؾتراجُجُت الٛغبُت ,وباإلاهالح
البرًُاهُت ٖلى وظه الخهىم.
الشابذ الشالض /اٖخماص عظاٌ ؤلاكُإ واإلاالىحن الٗلاعٍحن هلىة أؾاؾُت في صٖم واؾىاص الىٓام .
الشابذ الغاب٘ /وَى الشابذ اللىمي ,فالخيىمت لِؿذ لئلؾالمُحن ولِؿذ للماعهؿُحن ,ئهما هي خيىمت كىمُت
مىظ ٖهض الىلُب ,باؾخصىاء الفترة مً .1963-1958
الشابذ الخامـ /جمظَب الضولت ,فالخىم للٗغب ولِـ للىغص ,للؿىت الٗغب ,لِـ للكُٗت الٗغب.
الشابذ الؿاصؽ /اإلاإؾؿت الٗؿىغٍت خامي الؿلُت ونغاٖتها الضازلُت ,ومؿاهض لخىم الاكلُت".
ا
ثاهيا -فهم الدولة العساقية مابعد 2003م مً املطابقة(الدولة ألامة) إلى الاخحالف(الدولة املحعددة) -:
ئن الضؾخىع الٗغاقي (2005م) في ماصجه الشالشت ًلىٌ أن الٗغاق مخٗضص اللىمُاث وألاصًان واإلاظاَب ,وَكحر
ً
ً
أًًا في ماصجه الغابٗت ئلى حٗضص اللٛاث أًًا ؾىاء أواهذ الٗغبُت والىغصًت أم الترهماهُت والؿغٍاهُت والاعمىُت ,وَظٍ
اإلااصة حكحر ئلى جهاًت الضولت ألامت والخأؾِـ ئلى الضولت اإلاخٗضصة واخترام ؤلازخالف مً أظل مداعبت ؤلاكهاء الظي وان
ً
ؾاةضا م٘ الخلبت الؿابلت .

()1دافيس ,اريك ,مذكرات دولة ( السياسة والتاريخ واذلوية اجلماعية يف العراق احلديث ,ص. 15
()1العلوي ,حسن ,الشيعة والدولة القومية يف العراق  ,1991-1911دار احلياة ,القاىرة ,1111 ,ص. 112-152
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ولىً باإلالابل مً َاجحن اإلااصجحن الضؾخىعٍخحن ومىاص أزغي,فان فهم الىسب وألاخؼاب جمشل بخفخِذ الٗمل
الخيىمي و الخاكه بها ٖلى وفم اؾخدلاق الجماٖاث التي جيخمي ئليها ,وئن ٖملىا ٖلى الاٖتراف بالخٗضص فهى مً أظل
اإلادانهت أو مً أظل ؤلاكهاء أي لجىء ظماٖت ئلى ئكهاء خًىع ظماٖت أزغي في الٗمل الخيىمي.
ًداوٌ بٌٗ اإلاهخمحن اعظإ خالت جفىً الهىٍت ,الظي حِٗكه الضوله الٗغاكُت الغاَىت ئلى الخُٛحر الظي
ً
خضر ما بٗض 2003م ,والخلُلت ئن َظا الخُٛحر فجغ ؾإاٌ الضولت والهىٍت ولم ًىً مؿإوال ٖىه ,ئط ئن ٖملُت
ً
الخفىً الىَجي ,التي ظغث في ْل خىم الىٓام البٗثي أنبدذ أهثر ويىخا ,وئن الهىٍت الىَىُت التي ًضعي بًٗهم
جهاًتها مابٗض 2003م هي َىٍت مخسُلت لِـ لها وظىص في الىاك٘ الفٗلي ,ئهما اقخٛل اللىمُىن ومً بٗضَم البٗشُىن
إلاداولت حكىُلها ٖلى وفم َىٍاتهم ولِـ ٖلى وفم حكىُل َىٍت لضولت خضًشت الدكىُل ,وخاولىا فغيها ٖلى اإلاجخم٘
ً
مً زالٌ الخٗلُم ومإؾؿاث الضولت التي أزظث َابٗا ٖلى وفم َىٍت أخض ميىهاث الضولت وظٗلىا مىه اإلايىن
الغةِـ في الضولت الٗغاكُت ,أما ما بٗض 2003م فلم ٌٗض وظىص لخلً الهىٍت ,ألجها َىٍت مخسُلت ٚحر مغجبُت بالىاك٘
الفٗلي لىظىص الضولت .والخاٌ الؿابم ال ٌكمل الٗغاق وخضٍ ,ئهما أٚلب صوٌ الكغق ألاوؾِ حِٗل َظا الىاك٘,
وبمجغص خضور أػمت ما جٓهغ مكيلت الهىٍت ,ئن واهذ جدخىي ٖلى ظماٖاث مخٗضصة .
وٍيبغي اللىٌ بأن الغأي الظي ًظَب ئلى الىٓغ للضولت الٗغاكُت بأجها مجمىٖت مً الهىٍاث ال ًيسجم م٘
َغوخاث بٌٗ الباخشحن ,الظًً عفًىا اللبىٌ بأن نىعة للٗغاق مدكيلت ٖلى وفم مجمىٖت ازيُاث وَىاةف
ومظاَب.
وٍمىً اللىٌ ئن الضولت الٗغاكُت جدخىي ٖلى َىٍاث ٖضًضة ,لىً بٌٗ اإلاهخمحن خاولىا عفٌ َظا اللىٌ
مً أظل فغى َىٍتهم ٖلى الضولت بكيل ٖام ,وجسىف آزغون مً اللىٌ بالهىٍاث اإلاخٗضصة زكُت الخفخذ والاهلؿام,
وَىان مً طَب باللىٌ ئلى حٗضص الهىٍاث ,لىً لِـ مً أظل يمان خًىع جلً الهىٍاث ,ئهما مً أظل مهالح
ً
ً
َىٍخه أًًا ,وال حهمه ؾىاء وظضث َىٍت عةِؿت حكمل َظٍ الهىٍاث أم لم جىظض ,وفي الىكذ هفؿه ,مخىاؾُا ئن اللىٌ
بدًىع الهىٍاث الفغُٖت ًأحي بٗض مداولت حكىُل َىٍت عةِؿت ,لهظا كض كضمذ نىعة مكىَت ًٖ ؤلاهمىطط الظي
ٖمل فُه في الٗغاق ٖلى وفم الهىٍاث اإلاخٗضصة .
ئن ؾإاٌ الهىٍت في الٗغاق هدُجت لؿُاؾت الخىف ولِـ بفٗل الخُٛحر الظي خهل في 2003م ,م٘ جاهُض
اللىٌ بأن الخُٛحر كض ؾاَم باهفجاع ؾإاٌ الهىٍت في الٗغاق ,فما خهل بٗض 2003م مً خًىع لؿُاؾت الهىٍت وان
هدُجت ْلم اظخماعي حٗغيذ له بٌٗ الجماٖاث ,وهخهضي لهظا الٓلم اقخٛلىا ٖلى جلىٍت وعي اًٖائها بهىٍتهم

مجلة العلوم الصياشية و القاهون  .العدد ،27مج  - 5مازس/آذاز  -2021املسكز الدًمقساطي العسبي  .بسلين املاهيا

261

الىظام الصياس ي العساقي بعد 2003م ( صساع الفسضية والواقع)

د.قيض هاصس زاهي

ً
الجماٖاجُت وزبراتهم اإلاكترهت .وبهظا اإلاٗجى عبُذ الهىٍت الفغصًت باالظخماُٖت ,وحٗخبر الفغص مخجظعا في ؾُاق زلافي
مٗحن(.)1
وٖلى الغٚم مما جم طهغٍ مً هلض لغؤٍت الٗغاق ٖلى وفم الخٗضصًت ,ئال أن مً أبغػ جدضًاث اللغن الخاصي
ً
والٗكغًٍ هي مؿألت مٗالجت الخىىٕ ,واهفجاع الهىٍاث الفغُٖت .وئن مٗٓم بلضان الٗالم الُىم مخىىٖت زلافُا ,ووفم
ً
الخلضًغاث فان  184صولت مؿخللت في الٗالم جدخىي ٖلى أهثر مً  600لٛت خُت ,فًال ًٖ  5000ظماٖت ٖغكُت ,وفي
ٖضص كلُل مً الضوٌ ممىً اللىٌ ئجها جمخلً لٛت واخضة ,أو جيخمي ئلى هفـ الجماٖت ,فىُف ًمىً مٗالجت َظٍ
()2

الازخالفاث في الشلافت والهىٍت صازل اإلاجخمٗاث الؿُاؾُت ؟

.

البض مً اللىٌ أن ؤلاهمىطط الظي ٌُٗخمض ,الُىم ,في الؿاخت الفىغٍت الٗاإلاُت َى اهمىطط الضولت مخٗضصة
الهىٍاث ,أما ؤلاهمىطط اإلاىظىص في مسُاٌ أٚلب مً اقخٛل ٖلى الهىٍت الٗغاكُت َى يغوعة وظىص َىٍت وَىُت ٖلى
وفم َىٍت الضولت ألامت التي جبجى وفم َىٍت واخضة ,وٖاصة ,ما جيىن َىٍت ألاٚلبُت ,وَظا ما ًدىافى م٘ َغوخاث الضولت
الٗغاكُت مابٗض 2003م التي ههذ ٖلى أَمُت خًىع ول الهىٍاث الشلافُت في اإلاكهض الشلافي والؿُاس ي ,لىً الخلل
جمشل بهٗىبت جُبُم َظا ألاهمىطط أي الضولت التي جًمً خًىع ول الهىٍاث الشلافُت ,وزاهُا الظَىُت اإلاؿُُغة التي
هي طَىُت الضولت ألامت التي جغٍض ول ظماٖت فيها فغى ؾُُغتها ٖلى َىٍت الضولت ,وبالىدُجت خضزذ أػمت صازل بيُت
ً
الضولت الٗغاكُت بيل مفانلها ,ئط فهم الخًىع ٖلى أهه مدانهت ٖلى الغٚم مً أن الخىافلُت أخُاها حٗض قىال مً
أقياٌ ئصاعة الضولت اإلاخٗضصة ,وكض هجخذ في صوٌ ٖضًضة ئال أن م٘ الٗغاق كض أزبدذ وظىص زلل في جُبُلها.

ا ُ
ثالثا-الكسد وحلم الدولة ألامة (اشحفحاء الاهفصال اًلول -:)2017
عٚم اللىٌ بىضعة الاَخمام بلًُت جلغٍغ اإلاهحر بكيل ٖام ,ئال أهه وم٘ بضاًت الدؿُٗيُاث مً اللغن
الٗكغًٍ ,والؾُما م٘ بٌٗ اإلاهخمحن بالفلؿفت الؿُاؾُت( ,)3مشل( :الان بىهىان , Allen Buchanaماعٚغٍذ مىع
 ,Margaret Mooreهغَؿخىفغ وٍلمان )ChristopherWellmanوٚحرَم مً اإلاىخمحن ئلى اإلاجاالث اإلاٗغفُت ألازغي ,جم
ُ
جلُُم نغاٖاث الخغواث الاهفهالُت مً مىٓىع أزالقي .وَظا ٌٗجي أن اإلاُٗاعٍت ألازالكُت جفٗل أصواتها ختى ٖلى

() 1ىيود ,اندرو ,مدخل اىل االيديولوجيات السياسية ,ترمجة حممد صفار ,ادلركز القومي للرتمجة ,القاىرة ,ط أوىل  ,1111ص. 121

()1ينظر:
Carens, Joseph H., Culture, Citizenship, and Community (A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness), Oxford
University Press, New York,first published ,2000, p.52.

( )3النظريات ادلعيارية الرئيسة الثالثة لالنفصال تنظر إىل االنفصال من حيث تطبيق النظريات الليربالية للعدالة أو مبدأ الليربالية للحكم الذايت ،دون اعتبار لديناميات
التجريد القومي والسياسي.
Moore, Margaret, The Ethics of Secession and a Normative Theory of Nationalism, Canadian Journal of Law
& JurisprudenceVolume 13, Issue 2 (Secession) ,July 2000, pp. 225-250 .
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اإلاُٗاعٍاث ألازغي ,التي منها الؿُاؾُت ,لُخدلم ما َى أفًل للىٓام الضولي ,وفي الىكذ هفؿه َظا ألامغ ٌٗجي عصم
الهىة بحن ألازالق والؿُاؾت التي احؿٗذ ٖلى ازغ ما كضم ًٖ الفهل بحن ألازالق والؿُاؾت .
ولٗل مً جمشُالث ألاؾئلت اإلاهمت ما ًخٗلم بخلغٍغ اإلاهحر بكيل ٚحر مباقغ وفم هٓغٍاث مسخلفت ٖلى كًُت
ً
الاهفهاٌ ,التي الكذ اَخماما مً الىٓغٍت اإلاُٗاعٍت في بضاًت الدؿُٗيُاث م٘ الان بىهىان ،الظي أقاع ئلى كًُت أزالق
ُ
الاهفهاٌ ,ومىظ طلً الخحن والىخاب في الفلؿفت الؿُاؾُت وٖلم الاظخمإ والؿُاؾت اإلالاعهت وٚحرَا مً اإلاجاالث
ً
اَخمىا باإلاىيىٕ ,ئط اهخجغأًا فلؿفُا خىٌ اإلاىيىٕ(.)1
ً
ً
ومً الىاظب اللىٌ ,أهه مىظ ٖام 1991مَ ،ىان الٗضًض مً الاجداصاث كض جفىىذ ,وواهذ جدمل جىىٖا زلافُا
ً
مشل الاجداص الؿىفُتي وٍىٚىؾالفُا وحكُيىؾلىفاهُا ،وظىىب الؿىصان مإزغا ,واللاةمت َىٍلت ,هما ًىظض الٗضًض
مً الاهفهالحن في ظمُ٘ أهداء الٗالم (مشل هُبًُ-هىضا ،أًغلىضا الكمالُت-بغٍُاهُا ،فالهضعػ-بلجُيا ،واجالىهُا-
ُ
اؾباهُا ،وؾغي الهيا وهكمحر والبىجاب) ،هما ال ًىىغ ئن الىغص في الٗغاق واإلاىُلت ًىنفىن بالخغواث الاهفهالُت(. )2
ً
ُ
في خالت الىغص ,فان مً اإلاظَل أن هجض خًىع خـ مكترن بالهىٍت وؾِ اللباةل اإلاخىىٖت(مىيىُٖا) في
زهاةهها الشلافُت ,وَظا الخـ اإلاكترن بالهىٍت ؾبم بىكذ َىٍل ٖهغ اهبشاق اللىمُاث"( . )3وَىا جإزظ اللٛت ٖلى
ً
أجها أوضح عمؼ لؤلمت ,ئط جخجؿض في اللٛت مىاكف وكُم وأقياٌ للخٗبحر مخمحزة وجيخج اخؿاؾا باأللفت والاهخماء( .)4ولم
ًىً الضًً بمٗؼٌ ًٖ اهخاط ألامت الىغصًت ,ئط ًمىً اللىًٌ" :بضو ئن الضًً ,وَى اإلايىن اإلاغهؼي آلازغ للشلافتً ,مُل
ئلى جفغٍم الىغص ال جىخُضَم ,ئن ٚالبُت الىغص َم مؿلمىن ؾىتً ,يخمىن ئلى اإلاظَب الكافعي مً خُض جفانُل
الفغاةٌ الضًيُت ,لىً اٖضاصا ًهبحرة في ظىىب وظىىب قغق هغصؾخان(أي في الٗغاق واًغان) ٌٗخىلىن اإلاظَب الكُعي
ؤلازجى ٖكغي ,قأن ٚالبُت ؾيان اًغان ,وؾيان ظىىب الٗغاق. )5("...
ً
ً
وال ٌؿعى صٖاة اللىمُت صاةما ئلى اكامت صولت ,ئهما ًمىً أن ًيىهىا ظؼءا مً صولت وفم الىٓام الفُضعالي(,)6
ُ
وَظا ما ٖمل ٖلُه الىغص في الٗغاق بٗض 2003م ,ولٗل مً أبغػ اإلاساوف اإلاخٗللت في الفُضعالُت بكيل ٖام والفُضعالُت
اللىمُت بكيل زام -التي جإؾـ ٖلى وفم اللىمُتَ -ى ما ًخٗلم بمؿألت الاهفهاٌ .وَىا لِـ مجاٌ للخىى
ُ
بأهىإ الفُضعالُت ,ئال أهه ًمىً اللىٌ أن فُضعالُت هغصؾخان الٗغاق كض أؾؿذ هما َى مٗلىم ٖلى وفم مغجىؼ كىمي
()1ينظر:
Moore, Margret (Edited), National Self-Determination and Secession, Oxford University Press, Oxford, 2003,p.4-5

()1ينظر:
()3فان بروينسن ,مارتن ,االكراد وبناء األمة ,ترمجة فاحل عبد اجلبار ,معهد الدراسات االسرتاتيجية ,بغداد-بريوت ,ط اوىل , 1112 ,ص. 13
()1ىيود ,اندريو ,مدخل إىل االيديولوجيات السياسية ,ص. 123
()5فان بروينسن ,مارتن ,االكراد وبناء األمة ,ص.15
( )2ينظر :ىيود ,اندريو ,مدخل إىل االيديولوجيات السياسية ,ص. 191

Ibid,p.1.
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ً
ُ
ولِـ اصاعٍا ,وهي جلابل في الفلؿفت الؿُاؾُت مهُلح الفُضعالُت مخٗضصة اللىمُاث ,وبازخهاع أن الفُضعالُت
مخٗضصة اللىمُاث تهضف ئلى جلؿُم الؿلُت للخفاّ ٖلى الخٗضص الشلافي أي الخفاّ ٖلى الهىٍت الشلافُت لؤلكلُاث,
ً
فًال ًٖ الجماٖاث الشلافُت ألازغي التي هي بداظت ئلى أن جيىن في أكلُم مدضص لًمان اؾخمغاعٍت زلافتها ,وفي
الىكذ طاجه ,جدافٔ ٖلى َىٍتها وال جىضمج م٘ ألاٚلبُت .
وعٚم ئن الاهفهاٌ م٘ الفُضعالُت أو مً صوجها ًمىً أن ًخدلم ,ئال أن م٘ الفُضعالُت جيىن الٓغوف مىاجُت
أهثر لخدلُله .والؿإاٌ الظي ًُُغح آلان َل ًىظض ئَاع فلؿفي(يمً الىٓغٍت اإلاُٗاعٍت) إلاىاككت كًُت جلغٍغ اإلاهحر
أو الاؾخفخاء؟
جخفم أٚلب الىٓغٍاث التي حكخٛل ٖلى جلغٍغ اإلاهحر ٖلى آلاعاء آلاجُت:
السأي ألاول ,اللىٌ بخبرًغ الاهفهاٌ في خاٌ ٖضم جدلم صولت مخٗضصة حُٗي الخلىق ليل ظماٖاتها(,)7
ُ
وأمام َظا ألامغ ًمىً اللىٌ ,لٗل الىغص في الٗغاق مً أهثر الجماٖاث التي خهلذ ٖلى خلىكها وأبغػ طلً ما جدلم
ً
لهم مً زالٌ حكىُل الفُضعالُت ٖلى وفم الشلافت الىغصًت ,فًال ًٖ ئن الضؾخىع الٗغاقي كض اقاع ئلى ئن الٗغاق
صولت مخٗضصة.
السأي الثاويً ,ظَب ئلى اللىٌ بدم جلغٍغ اإلاهحر هدُجت للٓلم الظي حٗغيذ له ظماٖت ما ,وبالىدُجت يغوعة
ُ
ؾٗيها ئلى الاهفهاٌ مً الضولت التي جيخمي اليها( . )1وَىا ال ًىىغ ما حٗغى له الىغص في ػمً البٗشُحن ولِـ َم وخضَم
ُ
بل كض حٗغى الكُٗت هظلً ئلى مشل ما حٗغى له الىغص ,وم٘ َظا الغأي للىغص الخم في الاهفهاٌ ,ئال أن مكغوٕ
الاهفهاٌ وان مً اإلافترى َغخه في ٖام 2003م ولِـ آلان ,ألن الٓلم كض حٗغيىا له مً البٗشُت ,أما الُىم فهم
ظؼء مً الؿلُت.
ُ
السأي الثالثً ,خًمً خلىق الىغص في الضؾخىع الٗغاقي ما بٗض ٖام2003م وَل حٗغيىا فُه ئلى الٓلم(,)2
وَىا ال ًهمض َظا الغأي أمام اإلااصة الشالشت مً الضؾخىع الٗغاقي  ,2005الظي اٖترف بأن الٗغاق بلض مخٗضص اللىمُاث
والاصًان ,وعبما َظٍ اإلااصة هي آزغ ما جىنل ئلُه الٗلل الؿُاس ي الغاًَ في الاٖتراف باآلزغ ,م٘ جأهُض وظىص زلل في
الخُبُم أو ًمىً الخٗبحر ٖىه في الهغإ بحن الفغيُت والىاك٘ ,وَىا لِـ للىغص مً حجت في اإلآلىمُت الضؾخىعٍت ألن

( )2ينظر:

Moore, Margaret ,The Ethics of Secession and Postinvasion Iraq, Ethics & International Affairs, Volume 20,
.Issue 1,2006, p.57
( )1ينظر:
.Moore, Margaret ,The Ethics of Secession and Postinvasion Iraq,p.58
( )2ينظر:
Ibid,pp.64-66.
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ً
الضؾخىع الٗغاقي كض أُٖاَم الخم في حكىُل أكلُمهم الخام والخٗلم بلٛتهم والخفاّ ٖلى َىٍتهم ,فًال ًٖ ٖضة
أمىع أزغي.
السأي السابع ,وظىص هو صؾخىعي ٌؿمذ باإلهفهاٌ( ,)3وفي الضؾخىع الٗغاقي ال ًىظض ما ًىو ٖلى طلً ,ئط
وعص في اإلااصة ألاولى مىه ما ًأحي :ظمهىعٍت الٗغاق صولت اجداصًت واخضة مؿخللت طاث ؾُاصة واملت ،هٓام الخىم فيها
ظمهىعي هُابي (بغإلااوي) صًملغاَي .وَظا الضؾخىع يامً لىخضة الٗغاق.
السأي الخامض ,خلم الاؾخلالٌ وبىاء الضولت ألامت ,وَظا ما ال ًمىً ألن هغصؾخان الُىم ,وئن وظض فُه
أٚلبُت هغصًت ئال أهه ًدخىي ٖلى ميىهاث أزغي .
السأي الصادس ,وحهضف ئلى جىفحر صفإ ٖىالخم في الاهفهاٌ ولِـ ًٖ الاهفهاٌ هفؿه ,بمٗجى آزغ َىان
خم لالهفهاٌ ولىً ٖضم الاقخٛاٌ أو التروٍج لالهفهاٌ هفؿه بلضع مىاككت مكغوُٖت الاهفهاٌ(. )4
ً
ً
وٍمىً اللىٌ ئن فُضعالُت هغصؾخان جىفغ بضًال نالخا ًٖ الاهفهاٌ,وفي الىكذ هفؿه ،حٗؼػ الاٖخلاص بحن

ُ
للىغص الخم باإلهفهاٌ واللضعة ٖلى مماعؾت الؿُاصة الياملت وَىا جىمً اإلافاعكت ,ففي الىكذ الظي جىفغ الفُضعالُت
ً
ً
ً
اللىمُت بضًال ٖملُا لالهفهاٌ ،لىنها حؿاٖض ٖلى ظٗل الاهفهاٌ بضًال أهثر واكُٗت ًٖ الفُضعالُت ,لظلً مً الخُأ
الاٖخلاص بأن الفُضعالُت جؼٍل كًُت الاهفهاٌ ًٖ ظضوٌ ألاٖماٌ الؿُاس ي.

ا
زابعا -الىظام الصياس ي العساقي بعد فشل الاهموذحين (الدولة ألامة والدولة املحعددة
املشوهة)-:
أمام ما جم طهغٍ مً فكل لؤلهمىطظحن ؾىاء أوان م٘ ئهمىطط الضولت ألامت في الٗغاق ما كبل ٖام 2003م أم
م٘ أهمىطط الضولت اإلاخٗضصة في الٗغاق مابٗض ٖام 2003مً ,مىً اإلاىاةمت بحن ألاهمىطظحن إلاىاككت الكأن الٗغاق ٖلى
وفم ما ًأحي-:
أ /هحو شياشة لعادة جشكيل الراكسة مً أحل بىاء أمة واحدة لمم محعددة-:

()3ينظر:
Ibid,p.64-65.
()4ينظر:
Wellman, Christopher, A Theory of Secession The Case for Political Self-Determination, Cambridge University
Press, UK, First published, 2005, p.2.
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ُ
حٗغف الظاهغة الخاعٍسُت " ئجها الخهىعاث الجماُٖت التي حكترن بها مجمىٖت بكغٍت مُٗىت بهضص اخضار
وكٗذ في اإلااض ي ,الظي ًضعن ٖلى أهه كض قيل َىٍتها وويٗها الؿُاس ي والشلافي والاظخماعي والاكخهاصي
اإلاٗانغًٍ"(. )5
ئن اإلاىكف اإلاكغوٕ مً جغار الظاث لِـ مٗىاٍ الخظف الخام أو الالٛاء الخام للٗىانغ الترازُت ,ولىً زمت
ً
ً
اهخلاء ًلىم ٖلى الخظف والاؾدبلاء ,فالؿلب لِـ جاما والاؾدبلاء لِـ ولُا ,وما الخظف ؾىي ظهض وإ لخفىًُ
الظاث وٖلى ألاصح جدغٍغ الظاث مً ؾلبُاث ماييها ,ومً ّ
زم فان ما ًدبلى مً الترار الًمىً كبىله ئال مً زالٌ
ً
اإلاىكف الىلضي ,ألن ول ما َى مىبشم مً ماض ي الظاث لِـ بالًغوعة زحرا( ,)1وَىا البض مً مغاظٗت الظاهغة مً أظل
اللخٓت الغاَىت .
وهظلً مداولت الىكىف ٖىض ألاؾئلت آلاجُت":ما الٗالكت بحن ؾلُت الضولت والظاهغة الخاعٍسُت؟ وما الظي
ًمىً أن هخٗلمه ًٖ بىاء ألامم وكضعة الضوٌ ٖلى اهتزإ الغيا مً اإلاديىمحن مً زالٌ صعاؾت َظٍ الٗالكت؟ ٖلى
الغٚم مً أن الىشحر مً اإلاجخمٗاث الٗغبُت حٗؼوا أنىلها ئلى خًاعاث كضًمت ,ئال أجها جبلى مديىمت بضوٌ جم
ً ً
جأؾِؿها خضًشا هىٖا ما مً اللىي الاؾخٗماعٍت في الٛالب .وفي َظا ؤلاَاع ,فان الظاهغة الخاعٍسُت جهبذ أصاة مهمت
بُض الىسب الؿُاؾُت لخٗؼٍؼ ؾُُغتها وقغُٖتها"( , )2وَىا حؿخدًغ عؤٍت أخض الفالؾفت ٖلى وفم كىله" :الخايغ لِـ
لخٓت اليؿُان .ئهه اللخٓت التي ؾدىفجغ فيها الخلُلت ,خُض ًٓهغ الٓالم والٗخمت والافتراض ي في وضح النهاع .وَظا
ً
ً
ما ًجٗل الخايغ مىخُا ومدلال للماض ي في الىكذ هفؿه"(. )3
ً
ّ
وفي الىكذ هفؿهً ,فترى الٗمل وفم اللىٌ آلاحيً" :جب ٖلُىا أن هدظع أًًا مً اإلاُل ئلى اإلابالٛت في
أَمُت الخجاوـ اإلاىعور ًٖ اإلااض ي الخاعٍخي الٗغبي وٖملهٖ ,ىضما هخيلم ًٖ مؿحرة مٗيىؾت .فالخماًؼاث ال جسخفي
ً
ئال في ئَاع جاعٍخي مدضص ًخمحز بالخىؾ٘ والهٗىص الاظخماُٖحن .وٍخىكف ػوالها جهاةُا لخيىًٍ ظماٖت ظضًضة ٖلى ٖمم
الاهضماط الاظخماعي وؾٗخه,الظي ؾمدذ به الخُاة الاكخهاصًت والؿُاؾُت والشلافُت اإلاكترهت ازىاء فترة الخىؾ٘
والاػصَاع"( .)4والاًمان باللىٌ بأن حٗضص الشلافاث صازل الضولت الىاخضة ؾيهضص الهىٍت اللىمُت للكٗب ,وبالىدُجت,
ً
حهضص مٗجى الخاعٍش لهظا الكٗب الظي ؾُيىن مؿخلبله مٗغيا للخُغ خخما(.)5

()5دافيس ,اريك ,مذكرات دولة (السياسة والتاريخ واذلوية اجلماعية يف العراق احلديث ,ص.15
()1ينظر :الرين ,جورج ,االيديولوجيا واذلوية الثقافية (احلداثة وحضور العامل الثالث) ,ترمجة فريال حسن خليفة ,مكتبة مدبويل ,1111 ,ص. 11
()1دافيس ,اريك ,مذكرات دولة ( السياسة والتاريخ واذلوية اجلماعية يف العراق احلديث) ,ص. 11
( )3فوكو ,ميشيل ,جيب الدفاع عن اجملتمع ,ترمجة الزواوي بغوره ,دار الطليعة ,بريوت ,ط اوىل ,1113 ,ص . 111
( ) 1غليون ,برىان ,ادلسألة الطائفية ومشكلة االقليات ,ادلركز العريب لالحباث ودراسة السياسات ,قطر ,ط ثالثة ,1111 ,ص. 12
( )5ينظر :سيربتان -بالن ,غيوم ,الفلسفة السياسية يف القرنني التاسع عشر والعشرين ,ترمجة عز الدين اخلطايب ,ادلنظمة العربية للرتمجة ,بريوت ,ط اوىل1111 ,
ص.29
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هظلً البض مً وظىص جىُْف للخٗلُم فهى اإلاغجىؼ في حكىُل الظاث في بٗضَا الاظخماعي فٗضم اإلاؿاواة بحن
البكغ ًيخج مً الخٗلُم بىنفه خالت للىاؽ أهفؿهم في ْل أهىإ مخىىٖت مً البرامج الخيىمُت ,وئن أهبل اوؿان
ًفلض هبله في ْل الاؾدبضاص ,وٍؼخف هدى الىظب والخضإ وٍؼخف هدى البظر والٗبىصًت ,فال عجب ئجهم في النهاًت كض
اٖخاصوا َظا ألامغ وكبلىٍٖ ,لى الغٚم مً ئهه خاٌ ًغسى له ,ومً ّ
زم فان َظا البإؽ لِـ مً ٖمل الُبُٗت بل مً
الُبُٗت البكغٍت(. )6
ب-ما الري ًيبغي وفق القول بالحعدد والاخحالف؟
ئن الضٖىة ئلى جأؾِـ الضولت اإلاخٗضصة ًل٘ يمً الىٓغٍت اإلاُٗاعٍت الؿُاؾُت ,ومً َظا اإلاىُلم مً
اإلاكغوٕ َغح الؿإاٌ آلاحي ,ما الظي ًيبغي فٗله ئطا جم الاٖتراف بالخٗضص والازخالف؟
ً-1يبغي مى٘ ؾُاصة َىٍت ظماٖت واخضة ٖلى وفم أهمىطط الضولت ألامت التي هي َىٍت الجماٖت اإلاؿُُغة ,بِىما
جلهغ أًت َىٍاث أزغي(. )7
 -2الخهضي أو هكف ػٍف الؿُاؾاث اإلاغجبُت بؿُاؾت الضولت ألامت ٖلى وفم َىٍت الجماٖت اإلاؿُُغة ,وَظٍ
الؿُاؾاث جخمشل بما ًأحي(-: )8
أ-جبجي كىاهحن اللٛت الغؾمُت التي حٗترف بلٛت الجماٖت اإلاؿُُغة ٖلى أجها لٛت ألامت الغؾمُت والىخُضة ,وَظا
ًخُلب أن جيىن اللٛت الىخُضة اإلاؿخٗملت في اإلاإؾؿاث الخيىمُت .
ً
ب-بىاء هٓام حٗلُمي الؼامي ًلضم منهاظا ًغهؼ ٖلى حٗلُم لٛت وأصب وجاعٍش الجماٖت اإلاؿُُغة.
ث -فغى الىٓام الؿُاس ي اإلاغهؼي واؾدبٗاص الخىم الظاحي لؤلكلُاث .
ُ
ر -جمشل وؾاةل ألاٖالم مإؾؿاث الجماٖت الشلافُت اإلاؿُُغة .

()2ينظر:

Herder, Johann Gottfried, Another Philosophy of History and Selected Political Writings, Translated, With
introduction and Notes, By Ioannis D. Evrigenis and Daniel Pellerin, Hackett Publishing Company, 2004, p.126.

()2ينظر :كيمليكا ,ويل ,اوديسا التعددية الثقافية ,ج األول ,ترمجة امام عبد الفتاح امام ,عامل ادلعرفة ,الكويت ,عدد  ,322ط أوىل ,يونيو  ,1111ص . 21

()2ينظر :ادلصدر نفسو ,ص  .21- 23يراجع أيضاً:

Gustavsson, Sverker,& Leif Lewin, (Editors) ,The Future of the Nation State, Routledge, London, First
Published,1996, p.5. & Kymlicka, Will, Modernity and National Identity, in Ethnic Challenges to the Modern
Nation State, Edited by Shlomo Ben-Ami& Others, Macmillan Press LTD, UK, First Published, 2000,p.18.
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ح -جبجي عمىػ وجاعٍش الجماٖت اإلاؿُُغة والاخخفاء بأبُالها وزلافتها ,وٍىٗىـ طلً في ازخُاع حؿمُت الكىاعٕ
وألابيُت واإلاإؾؿاث الٗامت ,وما ئلى طلً .
ر -اوكاء هٓام كاهىوي وكًاتي مىخض ٌٗمل مً زالٌ اللٛت والترار اللاهىوي للجماٖت اإلاؿُُغة.
 -3الدصجُ٘ ٖلى زلافت الضولت اإلاخٗضصة واإلاخمشلت باألمىع آلاجُت-:
أ-الٗمل ٖلى عفٌ فىغة ئن الضولت ُملً لجماٖت مُٗىت ,بل الٗمل ٖلى حصجُ٘ الغؤٍت اللاةلت بأن الضولت
جيخمي لجمُ٘ اإلاىاَىحن ٖلى خض ؾىاء(. )1
ً
ب -الٗمل ٖلى هبظ أًت ؾُاؾت لبىاء الضولت ألامت التي حؿدبٗض ألاكلُاث أو الجماٖاث ٚحر اإلاؿُُغة ,وجلبل بضال
مً طلً أن ًيىن ألافغاص كاصعًٍ ٖلى الىنىٌ ئلى مإؾؿاث الضولت وأن ٌُٗاملىا همىاَىحن مدؿاوًٍ باليامل في
الخُاة الؿُاؾُت مً صون أن ًًُغوا ئلى ازفاء أو اهياع َىٍتهم الشلافُت ,فالضولت ُملؼمت باالٖتراف والخىُف م٘
زلافت الجماٖاث ٚحر اإلاؿُُغة ٖلى هدى ما جفٗل م٘ الجماٖت اإلاؿُُغة ,وحٗترف بالٓلم الخاعٍخي الظي وك٘ مً
الجماٖاث اإلاؿُُغة بؿبب ؾُاؾت الاؾدُٗاب والاكهاء وجٓهغ اؾخٗضاصَا إلاٗالجت طلً(. )2
ً
ط -الٗمل ٖلى جصخُذ اإلافاَُم ,مشال ئن اإلاؿاواة ال حٗجي اإلاُابلت فهي ال جخُلب مىا أن هجٗل ول شخو
مشل أي شخو آزغ أو ظٗل ألاكلُاث مُابلت لؤلٚلبُت اإلاهُمىت(. )3
صً -يبغي جىُٓم مماعؾاث الشلافاث اإلاخٗضصة ٖلى هدى مخدًغ(. )4
ٌ -ئن الخٗضص الشلافي ًؼٍض مً الخُا اث وٍىؾ٘ مً خغٍت الازخُاع ,وَظٍ الؿمت ًمىً ّ
ٖضَا هلُت مهمت بل
ع
ً
ً
ً
هي مفُضة للٛاًت ,ألجها جشمً الشلافاث ألازغي بىنفها زُاعاث أزغي( , )5والخٗضص الشلافي َى أًًا ٌكيل ظاهبا مهما
ً
وقغَا لخغٍت ؤلاوؿان ,ألن في الخٗضص ًسغط الاوؿان مً سجً زلافخه لُخىانل م٘ زلافت آلازغًٍ وفي جىانله جخدلم
خغٍخه(. )6
()1ينظر:

Kymlicka, Will, Modernity and National Identity, p.17.
()1ينظر :كيمليكا ,ويل ,اوديسا التعددية الثقافية ,ج األول ,ص . 22
()3ينظر:
Carens,Joseph H. Culture, Citizenship, and Community (A Contextual Exploration of Justice as
Evenhandedness), Oxford Univesity Press, First Published, 2000, p.88.
()4ينظر :كيمهيكا ,ويم ,اوديسا انتعددية انثقافية ,ج األول ,ص .131
()5ينظر:
Parekh, Bhikhu, Rethinking MulticulturalismCultural Diversity and Political Theory, MacMillan Press, First Published, 2000,
p.16.
()6
Ibid, p.167.
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ج-ضسوزة جشكيل ّ
هوية عساقية-:
ًفغى اإلاكهض الٗغاقي ئٖاصة الخفىحر بمؿألت الهىٍت مً صون اهفٗاٌ ,والؾُما ئن اإلاغخلت الفىغٍت التي هيخمي
ئليها تهخم باٖاصة حكىُل الهىٍت باؾخمغاع هدُجت للمخٛحراث التي جمغ بها الضوٌ ,وفي الٗغاق ما بٗض 2003م ,هما جم طهغٍ
ً
ً
ؾابلا في زىاًا البدض,كض خهل فُه اهخلاال بكيل مفاجئ مً ؾُاصة الهىٍت الىاخضة ئلى الهىٍاث اإلاخٗضصة ,مما ؾبب
ً
اعباوا لضي الفغص الٗغاقي الظي اٖخاص ٖلى َىٍت واخضة مخسُلت .
وفي اَاع الخضًض مً زالٌ الفغيُت اإلاخمشلت في الضؾخىع الٗغاقي 2005م ,ئن الٗغاق صولت مخٗضصة الهىٍاث,
ً
فُفترى جلضًم أصواث أو مىهج لخدلُم َظٍ الفغيُت ,فًال ًٖ الخهضي إلاً ًداوٌ اؾدشماعَا لخمؼٍم الىخضة ٚحر
اإلاخدللت ,م٘ ؤلاًمان والخماهي م٘ عأي أخض الباخشحن ,خحن كاٌ" :واطا وان اإلاىػاةًُ الٗغاقي مهضع ازغاء وكىة واظخمإ
للٗغاق ٖلى مضي جاعٍسه الؿابم واإلاٗانغ ,فان جلبُت خلىق الجمُ٘ مؿألت أؾاؾُت وال ًمىً ججاوػَا ٖلى وفم
ً
مٗاًحر ومىٓىماث خلىق الاوؿان ,ئال أن الهىعة الٛغبُت طاث الخىم اإلاؿبم اؾتهضفذ قِئا آزغاعاصث له أن ًىٛغؽ
في الىاك٘ الخالي ,خُض اللهار وعاء ؤلامخُاػاث والخضاف٘ ٖلى اإلاياؾب وؤلالٛاء لآلزغ بهضف الخهىٌ ٖلى أهبر كضع مً
الٛىاةم ختى وئن ظاءث ٖلى َبم اإلادخل وٖلى خؿاب الهىٍت الجامٗت"(. )1
وعٚم الخهاٌ الاًجابُت في َبُٗت الكٗب الٗغاقي اإلاخمشلت بلبىٌ آلازغ ,ئال أن الىسب الؿُاؾُت الٗغاكُت
ً
لم جداوٌ ابضا جُىٍغَا ئلى اإلاؿخىي الؿُاس ي والتربىي الىاعي بهىعة واملت لخفانُل َظا الخىىٕ في اإلاجخم٘ الٗغاقي,
اإلاكيلت ئن الضولت والىسب و الاخؼاب لجأث ئلى أبؿِ الخلىٌ وأهثرَا ؾُدُت مً أظل جغبُت الٗغاكُحن بدلُلت َظا
الخىىٕ :ئؾلىب الؿيىث وججىب أًت جفانُل إلااَُت ألاصًان واإلاظاَب والجماٖاث اللٛىٍت التي ًخيىن منها اإلاجخم٘
الٗغاقي ,ول َظا جدذ قٗاع( ظمُٗىا ٖغاكُىن وهفى ,وال صاعي الزاعة الخؿاؾُاث) ,وَظا الخجاَل والخجهُل اإلاؿخمغ
ً
مىظ أظُاٌ وختى آلان ئوٛغػ ٖمُلا في الٗللُت الٗغاكُت بدُض ٚضا الخُغق إلاشل َظٍ ألامىع مً اإلادغماث التي ًخم
جضاولها فلِ بحن أبىاء الجماٖت اللٛىٍت أو اإلاظَب أو الضًً ,ومً ّ
زم ,أمؿذ ول ظماٖت حكٗغ في صازلها بأظىبُتها ًٖ
الجماٖاث ألازغي وهظلً بأظىبُتها ًٖ الهىٍت الٗغاكُت اإلاكترهت(َ .)2ىظا أصي قٗاع ؤلاخؼاب والىسب والضولت بـ (ئهىا
ٖغاكُىن وهفى) ,الاٖخلاص بؿظاظت وؾُدُت بأن الؿيىث والخىخم ًٖ الخُغق لخىىٖاث اإلاجخم٘ اللٛىي والضًيُت
ً
ً
والُاةفُت ؾُإصي جللاةُا ئلى الخىخض ,لىً الظي خهل َى الٗىـ جماما(.)3

( ) 1شعبان ,عبدانحسيه ,جدل انهىيات في انعراق (اندونة وانمىاطنة) ,ص . 44

( )1ينظر :مطر ,سليم ,الذات اجلرحية ,مركز دراسات االمة العراقية -ميزوبوتاميا ,جنيف-بغداد ,ط رابعة ,1112,ص.323
( )3ينظر :ادلصدر نفسو ,ص.321
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ومً أظل حكىُل الهىٍت الٗغاكُت ًيبغي مالخٓت ٖضة أمىع وفم فهم ؾُاؾت الهىٍت التي ًلترب الكأن
الٗغاقي مىه وئن وان ٖلى مؿخىي الفغيُت-:
ُ
ً-1مىً اللىٌ ئن الهىٍت الىَىُت جمىذ وَٗاص حكىُلها بهفت صوعٍت ,وَٗاص حٗغٍفها واؾترظاٖها في يىء
مٗغفت ْغوف اإلاىخمحن لها( ,)4والؾُما م٘ وظىص فغوٕ مً الىٓغٍت الؿُاؾُت اإلاٗانغة حصج٘ الىلاف في الاٖتراف
ً
بالهىٍاث( ,)5وَىا جماهي م٘ الغؤٍت اللاةلت بأن الهىٍت مٓهغ ولِؿذ ظىَغا ,وبهظا ًمىً ئٖاصة حكىُلها ٖلى وفم أًت
مخٛحراث ظضًضة .
ً
 -2البض أن ًيىن الاٖتراف باآلزغ والخداوع مٗه مً الخُىاث الغةِؿت في حكىُل الهىٍت الىَىُت ,بل أخُاها
ًخىظب الخداوع والخفاوى باؾخمغاع مً أظل مغاظٗت كًاًا الهىٍت .ئن اإلاؿألت ألازغي الىاظب كىلها لدكىُل ّ
َىٍت
ٖغاكُت ,جخمشل بأن الهىٍت ش يء كابل للىلاف وجأحي ئزغ ٖملُاث الخفاٖل ؤلاوؿاوي ,وحؿخلؼم ٖمل ملاعهاث بحن الىاؽ
وي جإؾـ أوظه الدكابه والازخالف بُنهم(.)1ولٗل الاٖتراف بالهىٍت ألازغي واخترامها َى اإلاضزل ئلى قٗىع َإالء
بلُمتهم هأفغاص أو هجماٖاث مما ًجٗل أًٖاءَا ٌكٗغون باإلاؿاواة في خُاتهم الخانت والٗامت في اإلاجخمٗاث
الخضًشت ,أما اخخلاع جلً الهىٍاث مً مىُلم زُاب الىغاَُت أو فغى الشلافت الؿاةضة التي مً قأجها أن جدُم أو
حؿخىٖب أو تهمل زلافاث ازغي ,فيل طلً ٖملُاث ٚحر ٖاصلت جًغ باخترام أًٖاء جلً الشلافاث ألهفؿهم وجإصي
بهم ئلى ٖضم ؤلاهضماط في الشلافت ألازغي ختى وئن واهىا ٖلى اؾخٗضاص لظلً ,مما ٌؿبب اللهغ والتهمِل والخفىً
واوٗضام اخترام الظاث والافخلاع ئلى جلضًغَا والكٗىع باالٚتراب والفلغ(.)2
-4ئن مفهىم الهىٍت في خض طاجه ال ٌُٗبر ًٖ وظىص هٓغٍت واخضة لها ,فهي لِؿذ خلُلت ٖلمُت زابخه ,فالهىٍت
الٗملُت ألخضَم حٗبر ًٖ همِ وظىصٍ في الٗالم م٘ آلازغًٍ ,وهي قيل لـ وعي الظاث وحكىُلها وجغهُب لخلُُماث كىٍت
في اجفاق م٘ البكغ الظًً ًُلُمىن أهفؿهم وٍجضون خُاتهم بأجها طاث كُمت وأفٗالهم حؿخدم أن ًإزظ بها(.)3

()1ينظر:

Parekh, Bhikhu, A New Politics of Identity, p.80 .
()5ينظر:
Taylor, Charles, The Politics of Recognition, in Multiculturalism, Examining The Politics Of Recognition,
Edited by Amy Gutmann, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994.,p.25 .
( )1ينظر :ىولبورن ,ىاردلبس سوسيولوجيا اذلوية والثقافة ,ص.93

() 1ينظر :ضمن كتاب الفكر السياسي يف القرن العشرين ,مج الثاين ,حترير ترينس بول وريتشارد بيالمي ,ترمجة مي مقلد ومراجعة طلعت الشايب ,ادلركز القومي
للرتمجة ,القاىرة ,ط اوىل ,1111 ,ص. 121
()3ينظر:
Tully, James, Public Philosophy, New Key, Volume I: Democracy and Civic Freedom, Cambridge
University Press, UK, First Published, 2008, p.169.
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ً
-5البض مً ئزاعة مؿألت حٗض ظضا مهمت ,جخمشل باللىٌ بأهه مهما وظه هلض إلاداولت الخسلي ًٖ َىٍت الاوؿان,
ً
ً
فان طلً ٚحر ممىً ,فىفم الخدلُل الىفس ي الظي ًمىً ٖضٍ قىال مً أقياٌ الخفؿحر الشلافي ,وم٘ فغوٍض جدضًضا
ً
ًُظهغ ٖىه ئهه كاٌ مهما كضمذ مً هلض لليهىصًت (مٗخلضاتها ومماعؾاتها) التي هي صًً آباةه ,وئهه لم ٌٗخبر هفؿه حهىصًا,
لىىه بٗض أن جأمل هفؿه أهدكف ئهه في َبُٗخه ألاؾاؾُت حهىصي( .)4فاطا وان َظا خاٌ عاةض الخدلُل الىفس ي فما
ً
خاٌ الاوؿان البؿُِ الظي ال ًمىىه الخسلي ًٖ َىٍخه؟ لىً ما ًمىً جدلُلت َى اًجاص عؤٍت إلمياهُت الِٗل ؾىٍا
ً
في صولت واخضة حٗترف بيل َىٍاتها ,ووفم طلً ًخم نىاٖت اوؿان ًإمً بخٗضص الهىٍاث ,فًال ًٖ َىٍت ًمىً ئٖاصة
حكىُلها .
ً
ولِـ بُٗضا ًٖ فغوٍض والخدلُل الىفس ي َىان باخض خاوٌ ملاعبت ٖالكت الاوؿان بخٗضص الهىٍاث مً
زالٌ الضعاؾاث الىفؿُت وجأزحر الشلافاث اإلاخٗضصة ٖلى الفغص ,وٍخىنل ئلىأن جأزحر الشلافت ٖلى ؤلاصعان َى مؿخمغ
وصاةم ,واإلاٗغفت الشلافُت اإلاخٗضصة مشل الٗضؾاث الالنلت التي جإزغ ٖلى جهىعاث الفغص ,وبالىدُجت حٗض َظٍ اإلاؿألت
اًجابُت وجإَله لغؤٍت الٗالم بأهثر مً نىعة( .)5و"حؿخضعي الخٗضصًت الشلافُت الخمؿً الاًجابي ,وختى ؤلاخخفاء
ً
بالخىىٕ الُاةفي ,وٍلىم طلً همُُا ئما ٖلى خم الجماٖاث الشلافُت اإلاسخلفت في الاخترام والاٖتراف بها أو ٖلى اإلاىاف٘
اإلافتريت التي ًجىيها اإلاجخم٘ ألاوؾ٘ مً الخىىٕ اللُمي والشلافي"(.)6
-6ئن الهىٍت الىَىُت واخضة مً جلً اإلافاَُم التي حؿخدًغ عصوص مسخلفت ,وَىان عأي مفاصٍ ول شخو
لضًه َىٍت وَىُت ؾىاء أعجبخه أم ال ,وفي الىاك٘ ئن َظٍ الهىٍت كض مىدذ له مً الضولت في قيل اإلاىاَىت(.)1
وٍمىً اللىٌ بأن اإلاىاَىت مماعؾت وجضعٍب ,وحٗمل ٖلى جىمُت ؤلاهخماء ئلى الهىٍت (الغةِؿت) الٗغاكُت م٘ الخفاّ
ٖلى الهىٍت الفغُٖت ,وأن ًخيىن لضي اإلاىاًَ قٗىع بالىالء للهىٍت الغةِؿت ,مً زالٌ بىاء مىاَىت حٗمل ٖلى اًجاص
الفًاةل اإلاضهُت ,وأن جخدغن الهىٍاث الفغُٖت في اَاع خغهت وفاٖلُت الهىٍت الغةِؿت مً زالٌ بغامج جضعٍبُت ًجغي
الٗمل بها وفم بغمجت مغهؼٍت زايٗت لؿلُت الهىٍت الغةِؿت لخىمُت الىعي بالهىٍت الفغُٖت ٖلى وفم مىٓىع الهىٍت
ً
الغةِؿتً .
وبىاء ٖلى الخٗضص اإلاىظىص مً الهىٍاث الفغُٖت ,والؾُما ئن فهم الهىٍت اإلاٗانغ ًخمشل بجٗلها مٓهغا ولِـ
()1ينظر:

Parekh, Bhikhu, A New Politics of Identity,p.11.

( )5ينظر:
Ying Yng
Multicultural Mind, American Psychologist, American Psychological
()2ينظر :ىيود ,اندرو ,مدخل اىل االيديولوجيات السياسية ,ص. 121

Ying-yi, Hong, and others,
Association, July 2000,p.709.
()1ينظر:

Bechhofer, Frank, National Identity,Nationalism and Constitutional Change, Palgrave Macmillan, UK, First
published, 2009,pp.2-3.
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ً
ظىَغا أي باإلميان حكىُلها ٖلى وفم أي مخٛحر ًدهل ,وَىان جفانُل مخٗللت باإلاىيىٕ ,مشل اإلاىاهج الضعاؾُت,
كىىاث ؤلاٖالم الخيىمُت ,الُٗل الغؾمُت ,الغمىػ الىَىُت ,والتي ًدضصَا مسخهىن مً مجاالث مٗغفُت ًمخاػون بضكت
الدصخُو والغٚبت في اهجاح اإلاكغوٕ .
-7ئن مهُلح الهىٍت الىَىُت ظؼء مً البرمجت الٗللُت للمفهىم الىَجي للكٗب ,ولىً في مؿخىي واعي
مً اإلاماعؾاث ,ؾىاء أوان م٘ الغمىػ والابُاٌ أم م٘ الُلىؽ( .)2والبض َىا مً أن ًأزظ اإلاجخم٘ اإلاضوي الخىشُف مً
هلض ؾُاؾت الهىٍت ليي جدضر مىاػهت بحن صٖاتها ومٗاعييها ,ئط حٗخمض وظهت الىٓغ اإلاٗاعيت للهىٍت ٖلى الاٖخلاص بأن
ً
الهىٍت جخًمً لِـ مٗغفت ما ٖلُه الفغص فدؿب ,ئهما أًًا ما َى يضٍ ,وحؿخلؼم أن ٌعي بىيىح مً َى ٖضوٍ,
وجغي وظهت الىٓغ َظٍ ئن الهىٍت جٓل ٚحر مدضوصة ومكىقت وٍىلهها الترهحز ما لم ًخم فهلها بىيىح ٖما ًًاصَا
مً َىٍاث وجدباًً مٗه()3لىً ٖلى أن ًلابل َظا الىعي وعي آزغ ًخمشل بىظىص اٖتراف ٖلى هُاق واؾ٘ بأن الضوٌ
ًمىً أن جًغ مىاَىيها في خاٌ الخللُل أو ججاَل الهىٍاث الشلافُت ،وَظا الًغع ًمىً أن ٌُكيل خغمان للىاؽ مً
خلىكهم اإلاضهُت والؿُاؾُت ,وئن اللىاهحن واإلاإؾؿاث مً اإلادخمل أن جيىن مخدحزة هدى َىٍاث ومهالح ألاٚلبُت(.)4
وٍمىً اللىٌ ئن الهىٍت الىَىُت قيل مً أقياٌ اإلاخسُالث التي ٌٗبر ٖنها مً زالٌ الغمىػ والخُاباث,
ومً ّ
زم ،فان الضوٌ لِؿذ فلِ الدكىُالث الؿُاؾُت ,ئهما جخًمً هٓم الخمشُل الشلافي خُض اؾخمغاعٍت ئٖاصة
ئهخاط الهىٍت الىَىُت ,وئن الشلافاث لِؿذ هُاهاث زابخت ولىنها قيلذ مً زالٌ حُٛحر اإلاماعؾاث واإلاٗاوي ,التي حٗمل
ٖلى مؿخىٍاث اظخماُٖت مسخلفت لظلً َىان يغوعة لفهم زلافت وَىُت مُٗىت والٗمل ٖليها مً مسخلف الفئاث
الاظخماُٖت ,وٍخم وي٘ ٖالمت اهلؿام الهىٍاث والخالفاث الضازلُت الٗمُلت في ْل الهىٍت الىَىُت التي ًيبغي بىائها
مً زالٌ ؾغص اللهو والهىع والغمىػ والُلىؽ التي جمشل اإلاٗاوي "اإلاكترهت" لؤلمت ,ومً ّ
زم الهىٍت الىَىُت حكمل
الخماهي ظىبا ئلى ظىب م٘ ألاؾُىعة الخأؾِؿُت للجماٖاث الشلافُت(.)5
-8ئن َىٍت الجماٖت مً هخاط الخاعٍش ,وهي بداظت ئلى ئٖاصة حٗغٍفها ومغاظٗتها بهفت صوعٍت ,ولى كمىا
ً
بخجمُض الخاعٍش ٖىض هلُت مُٗىت مً الؼمً ,فان ئؾلىب جفؿحر الهىٍت الىَىُت في َظٍ الخالت ًهبذ مهجىعا وزاعط

()2ينظر:
Sverker Gustavsson, & Leif Lewin,(editors) ,The Future of the Nation State, Routledge, London, First published
,1996, p.6.
()3ينظر:
Parekh, Bhikhu, A New Politics of Identity, p.54 .
()4ينظر:
Phillips, Anne, Multiculturalism without Culture, Princeton University Press, USA, 2007, p.11.
()5ينظر:
Parekh, Bhikhu, A New Politics of Identity,p. 80 .
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ُ
الؿُاق( ,)6وٍجب جىفحر الفغم لخًىع ظمُ٘ الشلافاث(.)1وفي َظا الؿُاق جُغح كًُت الٗالكت بحن الضولت
والشلافاث ,ئط ئن الخيىماث الخضًشت بامياجها بل ًيبغي ٖليها ججىب صٖم أًت َىٍت زلافُت(. )2
ً
ُ
وٍمىً اًجاػ ما طهغ ؾابلا م٘ ئٖاصة حكىُل الهىٍت باللىٌ ئن الهىٍت لِؿذ زابخه ,وبالىدُجت ًمىً ئٖاصة
حكىُلها ٖلى وفم اإلاخٛحراث مً زالٌ الخىاع والخفاوى والاٖتراف باآلزغ مً زالٌ الاخترام ووكغ مفاَُم الدؿامذ ,لىً
ُ
لى خهل حصخُو مخفم ٖلُه بأن الضولت جدخىي ٖلى َىٍاث زلافُت مخىىٖت جدترم زلافاتها ولٛاتها اإلاسخلفت ,بل وٍهل
ً
ألامغ ئلى اكغاعٍ وؤلاٖتراف به صؾخىعٍا ,فهل ًدل َظا اللغاع اإلاكيلت؟ كض ًدل اإلاكيلت في خالت اهماله بدكغَ٘ اللىاهحن
ً
ؾىاء أواهذ مً مجاالث صًيُت ,كاهىهُت,
التي جإمً َظا ؤلاٖتراف بالخٗضص ,وَىا ًأحي صوع الباخشحن مً مجاالث مسخلفت,
جغبىٍت ,ئٖالمُت ,واظخماُٖت ,أو مجاالث أزغي للبدض بما ًإمً جدلُم ؤلاٖتراف بالهىٍاث اإلاخٗضصة وفم اإلاجاالث
ً
ً
اإلاٗغفُت اإلاظوىعة آهفا ول خؿب جسههه ,فًال ًٖ الؿعي مً اإلاسخهحن باللاهىن لخجغٍم مشحري الفتن بحن اإلاىخمحن
ً
ً
ً
ً
ً
ؾىاء أواهىا مً الظًً ًدملىن ٖىىاها صًيُا أم ؾُاؾُا أم اٖالمُا ,أو أي شخو ًيخمي للضولت,
لهىٍاث مسخلفت,
والاٖتراف بأن الضولت ظامٗت ليل الهىٍاث التي جدخىحها .
ئن ئٖاصة الخفىحر بالهىٍت ال ًضٖى ئلى الٛاء الهىٍاث ,ئهما ئلى اللىٌ بدًىعَا ٖلى وفم ؾُاؾت الضولت التي
ً
حكخٛل ٖلى بىاء َىٍت عةِؿت جًمً خًىع الهىٍاث الفغُٖت وحٗمل ٖلى جىُٓم خًىعَا أًًا ,ولٗل مً أبغػ
وؾاةل الضولت في ئٖاصة حكىُل الهىٍت هي ما ًخٗلم بالخٗلُم والاٖالم ,فاطا فلضث الضولت اللضعة ٖلى الؿُُغة ٖلى
َاجحن الىؾُلخحن فاجها كض فلضث اللضعة ٖلى حكىُل َىٍت عةِؿت .

الخاثمة -:
ومً ظملت ألاؾاؾُاث الىاظب وظىصَا للكغوٕ في بىاء الضولت مخٗضصة اإلاخٗضصة ,وٍفترى جىفغَا هي-:
-1الٗمل ٖلى اهخاط زُاب صًجي مغجبِ بُبُٗت الضولت ٚحر مغجبِ بُبُٗت الجماٖت ,والؾُما ئطا واهذ َظٍ
الجماٖت ٖابغة لخضوص الضولت ,ألن َظا ألامغ ؾُضف٘ ئلى زًىٕ الجماٖت لؿلُت صولت أزغي ,بخٗبحر آزغ الٗمل ٖلى

()6ينظر:
Tully, James, Strange Multiplicity Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge University Press, UK,
First Published ,1995, p.8.
()1ينظر:
Kymlicka, Will, Modernity and National Identity, in Ethnic Challenges to the Modern Nation State, Edited by
Shlomo Ben-Ami& Others, Macmillan Press LTD, UK, First Published, 2000, p.13.
()2ينظر:
Barker, Chris, The Sage Dictionary of Cultural Studies, Sage Publications Ltd, London,2004.
,pp.131-132.
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ً
اهخاط زُاب صًجي مدلي -مغجبِ بصخهُاث مدلُت -ئهُالكا مً عؤٍت الجماٖت ,وٚحر مغجبِ بهىٍت الجماٖت الٗابغة
ً
ً
للخضوص أي جلضًم فهم ظضًض ًغجبِ بهىٍت الجماٖت مدلُا ولِـ صولُا .
ً
-2الٗمل ٖلى جلىٍت اإلاغظُٗاث الضًيُت اإلادلُت يمً خضوص الضولت ئٖالمُا ٖلى ألاكل.
 -3وظىص كُاصة ٖابغة للهىٍاث الشلافُت -في مغخلت الخأؾِـ ٖلى ألاكل -جإؾـ لكيل الضولت مخٗضصة الشلافاث
.
-4أن ًيىن الضؾخىع َى اإلاغظ٘ ألاؾاؽ في خل ؤلاقيالُاث ,وئطا جدهل أًت مخٛحراث فُفترى أن جبضأ مىاككاتها
ً
مً الضؾخىع ,فًال ًٖ الٗمل ٖلى جُبُله .
ً -5يبغي أن حكخٛل مإؾؿاث الضولت الخىفُظًت ً
بىاء ٖلى فٗل ئصاعي ٚحر مغجبِ بالفٗل الؿُاس ي وبالهىٍت
الشلافُت ,أي ًيىن الفٗل ٚحر مغجبِ باألنل الشلافي .
ُ
ً
لى ؾلمىا ظضال بخجاوػ ؤلاقيالُاث اإلاكاع ئليها ,م٘ جىفغ لؤلؾاؾُاث اإلاظوىعة ,وخهىٌ حصخُو مخفم ٖلُه
ُ
بأن الضولت جدخىي ٖلى ظماٖاث زلافُت مخىىٖت جدترم زلافاتها ولٛاتها اإلاسخلفت ,بل وٍهل ألامغ ئلى ئكغاعٍ وؤلاٖتراف به
ً
صؾخىعٍا ,فهل ًدل َظا اللغاع اإلاكيلت؟ كض ًدل اإلاكيلت في خالت ئهماله بدكغَ٘ اللىاهحن التي جإمً َظا ؤلاٖتراف
بالخٗضص الشلافي ,وَىا ًأحي صوع الباخشحن مً مجاالث مسخلفت ,ؾىاء أواهذ مً مجاالث صًيُت ,كاهىهُت ,جغبىٍت ,اٖالمُت,
ً
واظخماُٖت ,أم مجاالث أزغي للبدض بما ًإمً جدلُم الاٖتراف بالخٗضص وفم اإلاجاالث اإلاٗغفُت اإلاظوىعة آهفا ول خؿب
ً
ً
ً
جسههه .فًال ًٖ ججغٍم مشحري الفتن بحن الجماٖاث الشلافُت ,ؾىاء أواهىا مً الظًً ًدملىن ٖىىاها صًيُا أم
ً
ً
ً
ؾُاؾُا أم اٖالمُا ,أو أي شخو ًيخمي للضولت اإلاخٗضصة ,فًال ًٖ الاٖتراف بأن الضولت هي مخٗضصة الشلافاث ,وال
جسً٘ ألًت َىٍت مً َىٍاث الجماٖاث الشلافُت ,بل هي ظامٗت ليل الهىٍاث التي جدخىحها .
عبما ال ًمىً الاجفاق ٖلى الٗضًض مً الخفانُل ,فهىان مً الجماٖاث الشلافُت مً ًغٚب بالبلاء يمً اَاع
الضولت (الهىٍت الغةِؿت) ,م٘ مماعؾخه لهىٍخه الفغُٖت بهىعة واملت ,ؾىاء أواهذ م٘ اللٛت وحكىُل اإلاإؾؿاث أو
خًىع زلافخه في مجخمٗه ,وَىا ًأحي صوع الفُضعالُت مخٗضصة الشلافاث ,أي ًيىن الغابِ بحن َظٍ الاكالُم َى اإلاهالح
في البلاء يمً اَاع صولت وَىٍت عةِؿت وعبما جىظض أؾباب أزغي ,م٘ وي٘ مىاص صؾخىعٍت حؿمذ أو جمى٘ الاهفهاٌ,
وفي خاٌ الؿماح باالهفهاٌ فهظا ًيىن وفم اؾخفخاء ,وَىا ًأحي صوع اإلاكغٕ اللاهىوي في وي٘ الًىابِ ,أما في خاٌ
ُ
ٖضم الؿماح فُفترى أًًا حكغَ٘ اللىاهحن التي جداؾب أو ججغم صٖاة الاهفهاٌ.
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 مؤمن كاظم عبد/د.ط
الكريم فاخوري

-دراشت مقارهت- الىظام القاهووي لجهاث التصدًق على التوقيع إلالكترووي

-دراشت مقارهت- الىظام القاهووي لجهاث التصدًق على التوقيع إلالكترووي
-Regulations governing Digital Signature Authentication Authorities
A comparative study
 مؤمن كاظم عبد الكريم فاخوري/د.ط
 املغرب-  كليت العلوم القاهوهيت والاقتصادًت والاجتماعيت،جامعت الخصن ألاول
: امللخص
 وطلً مً زالٌ بُان مفهىم حهاث الخهضًم ؤلالىترووي،حؿعى هظه الضعاؾت الى الخٗغف ٖلى الىٓام اللاهىوي لجهاث الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي
 فجهاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت جلىم بالخإهض مً هىٍت ألاَغاف اإلاخٗاكضة بُغق بلىتروهُت وجًمً ؾالمت اإلاغاؾالث،وآلُت ٖملها والكهاصاث التي جهضعها
. وجىفير بِئت بلىتروهُت آمىت للمخٗاملين في اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت،اإلاخباصلت بُنهم
وؤمام الضوع الهام الظي جلىم به حهاث الخهضًم ؤلالىترووي ٖمضث الٗضًض مً الدكغَٗاث الضولُت والٗغبُت بلى وي٘ التزاماث ًجب ٖلى ملضمي زضماث
 ومً حهت ؤزغي جىبهذ بٌٗ الدكغَٗاث بلى ؤهمُت جىُٓم مؿاولُت هظه الجهاث فإفغصث لها ههىنا زانت لٗضم،الخهضًم الخلُُض بها هظا مً حهت
. لهظا وان البض مً ؤن هىضح في صعاؾدىا هظه الالتزاماث واإلاؿاولُاث التي جل٘ ٖلى هظه الجهت بكيل مفهل،هفاًت اللىاٖض الٗامت بدىُٓمها
 التزاماث ملضمي زضماث، قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت، قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت، ، حهاث الخهضًم ؤلالىترووي:الكلماث املفتاحيت
. مؿاولُت ملضمي زضماث الخهضًم،الخهضًم
Abstract:
This study aims to introduce the regulations governing digital signature authentication authorities, by
explaining the concept of digital signature authentication authorities, their work mechanisms and the
certificates they issue. Digital authentication authorities verify the identity of the contracting parties
electronically, ensure safety of correspondence exchanged between them, and provide a safe electronic
environment for parties to the digital transactions.
Due to the important mission assigned to digital signature authentication authorities, many
international and Arab legislations have laid out responsibilities which the authentications service providers
must adhere to on one hand, and on the other hand, some legislations have paid attention to the importance
of regulating the responsibility of such entities and have issued special relevant laws considering that the
general laws were not enough for regulating them. Therefore, it was necessary for us in this study to explain
the commitments and responsibilities which should be assumed by such entities in details.
Key words: digital signature authentication authorities, digital signature authentication certificate,
foreign digital signature authentication certificate, commitments of authentication service providers,
responsibility of authentication service providers.
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الىظام القاهووي لجهاث التصدًق على التوقيع إلالكترووي -دراشت مقارهت-

ط.د /مؤمن كاظم عبد
الكريم فاخوري

املقدمت:
ٌكهض الٗالم وبكيل هبير جُىعا هائال ومدؿاعٖا في جىىىلىحُا ٖالم الاجهاالث ختى ؤنبدذ وؾائل الاجهاالث
الخضًثت وٖلى عؤؾها ؤلاهترهذ وؾائل ال ًمىً الاؾخٛىاء ٖنها ،فبٗض ؤن واهذ الاجهاالث حٗخمض ٖلى الهاجف زم
الفاهـ والخلىـْ ،هغث قبىت ؤلاهترهذ وؤنبدذ الىؾُلت اإلاثلى في الاًهاٌ وهلل اإلاٗلىماث وجلضًمها ،وٍغح٘ طلً
للخلضم الٗلمي الهائل في قبياث الاجهاٌ الغكمُت ،ختى ؤنبذ الٗالم مجغص كغٍت نٛيرة ًمىً ألي شخو ؤن ًداوع
وٍبرم جهغفا م٘ آزغ في ؤي ميان في الٗالم في لخٓاث مً زالٌ الخاؾب آلالي .
فثىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث ٖاصث بفائضة هبيرة ٖلى الٗالم ،ولخدلُم اللضع ألاهبر مً الفائضة للبكغٍت ،وان
البض مً جىُٓم الخهغفاث اإلابرمت بين ألافغاص ،وبًجاص كىاٖض كاهىهُت مىاؾبت لها.
وفي ْل هظه الخُىعاث الكضًضة الؿغٖت ،وان مً الُبُعي ؤن ًهاخبها ْهىع وؾائل حضًضة ؤو بضائل مبخىغة
ٚير ماصًت جدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاٗامالث التي ججغي ٖبر وؾائِ بلىتروهُت ،فٓهغ الخىكُ٘ ؤلالىترووي هبضًل للخىكُ٘
الىخابي الخللُضي واهدكغث اإلادغعاث ؤلالىتروهُت هبضًل للمدغعاث ؤو ألاوعاق الخللُضًت اإلااصًت وهي بدم وؾائل
وؤصواث الخيىمت ؤلالىتروهُت ؤو ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت التي جضاع بال ؤوعاق.1
وبىحىص ؤؾالُب مخُىعة الزتراق قبىت "ؤلاهترهذ" ،واهذ الخاحت ماؾت بلى خماًت هظه اإلاٗلىماث واإلادافٓت
ٖلى ؾغٍتها فيلما ػاصث اإلاٗامالث ٖبر الكبىت وان مً الًغوعي والىاحب خماًتها ،وهظلً وان الؿعي وعاء ابخياع
َغق لخماًت الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،لظا فلض اعجإث الدكغَٗاث الضولُت والىَىُت يغوعة بًجاص َغف زالث مداًض،
وُْفخه جىزُم الٗالكاث التي جخم بين ألاشخام الظًً ٌٗخمضون ٖلى الىؾائِ ؤلالىتروهُت زانت قبىت ألاهترهذ
إلبغام ٖلىصهم ،وهظا الُغف هى حهت الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،خُث جلىم هظه الجهت بخىزُم اإلاٗامالث
ؤلالىتروهُت والبُاهاث اإلاخباصلت بها ،وبهفت زانت جلىم بخىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي لدكهض بصخت هظا الخىكُ٘ صون
ؤن جيىن لها مهلخت شخهُت بظلً ،بط ؤن اؾخسضام الخىكُ٘ ؤلالىترووي آلامً ًخُلب َغكا ووؾائل جامً جدلُله
للىْائف اإلاُلىبت وجثبذ مهضاكُخه ،وول طلً جلىم به هظه الجهت.2

 -1صلوى أبو ىيبة ،التوقيع اإللكرتوين -تعريفو ،مدى حجيتو يف اإلثبات ، -حبوث مؤدتر األعمال ادلصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون
وغرفة جتارة وصناعة ديب ،جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،2003-12-10،اجمللد االول ،ص.429 :
 -2آالء أمحد زلمد حاج علي ،التنظيم القانوين جلهات التصديق على التوقيع اإللكرتوين ،رسالة قدمت لنيل دبلوم ادلاسرت يف القانون اخلاص ،جامعة النجاح،كلية
الدراسات العليا  ،نابلس ،فلسطني ،السنة اجلامعية  ،2013ص.1 :
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الىظام القاهووي لجهاث التصدًق على التوقيع إلالكترووي -دراشت مقارهت-

ط.د /مؤمن كاظم عبد
الكريم فاخوري

إشكاليت البحث:
ًثير مىيىٕ الضعاؾت بقياال كاهىهُا ًخمثل في ،صوع ماؾؿت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت في خماًت الخىكُ٘ ؤلالىترووي
وحٗؼٍؼ الثلت وألامان في اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت في ْل الاهدكاع الىبير للخٗامل ٖبر قبىت ؤلاهترهذ واؾخدضار اؾالُب
مخُىعة الزتراكها؟ وٍخفغٕ ٖنها ٖضة ؤؾئلت:
 ماهي َبُٗت ٖمل الجهاث التي جلىم بالخهضًم ؤلالىترووي؟ ما هي الكهاصاث التي جهضعها ،ومضي حجُت قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت في الازباث؟ ماهي الالتزاماث التي جل٘ ٖلى ٖاجم حهاث الخهضًم ؤلالىترووي ،وما هى هُاق اإلاؿاولُت اإلاترجبت ًٖ ؤلازالٌبهظه الالتزاماث؟
مىهج البحث:
لغنض ومٗالجت ؤلاقيالُت التي ًثيرها اإلاىيىٕ ولإلحابت ٖلى الدؿائالث الفغُٖت ،ؾِخم بجبإ اإلاىهج الخدلُلي واإلالاعن،
بدُث ًخم حم٘ اإلاٗلىماث الىٓغٍت ،والىهىم اللاهىهُت اإلاىٓمت للمىيىٕ وجدلُلها ،وملاعهتها بين الٗضًض مً
الدكغَٗاث اإلاسخلفت والدكغَ٘ الفلؿُُني واإلاهغي واإلاٛغبي وؤلاماعاحي وٚيرهم وهظا بٌٗ الاجفاكُاث واللىاهين
ألاحىبُت هلاهىن ألاووؿُتراٌ وؤخيام الخىحيهاث ألاوعوبُت.
خطت البحث:
لإلخاَت بمىيىٕ البدث اعجإًذ جلؿُمه بلى مبدثين ،ألاوٌ هخدضر فُه ًٖ ماهُت حهاث الخهضًم ؤلالىترووي ،ؤما
اإلابدث الثاوي ًخمدىع خىٌ واحباث ومؿاولُاث حهاث الخهضًم ؤلالىتروويٖ ،لى طلً فالخلؿُم ؾُيىن واآلحي:
املبحث ألاول :ماهيت جهاث التصدًق إلالكترووي
املبحث الثاوي :واجباث ومصؤولياث جهاث التصدًق إلالكترووي
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املبحث ألاول :ماهيت جهاث التصدًق إلالكترووي
للخدلم مً صخت الخىكُ٘ فالبض مً وحىص حهت مىزىق بها لغبِ شخو ؤو هُان بُٗىه بالخىكُ٘ ،وٍخم
طلً باؾخسضام َغف زالث مداًض ًُلم ٖلُه ملضم زضماث الخهضًم ؤو مىعص زضماث الخهضًم ؤو حهت الخىزُم،1
وٍخجلى صوع هظه الجهاث في جدضًض هىٍت اإلاخٗاملين في الخٗامالث ؤلالىتروهُت وهظلً الخدلم مً مًمىن هظه
الخٗامالث وؾالمتها وحضًتها ،2لظا ؾىدىاوٌ هظا اإلابدث مً زالٌ بُان مفهىم حهت الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي
والكهاصاث التي جهضعها ( اإلاُلب ألاوٌ) ،وهظلً الخضًث ًٖ قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت وحجُتها
(اإلاُلب الثاوي).
املطلب ألاول :مفهوم جهت التصدًق إلالكترووي والشهاداث الصادرة عنها
حٗغف حهت الخهضًم ؤلالىترووي بإنها  :حهت ؤو مىٓمت ٖامت ؤو زانت مؿخللت ومداًضة جلىم بضوع الىؾُِ
بين اإلاخٗاملين ،لخىزُم مٗامالتهم ؤلالىتروهُت ،وطلً بةنضاع قهاصاث الخهضًم الالػمت لهم ،وٍُلم ٖلى هظه الجهت
ملضم زضماث الخهضًم.3
فجهت الخىزُم  Certification-Authoritؤو ملضم زضمت الخهضًم  ،Certification service providerهي هُئت
ً
ٖامت ؤو زانت حٗمل جدذ بقغاف الؿلُت الخىفُظًت ،وجخيىن ٚالبا مً زالر مؿخىٍاث مسخلفت مً الؿلُت جإحي في
اإلاغجبت الٗلُا "الؿلُت الغئِؿت" ،وهي جسخو بالخهضًم ٖلى جىىىلىحُا ومماعؾاث حمُ٘ ألاَغاف اإلاغزو لهم
بةنضاع ؤػواج مفاجُذ الدكفير ؤو قهاصاث جخٗلم باؾخسضام جلً اإلافاجُذ ،جليها في اإلاغجبت الثاهُت "ؾلُت الخهضًم"
وهي حهت زانت بٗملُاث الخهضًم ٖلى ؤن اإلافخاح الٗام ألخض اإلاؿخسضمين ًىاْغ بالفٗل اإلافخاح الخام لظلً
اإلاؿخسضم ،وفي مؿخىي ؤصوى جإحي "ؾلُت حسجُل مدلُت" ومهمتها جللي الُلباث مً ألاشخام الغاٚبين في الخهىٌ
ٖلى ؤػواج مفاجُذ الدكفير -الٗام والخام -والخإهض مً هىٍت وشخهُت هاالء اإلاؿخسضمين ومىذ قهاصاث جهضًم
جفُض جىكُ٘ الٗمالء.4
وكض ٖغفذ كىاٖض كاهىن ألاووؿُتراٌ الىمىطجي بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ملضم زضماث الخهضًم بإهه" :
شخو ًهضع قهاصاث ،وٍجىػ ؤن ًلضم زضماث ؤزغي طاث نلت بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ".5

 -1خالد شلدوح إبراىيم ،إبرام العقد اإللكرتوين -دراسة مقارنة ،-دار الفكر اجلامعي ،الطبعة الثانية ،2011 ،ص.250 :
 -2دللوم كرمي ،االثبات يف معامالت التجارة االلكرتونية بني التشريعات الوطنية والدولية ،مذكرة لنيل درجة ادلاجستري يف القانون فرع ( قانون التعاون الدويل ،)،جامعة
مولود معمري -تيزي وزو ،كلية احلقوق ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2011ص.156 :
 -3آالء أمحد زلمد حاج علي ،مرجع سابق  ،ص.12 :
 -4خالد شلدوح إبراىيم ،نفس ادلرجع  ،ص.250 :
 -5راجعادلادة (/ 2ه )،ادلتعلق بالقانون النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية الذي وضعتو جلنت األمم ادلتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسرتال .)،2001
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ؤما الخىحُه ألاوعوبي بكإن ؤلاَاع ألاوعوبي للخىكُ٘ ؤلالىترووي فلض ٖغفه بإهه " ول شخو كاهىوي َبُعي ؤو
مٗىىي ًهضع قهاصاث جىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،ؤو ًخىلى زضماث ؤزغي مغجبُت بالخىكُ٘ ؤلالىترووي ".1
في خين ؤن اإلاكغٕ الفغوس ي ؤَلم ٖلُه ؤؾم "اإلايلف بسضمت الخىزُم ؤلالىترووي" وٖغفها في اإلاغؾىم عكم
( )2001/272الهاصع في  30ماعؽ  2001بإنها" :ول شخو ًهضع قهاصاث بلىتروهُت او ًلضم زضماث ؤزغي مخٗللت
بالخىكُ٘ ؤلالىترووي".2
ؤما بسهىم الضوٌ الٗغبُت فلض اهخمذ حل حكغَٗاتها التي جخٗلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت بمؿإلت جىُٓم حهاث
الخهضًم ؤلالىترووي ،وبالغحىٕ بلى اللاهىن اإلاهغي الخام بدىُٓم الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،وبوكاء هُئت جىمُت نىاٖت
ً
3
الخىىىلىحُا اإلاٗلىماث ،هجضه زالُا مً ؤي حٗغٍف لجهت الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي بال ؤن الالئدت الخىفُظًت
لهظا اللاهىن ٖغفذ في اإلااصة ( )6/1حهاث الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي بإنها ":الجهاث اإلاغزو لها بةنضاع
قهاصة الخهضًم ؤلالىترووي وجلضًم زضماث جخٗلم بالخىكُ٘ ؤلالىترووي".
ؤما اإلاكغٕ الفلؿُُني ،فلض ٖغف في اإلااصة ألاولى مً مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني
لؿىت  2004مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بإهه ":ول شخو َبُعي ؤو اٖخباعي ًيش ئ وَؿخلم وٍخهغف في
قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت وٍلضم زضماث ؤزغي طاث ٖالكت بالخىكُ٘ ؤلالىترووي".4
هما ٖمل اإلاكغٕ الخىوس ي ٖلى جىُٓم ٖمل مؼوصي زضماث اإلاهاصكت بكيل مفهل في اللاهىن  83لؿىت
 2000اإلاخٗلم باإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت ،بط ؤوكإث "الىوالت الىَىُت للمهاصكت ؤلالىتروهُت" هجهت بقغافُه
وعكابُت ٖلى ٖمل مؼوصي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ،خُث ٖغفها الفهل الثاوي مً هفـ اللاهىن بإنها ":ول
شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًدضر وَؿلم وٍخهغف في قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت وَؿضي زضماث ؤزغي طاث
ٖالكت باإلمًاء ؤلالىترووي".5
ؤما باليؿبت للمكغٕ اإلاٛغبي لم ًلم بخٗغٍف ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت في اللاهىن  ،653.05وؤهخفى
وؤهخفى بخدضًض الكغوٍ الىاحب جىافغها في َالب الاٖخماص الهدؿاب هظه الهفت.

 -1راجع ادلادة ( )،11/2من التوجيو األورويب رقم  93/99ادلتعلق بالتوقيعات اإللكرتونية الصادر يف .1996/12/13

 -2زيد محزة مقدم ،النظام القانوين للتوثيق االلكرتوين-دراسة مقارنة ،-رللة الشريعة والقانون والدراسات االسالمية ،العدد  ،2014 ،24ص.133 :
 -3الالئحة التنفيذية للقانون ادلصري رقم ( )،15لسنة  2004اخلاص بتنظيم التوقيع اإللكرتوين وبأنشاء ىيئة تنمية صناعة التكنولوجيا ادلعلومات ،الصادرة مبوجب
القرار رقم( )،109لسنة ،2005وقد نشرت ىذه الالئحة يف جريدة الوقائع ادلصرية ،العدد()،115الصادر .2005/5/25
 -4مشروع قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية الفلسطيين ،لسنة .2004
 -5طارق كميل ،حجية شهادات ادلصادقة اإللكرتونية االجنبية -،دراسة مقارنة ،-اعمال ادلؤدتر العلمي السنوي السابع عشر ،ادلعامالت اإللكرتونية (التجارة
اإللكرتونية -احلكومة اإللكرتونية ،2009/5/20 ،)،جامعة االمارات العربية ادلتحدة ،مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية  -أبوظيب ،ص.582-581 :
 -6قانون رقم  53.05ادلتعلق بالتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية ادلغريب.
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وكض ؤهاٍ اإلاكغٕ اإلاٛغبي في اللاهىن  53.05هظه اإلاهام بالىوالت الىَىُت لخلىين اإلاىانالث بٗىـ اإلاكغٕ
الفغوس ي الظي ُٖنها وؾماها بلجىت الاٖخماص الفغوؿُت للخهضًم ،خُث ؤن الىوالت الىَىُت لخلىين اإلاىانالث جبلى
ماؾؿت ٖمىمُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىىٍت والاؾخلالٌ اإلاالي ؤخضزذ لضي الىػٍغ ألاوٌ بملخط ى اللاهىن عكم ،24.96
ومهمتها جخجلى في جضبير مجاٌ ؤلاهترهذ وباإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ،1وبظلً فهي حٗض بمثابت الجهاػ الؿاهغ ٖلى جىُٓم هظه
اإلاهام مً الىاخُت الخىُٓمُت وؤلاصاعٍت ،2وطلً باإلقغاف ٖلى ٖملهم والخإهض مً مضي التزامهم بلغاع الترزُو
والامخثاٌ لبىىصه.
بن الهضف الغئِس ي مً بوكاء حهاث مسخهت بةنضاع قهاصاث جهضًم بلىتروهُت هى جمىين اإلاغؾل بلُه مً
الخإهض مً هىٍت اإلاغؾل ونالخُت جىكُٗه ،فمً ؤهم واحباث ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت هى بنضاع
قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت.
فكهاصة اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت هي جلً الكهاصاث التي جهضع مً حهت مٗخمضة ومغزهت مً كبل الضولت إلزباث
وؿبت الخىكُ٘ ؤلالىترووي بلى شخو مٗين اؾدىاصا الى بحغاءاث جىزُم مٗخمضة ،وهظه الكهاصاث ًلهض مً الخهىٌ
ٖليها جإهُض وؿبت عؾالت البُاهاث ؤو الٗلض ؤلالىترووي بلى مهضعه ،وؤن الخىكُ٘ ؤلالىترووي هى جىكُ٘ صخُذ وناصع
ممً وؿب بلُه.3
وكض ٖغفذ اإلااصة الثاهُت مً كاهىن ألاووؿُتراٌ الىمىطجي بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت قهاصة الخهضًم
ؤلالىترووي بإنها " :عؾالت بُاهاث ؤو سجال آزغ ًاهضان الاعجباٍ بين اإلاىك٘ وبُاهاث اوكاء الخىكُ٘ ".
ؤما الخىحُه ألاوعوبي فلض ٖغف في اإلااصة الثالثت الكهاصة ؤلالىتروهُت بإنها :جغبِ بين ؤصاة الخىكُ٘ وبين شخو
مٗين وجاهض شخهُت ناخب الخىكُ٘ مً زالٌ اؾدُفاء الكغوٍ الىاعصة باإلالخم عكم ( )1وجلىم بمىذ هظه الكهاصة
حهت مسخهت بخلضًم هظه الخضماث بٗض اؾخفاء الكغوٍ اإلالضمت باإلالخم عكم (.4)2
ؤما اللاهىن الفغوس ي والظي ؤَلم ٖليها الكهاصة ؤلالىتروهُت فٗغفها بإنها " :وزُلت في قيل بلىترووي جاهض
الهلت بين بُاهاث الخدلم مً الخىكُ٘ واإلاىك٘ ".5
وكض ٖغفها كاهىن الخىكُ٘ ؤلالىترووي اإلاهغي عكم  15لؿىت  2004في اإلااصة ألاولى بإنها " :الكهاصة التي جهضع
مً الجهت اإلاغزو لها بالخهضًم وجثبذ الاعجباٍ بين اإلاىك٘ وبُاهاث اوكاء الخىكُ٘ ".
 -1إدريس النوازيل ،محاية عقود التجارة اإللكرتونية يف القانون ادلغريب -دراسة مقارنة،-ادلطبعة والوراقة الوطنية ،الطبعة األوىل ،مراكش ،2010 ،ص.80 -79 :
 -2عبد القادر العرعاري ،العقود اخلاصة ،الكتاب األول ،عقد البيع ،مطبعة األمنية ،الرباط ،الطبعة الرابعة ،2017 ،ص.91 :
 -3خالد شلدوح إبراىيم ،مرجع سابق ،ص.251 :
 -4خالد مصطفى فهمي ،النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين يف ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ،والقانون  15لسنة  ،2004دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2007 ،ص.160 :
 -5مرتضى عبد اهلل خريي ،القواعد اخلاصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين ،دراسة يف قانون ادلعامالت اإللكرتونية السوداين لسنة  2007مقارنة بالتشريعات العربية
واألجنبية ،رللة العلوم القانونية والسياسية ،اجمللد  ،9العدد ،2جوان  ،2018ص.214 :
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اًًا ٖغف اإلاكغٕ الفلؿُُني في اإلااصة ألاولى مً مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت قهاصة
اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بإنها " :عؾالت بُاهاث ؤو ؤًت وزُلت ؤزغي ًاهضان الاعجباٍ بين اإلاىك٘ وبُاهاث بوكاء الخىكُ٘ ".
ولم ٌٗغف اإلاكغٕ اإلاٛغبي في كاهىن  53.05اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت قهاصة اإلاهاصكت
ؤلالىتروهُت وبهما هو ٖلى وُْفتها في اإلااصة الٗاقغة ،بيىنها الىؾُلت التي جثبذ الٗالكت بين اإلاُُٗاث التي جمىً مً
الخدلم مً الخىكُ٘ ؤلالىترووي واإلاىك٘ ،1وؤياف اإلاكغٕ بإن هظه الكهاصة حٗض ٖلى ؾىض بكيل بلىترووي.
و اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٌٗغف هىٖين مً قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت:2
 قهاصة مامىتٌ ،كترٍ فيها ؤن حؿلم مً ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت مٗخمضة مً الؿلُت الخيىمُتاإلايلفت بالخىىىلىحُاث الخضًثت وجخًمً مجمىٖت مً اإلاُُٗاث.
 قهاصة بؿُُت ،وهي التي جهضع مً حهت جهضًم ٚير مٗخمضة ،ؤو مً حهت جهضًم مٗخمضة وال جخًمً ولؤو بٌٗ اإلاُُٗاث التي هو ٖليها اللاهىن.
املطلب الثاوي :شهاداث املصادقت إلالكتروهيت ألاجىبيت وحجيتها في إلاثباث
جيكإ الخهغفاث ؤلالىتروهُت في وؾِ افتراض ي ال ٌٗترف بالخضوص الجٛغافُت للضوٌ ،لظلً وان مً الًغوعي
الاٖتراف بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت وبكهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ألاحىبُت ،ألهه صون طلً ؾًُُغ مؼوصو زضماث
الخهضًم ٚلى الخهىٌ ٖلى جغازُو مً بلضان مخٗضصة ،وهى ؤمغ ٌؿخدُل الالتزام به ٖملُا ،3وألحل جفاصي مثل هظه
ؤلاقيالُاث فلض ٖملذ مسخلف الدكغَٗاث اإلالاعهت ٖلى جىُٓم مؿإلت الاٖتراف بخلً الخىكُٗاث والكهاصاث الهاصعة
بكإنها ،وٖملذ ٖلى وي٘ قغوٍ ومٗاًير لالٖتراف بها.
فلض هٓمذ اإلااصة  12مً كاهىن ألاووؿتراٌ الىمىطجي الخام بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت لؿىت  2001هظه
اإلاؿإلت ماهضة ٖلى الاٖتراف بالكهاصاث والخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ألاحىبُت ،خُث ههذ الفلغة ألاولى مً اإلااصة ٖ 12لى
ؤهه ":لضي جلغٍغ ما بطا واهذ الكهاصاث ؤو الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؾاعي اإلافٗىٌ كاهىهُا ،ؤو مضي وىنهما هظلً ،ال ًىلى
اٖخباع إلاا ًلي:
 اإلاىك٘ الجٛغافي الظي جهضع فُه الكهاصة ؤو ًيكإ ؤو ٌؿخسضم فُه الخىكُ٘ ؤلالىترووي. -اإلاىك٘ الجٛغافي إلايان ٖمل اإلاهضع ؤو اإلاىك٘".

 -1سليمان ادلقداد  ،حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات-دراسة مقارنة ، -رسالة لنيل دبلوم ادلاسرت يف قانون العقود والعقار ،جامعة زلمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،وجدة ،السنة اجلامعية ،2009-2008ص.67 :
-2وجدي عويضات ،حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات-دراسة مقارنة ، -رسالة لنيل دبلوم ادلاسرت يف القانون اخلاص ،جامعة زلمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،وجدة ،السنة اجلامعية ،2019-2018ص.47:
3

 -مجيلة محيدة ،الزىرة بره ،شهادة التصديق اإللكرتوين كآلية لتعزيز الثقة يف ادلعامالت اإللكرتونية ،رللة العلوم القانونية والسياسية ،اجمللد  ،10العدد ،1أفريل  ،2019ص.901:
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ًخطح مً هظه الفلغة ؤن كاهىن ألاووؿُتراٌ بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ،لم ٌُٗي ؤي اٖخباع إلايان وبلض
ً
ً
نضوع الكهاصة والخىكُ٘ ؤو ميان اؾخٗمالها ،بل ؤُٖى َابٗا صولُا لهظه الكهاصة والخىكُ٘ ؤلالىترووي وي جخالءم م٘
َبُٗت اإلاٗامالث اإلابرمت ٖبر قبىت ؤلاهترهذ الضولُت ،لىىه وي٘ بٌٗ الخدفٓاث التي جدُذ للدكغَٗاث مغاحٗت هظه
الكهاصاث إلاضي اؾدُفائها لٗىانغ الثلت وألامان للبىلها ،وطلً ما ههذ ٖلُه الفلغة الثاهُت مً هفـ اإلااصة ٖلى
ؤههً ":يىن للكهاصة التي جهضع زاعج "الضولت اإلاكترٖت"اإلافٗىٌ اللاهىوي هفؿه في "الضولت اإلاكترٖت" الظي للكهاصة
التي جهضع في" الضولت اإلاكترٖت" بطا واهذ جدُذ مؿخىي ميافئا حىهغٍا مً كابلُت الخٗىٍل".
وكض جبيذ مٗٓم الدكغَٗاث هظه اإلاؿإلت منها مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني لؿىت
 ،2004خُث ههذ اإلااصة  84مً اإلاكغوٕ " حٗخبر الكهاصاث الهاصعة مً اإلاؼوص في ؤي بلض آزغ هكهاصاث ناصعة مً
اإلاؼوص اإلاىحىص في فلؿُين بطا جم الاٖتراف بظلً في بَاع اجفاكُت اٖتراف مخباصٌ جبرمها الهُئت " ،1في خين ؤن اإلاكغٕ
الفلؿُُني كض ؤٖترف بحجُت الكهاصاث ألاحىبُت صون الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت ألاحىبُت وفلا للماصة الؿابم طهغها ،بال
ؤهه م٘ نضوع كغاع بلاهىن عكم ( )15لؿىت  2017في اإلاىاص ( )42-40-39ؤٖترف بحجُت الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت
ألاحىبُت ،وهظه حٗخبر زُىة حغٍئت مً اإلاكغٕ الفلؿُُني هٓغا إلاا لهظه اإلاؿإلت مً ؤهمُت كهىي.
ؤما اإلاكغٕ اإلاهغي فلض ؤكغ في الالئدت الخىفُظًت لؿىت  2005بكإن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الاٖتراف اإلاكغوٍ
بكهاصاث الخىزُم ألاحىبُت.2
وكض ؤٖخبر اإلاكغٕ الخىوس ي قهاصاث اإلاهاصكت الهاصعة ًٖ مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اإلاىحىصة بضولت
ؤحىبُت والكهاصاث الهاصعة ًٖ مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اإلاىحىص بالجمهىعٍت الخىوؿُت ،وطلً متى جم
جىُٓم هظا الاٖتراف يمً اجفاكُت اٖتراف مخباصٌ جبرمها الىوالت الىَىُت للمهاصكت ؤلالىتروهُت م٘ الضوٌ ألازغي،
وهظا ما هو ٖلُه الفهل  23مً كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الخىوس ي عكم  83لؿىت .2000
و هظلً ؾاوي اإلاكغٕ اإلاٛغبي بين هظه الكهاصاث اإلاؿلمت مً كبل ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت
اإلاىحىصًً في الخاعج وبين اإلاؿلمت مً مؼوصًً صازل اإلاٛغب وطلً في اإلااصة 22مً كاهىن الخباصٌ ؤلالىترووي
للمُُٗاث اللاهىهُت  ،53.05ولىىه اقترٍ للبىلها يغوعة الاٖتراف بالكهاصة ؤو ملضم زضمت اإلاهاصكت في بَاع اجفاق
ً
مخٗضص ألاَغاف ٌٗخبر اإلاٛغب َغفا فُه ،ؤو اجفاق زىائي باالٖتراف اإلاخباصٌ بين اإلاٛغب وبلض بكامت ملضم الخضماث،3
وهالخٔ ؤن ول مً اإلاكغٕ اإلاٛغبي والخىوس ي واإلاهغي لم ًخُغكا إلاؿإلت الاٖتراف بالخىكُٗاث ألاحىبُت ،وبن وان

 -1إياد عطا سده ،مدى حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات ،دراسة مقارنة ،رسالة لنيل دبلوم ادلاسرت يف القانون اخلاص ،جامعة النجاح ،كلية الدراسات العليا،
نابلس ،فلسطني ،السنة اجلامعية  ،2009ص.129 :
 -2راجع ادلادة( )،21من قرار  109لسنة  2005بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع ادلصري وبإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ادلعلومات.
 -3سليمان ادلقداد ،مرجع سابق  ،ص.70 -69 :
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الاٖتراف بالكهاصة ألاحىبُت هى اٖتراف بالخىكُ٘ ؤلالىترووي ألاحىبي ،فهىان الٗضًض مً الدكغَٗاث الضولُت التي
ؤقاعث الى طلً بىهىم نغٍدت.1

املبحث الثاوي :واجباث ومصؤولياث جهاث التصدًق إلالكترووي
ٖملذ الٗضًض مً الدكغَٗاث ٖلى جىُٓم ٖمل حهاث الخهضًم ؤلالىترووي والكهاصاث التي جهضعها ،وهظلً ويٗذ
الٗضًض مً الالتزاماث التي ًجب ٖلى ملضمي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي الخلُُض بها ،وكض جىبهذ بٌٗ الدكغَٗاث
بلى ؤهمُت جىُٓم مؿاولُت هظه الجهاث فىيٗذ لها ههىنا زانت وطلً لٗضم هفاًت اللىاٖض الٗامت بدىُٓمها ،في
خين ؤٚفلذ بٌٗ الدكغَٗاث ًٖ طلً ،لظا ؾىدىاوٌ هظا اإلابدث مً زالٌ بُان التزاماث ملضمي زضماث الخهضًم
ؤلالىترووي (اإلاُلب ألاوٌ) ،وهظلً الخضًث ًٖ اإلاؿاولُت اإلاترجبت ٖليهم (اإلاُلب الثاوي).
املطلب ألاول :التزاماث مقدمي خدماث التصدًق إلالكترووي
بن ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي ًًمً جىفير ألامان اللاهىوي للمؿخسضمين وهى ألامغ الظي مً قإهه ؤن
ًًفي مؼٍضا مً الثلت في اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت ،وٍاصي بلى اػصهاع الخجاعة ؤلالىتروهُت.
مً ؤهم الالتزاماث الغئِؿُت التي جل٘ ٖلى ٖاجم هُئاث الخىزُم ؤلالىترووي ،وهى الالتزام بالخفاّ ٖلى ؾغٍت
ً
البُاهاث الصخهُت للمىك٘ ،وطلً هٓغا لخهىنُت هظه البُاهاث واعجباَها بالُاب٘ الصخص ي ،فال ًجب وكغها بال
وفلا إلاا ٌؿمذ به اللاهىن ،وهظا وله لضٖم الثلت بين اإلاخٗاملين بالىؾائل ؤلالىتروهُت ،زانت وؤن مٗٓم اإلاٗامالث
ؤلالىتروهُت جخم بين ؤشخام ال ًخٗاعفىن فُما بُنهم ،فلىال هظه الًماهاث إلاا ؤكبل ألاشخام ٖلى ببغام الٗلىص
واجمام الهفلاث وحؿلُم بُاهاتهم الصخهُت للٛير.2
هظا وٍلتزم ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي َبلا للخىحُه ألاوعوبي  93/99بكإن الخىكُ٘ ؤلالىترووي،
وٖمال بىو اإلااصة الثامىت مىه بالخفاّ ٖلى ؾغٍت اإلاٗلىماث الصخهُت ،هما ًجب ٖلُه ؤن ًخللى اإلاٗلىماث طاث

 -1قانون األونسرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية لسنة  ،2001قرار بقانون رقم ( )،15لسنة  2017بشأن ادلعامالت اإللكرتونية الفلسطيين ،القانون
االحتادي رقم ( )،1لسنة  2006يف شأن ادلعامالت والتجارة اإللكرتونية يف دولة االمارات ادلتحدة.
 -2بركان كرمي ،التوثيق اإللكرتوين وادلسؤولية ادلدن ية ذليئات التوثيق ،مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف العلوم القانونية ،جامعة العقيد أكلي زلند أوحلاج ،البويرة ،كلية
احلقوق والعلوم لسياسية قسم القانون اخلاص ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2015ص.101 :
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الُاب٘ الصخص ي بكيل مباقغ مً الصخو اإلاٗني هفؿه ،ؤو بىاء ٖلى مىافلت نغٍدت مىه ،بكغٍ ؤن جيىن هظه
اإلاٗلىماث يغوعٍت الؾخسغاج قهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت ؤو خفٓها .1
ؤما باليؿبت للمكغٕ الفغوس ي فلم ًىعص ؤي هو ًخٗلم بالتزاماث ملضمي زضمت الخهضًم ؤلالىترووي ولم ًدضص
هُاق مؿاولُتهم ،لىً هظا ألامغ ال ًسغج ًٖ هُاق ألاخيام الىاعصة في الخىحُه ألاوعوبي اإلاخٗللت باإلاؿاولُت ،وىن
ؤخيام الخىحُه حكمل صوٌ الاجداص ألاوعوبي ومنها فغوؿا.2
وك ض ؤلؼم اإلاكغٕ الفلؿُُني حهت الخىزُم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي بالخفاّ ٖلى اإلاٗلىماث التي جدهل ٖليها
مً اإلاكترهين ،خُث ال ًجىػ لها بفكاء ما فيها مً ؤؾغاع ،هظا ما ؤهضجه اإلااصة  36مً مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث
والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني لؿىت  ،2004خُث جىو ٖلى ؤههً ":جب ٖلى اإلاؼوص اؾخٗماٌ وؾائل مىزىق بها
ً
إلنضاع وحؿلُم وخفٔ الكهاصاث ،واجساط الىؾائل الالػمت لخماًتها مً التزوٍغ والخضلِـ وفلا لىغاؽ الكغوٍ
اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  34مً هظا اللاهىن".
في خين لم ًدضص اإلاكغوٕ  ،هىُٖت اإلاٗلىماث التي ال ًجىػ بفكائها ،وٍغي ؤخض الباخثين :3ؤن اإلاٗلىماث التي
ًدٓغ بفكائها هي اإلاٗلىماث طاث الُاب٘ الصخص ي التي جدهل ٖليها هظه الجهت مً اإلاكترهين ،واإلاٗلىماث طاث
الُاب٘ الصخص ي ًمىً حٗغٍفها بإنها " :ول مٗلىمت حؿمذ بالخٗغف ٖلًُ ؤو ٖلى ويُٗخً ؤو ٖاصاجً او جدغواجً،
وهي مُُٗاث مً خلً الاخخفاّ بها لىفؿً ؤو مضها لٛيرن ولىنها جبلى ملىً وخضن فال ٌؿمذ اللاهىن بالخفىٍذ
فيها للٛير".4
هما ًبين مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني لؿىت  ،2004ؤهه ًجىػ لجهت الخهضًم ؤن
جيكغ بٌٗ اإلاٗلىماث الصخهُت التي خهلذ ٖليها مً اإلاكترهين ،بكغٍ الخهىٌ ٖلى اإلاىافلت الىخابُت الىعكُت ؤو
ؤلالىتروهُت الىاضخت اإلاباقغة مً اإلاكترن ،فال ًىفي ليكغ جلً اإلاٗلىماث مجغص الخهىٌ ٖلى اإلاىافلت الًمىُت مً
اإلاكترن.5
ؤما اإلاكغٕ اإلاٛغبي ،فلض ؤقترٍ في اإلااصة  21مً كاهىن الخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت عكم ()53.05
ً
باههٌ ":كترٍ مً ؤحل الاٖخماص الهدؿاب نفت ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ؤن ًيىن َالب الاٖخماص ماؾؿا
ً
في قيل قغهت ًىحض ملغها الاحخماعي بتراب اإلاملىت وؤن ًيىن مخىفغا ٖلى قغوٍ جلىُت جًمً:
 -1بلقنيشي حبيب ،إثبات التعاقد عرب اإلنرتنت ( الربيد ادلرئي- )،دراسة مقارنة ،-رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة وىران -السانية،
كلية احلقوق ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2010-2011ص.145 :
 -2دللوم كرمي ،مرجع سابق  ،ص.166:
 -3آالء أمحد زلمد حاج علي ،مرجع سابق  ،ص.16 :
 -4شوقي قداس ،ادلعطيات الشخصية تستغل دون موافقة ادلواطنني ومنها ما حيول للخارج ،منشور على ادلوقع:
 ،www.babnet.netتاريخ االطالع .2020/7/5
 -5شادي عبد الفتاح ،قانون ادلبادالت والتجارة اإللكرتونية الفلسطينية 29 ،نوفمرب  ،2016،منشور على ادلوقع:
 ،www.mohamah.comتاريخ االطالع .2020/7/5
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ؤ-

ط.د /مؤمن كاظم عبد
الكريم فاخوري

الىزىق بسضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت التي ًلضمها ،والؾُما ما ًخٗلم بالؿالمت الخلىُت والدكفيرًت

الخانت بالىْائف التي جلىم بها هٓم ووؾائل الدكفير اإلالترخت مً لضهه.
ب-

ؾغٍت اإلاُُٗاث اإلاخٗللت بةوكاء الخىكُ٘ ؤلالىترووي التي ًلضمها اإلاىك٘.

وللض وي٘ اإلاكغٕ اإلاهغي التزاما ٖلى ٖاجم حهت الخهضًم ًخًمً وي٘ مخُلباث فىُت وجلىُت مامىت جخفم
م٘ خماًت الخىكُ٘ ؤلالىترووي وكىاٖض البُاهاث ،خُث ههذ اإلااصة  12مً الالئدت الخىفُظًتٖلى هٓم جإمين وخماًت
وباؾخٗغاى الىو ًدبين يغوعة جىافغ الخجهيزاث اإلااصًت
اإلاٗلىماث الىاحب جىافغها لضي مؼوص زضماث الخهضًمِ ،
مً ألاحهؼة و اإلاخسههين اإلاخٗاملين ٖلى جلً ألاحهؼة وفم مىٓىمت مخياملت لٗىانغ الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،خُث ههذ
ٖلى ؤهه ًجب ؤن جخىفغ لضي َالب الخهىٌ ٖلى جغزُو بةنضاع قهاصاث الخهضًم ؤلالىترووي ؤهٓمت زانت بخإمين
اإلاٗلىماث ،وخماًت البُاهاث ،وجىُٓم زام بةنضاع الكهاصاث وبصاعة اإلافاجُذ وفلا إلاٗاًير فىُت وجلىُت.1
هظا ما ؤهضث ٖلُه اإلااصة  21مً كاهىن الخىكُ٘ ؤلالىترووي اإلاهغي ،بىهها ٖلى ؤن بُاهاث الخىكُ٘ ؤلالىترووي
واإلاٗلىماث التي جلضم بلى الجهت اإلاغزهت بةنضاع قهاصاث الخهضًم ؤلالىترووي ؾغٍت وال ًجىػ إلاً كضمذ بلُه ؤو
ؤجهل بها بدىم ٖمله بفكائها للٛير ؤو اؾخسضامها في ٚير الٛغى الظي كضمذ مً احله ،وطلً جدذ َائلت حؿلُِ
ٖلىباث حىائُت.
وكض ؤلؼم اللاهىن الخىوس ي للمباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت ،مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت اؾخٗماٌ
وؾائل مىزىق بها إلنضاع وخفٔ الكهاصاث واجساط الىؾائل الالػمت لخماًتها مً الخللُض والخضلِـ ،خُث ههذ اإلااصة
 13مىه ٖلى ؤههً ":خٗين ٖلى مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بنضاع وحؿلُم وخفٔ الكهاصاث واجساط الىؾائل
الالػمت لخماًتها مً الخللُض والخضلِـ وفلا لىغاؽ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلُه بالفهل  12مً هظا اللاهىن".2
بلى حاهب التزام مؼوص ؤو ملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بالخفاّ ٖلى الؿغٍت واإلاٗلىماث طاث الُاب٘
الصخص ي ،جىحض ٖضة التزاماث جل٘ ٖلى ٖاجله هظهغ منها:
 الالتزام بالخدلم مً صخت البُاهاث اإلالضمت.
ًلتزم ملضم زضماث الخهضًم ؤلالىترووي بالخدلم مً صخت البُاهاث اإلالضمت مً ألاشخام اإلاهضع لهم
قهاصاث الخهضًم ونفاتهم اإلاميزة والتي جمذ اإلاهاصكت ٖليها وجًمُنها في الكهاصة ،وَٗخبر هظا الالتزام ؤهثر

 -1خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق  ،ص.154 :
 -2قانون عدد  83لسنة  2000مؤرخ يف  9اوت  2000يتعلق بادلبادالت والتجارة اإللكرتونية التونسي  ،ادلنشور يف الرائد الرمسي ( اجلريدة الرمسية ،)،يف 11أوت
.2000
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ط.د /مؤمن كاظم عبد
الكريم فاخوري

الالتزاماث صكت ووحىبا للخدلم مىه باليؿبت لٗمل ملضم زضماث الخهضًم ؤلالىترووي وهى ًدخاج بلى َاكم وُْفي
وفني مالئم ومخسهو لظوي الخبرة للخدلم مً البُاهاث اإلالضمت وؤهلُت الصخو الهاصعة له الكهاصة.1
 الالتزام باإلٖالم والىصح.
بن الخىكُ٘ ؤلالىترووي وؤلاحغاءاث الخلىُت اإلاٗضة لخُبُله حٗض بحغاءاث مٗلضة وٚامًت ،ومً ؤحل حٗؼٍؼ زلت
اإلاخٗاملين بالخىكُ٘ ؤلالىتروويً ،ل٘ ٖلى ٖاجم ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت الالتزام بةٖالم اإلاخٗاملين مٗه
بكيل واضح وحلي بُغٍلت اؾخٗماٌ زضماجه وبىُفُت بوكاء الخىكُ٘ وهُفُت الخدلم مىه.2
 التزام حهاث الخهضًم ؤلالىترووي بخٗلُم الٗمل بكهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت ؤو بلٛائها بطا ما جىفغ ؾبب
ًىحب طلً.
مً الالتزاماث الغئِؿُت اإلاكترهت بين مٗٓم الدكغَٗاث اإلالاعهت طلً الالتزام اإلاخٗلم بخٗلُم الٗمل بالكهاصة
ؤلالىتروهُت ؤو بلٛائها ٖىض خضور ؾبب ًلُني ًدخم طلً ،فلض ًىحض خاالث مُٗىت ًيىن مً الىاحب فيها ٖضم
التراخي في وكف الٗمل بالكهاصة ؤلالىتروهُت لفترة ماكخت ؤو الٛائها بلٛاء وامال.
وعٚم ؤن ؤلازالٌ بهظا الالتزام كض ًترجب ٖلُه آزاع زُيرة هٗلض نفلاث ؤو بحغاء جدىٍالث هلضًت ؤو سخب
ؤمىاٌ ؤو بنضاع ؤوامغ قغاء ؤو بُ٘ بكهاصاث بلىتروهُت ٚير صخُدت ؤو مكيىن بها ،فةن بٌٗ الدكغَٗاث كض ؾىخذ
ًٖ جىُٓم ؤخيامه ،في خين جىاولخه حكغَٗاث ؤزغي بكيل نغٍذ.3
ً
في اإلالابل جل٘ ؤًًا ٖلى َالب الكهاصة ؤلالىتروهُت التزاماث لخدلُم الخىاػن اججاه ملضمي زضماث اإلاهاصكت
ؤلالىتروهُت هلخهها فُما ًلي:
 التزام ناخب الكهاصة ؤلالىتروهُت بؿغٍت البُاهاث واإلاُُٗاث اإلاخٗللت بالخىكُ٘ ؤلالىترووي واٖخباع ولجهغف ناصع ٖىه بلى ؤن ًثبذ ٖىؿه.
ً
 ببال ٙملضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ًٖ ؤي حُٛير للمٗلىماث التي جًمىتها الكهاصة مىٗا لأليغاع بالٛيرالظي حٗللذ خلىكهم ومهالخهم بخلً الكهاصة.
 هما ًدم لُالب الكهاصة بلٛاء الكهاصة ؤلالىتروهُت ٖىضما ًثاع بقياٌ خىٌ بلاء ؾغٍت اإلاُُٗاث اإلاخٗللتبةوكاء الخىكُ٘ هدالت ؤولى وفي خالت زاهُت خين ًىٗضم فيها مُابلت اإلاٗلىماث اإلاًمىت في الكهاصة ،وفي ٚير هاجين

 -1معيزي ندا ،النظام القانوين للتصديق اإللكرتوين ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي يف احلقوق والعلوم السياسية ،شعبة احلقوق ،ختصص
قانون العالقات الدولية اخلاصة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2016-2015ص.10 :
 -2عبري ميخائيل الصفدي ،النظام القانوين جلهات توثيق التوقيع اإللكرتوين ،رسالة قدمت للحصول على درجة ادلاجستري يف القانون اخلاص ،جامعة الشرق االوسط
للدراسات العليا ،كلية احلقوق ،عمان ،السنة اجلامعية  ،2009ص.80 :
 -3زيد محزة مقدم ،مرجع سابق  ،ص.141 :
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ط.د /مؤمن كاظم عبد
الكريم فاخوري

الخالخين فةن ول َلب زاعحها واٖتراى الٛير ٖليها ،البض مً اؾخهضاع خىم كًائي بىكف ؤلالٛاء َبلا لللىاٖض
الٗامت.
 ٖضم اؾخٗماٌ الكهاصة ؤلالىتروهُت مىتهُت الهالخُت.1املطلب الثاوي :مصؤوليت مقدمي خدماث التصدًق إلالكترووي
اللىاٖض الٗامت لم جىٓم مؿاولُت الجهاث التي جهضع قهاصاث الخهضًم ؤلالىترووي ؾىاء فُما ًخٗلم
بكغوٍ كُام اإلاؿاولُت ؤو ألايغاع التي جىحب الخٗىٌٍ ؤو ملضاع الخٗىٌٍ لظلً جضزل اإلاكغٖىن وويٗىا كىاٖض
زانت لخىُٓم مؿاولُت هظه الجهت ًٖ ألايغاع التي جلخم بالٛير الظي اٖخمض ٖلى قهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت،
خُث هٓمىا كىاٖض زانت للُام اإلاؿاولُت وَغق الخسلو منها وألايغاع التي ٌٗىى ٖنها ،2ولبُان جلً اإلاؿاولُت
بكيل مً الخفهُل ؾيخُغق بلى الدكغَٗاث الضولُت والٗغبُت التي هٓمتها.
بالغحىٕ بلى الفلغة ألاولى مً اإلااصة الؿاصؾت مً الخىحُه ألاوعوبي عكم ( )1999/99للخىكُٗاث ؤلالىتروهُت
هجضها كض هٓمذ مؿاولُت حهاث الخهضًم في خالت ٖضم صخت البُاهاث التي جًمىتها قهاصة اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت
الهاصعة ٖنها ،خُث ًيىن ماصي زضماث الخهضًم مؿاوال ًٖ الًغع الظي ًخٗغى له الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗىىي
الظي اٖخمض ٖلى قهاصة الخهضًم ؤلالىتروهُت فُما ًخٗلم في الخاالث الخالُت:
 -1يمان صخت وافت البُاهاث اإلاخًمىت في الكهاصة اإلاىنىفت مً الخاعٍش الظي ًخم بنضاعها فُه ،واقخمالها
ٖلى وافت البُاهاث اإلالغعة بسهىم قهاصة مٗخمضة (مىنىفت).
 -2الخدلم زالٌ لخٓت بنضاع الكهاصة مً ؤن ناخب الخىكُ٘ اإلادضص الهىٍت في الكهاصة اإلاٗخمضة خاػ ٖلى
البُاهاث الخانت بةوكاء الخىكُ٘ اإلاُابم للبُاهاث الخانت بفدو الخىكُٗاث اإلالضمت ؤو اإلادضصة في
الكهاصة.
 -3الخدلم مً ؤن البُاهاث الخانت بةوكاء الخىكُ٘ وبفدو الخىكُ٘ ًمىً اؾخسضامها بهىعة جىمُلُت في
خالت حؿُير ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي لىىٖين مً البُاهاث ،بال بطا بغهً ٖلى ؤهه لم ًغجىب ؤي
زُإ.
وجىٗلض مؿاولُت ماصي زضماث الخهضًم الظي ًهضع الكهاصة ؤلالىتروهُت إلاجغص زبىث مسالفت ألخض البىىص.3

 -1راجع ادلادة  27من ق.ت.إ.م.ق رقم .53.05

 -2مرتضى عبد اهلل خريي ،القواعد اخلاصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين ،مرجع سابق ،ص.215 :
 -3عليلوشتسعديت ،عيطشطيطم ،مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين ،مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف القانون اخلاص ،جامعة عبد الرمحن مرية جباية ،كلية
احلقوق ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2017-2016ص87 :
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ط.د /مؤمن كاظم عبد
الكريم فاخوري

ؤما كاهىن اإلاٗامالث والخجاعة ؤلالىتروهُت إلماعة صبي فلض هٓم الىاحباث التي جترجب ٖلى مؼوصي زضماث الخهضًم
وخضص مؿاولُتهم ٖىض خضور ؤًت ؤيغاع ،خُث هو في اإلااصة (ٖ )4/24لى ؤهه " بطا خضزذ ؤًت ؤيغاع هدُجت لٗضم
صخت الكهاصة ؤو هدُجت ألي ُٖب فيها ًيىن مؼوص زضماث الخهضًم مؿاوال ًٖ الخؿائغ التي ًخىبضها:
(ؤ) ول َغف حٗاكض م٘ مؼوص زضماث الخهضًم خىٌ جلضًم الكهاصة.
(ب) ؤي شخو ؤٖخمض بهىعة مٗلىلت ٖلى الكهاصة التي ؤنضعها مؼوص زضماث الخهضًم.
مً زالٌ هظا الىو ًيىن مؼوص زضماث الخهضًم مؿاوال ًٖ ألايغاع التي جلخم بالصخو الظي حٗاكض مٗه
إلنضاع قهاصة مهاصكت ؤو ؤي شخو ؤزغ ؤٖخمض بهىعة مٗلىلت ٖلى هظه الكهاصة في خالخين:
ٖ-1ضم صخت قهاصة اإلاهاصكت.
 -2وحىص ُٖب بها.
مؿاولُت زضماث الخهضًم جىٗلض ججاه ول َغف حٗاكض مٗه إلنضاع قهاصة اإلاهاصكت ؤو ؤي شخو اٖخمض بهىعة
مٗلىلت ٖلى الكهاصة التي ؤنضعها ،لظلً فةن هىان هىٖان مً اإلاؿاولُت التي جلام في وحه مؼوص زضماث الخهضًم
ألاولى :مؿاولُت ٖلضًت لىحىص ٖالكت (ٖلض) م٘ الصخو الظي جلضم بلُه بُلب إلنضاع الكهاصة ،والثاهُت :مؿاولُت
جلهيرًت لٗضم وحىص ٖالكت بين مؼوص زضماث الخهضًم والٛير الظي اٖخمض ٖلى قهاصة اإلاهاصكت بهىعة مٗلىلت،1
وكض ؤخالذ اإلااصة ( )3/21مً اللاهىن مؿإلت جدضًض مٗلىلُت ؤو ٖضم مٗلىلُت الاٖخماص ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو
الكهاصة ؤلالىتروهُت بلى بٌٗ الاٖخباعاث وهي جخمثل في الاحي:
َ -1بُٗت اإلاٗاملت اإلاٗىُت والتي كهض حٗؼٍؼها بالخىكُ٘ ؤلالىترووي.
 -2كُمت ؤو ؤهمُت اإلاٗاملت اإلاٗىُت بطا وان طلً مٗغوفا.
 -3ما بطا وان الصخو الظي اٖخمض ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة ؤلالىتروهُت كض اجسظ زُىاث
مىاؾبت لُلضع مضي بمياهُت الاٖخماص ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة ؤلالىتروهُت.
 -4ما بطا وان الُغف الظي ؤٖخمض ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة كض ٖغف ؤو وان ٖلُه ٌٗغف ؤن
الخىكُ٘ ؤلالىترووي والكهاصة كض جم ؤلازالٌ بها ؤو ؤلُٛذ.
 -5بًه اجفاكُت بين اإلايش ئ و الُغف الظي اٖخمض ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ؤو الكهاصة او ؤي ٖغف ججاعي ؾائض.
كُام مؿاولُت مؼوص زضماث الخهضًم:جىو اإلااصة (ٖ )1/24لى ؤن مؼوص زضماث الخهضًم:
(ؤ) ًخهغف وفلا للبُاهاث التي ًلضمها بسهىم مماعؾخه.

 -1مرتضى عبد اهلل خريي ،القواعد اخلاصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين ،مرجع سابق ،ص.217-216 :
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(ب) ًماعؽ ٖىاًت مٗلىلت لًمان صكت واهخماٌ ول ما ًلضمه مً بُاهاث حىهغٍت طاث نلت بالكهاصاث ؤو
مضعحت في َُلت ؾغٍانها.
 ؤلاٖفاء مً اإلاؿاولُت:جىو اإلااصة (ٖ )5/24لى ؤهه ال ًيىن مؼوص زضماث الخهضًم مؿاوال ًٖ ؤي يغع:
(ؤ) بطا ؤصعج في الكهاصة بُاها ًلُض هُاق ومضي مؿاولُخه ججاه ؤي شخو طي نلت.
(ب) بطا ؤزبذ ؤهه لم ًلترف ؤي زُإ ؤو بهماٌ ،ؤو ؤن الًغع وكإ ًٖ ؾبب ؤحىبي ال ًض له فُه.
وهفـ الاججاه جبىاه اإلاكغٕ الخىوس ي فُما ًسو مؿاولُت حهاث اإلاهاصكت خُث هو في اإلااصة  22مً كاهىن
اإلاباصالث والخجاعة الخىوس ي ٖلى ؤهه ًيىن مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت مؿاوال ًٖ ول يغع خهل ليل
شخو وزم ًٖ خؿً هُت في الًماهاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  18مً هظا اللاهىن.
ومً هىا وؿخيخج ؤن اإلاكغٕ الخىوس ي خمل مؼوص زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت مؿاولُت ول يغع ًدهل ليل
شخو وزم ًٖ خؿً هُت في الًماهاث اإلاىهىم ٖليها بكهاصة اإلاهاصكت ،لىً ٌكترٍ في الصخو مضعي الًغع
ؤن ًيىن ٖلى خؿً الىُت وكذ الخٗاكض وٍبلى بزباث ؾىء الىُت مدمىال ٖلى مؼوص الخضماث.
وؤؾاؽ جدمل مؼوص الخضماث مؿاولُت الًغع الخانل هى بزالله بااللتزام اإلادمىٌ ٖلُه بمغاكبت مً ؾلمهم
قهاصاث اإلاهاصكت َبلا للفهىٌ  19و  20مً هفـ اللاهىن الؿالف الظهغ.1
ؤما اإلاكغٕ اإلاٛغبي فلض حٗغى للمؿاولُت الٗلضًت إلالضم زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم وهظلً
اإلاؿاولُت الخلهيرًت.
ًخطح مً زالٌ ملخًُاث الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  24مً كاهىن عكم  35-05ؤن مؿاولُت ملضمي زضماث اإلاهاصكت
ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم كض جبنى ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الٗلضًت ،ومؿاولُت ملضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت
ومؿخسضميهم كض ًيىن ؤؾاؾها الخُإ الٗلضي في مؿاولُتهم ًٖ ؤٖمالهم الصخهُت ،وبطا ؤؾخسضم ملضمى زضماث
اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت الٛير في جىفُظ التزاماتهم ولخم يغع بالٛير واهىا مؿاولين مؿاولُت ٖلضًت ًٖ زُإ هاالء
اإلاؿخسضمين والظي جغجب ٖىه يغاعا ؤناب الضائً في الالتزام الٗلضي.2
ؤما اإلاؿاولُت الخلهيرًت إلالضمي زضماث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت ومؿخسضميهم جخطح خؿب ملخًُاث الفلغة الثاهُت
مً اإلااصة  24مً هفـ اللاهىن الؿالف الظهغ بط ههذ ٖلى ؤهه "ً ...خدملىن وفم اللىاٖض الٗاصًت مؿاولُت تهاونهم
ؤو كلت هفاءتهم ؤو كهىعهم اإلانهي ؾىاء ججاه اإلاخٗاكضًً مٗهم ؤو ججاه ألاُٚاع.
 -1سعيد سللص ،اإلثبات باحملررات اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،رسالة لنيل شهادة ادلاسرت يف قوانني التجارة واألعمال ،جامعة زلمد األول ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية ،وجدة – ادلغرب ،السنة اجلامعية ،2010-2009ص.67:
 -2سعيد سللص ،اإلثبات باحملررات اإللكرتونية ،مرجع سابق،ص.68:
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الخاجمت:
بٗض ؤن قاعفىا ٖلى الاهتهاء مً بهجاػ هظا البدث والظي زههىاه إلاىيىٕ الىٓام اللاهىوي لجهاث الخهضًم ٖلى
الخىكُ٘ ؤلالىتروويً ،خطح لىا بكيل حلي ؤن ؤٚلب الدكغَٗاث والاجفاكُاث اإلاٗانغة ؤهخمذ به ،وٍخجلى هظا
الاهخمام بةُٖائه كىاهين زانت به جىٓمه وحٗالج حمُ٘ ألاخيام الخانت به ،هٓغا إلاا له مً ؤهمُت في الخهغفاث
اللاهىهُت  ،فاللجىء بلى وؾُلت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت حٗخبر مً ؤهم الىؾائل إلاىذ الثلت وألامان في هفىؽ اإلاخٗاملين
باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت ،وطلً بةؾىاص هظه اإلاهام بلى ماؾؿت وؾُُت ومغزو لها ،مً زالٌ اإلاهاصكت ٖلى الخىكُ٘
ؤلالىترووي لألشخام لخدضًض هىٍاتهم ،ويمان ؾالمت اإلاغاؾالث اإلاخباصلت بين اإلاخٗاملين.
ولىً اطا واهذ ٖملُت اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت جدُذ فٗالُت ٖالُت في جإمين اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت فةهه ًجب ؤزظ الخُُت
والخظع فالخٗامل بالُغق ؤلالىتروهُت ًبلى مدفىفا باإلاساَغ ،فيلما جُىعث الخلىُاث اإلاؿخسضمت في خماًت اإلاٗلىماث
ولما جُىعث مٗها جلىُاث الازتراق و الاحغام اإلاٗلىماحي مً َغف ؤٖضاء الخىىىلىحُا.
مً هىا ًمىً جلضًم بٌٗ الخىنُاث ٖلها جيىن ؾبُال بلى فخذ اإلاجاٌ ؤمام اللاصم مً الضاعؾين للمىيىٕ ومنها:
 يغوعة حكضًض الٗلىباث ٖلى الجغائم التي جمـ هٓم اإلاٗامالث التي جخم بلىتروهُا مثل اللغنىت والتزوٍغ. يغوعة كُام وافت الجهاث اإلاٗىُت ؾىاء مدلُا ؤو صولُا ،بيكغ الىعي والخثلُف بإهمُت اللجىء بلى الخٗامالثؤلالىتروهُت وببغام الهفلاث ؤلالىتروهُت ،إلاا لها مً مميزاث هثيرة في وكخىا الخالي ،وطلً لؿهىلت الخٗامل
مٗها وازخهاعا للجهض والىكذ.
 خث اإلاكغٕ الفلؿُُني ٖلى بؾىاص ازخهام بنضاع قهاصاث اإلاهاصكت ؤلالىتروهُت بلى حهاث خيىمُت ،وطلً لؼٍاصة الثلت في هفىؽ اإلاخٗاملين باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت.
 صٖىة الضوٌ وزانت الٗغبُت بلى ٖلض هضواث ٖلمُت جىىلىحُت مً ؤحل مىاهبت الخُىعاث الؿغَٗت ؾىاءاللاهىهُت ؤو الخلىُت الخانت باإلاٗامالث ؤلالىتروهُت وجباصٌ الخبراث في هظا اإلاجاٌ بين طوي الازخهام،
والاهًمام بلى الاجفاكُاث الضولُت التي جسو جُىٍغ اإلاٗامالث والخىكُٗاث ؤلالىتروهُت.
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قائمت املصادر واملراجع:
الكتب:
-

بصعَـ الىىاػلي ،خماًت ٖلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت في اللاهىن اإلاٛغبي -صعاؾت ملاعهت،-اإلاُبٗت والىعاكت الىَىُت ،الُبٗت ألاولى،
مغاهل.2010 ،

-

زالض مهُفى فهمي ،الىٓام اللاهىوي للخىكُ٘ ؤلالىترووي في يىء الاجفاكُاث الضولُت والدكغَٗاث الٗغبُت ،واللاهىن  15لؿىت
 ،2004صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت.2007 ،

-

زالض ممضوح ببغاهُم ،ببغام الٗلض ؤلالىترووي -صعاؾت ملاعهت ،-صاع الفىغ الجامعي ،الُبٗت الثاهُت.2011 ،

-

ٖبض اللاصع الٗغٖاعي ،الٗلىص الخانت ،الىخاب ألاوٌٖ ،لض البُ٘ ،مُبٗت ألامىُت ،الغباٍ ،الُبٗت الغابٗت.2017 ،

الرشائل وألاطروحاث:

-

آالء ؤخمض مدمض خاج ٖلي ،الخىُٓم اللاهىوي لجهاث الخهضًم ٖلى الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،عؾالت كضمذ لىُل صبلىم اإلااؾتر في
اللاهىن الخام ، ،حامٗت الىجاح ،هابلـ،ولُت الضعاؾاث الٗلُا ،فلؿُين ،الؿىت الجامُٗت .2013

-

بًاص ُٖا ؾضه ،مضي حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث ،صعاؾت ملاعهت ،عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام،
حامٗت الىجاح،ولُت الضعاؾاث الٗلُا  ،هابلـ ،فلؿُين ،الؿىت الجامُٗت .2009

-

بغوان هغٍم ،الخىزُم ؤلالىترووي واإلاؿاولُت اإلاضهُت لهُئاث الخىزُم ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم اللاهىهُت ،حامٗت
الٗلُض ؤهلي مدىض ؤولخاج،ولُت الخلىق والٗلىم لؿُاؾُت كؿم اللاهىن الخام ،البىٍغة ،الجؼائغ ،الؿىت الجامُٗت .2015

-

ؾُٗض مسلو ،ؤلازباث باإلادغعاث ؤلالىتروهُت ،صعاؾت ملاعهت ،عؾالت لىُل قهاصة اإلااؾتر في كىاهين الخجاعة وألاٖماٌ ،حامٗت
مدمض ألاوٌ ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،وحضة – اإلاٛغب ،الؿىت الجامُٗت .2010-2009

-

ؾلُمان اإلالضاص  ،حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث-صعاؾت ملاعهت ،-عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في كاهىن الٗلىص والٗلاع،
حامٗت مدمض ألاوٌ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،وحضة ،الؿىت الجامُٗت .2009-2008

-

ٖبير مُسائُل الهفضي ،الىٓام اللاهىوي لجهاث جىزُم الخىكُ٘ ؤلالىترووي ،عؾالت كضمذ للخهىٌ ٖلى صعحت اإلااحؿخير في
اللاهىن الخام ،حامٗت الكغق الاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا،ولُت الخلىقٖ ،مان ،الؿىت الجامُٗت .2009

-

ٖلُلىف حؿٗضًذُُٖ ،ل َُُم ،مؿاولُت ماصي زضماث الخهضًم ؤلالىترووي ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر في اللاهىن
الخام ،حامٗت ٖبض الغخمً ميرة بجاًت ،ولُت الخلىق ،الجؼائغ ،الؿىت الجامُٗت .2017-2016

-

إلالىم هغٍم ،الازباث في مٗامالث الخجاعة الالىتروهُت بين الدكغَٗاث الىَىُت والضولُت ،مظهغة لىُل صعحت اإلااحؿخير في اللاهىن
فغٕ ( كاهىن الخٗاون الضولي) ،حامٗت مىلىص مٗمغي -جيزي وػو،ولُت الخلىق ،الجؼائغ ،الؿىت الجامُٗت .2011

-

مٗيزي هضا ،الىٓام اللاهىوي للخهضًم ؤلالىترووي ،مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخُلباث قهاصة ماؾتر ؤواصًمي في الخلىق
والٗلىم الؿُاؾُت ،قٗبت الخلىق ،جسهو كاهىن الٗالكاث الضولُت الخانت ،حامٗت كانضي مغباح ،ولُت الخلىق والٗلىم
الؿُاؾُت ،وعكلت ،الجؼائغ ،الؿىت الجامُٗت .2016-2015

-

وحضي ٖىًٍاث ،حجُت اإلادغعاث ؤلالىتروهُت في ؤلازباث –صعاؾت ملاعهت ،-عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام،
حامٗت مدمض ألاوٌ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت  ،وحضة ،الؿىت الجامُٗت .2019-2018
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بللىِش ي خبِب ،بزباث الخٗاكض ٖبر ؤلاهترهذ ( البرًض اإلاغئي) -صعاؾت ملاعهت،-ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاه في اللاهىن
الخام ،حامٗت وهغان،ولُت الخلىق  -الؿاهُت ،الجؼائغ ،الؿىت الجامُٗت .2010-2011

القواهين واملواثيق الدوليت:
-

الخىحُه ألاوعوبي عكم  93/99اإلاخٗلم بالخىكُٗاث ؤلالىتروهُت الهاصع في .1996/12/13

-

اللاهىن الاجداصي عكم ( )1لؿىت  2006في قإن اإلاٗامالث والخجاعة ؤلالىتروهُت في صولت الاماعاث اإلاخدضة.

-

كاهىن ألاووؿُتراٌ الىمىطجي بكإن الخىكُٗاث ؤلالىتروهُت (.)2001

-

كاهىن عكم  53.05اإلاخٗلم بالخباصٌ ؤلالىترووي للمُُٗاث اللاهىهُت اإلاٛغبي.

-

كاهىن ٖضص  83لؿىت  2000ماعر في  9اوث ً 2000خٗلم باإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الخىوس ي.

-

كغاع بلاهىن عكم ( )15لؿىت  2017بكإن اإلاٗامالث ؤلالىتروهُت الفلؿُُني.

-

الالئدت الخىفُظًت لللاهىن اإلاهغي عكم ( )15لؿىت  2004الخام بدىُٓم الخىكُ٘ ؤلالىترووي وبإوكاء هُئت جىمُت نىاٖت
الخىىىلىحُا اإلاٗلىماث ،الهاصعة بمىحب اللغاع عكم( )109لؿىت .2005

-

مكغوٕ كاهىن اإلاباصالث والخجاعة ؤلالىتروهُت الفلؿُُني ،لؿىت .2004

املقاالث واملؤجمراث:
-
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-  دراصت مقارنتThe need to enhance the role of the institution,s internal system in the
upcoming amendment of the algerian labor law
- A comparative study –

 الجسائر- جامعت جياللي اليابط صيدي بلعباش، ، جيرش مراد/د

: امللخص

كسوزة حِصٍص دوز الىٌام الداخلي للمؤطظت دمؤػس ُلى جرسَع، أهم ما ًجب أن ًخلمىه الخِدًل املسججب لجاهىن الِمل الجصائسي
حِمللل، دوز زب الِمللل دجائللد للمؤطظللت و مللً زللم جسطللُة ممللدأ طلللوان نزادة دممللدأ زأطللمااي لجللاهىن ُمللل وؼ ل للي ِ للت زأطللمالُت
دون،  جسطللُة ارللسة دماًللت نثخـللاد الللىه، املللىٌم لِلثللاث الِمللل،  املِللدش و املللخمم11/ 90 الجصائللس مىللد ؿللدوز الجللاهىن الحللااي
. جدوي لحد نن
. ُلثت الِمل،ثساز،  الدظسٍح، زب الِمل،  الىٌام الداخلي: الكلماث املفخاحيت
Abstract :
The most important thing that should be included in the prospective amendment of the
algerian Labor Law is the necessity to strengthen the role of the institution’s internal system as an
indicator of consecrating the role of the employer as the leader of the institution and then
consolidate the principle of the power of will as a capitalist principle for a labor law that originated
in a capitalist environment, Algeria has been operating since the issuance of the current amended
law 90/11 And complementary, which organizes labor relations, the consolidation of the idea of
protecting the national economy, to no avail so far .
Key words : Bylaw ,employer ,layoff ,decision ,employment relationship
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املقدمـ ــت :
جلم جىٌلُم املؤطظلت الجصائسٍلت جلىاهتن م خلبلت ها ِلت ملً املسادلل ال ل ملس اللا نثخـلاد الجصائلسي ملً املسدللت
نهخجالُللت ِللد نطللخجلش ةاللى مسدلللت الىٌ للام نػللالاذل مللسوزا مظاولللت الخ لللي ُللً هللرا الىٌللام والللدخىش ةاللى اثخـللاد
الظللىت اهءلللاحا الحللدًح الظللائد دالُللا مللً كللسوزة مىادمللت املؤطظللت الجصائسٍللت لخظللدًاث ةثخـللاد الظللىت املللسجمى للي
جاهب دمتل مىه دزام الِىملت اثخـادًا واجخماُُا وطُاطُا.
ومً هرا املىولح ازج ًىا أن هلدزض لي هلرا املىكلىَ ملدي ازجزلاش املؤطظلت الجصائسٍلت ُللى الىٌلام اللداخلي فـي
ت
وكللّ اهللاز ث للاهىول ًمرحلللا م للً جظجُللح همللى جىاا ل للي اثخـ للاد الظللىت  ،أو مِ للت عخ للس كللسوزة جبُِ للل ممللدأ ط لللوان
إلازادة و ما ًىجم ُىه مً أهٌمت داخلُت حِ ت أوال مـلحت املؤطظت .
و جمِا لدلس ازج ًىا إلاجا ت ُلى الىجان الخالُت :
 -1الىٌام الداخلي دظلوت ثاهىهُت لدي زب الِمل
 -2دخمُت حِصٍص الىٌام الداخلي ي الخِدًل املسججب لقانون الِمل الجصائسي

أهميت الدراصت
ألاهمُت ال داِخىلا لدظللُى الللىح ُللى ملا ًظخاجله إلاهلاز الجلاهىول للىٌلام اللداخلي للمؤطظلت الجصائسٍلت لي الخِلدًل
املسججللب ،أن ث للاهىن الِم للل الجصائ للسي املخم للل للي ث للاهىن  11/ 90املِ للدش و امل للخمم املخل للمً جىٌ للُم ُلث للاث الِمل،ث للد
ثض ل ت م للدة هىٍل للت دون أن ًخضت للل اُ لله وك للّ الىٌ للام ال للداخلي للمؤطظ للت ،ألام للس ال للري ً للداّ اا للى جرخُ للة ال للدُىاث و
املضل

للي املوالمللت مللا ًجللب أن ًللدز مللً ةكللاااث للي الخِللدًل املسججللب لجللاهىن الِمللل الجصائسي،اُمللا ً للف الىٌللام

الداخلي .

أهداف الدراصت
جخم للل أه للداا الدزاط للت للي لب للذ هٌللس املؼ للسَ الجصائ للسي ةا للى ك للسوزة جبُِللل دوز الىٌ للام ال للداخلي دث للت  ،و داِ لله اا للى
جخمُىهُِ ،للدا ُللً الالللدد الللري ًسجللّ للي دالملله ةاللى مظاولللت ُللدم نؿللودام الج لللت نجخماُُللت ،و وظللُان أن الىجللا
نثخـادي للمؤطظت ًبسق جم ةؿلداث ثاهىهُت مميُت أطاطا ُلى ممدأ طلوان إلازادة .

إلاعكاليت
إلاػ للزالُت ال ل جبسك للدا أه للداا الدزاط للت جخم للل للي دُبُ للت املىاشه للت للتن الجاه للب نجخم للا ي داخ للل املؤطظ للت و جظجُ للح
موال للب الِم للاش  ،و الجاه للب نثخـ للادي املخمظ للىز للي ك للسوزة الحب للاي ُل للى جىااظ للُت املؤطظ للت وث للدزبلا ُل للى جظجُ للح
الجاهب نجخما ي ُ،بل ةهاز ثاهىول جدًد للىٌام الداخلي ٌِ ت الجاهمتن مِا ؟

الفرطيت
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ًبا لللق أن ُ للدم نط للخجا ت للخِ للدًلث الىاج للب ةدخالد للا لخِصٍ للص دوز الىٌ للام ال للداخلي للي الىث للذ ال لساهً ًسج للّ ةا للى
أطماب ثد جزىن طُاطُت ،مسجموت املوالب نجخماُُت املالادمت ال جزاد ال جخىثة،و ي جمُلّ الجواُلاث ،مملا ثلد
ٌِول أي حِدًل ٌِصش مىثّ زب الِمل و ًصٍد مً ؿلدُاجه .

منهج الدراصت
جلم اطللخِماش امللىلت الخظلُلللي ملِسالت ثُمللت أي اثاللا نكللاات ثاهىهُللت هواللب ددزاجدللا لي الخِللدًل املسججلب ،لزللل جزللىن
إلاجا للت ُلللى دُبُللت املىاشهللت للتن الجاهللب نجخمللا ي داخللل املؤطظللت و جظجُللح موالللب الِمللاش  ،و الجاهللب نثخـللادي
املخمظللىز للي كللسوزة الحبللاي ُلللى جىااظللُت املؤطظللت  ،دمللا جللم اطللخِماش املللىلت املجللازن ملِساللت مىثللة ثللاهىن الِمللل
البسو

مً دوز الىٌام الداخلي للمؤطظت و أًلا الجاهىن املـسي .

املبحث ألاول  :النظام الداخلي كضلطت قانونيت لرب العمل
املطلب ألاول  :حعريف النظام الداخلي
الىٌام الداخلي هى مـدز ثدًم جدا حِىد وؼ جه ااى ما ذان ٌِسا ىٌام الىزػلت اللري السق هٌاملا جماُُلا
داخللل أمللادً الِمللل مللّ داًللت الجللسن الخاطللّ ُؼللس ،زللم و داًللت مللً طللىت  1982ثلللف ثللاهىن الِمللل مللً دوز
الىٌللام الللداخلي ظُللح جِللله ًجخـللس ُلللى ألامللً و نهلللمان،و أؿللمح الىٌللام الللداخلي ًىٌللس الُلله الُللىم هلله
ةجساح جىٌُم مظخمد مً الجاهىن الخاؾ ِدما ذان ججلُدًا م ا ت ُىـس مً ُىاؿس ُجد الِمل.1
ت
وطل تلماا املؼل تلسَ املـللسي لئظللت جىٌللُم الِمللل ،واُخبلهللا هٌامللا أطاطللُاً ،ولللح ُلُلله الئظللت الِمللل أو اللئظللت
الداخلُللت ،و للي إلاهللاز الللري جىكللّ اُلله أدزللام إلادازة والخىٌللُم الخاؿللت الِمللل ،وٍخللىاى وكللِدا زئللِع املؼللسوَ لظللتل
الِمللل اُلله ،انكللاات ةاللى جظدًللد ألاخوللاح ال ل ججللّ مللً الِامللل والجلصاح ُلللى ذللل محلللا،2دمللا ًولللح ُلُلله اجدللاح عخللسون
حظمُت الئظت املـىّ .3
وٍ ل للخلخف مل ل للمىن الىٌ ل للام ال ل للداخلي ُب ل للل إلاه ل للاز الج ل للاهىول والخىٌُم ل ل املخم ل للل ل للي جل ل للس ألادز ل للام الجاهىهُ ل للت
والخىٌُمُللت ال ل جبللسق ُلللى الِامللل ،ونمخ للاش لللمِم إلاجلساحاث والخِلُمللاث ال ل ًظللددها الجللاهىن والىٌللام املِمللىش
ه ،م اش ذلس ما هـذ ُلُه املادة  07البجسة  03مً ثاهىن  11/90ال جللصم الِملاش ل ن ًلؤذوا ثمل ت ملا للد لم ملً

voir Elsa Peskine Cyril Wolmark , Droit du travail ,dalloz 11 édition 2017 ,page62,

1

2أنظر د /حممد حسني منصور :دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية ،طبعة  ،2007ص .304
 3أنظر د /سليمان بدري الناصري قانون العمل دراسة مقارنة طبعة ، 2008ص 38
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ثل للدزاث ،الىاجمل للاث املسجمول للت مىـل للب ُملدل للم ،وأن ٌِملل للىا ِىاًل للت و مىاًمل للت ل للي ةهل للاز جىٌل للُم الِمل للل الل للري ًلل للِه
املظخ دم.1
ومللً للتن أهللم مٌللاهس طلللوت إلاػلساا وإلادازة والسثا للت ال ل ًخمخللّ الللا ؿللادب الِمللل للي مىاجدللت الِامللل هللى
دجه ي جظدًد أوثاث الِمل وجىشَّ الِمل ُلى الِماش وجظدًد أمادً ُملدم.
دمللا للله أًلللا وكللّ الىٌللام الللداخلي للِمللل ،وطلللوت الخ دًللب و اللسق ثىاُللد ألامللً والىثاًللت والخىٌللُم الخج ل
للِمل ،واسق نهلمان ي الِمل ،وما ةاى ذلس مً املظائل الخىٌُمُت ألاخسي املِالا له الا ثاهىها.2
ًخضح أن إلاهاز الجاهىول والخىٌُم ٌؼزل ما ٌظمت دمُِت الِاملل جمُِلت ثاهىهُلت،وال مبادهلا ثُلام الِاملل
ل داح الِم للل جظ للذ زثا للت وةػ لساا ؿ للادب الِم للل ،ظُ للح ًظ للح لد للرا ألاخت للل ةؿ للداز الخِلُم للاث والخىج ل للاث الخاؿ للت
الِمل ،ادذا لم ًىبرها الِامل ،ذان مً دجه جىثُّ الجصاحاث الخ دًبُت ُلُه.3
دتللل أن جاهللب مللً البجلله البسو ل ذهللب ةاللى الجللىش للان الخمُِللت املجـللىدة للي جمُِللت اطللخ از ؿللادب الِمللل
يؼان و جدد الِامل مجا ل أجس ٌِخبل مىزدا ودُدا لسشثه.4
وُلللى ؿللادب الِمللل أن ًلللّ الئظللت جىٌللُم الِمللل والج لصاحاث الخ دًبُللت ،مى للحا الللا ثىاُللد جىٌللُم الِمللل
ت
مـدثا ُل لا مً الجدت إلادازٍت امل خـت.
والجصاحاث الخ دًبُت،
واُما ً ف ةجمازٍت وكّ اللئظت ي الجاهىن املـسي ،ادن أي مؤطظت حظخ دم ُؼسة ُماش ا دثل ،ملصمت
2

ىكّ هرا اللئظت ،و ي مزان ًاهس.

وةذا ت
حِددث مؼسوُاث ؿادب الِمل ،وذان ال ًملغ ُدد ُماش ذل محلا ُؼلسة ،ادهله الًلالمم ىكلّ الئظلت ُملل لي
مزللان ًللاهس ،ولرللً لللِع مِ للت ذلللس اوِللدام دللح ؿللادب الِمللل للي وكللّ م للل هللرا اللئظللت ،للل أن ذلللس هللى دللح
3

مجسز له مجخض ت ما له مً طلوت وةػساا.

 -1انظر د/أمحية سليمان :التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري ،عالقة العمل الفردية ،اجلزء  ،2ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،1998ص .33
 -2نفس الكتاب ،ص.34
 -3أنظر د/رمضان مجال كامل :الوسيط يف شرح قانون العمل اجلديد ،دار األلفي طبعة  ،2004ص .105
4

- Voir : Durand et Vit, traité de droit du travail 1950 sans édition.
"مشار إليو يف أصول قانون العمل للدكتور حسن كبرية :طبعة  ،1983ص "24
 -2أنظر د /حممد حسني منصور :نفس الكتاب ،ص .304
 -3نفس الكتاب ،ص .305
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ةن الىٌام الداخلي هى هف ًمتن ثىاُد جىٌُم الِملل وهلست الخ دًلب ،وطلاُاث الِملل و الىٌاالت وألاملً لي الِملل ،و
الدظللسٍح و اخخُللاز الِمللاش ،والسجللب و جمللتن ألاخوللاح املدىُللت و دزجللاث الِجىيللاث املجللسزة و دُبُللت جومُجدللا  ،دمللا ٌظللمح
دىٌُم أي مؤطظت مُِىت لدا ها ّ اثخـادي أو جج

ظذ.

و أماالومُِت الجاهىهُت للىٌام الداخلي،اجد ًزىن له الوا ّ الخ طِ

 la conception institutionnelودظب ذلس

اان الىٌام الداخلي هى ةجساح مؤطظاحل مجسز مً أجلل املىبِلت الِاملت للمؤطظلت وال ل ًزلىن الِملاش ا للا ملدُىون
نُواح أزائلم.
و ثد ًرد

الىٌام الداخلي الوا ّ الرلطُزل أو الخِاثدي ،ومِ ت ذلس أن

الىٌ ل ل للام ال ل ل للداخلي م ل ل للسجمى ِج ل ل للد

الِملل ويالخلااي ٌِخبلل ملحجلا لله  une sorte d’annexeادلى دجُجلت ملىٌم لسئِع املؤطظلت اجلى ولرلً اهللمام الِملاش
الُلله ٌِوُلله ها ِللا حِاثللدًا ومسدلصا هامللا أمللام الجابل

هلله ًمللس ُبللل عزاح مم لللي الِمللاش أو مم لل لم الىجللا ُتن أو مم لللي

هُ ت املظخ دمتن.
امبللدؽ الِمللل ًخظجللح مللً مللدي موا جخلله الخىٌللُم الللداخلي للدؼلسَّ الخللاؾ الِمللل ويالىدُجللت ًمرللً ملبللدؽ الِمللل
هللب ةخلسا أو حِللدًل الجىاُلد املىاثلللت للدؼللسَّ والخىٌلُم املِمللىش المللا ،امبلدؽ الِمللل ًجللىم لدوز مساثمللت ال للحت
الجاهىهُت وهرا الجىاهتن ٌِمل مبدؽ الِمل ُلى كسوزة ادالامدا.
وطليخزلم اُمللاًلي ُللً اجمازٍللت أو جىاشٍللت وكللّ الىٌللام الللداخلي،و دوزا للي ج طللِع طلللوت زب الِمللل،ااى جاهللب
ا ساش ِم امللدٌاث ُبل دزاطت هجدًت دزامه.
املطلب الثاني  :إجباريت أو جوازيت وطع النظام الداخلي
الىٌللام الللداخلي لللدا ةاللى وكللّ هٌللام للِمللاش  statut des travailleursداخللل املؤطظللت و الللري ذللان ٌِخبللل
طللا جا مجللسد جىٌللُم جظللدد اُلله اجللى الجىاُللد الخاؿللت دىٌللُم الِمللل والُللىم أؿللمح الىٌللام الللداخلي وخـىؿللا ِللد
جومُللح ثللاهىن ُ 1990/04/21ىـللس هللام ،أًللً جمللازض الظلللوت الخ دًبُللت اُلله  ،ادؼللسَّ ُ 1990لللى ُرللع الدؼ لسَِاث
الظا جت ددؼسَّ  1962/12/31الري طمح خومُح الدؼسَّ البسو

،ادخبٍ أًلا مِسات ألاخواح املدىُت .

ان الىٌ ل ل للام ال ل ل للداخلي ٌِو ل ل للل ل ل ل للسب الِم ل ل للل ،زئ ل ل للِع املؤطظ ل ل للت ،الظ ل ل لللوت الخ دًبُ ل ل للت وذل ل ل للس خومُ ل ل للح ث ل ل للاهىن
 ،1990/04/21اُخملازا الحرلم ألاوش لخرُُللة املىاثلة املدىُلت للِمللاش  ،و الجللاة ال ٌظلخوِىن للدون خلست الجللاهىن
ةلصام زب الِمل ُلى جومُح الىٌام الداخلي .
هللرا الخبظللتل مؤدللد الجللاهىن الللري ًللىف للان الدظللسٍح ًومللح ُىللد ازجزللاب ألاخوللاح مللً هللسا الِمللاش دظللب
الؼللسون املظللددة الىٌللام الللداخلي ،االجلللاة ٌِخبلللون اجللى م خـللتن مساثمللت مللدي ادا للام زب الِمللل ل ج لساحاث
املظددة ي الىٌام الداخلي ُىد ثُامه الدظسٍح.
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و ملا ذاهذ ؿلدُت إلادازة والخىٌُم مدمت اليظمت لىجا أي مؤطظت ،الان املؼ تلسَ الجصائلسي هلف ُللى كلسوزة
وكللّ هٌللام داخلللي للمؤطظللت ال ل وؿللل ُللدد ُمالدللا ةاللى ُ 20للامل ا ل دثل ،ظُللح هـللذ املللادة  75مللً ثللاهىن 11/90
ُلى ما ًلي:
ت
"ًجب ُلى املظخ دم ي املؤطظاث ال حؼضل ُ 20امل ا دثل ،أن حِد هٌاما داخلُا ،وأن حِسكه ُلى أجدصة
املؼازدت ،أو مم لي الِماش ي دالت ُدم وجىد هرا ألاختلة ،ن داح السأي اُه ثمل جومُجه".
وأم للا اليظ للمت للمؤطظ للاث ال ل حؼ للضل أث للل م للً  ُ 20للامل ،اج للد هـ للذ امل للادة ُ 76ل للىً" :مر للً للمظ للخ دم للي
املؤطظاث ال حؼضل أثل مً ُ 20امل أن ٌِد هٌاما داخلُلا ،دظلب خـىؿلُاث ألاوؼلوت املمازطلت ،جظلدد همُِلت
هرا ألاوؼوت ًُ هسٍح الخىٌُم.
ت
ت
الا مس هىللا خُللازي اليظللمت لللسب الِملل ،الللري ثللد ٌؼللضل ُ 19للامل ،ويالخلااي ًمرىلله أال ًلللّ هٌامللا داخلُللا د للت
ةذا ذاهللذ كللمً اليؼللاهاث املى للحت للالخىٌُم ،همجللا للبجللسة  2مللً املللادة  ،76تن هللرا البجللسة طخى للح املُللادًً ال ل
جىكللّ ؼ ل ألا أهٌمللت داخلُللت ةذا ذللان الِللدد ال ًملللغ ُ 20للامل دون أن جزللىن لدللا ؿللُضت إلال لصام ،ن ألامللس ًمجللل خُازٍللا
اليظمت لسب الِمل ظرم البجسة ألاواى.1
ت
وط ل تلماا املؼ ل تلسَ املـ للسي لئظ للت جىٌ للُم الِم للل ،واُخبله للا هٌام للا أطاط للُاً ،ول للح ُلُ لله الئظ للت الِم للل أو اللئظ للت
الداخلُللت ،و للي إلاهللاز الللري جىكللّ اُلله أدزللام إلادازة والخىٌللُم الخاؿللت الِمللل ،وٍخللىاى وكللِدا زئللِع املؼللسوَ لظللتل
الِمل اُه ،انكاات ةاى جظدًد ألاخواح ال ججّ مً الِامل والجصاح ُلى ذل محلا.2
وُل للى ؿ للادب الِم للل أن ًل للّ الئظ للت جىٌ للُم الِم للل والج لصاحاث الخ دًبُ للت ،مى للحا ال للا ثىاُ للد جىٌ للُم الِم للل
ت
مـدثا ُل لا مً الجدت إلادازٍت امل خـت.
والجصاحاث الخ دًبُت،
واُما ً ف ةجمازٍت وكلّ اللئظلت لي الجلاهىن املـلسي ،الدن أي مؤطظلت حظلخ دم ُؼلسة ُملاش ال دثل ،ملصملت
ىكّ هرا اللئظت ،و ي مزان ًاهس.3
وةذا ت
حِددث مؼسوُاث ؿادب الِمل ،وذان ال ًملغ ُدد ُماش ذل محلا ُؼسة ،ادهه الًلامم ىكّ الئظت ُمل
للي مزللان ًللاهس ،ولرللً لللِع مِ للت ذلللس اوِللدام دللح ؿللادب الِمللل للي وكللّ م للل هللرا اللئظللت ،للل أن ذلللس هللى دللح
مجسز له مجخض ت ما له مً طلوت وةػساا.4
 -1نرى انو كان على ادلشرع اجلزائري أن يفرض وضع النظام الداخلي على كل ادلؤسسات دون اشرتاط بلوغ عدد معني من العمال ،ألن األمر يتعلق من جهة بتعزيز
سلطة رب العمل ،ومن جهة أخرى توضيح إضايف حلقوق العمال وواجباهتم حبيث يقلص إمكانية ارتكاهبم ألخطاء تتعلق بعدم تنفيذ التزامات معينة ،أضف إىل ذلك
أن ىناك انتشار يف الوقت احلايل للمؤسسات الصغرية اليت تشغل عددا بسيطا من العمال وتكاثرىا بشكل الفت لالنتباه.
 2أنظر د /حممد حسني منصور :دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية ،طبعة  ،2007ص .304
3أنظر د /حممد حسني منصور :نفس الكتاب ،ص .304
4نفس الكتاب ،ص .305
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ويمجازهلت هللرا ألادزللام ال ل جلللمحلا الجللاهىن املـللسي ،هجللد أن نخللخلا ِىلله ويللتن الجللاهىن الجصائللسيً ،رمللً للي
أن الج للاهىن املـ للسي ا للسق اللئظ للت الداخلُ للت ةذا جج للاوش ُ للدد الِم للاش ُؼ للسة ،وه للرا ًخما ل ل ت م للّ مىو للح املؤطظ للاث
ت
الـللضتلة ال ل أؿللمظذ زدتللمة اثخـللاد أي لللد ،للي دللتن وزدللم دثلللة املؤطظللاث ال ل حؼللضل أثللل مللً ُؼللسًٍ ُللامل للي
الجصائس ،ادن لدا جىاشٍت وكّ الىٌام الداخلي ،دون أن جزىن مجبلة ُلى ذلس.
دت للل أن الح للدًح ُ للً دخمُ للت وك للّ الىٌ للام ال للداخلي أو ج للىاشا ًجىده للا ةا للى الح للدًح ُ للً ال للدوز ال للري ًلِم لله للي
ج طِع طلوت زب الِمل ةاى دد مِتن ،وهى ما ًبسق الخوست ةاى ملمىن الىٌام الداخلي.

املطلب الثالت  :دور النظام الداخلي في جأصيط صلطت رب العمل.
لجللد دل تلدد املؼل تلسَ الجصائللسي املظللاوز السئِظللُت ال ل ًخوللست ةل لللا الىٌللام الللداخلي ،اللىف للي املللادة  77مللً ثللاهىن
ُ 11/90لى" :الىٌام الداخلي هى وزُجت مرخىيت ًظدد ا لا املظخ دم لصوما ،الجىاُلد املخِلجلت لالخىٌُم الخج ل للِملل
والىثاً للت ال للحُت وألام للً ونهل للمانً .ظ ل تلدد الىٌ للام ال للداخلي للي املج للاش الخ ل دًا  ،همُِ للت ألاخو للاح املدىُ للت ودزج للاث
الِجىياث املوا جت و ةجساحاث الخىبُر".
اُخضللح مللً هللرا الللىف أن مدمللت الىٌللام الللداخلي جخم للل أطاطللا للي الخىٌللُم الخج ل للِمللل والىثاًللت ال للحُت وألامللً
ت
ونهلمان .اىا ح ملً خللش هلرا اللىف ،ت
أن الىٌلام اللداخلي ٌؼلزل جلصحا هاملا لي ج طلِع طللوت زب الِملل داخلل
املؤطظ للت ،ظُ للح ٌظ للمح ل لله دىٌ للُم الِم للل ودُبُ للاث الجُ للام لله ،والخجىُ للاث الىاج للب ادالامد للا ،خـىؿ للا م للً أول للس
ال للرًً ًج للىم دُو للائلم ِ للم ؿ لللدُاث الدظ للُتل ،ذ للالسئِع املؼ للسا ُل للى مـ لللحت إلاهخ للا  ،أو املؼ للسا ُل للى دُبُ للاث
إلاطخباذة مً الِول أو إلاجاشاث الِلمُت ال جبلمج للِماش ...ةلخ
ةذا أزدها أن ت
هخظدر ًُ الىٌام الداخلي ،والىـىؾ الجاهىهُت املىٌمت له ،ادن تأوش ما همدأ ه هرا الحدًح
هى الجىش ،ت
أن هرا املدام ًجب أن ًلولّ ىكِدا زب الِملل أللا ملً ؿلمُم اخخـاؿلاجه ومدامله ال ل جبلسق ُلُله
وكّ جىٌُم حظُتلي للمؤطظت ،د ت جزىن الخىج لاث املدوهت لي الىٌلام اللداخلي مظالملت ومومجلت ملً جمُلّ الِملاش
الخا ِتن له.
وٍخم ملً خللش ذللس جىكلُح نلاماملاث ال ل ججلّ ُللى الِاملل ألاجتلل مجخضل ت امللادة  7ملً ثلاهىن  11/90ال ل
جب للسق ُلُ لله جىبُ للر م للا للىف ُلُ لله الدؼ للسَّ والخىٌ للُم اُم للا ً للف ج للدا تل الىثاً للت ال للحُت ،ال للى د للدر وأن مى للّ زب
الِمل مجخض ت الىٌام الداخلي أي دخىش ملزان مِلصوش داخلل املؤطظلت م ـلف لىكلّ ملىاد خوتللة وطلامت ،وزدلم
ذللس دخلدللا الِامللل ألاجتلل ال تدي ذلللس ةاللى ةؿلا خه وةؿللا ت شملئلله ملسق مللصمً ،ادهلله للي هلرا الحالللت ت
ًخظمللل املظللؤولُت
وٍزللىن ثللد اخللل الاماماجله ،الن املللادة  7مللً ثللاهىن  11/90للي اجسبلللا الخامظللت جللىف ُلللى "...أن ًساُللىا جللدا تل الىثاًللت
ال حُت وألامً ال ٌِدها املظخ دم واجا للدؼسَّ والخىٌُم".
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ت
واملخمملت،
ولسب الِمل ةمزاهُت حظسٍح هرا الِامل هه ازجرب خو جظُما همجا للمادة  73مً ثلاهىن  11/90املِدللت
ظُلح أن اجسبللا ال ال لت جخظلدر ُللً الحلات الِاملل كلساز املؤطظلت ،ظللبب زالله جىبُلر حِلُملاث زب الِملل للدون
ُرز مجمىش.
والىٌ للام ال للداخلي ذ للان ًل للولّ مدم للت جبُ للتن ألاخو للاح الجظ للُمت ال ل ًز للىن ازجزاال للا م للً ه للسا الِام للل ط للبما
لدظسٍظه وذلس ظظب امللادة 73ملً ثلاهىن  11/90ثملل حِلدًلدا الجلاهىن  29/91امللؤز لي 11991/12/21وال ل ذاهلذ
حِول لسب الِمل اللجىح للدظسٍح ي دالت ازجزاب الِامل خواح خوتلة دظب الؼسون املظددة ي الىٌام الداخلي
وأن هرا الىٌام الداخلي هى الري ًظدد الٌسوا ال ًمرً للِامل املِ

ظالت الخو مً أن ٌظخبُد مً الخِىٍم

ًُ الدظسٍح.
وهمِللا ًخضللح أن الىٌللام الللداخلي ذللان أوطللّ مجللاال ثمللل حِللدًل املللادة  73ظُللح ذاهللذ حِوللل ؿلللدُاث لللسب
الِمل ي وكّ الحاالث ال ًؤدي ازجزاالا مً هسا الِامل ألاجتل ةاى ةمزاهُت حظسٍظه.
و للي الحجُجللت ،اللدن ةُوللاح م للل هللرا الظلللوت للمظللخ دم ل وش مىٌىمللت ثاهىهُللت و للي ثللاهىن  11/90جظللدر
ثوُِللت جرزٍللت مللّ مسدلللت طللا جت ذللان املُللل ا لللا ةاللى دماًللت الِامللل ألاجتللل مللً أولىٍللاث الجللاهىن ألاطا ل الِللام للِامللل
الللري وكللّ كللمً جىجدللاث اثخـللادًت وطُاطللُت واجخماُُللت مميُللت ُلللى جللدخل الدولللت وُلللى الخولللّ ةاللى ىللاح املجخمللّ
نػللالاذل ،ةهمللا هللى جزلُللة لللم ًظظللً زب الِمللل أدائلله للي ًللل ُللدم جوللىز ارللس لُبلااللي مضللاًس للبرللس الظللا ح للي طللُات
ثاهىن  11/90الري اددر جىاشها ي الِلثت تن زب الِمل والِامل بلدا أطاطا ةاى دماًت نثخـاد الىه .
ازان مً هدُجت ذلس أن ت
أكس زب الِمل ،جازة مـالحهِ ،دم جبوىه مل خلة الحاالث ال ًمرً أن ًؤدي
ازجزاالللا مللً هللسا الِامللل ألاجتللل ةاللى إلاك لساز املؤطظللت دون أن ًىاجددللا للدجساح الدظللسٍح ،وجللازة أخللسي أكللس مـلللحت
الِام للل ألاجت للل ،ىك للِه لح للاالث ك للمً الىٌ للام ال للداخلي ،ج للؤدي ةا للى الدظ للسٍح ،للالسدم م للً ُ للدم جظ للامءلا أو ك للسزها
ت
الخِظة ي وكّ الحاالث الخ دًبُت داخل الىٌام الداخلي.
املؤطظت ،مما ثد ٌِ
لللرلس ا للان املؼ ل تلسَ الجصائللسي ل للم ًخِو للل د ت للا للي ةشال للت هللرا الخزلُ للة ،ال للري لللم ًر للً للي وثخلله ،2للدلُل اه لله
أد للدر حِ للدًل ُل للى امل للادة  73مىج للب ث للاهىن  29/91امل للؤز للي  1991/12/21ال ل ل ُي للذ أه لله و ةك للاات ةا للى ألاخو للاح
املِاث للب ُل ل للا جصائُ للا ،حؼ للزل ُل للى الخـ للىؾ أخو للاح جظ للُمت ًمر للً أن ًىج ل تلس ُحل للا الدظ للسٍح دون حِ للىٍم ،الح للاالث
الظمّ ،و ي الحاالث املرذىزة ُلى طبُل امل اش.3
1

-نصت ادلادة  73قبل تعديلها على "يتم اللجوء للتسريح يف احلاالت ادلشكلة ألخطاء جسيمة يرتكبها العامل ،حسب الشروط احملددة يف النظام الداخلي .حيدد

النظام الداخلي الشروط اليت يستفيد العامل ادلعين ضمنها من التعويض عن التسريح ادلنصوص عليو يف الفقرة السابقة".
 -2نقول ذلك ،ألن رب العمل آنذاك ،ويف بداية التسعينات اليت أعقبت صدور دستور جديد وفكر جديد حياول الدخول يف اقتصاد السوق ،مل يكن مستعدا ألن
يضطلع هبذه ادلهمة ،اليت تفرض أن يكون رب العمل على دراية كافية مبا تقتضيو قواعد قانون العمل.
-3قرار احملكمة العليا ادلؤرخ يف  ،2004/12/25حتت رقم .283600

مجلت العلوم الضياصيت و القانون  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املانيا

303

طرورة حعسيس دور النظام الداخلي للمؤصضت في الخعدًل املرجقب لقانون العمل الجسائري

د /جيرش مراد

املبحث الثاني :حخميت حعسيس دور النظام الداخلي في الخعدًل املرجقب لقانون العمل الجسائري
املطلب ألاول  :إعادة جكييف املادة  73مكرر1
ما ٌظخىثبىا ي الحدًح ًُ دخمُلت حِصٍلص دوز الىٌلام اللداخلي لي الخِلدًل املسججلب لجلاهىن الِملل الجصائلسي
ت
ااملؼسَ الجصائسي هف لي امللادة  73مرلسزُ 1للى أن زب الِملل ًجلب ُلُله وهلى
 ،ما ًخِلح الحاالث الداُُت للدظسٍح،
ًرُللة الخول املسجرللب مللً هللسا الِامللل مللً أن ً خللر ِللتن نُخمللاز الٌللسوا ال ل ازجرللب ا لللا الخول  ،ومللدي ت
جىطللِه،
ودزج للت خوىزج لله ،والل للسز ال للري هج للم ُى لله ،والظ لللىخ ال للري ذ للان ًمت للم الِام للل ةا للى داً للت ازجزا لله للخو ل اجج للاا الدُ للت
املظخ دمت.
دتل أن الظؤاش الري هوسده ي هرا الـلدد هلى :هلل هلرا الخرُُلة اللري السق املؼ تلسَ الجصائلسي ُللى الدُ لت
املظخ دمت1كسوزة ادالامهً ،خم الجُام ه ثمل ازجزاب الخو ُلً هسٍلح جدوٍىله مظلمجا لي الىٌلام اللداخلي أم أن زب
الِمل ًيخٌس ةاى داًت ؿدوز خو مً هسا الِامل ألاجتل؟
إلاجا للت ثللد جزللىن الؼللوس ال للاول مللً الظللؤاش ُلللى اُخمللاز أن إلاجا للت وزدث وسٍجللت دتللل مماػللسة للي املللادة 73
مرللسز 1ال ل ذدللسث كللسوزة ملدٌللت طلللىخ الِامللل لضاًللت ازجزا لله للخو ل  ،ويالخللااي ال ٌِجللل أن هلللّ جرُُبللا للي الىٌللام
الداخلي ٌظمح بالة شمىُت دمتلة ،جازٍة ازجزاب الخو .
ت
ويالخااي لً ًزىن الخرُُة ةال ِد ازجزاب الخو  ،ةال أن هرا إلاجا ت لِظلذ جاشملت ُللى اُخملاز أن زب الِملل
طُجد هبظه مجبلا ُلى الخِامل ملّ ذلل داللت مبسدهلا ،ويظظلب هىُُلت ذلل خول  ،وذللس ثلد ٌظلخد ي كلسوزة اجـلاله
م خـتن ي ثاهىن الِمل ،أو مبدؼُه الِمل ،للجُلام اللرا املدملت ،وهلى ملا ٌؼلزل حِجُلدا لظللوخه ومظاطلا دجُخله
ي الدظسٍح دون حِوُل.
ويالخللااي جمُللل إلاجا للت ،ةاللى ةمزاهُللت أن ًرُللة زب الِمللل الخول مظل تلمجا ،ويجللداوش جمللتن هىُُللت الظلللىخ الللري
ًزىن م ببا للِجىيت ُلى الِامل ،والظلىخ الري ال ًمرً مِه أن ٌظلخبُد الِاملل ملً أي ُلرز ،دل ن ًزلىن الظللىخ
املخمّ مً هسا الِامل ي ُمله هى الري أدي ةاى خو له ،دِلدم مماالجله بظلف قللت ثملل حؼلضُلدا ،ت
مملا حظلبب ذاث
ت
ًىم ،ي دسٍح أجلة ممخلزاث املؤطظت ،ةال أن ذلس د ت ولى ذان صحُظا ومىوجُلا ،الدن اللىف الجلاهىول ال ٌِولل ذلل
اسكُاث جومُجه.
وهظً مً جاهبىلا همُلل ةالى الولس ألاوش ،املخم لل لي أن الخرُُلة وألاخلر ِلتن نُخملاز لٌلسوا ازجزلاب الخول
ودزجت خوىزجه وطلىخ الِامل اججاا املؤطظت...الخ ،لً ًزىن ةال ِد ازجزاب الخو .

 -1نستعمل مصطلح اذليئة ادلستخدمة ألنو ورد يف ىذه ادلادة ،إذ لوحظ أن ادلشرع اجلزائري يستعمل مرتادفات عديدة لرب العمل عرب نصوص القانون .11/90
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ت
ومبلزه للا للي ذل للس ،أن الِدال للت اُم للا ً للف ةا للادة امل للرهب أو دسماه لله م للً الٌ للسوا امل بب للت ال ل حظ للاُد ُل للى
ةخساجلله مللً م شثلله ،ججخض ل أن هىٌللس ةاللى الُللىم الللري ازجرللب اُلله الخو ل  ،مللا دمللله ذلللس الُللىم مللً ًللسوا مظُوللت
الِامل ،طىاح حِلجذ جلس الٌسوا مظُوه املنه  ،أو مظُوه خاز املؤطظت.1
ت
وأما إلاوؼضاش ال اول املخِلح الىٌام الداخلي اُ ف املادة  73مرسز  2ال اسكذ أن ًخم الىوح الدظسٍح
املىـللىؾ ُلُلله للي املللادة  73مرللسز  1كللمً اداللام إلاجلساحاث املىـللىؾ ُل لللا للي الىٌللام الللداخلي ،ادللل هللرا الللىف
ًىومللح ُلللى أزيللاب الِمللل الللرًً ال ًخجللاوش ُللدد الِمللاش ألاج لساح الخللا ِتن لدللم ُ 19للامل ،والللرًً اخخللازوا ُللدم وكللّ
الىٌام الداخلي ،هاملا ألامس هى اخخُازي لدم ،ظظب املادة  76مً ثاهىن 11/90؟
ت
ةن إلاجا ت ُلى هرا الظؤاش ال ج لى مً البسكُاث الخالُت:
الفرطيت ألاولى:
أن زب الِمل مجبل ُلى وكّ هٌام داخلي ولى جصئلً ،خِلح اجى دجساحاث جملُغ الِامل ونطخماَ ةلُه ولى
ذللان الِللدد الخللا ّ للله مللً الِمللاش إلاجلساح ًجللل ُللً  ،20هاملللا أن الحللدًح ُحلللا مِل تلصش ىـللىؾ أخللسي الطللُما املللادة 73
مرللسز  4ال ل جللىف ُلللى أهلله للي دالللت ثُللام زب الِمللل الدظللسٍح خسثللا ل ج لساحاث الجاهىهُللت أو نجباثُللت إلالصامُللت اللدن
املظرم للت جمو للل ه للرا الدظ للسٍح ـ للبت ا خدائُ للت ألائُ للت ،ه للرا ةذا م للا جصمى للا للان نجباثُ للت مجـ للىد ال للا الىٌ للام ال للداخلي
واطدمِدها أن ًزىن املجـىد مً ذلس نجباثُاث الجماُُت املبلمت تن الوساتن.
الفرطيت الثانيت:
أن ًجىم زب الِمل ادالام هرا إلاجساحاث لحٌت ةثدامه ُلى الدظسٍح ،السدم مً أن ُدد الِماش الخا ِتن
له ال ًخجاوش ُ 20لامل ،ويلالسدم ملً ُلدم ةُلدادا لىٌلام داخللي ،وهلرا ًخِلازق ملّ مملدأ ػلسُُت إلاجلساحاث ت
املخمِلت لي
املؤطظت ،وخلىَ الوساتن ملا ججخلُه ثىاُد ثاهىن الِمل خلىُا ؿازما ال مُل اُه دد الوساتن.
الفرطيت الثالثت:
ت
أن زب الِمللل الللري ٌؼللضل أثللل مللً ُ 20للاملً ،مرىلله أن ًلج ل ةاللى الدظللسٍح دون املللسوز ُبللل إلاج لساحاث املىل تلىا
ُحلا ي املادة  73مرسز  2ي اجسبلا ال اهُت مً جملُغ للِامل ونطخماَ ةلُه واؿوظا ه لِامل مً اخخُازا ،وهرا همِا
ًؤدي ةاى دسمان الِامل ألاجتل مً هلرا إلاجلساحاث ةذا ملا جلم الخومُلح الحس لي لىـلىؾ ثلاهىن الِملل لالسدم ملً ُلدم
مظؤولُت الِامل ألاجتل ي ذىن ت
أن زب الِمل الري ًدمِه ٌؼضل أثل مً ُ20امل.

-1ومثال ذلك أن يتشاجر مع زميل لو عقب انتقاد ىذا األخري لقد راتو يف إمكانية الرتقية انتقادا الذعا ،مباشرة بعد صدور قانون أو تعليمة حتدد الشروط الواجب
توافرىا لالستفادة من ىذه الرتقية كاشرتاط أن يكون العامل ذو بنية جسمية كافية ال يتوفر عليها العامل ،أو أن يتخاصم خارج حميط ادلؤسسة قبل دخوذلا بدقائق ،مع
شرطي ادلرور ،الذي سحب منو وثائق السيارة ،ممّا أدى إىل تغيري مزاجو وإحداثو خلطأ متثل يف توجيو ألفاظ عنف إىل زمالئو.
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الفرطيت الرابعت:
أن ًز للىن املجـ للىد للي امل للادة  76م للً ج للىاش وك للّ الىٌ للام ال للداخلي ً للف املؤطظ للاث املخبسُ للت ُ للً مؤطظ للت
دب للي ،ةال أن ذل للس ال ًس للى لدزج للت الُج للتن ،ن ال للىف ؿ للسٍح للي ُم للازة الدُ للت املظ للخ دمت ،ول للى ذ للان ًمُ للل ةا للى هُ للاث
مخبسُت لزان الىف ِمازة :ي الدُ اث املظخ دمت.1
ت
املؼسَ الجصائسي حِدًل املادة  76ال جىف ُللى
وهظً ال همُل ةاى اسكُت رابلا ،و لرً هجىش اهه ًجب ُلى
ت
جىاش وكّ الىٌام الداخلي اليظمت ملً ٌؼضل أثل ملً ُ 20لامل ،ل ن ًجِلل ملً وكلِه ةجمازٍلا د لت لي هلرا الحاللت،
د ت ًزىن ملمىن هرا املادة مىااجا مللمىن املادة  73مرسز  2وما ًل لا ،ةكلاات ةالى كلسوزة أن ًبـلل لي مظل لت أن
ًزىن ججُُم طلىخ الِامل ودزجت الخو الري ازجرمهً ،ىم دـىش الخو .
ولجللد اللسق املؼل تلسَ البسو ل

الىٌللام الللداخلي ُلللى املؤطظللاث ال ل حؼللضل أثللل مللً ُ 20للامل ،ظُللح ًجللب

ُل لل للا ادا ل للام إلاج ل لساحاث الجاهىهُل للت والخىٌُمُل للت املخِلجل للت الىٌل للام الل للداخلي ،دُل للح هل للف ُلل للى جل للىاش وكل للِه اليظل للمت
للمؤطظاث املؼضلت ثل مً ُ 20امل ًُ ،هسٍح جللمتن ذللس لي ميؼلىز وشازي  ،وسٍجلت جردتلًلت ُللى ملا ًجلب أن
ًخلمىه الىٌام الداخلي اليظمت لدا ،ؼزل ت
ًدش ُلى أألا ي ألاخسي مِىُت ىكّ هٌام داخلي .
وأماًُ مظخىي الىٌام الداخلي،اىجد أًلا ت
ت
للمؼسَ البسو ل مجازهلت املؼ تلسَ الجصائلسي ،دُلح هـلذ
جىطِا
امل للادة  122-34م للً ث للاهىن الِمل للل البسو ل ل ُل للى أن الىٌل للام ال للداخلي ًظ للدد ُل للى وجل لله الخـ للىؾ ةجل لساحاث جومُ للح
الخىٌللُم الخللاؾ الىٌااللت وألامللً داخللل املؤطظللاث والىزػللاث ،وال طللُما إلاج لساحاث املخلللمىت للي املللادة  3-230ال ل
جمتنُ-ىدما ًبسق الخولس ذللس -ػلسون اطلخِماش مِلداث الِملل ومِلداث الحماًلت البسدًلت وأدواث الـلىّ والخظللتل
الخوتللة ،وكلسوزة جرُُبدللا ملّ هملى نلامامللاث املواللب دىبُلرها ،والٌللسوا ال ل ٌظلخد ي ا لللا الِملاش وللب مللً زب
الِمل ةاى املؼازدت ي خلح ًسوا ج ف صحت وطلمت الِماش ةذا ذاهذ مخبح ُل لا.
دما ًخم جىكُح الجىاُد الِامت والدائملت املخِلجلت الخ دًلب ،وال طلُما همُِلت الِجىيلاث ودزجابللا ال ل ًمرلً
لسب الِمل اج اذها ،وأن ًى ح ألادزام املخِلجت ظجلىت اللدااَ ُلً الِملاش ألاجلساح ظظلب ملا ججخللُه امللادة -122
 41مً ثاهىن الِمل البسو  ،أو ما ججض ه إلاجباثُت الجماُُت ت
املومجت .
و ي ألاختل هـل ةاى الجىش أن الظلوت ال ًخمخّ الا زب الِمل داخل مؤطظخه ال ًلِب ا لا الىٌام اللداخلي
ي املؤطظت الجصائسٍت دوزا أطاطُا ،وةهما دوزا زاهىٍا  ،للُخمازاث الخالُت ::

-1قضت احملكمة العليا بقرار صادر يف  2004/07/13حتت رقم  293698بأنو" :ال يكف إيداع النظام الداخلي لدى حمكمة مقر ادلؤسسة األم،
لنفاذه يف حق فروعها ،وإمنا جيب إيداعو كذلك لدى حمكمة مقر الفرع".
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 -تأن املؼل تلسَ الجصائللسي دللاوش للي للادء ألامللس ةُوللاح الظلللوت الزاملللت لللسب الِمللل للي جظدًللد ألاخوللاح الجظللُمت
ُللً هسٍللح الىٌللام الللداخلي للىف املللادة  73مللً ثللاهىن  11/90ثمللل حِللدًلدا ،وهللصَ مىلله هللرا الـلللدُت جللاهىن 22/91
املؤز ي  1991/12/21مظاولت مىه لرمح أي اطخِماش مبسن لدرا الظلوت أو ت
حِظة ا لا.
 أن املؼل تلسَ الجصائللسي الخِللدًلث الر تلللة ال ل وزدث ُلللى املللادة  73ـللىؾ الدظللسٍح الخل دًا لللم ًللخمرًم للً ةًج للاد ؿ للُضت جىااجُل للت ألائُ للت حظ للخجُب للحاجل للت نثخـ للادًت املخم ل للت للي دماًل للت مـ للالح زب الِم للل ،والحاجل للت
نجخماُُلت املخم لللت لي دماًللت مىـلب الِمللل ملً أي ت
حِظللة ،واللدلُل ُلللى ذللس أن حِللدًل وةزلساح املللادة  73اطلخمس ةاللى
داًت ألامس  21/96املؤز ي .. 1996 /07/09
املطلب الثاني  :إعادة الاعخبار لدور النظام الداخلي في جأصيط صلطت رب العمل
و أمللا الحللدًح ُللً دوز الىٌللام الللداخلي للي ج طللِع طلللوت زب الِمللل للي ثللاهىن الِمللل الجصائللسي ،مجازهللت مللّ
هٌت ل لللا البسو ل ل  ،اىج ل للد أن الج ل للاهىن البسو ل ل جمت ل للم ىك ل للى ال ل للىف الج ل للاهىول ال ل للري ًب ل للسق الىٌ ل للام ال ل للداخلي ُل ل للى
ت
املؼسَ البسو ُلى ةجمازٍت وكّ الىٌام الداخلي داخل املؤطظلاث
املؤطظاث ذاث ألاوؼوت امل خلبت ،الجد اىف
أو امليؼللاث الـ للىاُُت أو الخجازٍ للت أو الصزاُُ للت أو امليؼ للاث إلادازٍ للت ذاث الو للا ّ الـ للىا ي أو الخج للازي ،ود للرا ال للدواوًٍ
الِامت والىشازٍت واملدً الحلسة والؼلسذاث املدهُلت والىجا لاث املدىُلت والؼلسذاث الخِاوهُلت  Sociétés mutualistesوهُ لاث
الل للمان نجخم للا ي ،ماُ للدا ذاث الو للا ّ إلادازي الِ للام ،والجمُِ للاث ،وذ للل هُ للت خاك للِت للج للاهىن الخ للاؾ مدم للا ذ للان
ػزلدا وملمىألا ةذا ما ذاهذ حؼضل ُلى ألاثل ُ 20امل.
اللري أجبلل املؤطظلاث املؼلضلت ل ل ُ 20لامل ُللى ألاثلل للسوزة وكلّ

وما ًلدٍ ُلى الىف الجاهىول البسو
هٌام داخلي ،أهه ت
ُدد ذل الؼسذاث والدُاث املِىُت ىكّ هٌام داخلي ود ت املدً الحسة ،وهرا ما ًمِد نهخجاد الري
وجدىللاا للمؼللسَ الجصائللسي اُمللا ً للف وجللىد ةجمللازي للىٌللام الللداخلي لللدي لللسب الِمللل الللري ٌؼل تلضل ُ 20للامل ،دون
جىكُح دثُح للمؤطظاث والدُ اث ال ًىومح ُل لا ذلس .
اخزللىن املدللً ال ل ذدسهللا املؼل تلسَ البسو ل حضوللل ججسٍمللا مٌِللم اليؼللان اململلازض داخللل الا للاب البسو ل  ،للي
دتن ذدس ت
املؼسَ الجصائسي أن أمس الىٌام الداخلي ً ف ذل هُ ت مظخ دمت حؼضل ُ 20امل اما اىت دون أن ًظدد
اليؼللاهاث ال ل ًج للب ُل ل للا وك للّ هٌ للام داخل للي ،وال للرا ًب للخح مج للاال لِ للدم الدث للت الط للُما وأن املؼ ل تلسَ الجصائ للسي أُو للل
الخُ للاز للي م للادة ثاهىهُ للت أخ للسي نمزاهُ للت وك للّ هٌ للام داخل للي لخل للس املؤطظ للاث ال ل حؼ للضل أث للل م للً  ُ 20للامل دون أن
ًبسق ُل لا ادالام ما جخلمىه ُادة ألاهٌمت الداخلُت .
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و ي ثساز لدا مؤز ي  ،2002/05/22ت
زسخذ مظرمت الىجم البسوظُت الدوز الري ًلِمه الىٌلام اللداخلي لي
جرملت الىف الجاهىول ،واُما ًليُ ،سق ملا جلمىه هرا الجساز:1
امِد جىًُبدا لِامل أجتل ي  1992/11/16أثدمذ مؤطظت ُاول ُ ،Pianiللى حظلسٍظه ظلبب ازجزا له لخول
جظُم ي ،1995/07/19ةزس مساثمت وظمت الرظىش ال ذان ًظملدا Contrôle d’alcoolémieوهى ٌظلىت ػلادىت داخلل
وزػت الِمل ،مً هسا مظؤوله املماػس ،و ي اليظمت ال ذاهذ ةًجا ُت ظظب 0,7دسام.
ومللا ذاهلذ امللادة  06ملً الىٌلام اللداخلي ملؤطظلت ُلاول  ،Pianiجلىف ُللى مىلّ الِملاش ملً اللدخىش ةالى أملادً
الِملل لي داللت طلرس ،ويل ن ًلخم نُخملاد ُللى جدلاش ثُلاض وظلمت الرظلىش  ،l’alcootestللىؿلىش ةالى مِسالت وظلمت طلرس
ت
الِامل الظائح للؼادىت أو الظُازة ،ادهه ،وللجىش ن ثلساز الدظلسٍح ذلان خالُلا ملً طلبب دجُجلل وج تلدي ،زا مجللع
ثلاح لىزدو  ،La cour d’appel de Bordeauxةالى الجلىش أن مساثملت وظلمت الرظلىش همجلا دزلام الىٌلام اللداخلي ،وةن
ذاهلذ هدُجءلللا ةًجا ُللت ،اللدن اللجللىح ةاللى جدللاش ثُللاض وظللمت الرظللىش  ،l’alcootestال ًزللىن مبل تللزا ةال ةذا ذللان الدللدا مىلله
جبللادي دالللت خوتلللة ،أو ةألائلللا للي الحللتن de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation
 ، dangereuseويالخااي الىؿىش ةاى وجىد خو ج دًا .
ولرلً ت
وزدا ُللى هللرا إلاججلاا الللري دلاوش مجلللع ثللاح لىزدو جبلًللسا ،الدن مظرمللت اللىجم البسوظللُت زأث أن
أدزللام الىٌللام الللداخلي ال ل حظللمح للاللجىح ةاللى مساثمللت مللدي وجللىد الِامللل للي دالللت طللرس داخللل أمللادً الِمللل ،للي
أدزللام مؼللسوُت هاملللا أألللا حظللمح مِاًىللت La contestationدالللت الظللرس مللً جدللت ،ومللً جدللت أخللسي لزللىن أن دالللت
الظرس هرا ت
حِسق ألاشخاؾ واملمخلزاث للخوس ،ؼزل ًؤدي ةاى حؼرُل خو خوتل constituer une faute grave
 ،de sorte qu’il peutويجلائه دما اـلً ،زىن مجلع ثلاح ىزدو ثد اخالت الىـىؾ املؼاز ةل لا.
ولد ل للرا ألاط ل للماب ث ل للسزث مظرم ل للت الل ل لىجم البسوظ ل للُت هج ل للم وةلض ل للاح ثل ل لساز مجل ل للع ثل ل للاح ل للىزدو امل ل للؤز ل للي
 ،1999/10/01وةدالللت مىكللىَ الجلللُت وأهساادللا ُلللى الحالللت ال ل ذاهللذ ُل لللا ثمللل ؿللدوز هللرا الج لسازُ ،لللى مجلللع
ثلاح جىلىش.
وذاهذ مظرمت اللىجم البسوظلُت ثلد أدلدث اجخملاَ جمُلّ دسادلا جلساز لدلا ملؤز لي  18ملازض  1998مبلادا
أن الجاُدة ألادال هبِا للِامل ي ال

ًخم الِمل الا ،ي دالت جىاشَ املـادز . 2

Le résumé de l’arrêt de la cour de cassation est le suivant : « le règlement intérieur s’impose à tout les membres du

1

personnel comme au chef d’entreprise, des lors qu’il est régulièrement prescrits, il constitue un acte réglementaire
de droit privé ».
voir gilles Auzera, Emmauel Dockès droit du travail dalloz 30 edition 2016 page 84 .

2
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املا لمىللا مللً هلرا الجلساز أن الىٌللام اللداخلي للي ُللالم الؼللضل البسو ل ٌ ،ظللاهم للي جبُِلل الللىف الجللاهىول للي
املُدان ،ادل دالت الظرس داخل أمادً الِمل ،دظب املادة 73مً ثاهىن 11/90الجصائسيً ،مرً للىٌام اللداخلي أن
ً للىف ُل للى دُبُ للاث الىؿ للىش ةا للى مِسا للت م للدي جىاج للد الِام للل للي دال للت ط للرس ،دظال للت ذدسبل للا ه للرا امل للادة ُ ،للً هسٍ للح
املساثمت الومُت البجائُت؟
همِا ،دظب إلاهاز الجاهىول امل ـف لخىٌُم الىٌام الداخلي ي الجصائس ،ال ًمرً أن وِخجلد لي ذللس ،وهلى
مللا ٌؼللزل مؼللرل دجُجُللا مللً دُللح الخومُللح ،ةذا جُللذ املللادة  73مللً ثللاهىن ُ 11/90لللى دالدللا ،ويجللل إلاهللاز الجللاهىول
للىٌام الداخلي ُلى داله هى قخس ..
املطلب الثالث  :ألاحكام املخعلقت بالخعضف في اصخعمال الضلطت لغرض الخحرظ الجنس ي
وأختلا أن ًخلمً الىٌلام اللداخلي جلردتلا ا دزلام املخِلجلت الخِظلة لي اطلخِماش الظللوت لضلسق الخظلسغ
الجي

ظظب ملا ججخللُه امللادجتن  122-46و 122-47ملً ثلاهىن الِملل البسو ل  ،وأن ًىلىا أًللا ُللى كلسوزة مىِله

أًت ممازطت جخلمً جظسػا مِىىٍا .
ومللً جاهللب عخللس ،هللف املؼل تلسَ البسو ل

ت
للي املللادة ُ 36-122لللى أهلله ال ًـللمح الىٌللام الللداخلي مومجللا ةال ةذا

خلل للّ ل ل لسأي لجىل للت املؤطظل للت ،أو ل للي دُاالل للاُ ،لل للى مم لل للي الِمل للاش ،وُلل للى لجىل للت الىٌاال للت وألامل للً ُىل للدما ًخِلل للح ألامل للس
اخخـاؿدا ،وبِد أن حِول هرا اللجان زأ لاً ،خم ُسكه مساىثا يسخ مً هرا قزاح ُلى مبدؽ الِمل .
ت
املؼسَ البسو  ،أن الىٌام الداخلي ي املؤطظاث البسوظُت أاسد له
اىا ح مً خلش اطخِساق ما جاح ه
الجللاهىن مللىاد جىكللُظُت واطللِت ،ال مللً دُللح ةُللدادا ،وال مللً دُللح املىاكللُّ ال ل ًدىاولدللا ،وهللرا للي الحجُجللت ًجِللل
مىه هٌاما ت
مرمل ملا ججخلُه الىـىؾ الجاهىهُت لجاهىن الِمل.
وٍمرللً ىللاحا ُلُلله أن ًزللىن الىٌللام الللداخلي م ا للت ج طللِع عخللس لظلللوت زب الِمللل ،ج طللِع ال ٌِ ل اجللى
ةُوائه الظلوت دون جبُلتن لحلدودها ،لل للسوزة أن ًى لح مالله وملا ُلُله ملً دجلىت و الاماملاث ،الدذا ذلان ٌظلخوُّ
ت
الخِظ للة للي اط للخِماش
جظدً للد الِجىي للاث وال للدزجاث املىجم للت للخ دً للب ،اده لله م للً جاه للب عخ للس مل للصم الخ للردتل مبد للىم
ت
الخظسغ الجي
الظلوت طىاح حِلح ألامس

أو املِىىي ..

ه للرا م للا ً للىجف الىـ للىؾ الجاهىهُ للت الجصائسٍ للت املخِلج للت الىٌ للام ال للداخلي ،ال ل ه م للل أن ٌِم للل ُل للى ةزسائل للا
مظخجمل ظُح ًخظىش الىٌام الداخلي ي همُِخه ةاى وزُجت ملصمت لزل أُلاح الدُ ت املظلخ دمت ،وللسئِع املؤطظلت
هبظه ،وٍـمح ةجساحا جىٌُمُا للجاهىن الخاؾ .
املؼسَ الجصائسي ،ومً خلش كِة إلاهاز الجاهىول الري ت
ت
خــه للىٌام الداخلي ،أن زب
وٍمرً الجىش أن
الِمللل ثللد ًءلللاون للي دُبُللت ةُللداد هللرا الىٌللام الللداخلي ،للل د للت مبؼللُت الِمللل ال ل طللُِسق ُل لللا ضُللت اُخمللادا
طىا لً جمدش جددا ي جىجُه زب الِمل دىش ملمىن الىٌام الداخلي ةذا داب ُىه الخدثُح ي ةُلدادا ،تةملا لِلدم
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زدمءلا ي ذلس لِلمدا أن الىٌام الداخلي ال ًخم إلاُخماد ُلُله ذالجاُلدة الجاهىهُلت ،أو ن أُىاأللا "مبدشل الِملل" دتلل
ثادزًٍ ُلى ذلس ،لِدم دزاًءلم الزااُت دزام ثاهىن الِمل.
و لخ حُح إلاهاز الجاهىول للىٌام الداخلي ،ادهه ال د مً اج اذ إلاجساحاث الخالُت:
 -1جسطللُة دماًللت نثخـللاد الللىه

خِصٍللص دوز الىٌللام الللداخلي الظللما خلللمُىه علُللاث ثاهىهُللت أخللسي دخىىَللّ

الِجىياث املبسوكت ُلى مً ًلس كسزا ُمدًا ممخلزاث املؤطظت أو طتلها الحظً.
 -2ةُوللاح مزاهللت ثاهىهُللت مصللجِت للىٌللام الللداخلي للتن الِمللاش و أزيللاب الِمللل للي جمُللّ مجللاالث الِلثللت املبلمللت
ُحلما.
 - 3كللسوزة وكللّ الىٌللام الللداخلي للمؤطظللت دػلساخ جمُللّ الِمللاش املىخمللتن لدللا ،ومدمللا ذللان ُللدد الِماش،أثللل أو
أدال مً ُ 20امل .
 – 4ا للسق ةجمازٍ للت وك للّ الىٌ للام ال للداخلي داخ للل املؤطظ للاث أو امليؼ للاث الـ للىاُُت أو الخجازٍ للت أو الصزاُُ للت أو
امليؼ للاث إلادازٍ للت ذاث الو للا ّ الـ للىا ي أو الخج للازي ،ود للرا ال للدواوًٍ الِام للت والىشازٍ للت واملد للً الح للسة والؼ للسذاث
املدهُت والىجا اث املدىُت والؼلسذاث الخِاوهُلت  Sociétés mutualistesوهُ لاث الللمان نجخملا ي ،مدملا ذلان ُلدد
الِماش املىخمتن لدا .

الخاجم ــت
ي خاجمت هرا المظح جىؿلىا ةاى ما ًلي:
 -1أن الخِ ل تلدًل الج للاهىول ال للري ًج للب أن حظ للخبُد مى لله املؤطظ للت الجصائسٍ للت ه للى نهخج للاش م للً نُخم للاد الرل للي ُل للى
الدؼللسَّ الللري ًلللّ ثىاُللد ثاهىهُللت مُِىللت ججللسق ُلللى هس للي ُلثللت الِمللل ،ةاللى الىٌللام الللداخلي دمـللدز ال ًجللل
ًُ املـدز الدؼسَعي.
-2أن جلخم مساجِللت أدزللام الجللاهىن  11/90املللىٌم لِلثللاث الِمللل ل خلر للي الحظللمان قزللاز الىاجمللت ُللً الامامللاث
الجصائس الدولُت و ما جبسكه الِىملت اثخـادًا و اجخماُُا و طُاطُا.
 -3لللً ًزللىن هىللاخ اطللد ماز للالىجتلة ال ل جسدللب ا لللا الظلللوت الظُاطللُت ةذا لللم ًللخم السجللىَ ةاللى مللا ًجخلللُه ممللدأ
طلوان إلازادة و ما ًىجم ُىه مً أهٌمت داخلُت جسسخ طلوت زب الِمل دجائد للمؤطظت .

ومن الخوصياث التي نقترحها في هدا البحث،ماًلي :
 ةُ للادة ؿ للُادت امل للادة  73م للً ث للاهىن  11/ 90الِ للدش و امل للخمم  ،دُو للاح د للح وا للح و ؿ للسٍح ل للسب الِم للل لليجرُُلة أخولاح خوتللة ُللى أأللا جظلُمت هبلُح الدظلسٍح الخل دًا واجلا للىٌلام اللداخلي ،ملّ ةخللاَ دللس ملساثملت ثابل
املىكىَ ـىؾ ادخمالُت الخِظة ي اطخِماش هدا الحح .
مجلت العلوم الضياصيت و القانون  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املركس الدًمقراطي العربي  .برلين املانيا

310

طرورة حعسيس دور النظام الداخلي للمؤصضت في الخعدًل املرجقب لقانون العمل الجسائري

د /جيرش مراد

ةُللادة ؿ للُادت امل للىاد املظ للددة ل للدوز الىٌ للام ال للداخلي ؼ للزل ًجِلد للا دت للل مخىاثل للت م للّ م للىاد أخ للسي ُل للى ؿ لللتالىٌ للام ال للداخلي ،مىج للىدة للي ث للىاهتن أخ للسي ،ذاملل للادة  33مر للسز م للً ث للاهىن  02/ 90املخِل للح الىثاً للت م للً ال ماُل للاث
الجماُُت ي الِمل و حظىٍءلا و ممازطت دح إلاكساب املِدش و املخمم ،و ال أُوذ لي البجلسة ال اهُلت محللا الحلح للسب
الِمللل للي اج للاذ إلاجلساحاث الخ دًبُللت املىـللىؾ ُل لللا للي الىٌللام الللداخلي  ،للالسدم مللً أن جلللس إلاجلساحاث الخ دًبُللت لللم
ٌِد مـدزها الىٌام الداخلي  ،ن الخىثة الجما ي ًُ الِمل خسثا دزام الجاهىن ٌِ 02/ 90د خوا مدىُا جظُما
ً لّ للمادة  73مً ثاهىن  11/ 90املِدش و املخمم ،و ال درا محلا دوز الىٌام الداخلي ي جظدًد الخو الجظُم
الخِ للدًل  29/ 91امل للؤز للي ، 1991/ 12/ 29دون مساُ للاة م للا جل للمىخه امل للادة  33مر للسز م للً ث للاهىن  02/ 90املخِل للح
الىثاًت مً ال ماُاث الجماُُت ي الِمل و حظىٍءلا و ممازطت دح إلاكساب املِدش و املخمم ؟
 اسق ةجمازٍت وكّ الىٌام الداخلي ُلى املؤطظاث دون الىٌس ةاى ُدد ُمالدا د ت وللى ذاهلا ُلاملتن ازىلتن ،ودلس ضُت جسطُة دوز الىٌام الداخلي للمؤطظت دمـدز منه ي جىٌُم ُجىد الِمل و جوىٍس لضت الخباوق تن هس ي
ُلثت الِمل.
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جفاعل البرملان املغربي مع الحركاث الاختجاجيت :خالت خراك الريف
The Moroccan parliament reacted to protest movements:
“Hirak Rif” case

ط.د/مدمد مالح -كليت الحلوق ،جامعت مدمد ألاول ،وجدة ،املغرب
امللخص :

تقود احلركات االحتجاجية سلطة مضادة ذات مفعوؿ مؤثر على آليات الوساطة التقليدية .ىذا ما أظهره "حراؾ الريف" الذي كانت لو
تداعيات على الوضع السياسي واحلقوقي دبنطقة الريف ادلغريب  ،و على توازنات النظاـ السياسي للمملكة بشكل عاـ .من ىذا ادلنطلق شكل
التفاعل الربدلاين مع ىذه احلركة االحتجاجية اختبارا حقيقيا دلدى قدرة الربدلاف ادلغريب على القياـ بأدواره الدستورية ،خاصة على مستوى سبثيل
ادلواطنني و محاية حقوقهم وحرياهتم ،ومراقبة عمل األجهزة احلكومية .ترصد ىذه الورقة البحثية أوجو التفاعل الربدلاين مع "حراؾ الريف" من خبلؿ
ربليل كمي لآلليات اليت اعتمدىا كل من رللسي النواب وادلستشارين يف إثارة تداعيات احلراؾ على مستوى ادلؤسسة التشريعية ،وإبراز مظاىر
احملدودية يف ذلك.ورصد بعض ادلفارقات اليت ميزت خطاب الفاعلني السياسيني يف تفاعلهم مع احلراؾ.
الكلمات المفتاحية :البرلمان ـ التفاعل البرلماني ـ األحزاب ـ حراك الريف ـ االحتجاج
Summary:
Protest movements leads counter-power affecting traditional mediation mechanisms, clearly
demonstrated by the “Hirak Rif”, which had repercussions on the Rif situations, and on the balance of the
political system in Morocco in general. The parliamentary interaction with this protest movement was a real
'test for the Moroccan parliament's ability to play its constitutional roles, especially in the level of citizens
representation, protection of their rights and freedoms, and monitoring the government. This paper monitors
the interaction of Parliament with the “Hirak” by analyzing the mechanisms adopted by both the House of
Representatives and the advisers stir up the issue on the legislative level, highlighting the limits of it, and the
differences that have characterized the discourse of parliamentary political actors in their interaction with it.
 Parliamentary interaction.ـ Keywords:Protest -Hirak Rif –Parliament –political parties
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ملدمت:
جٓهغ الخغ٧اث الاحخماُٖت والاخخجاحاث صازل ؤوؿا ١الضولت ،وهي حؿتهض ٝفي الٛالب الؿلُاث الغؾمُت
التي حٗمل ٖلى بخضار الخُٛحراث و الانالخاث التي حؿخجُب إلاُالب اإلادخجحن.1وبطا ٧ان الاخخجاج ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫
الخٗبحرًٖ جباًً اإلاهالح وازخال ٝالغئي مً ألامىع الُبُُٗت في ؤي مجخم٘ٞ ،ةن جضبحرها والخٗامل مٗها مً حاهب
الضولت ٢ض ًخم مً زال ٫ججاهلها ؤو به٩اعها ؤو ٢مٗها ومىٗها مً الخٗبحر ًٖ طاتها ،ؤو الاٖترا ٝبها وبصاعتها و ٤ٞههج
ؾلميٞ .الخضبحر الضًم٣غاَي لالزخالٞاث والهغاٖاث ًبضؤ مً الاٖترا ٝبكغُٖت وحىصها ،وؤنها ال جمشل تهضًضا ًًٗ٠
وخضة اإلاجخم٘ ،وؤن ٢ىة اإلاجخم٘ وجماؾ٨ه ًيبٗان مً خ ٤ألاٞغاص والجماٖاث في الخٗبحر ًٖ مهالخهم بك٩ل ؾلمي
وقغعي .2وٖىض الخضًث ًٖ الضولت ٞةهىا هخدضر ًٖ ماؾؿاث صؾخىعٍت عؾمُت جمخل ٪ؾلُت ال٣غاع.وهىا ًبرػ صوع
البرإلاان مً زال ٫ما ؤؾىض له الضؾخىع مً ووْائ ٠في الخمشُل والىؾاَت والدكغَ٘ ،ومغا٢بت ٖمل الخ٩ىمت وؤحهؼتها
ً
ًٞاء عخبا لبلىعة آلاعاء ويمان جىىٖها وجباًنها،
اإلاسخلٟت،وجُُ٣م الؿُاؾاث الٗمىمُت .وجىٞغ الضًم٣غاَُت البرإلااهُت
واإلاؿاهمت في بٚىاء الى٣اف والخىاع الٗمىمُحن وجم٨حن البرإلااهُحن مً الخهىٖ ٫لى البُاهاث واإلاٗلىماث ال٩اُٞت التي
مً قإنها ؤن حؿهم في خل ؤلاق٩االث الاحخماُٖت٦ .ما حؿاهم الضًم٣غاَُت البرإلااهُت في خماًت اإلاىاَىحن ،وحٗل
البرإلاان ماجمىا ٖلى خماًت الغنُض الظي عا٦مخه البالص في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وطل ٪مً زالٞ ٫غى الغ٢ابت ٖلى
الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في الخ٩ىمت ٖبر ٖضة آلُاث مشل الؿاا ٫البرإلااوي ،ؤو خَ ٤غح مىيىٕ للمىا٢كت ،ؤو خ٤
بحغاء جد ٤ُ٣وخ ٤الاؾخجىاب.3
أهميت املوضوع:
ٌؿخمض اإلاىيىٕ ؤهمُخه مً اإلا٩اهت التي جدخلها ماؾؿت البرإلاان٦ ،ألُت للضًم٣غاَُت الخمشُلُت ،وؤصاة
للىؾاَت اإلاجخمُٗت ،باإلياٞت بلى وُْٟخه الغ٢ابُت ٖلى الٗمل الخ٩ىمي وؤحهؼجه اإلاسخلٟت .و جٟغى هظه اإلا٩اهت ٖلى
البرإلاان الخٟاٖل م٘ مٓاهغ الخىجغ الاحخماعي وم٘ مُالب اإلادخجحن والخإزحر في مؿاع الاخخجاحاث وؾبل جضبحرها
والخغم ٖلى ؤن ً٩ىن الخضبحر الخ٩ىمي للكإن الٗام مخمحزا ببىاء حؿىع الش٣ت بحن الضولت واإلاىاًَ ،وجغؾُش ُ٢م
الضًم٣غاَُت ،والخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،واإلادآٞت ٖلى الؿلم الاحخماعي ،واخترام خ٣ى ١الاوؿان .في ْل
ج٨غَـ صؾخىع  2011و٢اهىن الخغٍاث الٗامت للخ ٤في الاخخجاج َاإلاا ٧ان اخخجاحا ؾلمُا ،وال ٌك٩ل تهضًضا ؤو
زُغا ٖلى الىٓام الٗام وٖلى اإلامخل٩اث الٗامت والخانت ،وهي الخانُت التي الػمذ خغا ٥الغٍ ٠بلى خض بُٗض.
إشكاليت الدراشت:
جدخل اإلااؾؿت البرإلااهُت صازل الهىضؾت الضؾخىعٍت م٩اهت مخمحزة باٖخباع ؤًٖاء البرإلاان ٌؿخمضون هُابتهم
مً ألامت ،وما ً٣خط ي طل ٪مً جمشُلهم للكٗب ؤخؿً جمشُل ،والُ٣ام بىْائٟهم التي خضصها لهم الضؾخىع ،وجهبذ
1ػ ىانك جونستوف ،الدوؿ واحلركات االجتماعية ،ترمجة أمحد زايد ،ادلركز القومي للرتمجة ،القاىرة ،الطبعة األوىل ،2018 ،ص9 .
2ػ علي الدين ىبلؿ ،االنتقاؿ إىل الدميقراطية :ماذا يستفيد العرب من ذبارب اآلخرين؟ ،سلسلة عامل ادلعرفة ،العدد  ،479ديسمرب  ،2019ص.17 .
3
Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2ème édition, Paris, Puf, 1998, p. 155
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مهامهم ؤ٦ثر حؿامت زالٞ ٫تراث ألاػماث والخىجغاث الاحخماُٖتٞ .ةلى ؤي خض ٌٗ٨ـ الخٟاٖل البرإلااوي م٘ اخخجاحاث
خغا ٥الغٍ ٠اإلا٩اهت التي زو بها صؾخىع 2011ماؾؿت البرإلاان ،والىْائ ٠الجضًضة التي ؤهُُذ بها بن ٖلى مؿخىي
الخمشُل والىؾاَت ،ؤو ٖلى مؿخىي الغ٢ابت وجُُ٣م الؿُاؾاث الٗمىمُت.
الفرضياث:
جداو ٫الىع٢ت ؤلاحابت ًٖ بق٩الُت الضعاؾت اهُال٢ا مً الٟغيِخحن الخالُخحن:
ــإبضي مجلس ي البرإلاان اإلاٛغبي ،اهُال٢ا مً وْائٟهما الضؾخىعٍت٢،ضعا مهما مً الاهخمام باخخجاحاث خغا ٥الغٍ٠
وجضاُٖاجه في بٗضيها الخ٣ىقي والاحخماعي ،و٧ان جٟاٖله مازغا في مؿاع الاخخجاحاث.
ــحجم الخٟاٖل الظي ؤبضاه البرإلاان اإلاٛغبي م٘ اخخجاحاث خغا ٥الغٍ ٠ال ٌٗ٨ـ الىْائ ٠التي ؤهاَها الضؾخىع بهظه
اإلااؾؿت بن ٖلى مؿخىي الىؾاَت ؤو ٖلى مؿخىي مغا٢بت الخضبحر الخ٩ىمي لهظه الاخخجاحاث ،مما حٗل جإزحره في
مؿاع ألاخضار ً٩اص ً٩ىن مىٗضما.
للخد ٤٣مً الٟغيِخحن جدبٗذ الضعاؾت جٟاٖل الٟغ ١واإلاجمىٖاث البرإلااهُت مً زال ٫وكغة مضاوالث مجلـ
الىىاب ومجلـ اإلاؿدكاعًٍ اإلايكىعة بالجغٍضة الغؾمُت للبرإلاان ما بحن ماي  2017ونهاًت  .2019واٖخماصا ٖلى املىهج
الوصفي التدليلي،جم الى٢ى ٝبالغنض والخدلُل ٖىض ؤهم مٗالم الخٟاٖل التي ؤبضاها البرإلاان بٛغٞخُه م٘ اخخجاحاث
خغا ٥الغٍ ٠وجضاُٖاجه (ؤوال) .زم الى٢ىٖ ٝىض مٓاهغ الخباًً واإلادضوصًت التي محزث هظا الخٟاٖل (زاهُا).
أوال :معالم التفاعل البرملاوي مع خراك الريف
بن اإلاخدب٘ للخٟاٖل البرإلااوي م٘ مل ٠اخخجاحاث خغا ٥الغٌٍ ٠ؿخىٟ٢ه ؤمغًٍ مهمحن ؤولهما ًسو جإزغ
اإلااؾؿت البرإلااهُت في الخٟاٖل م٘ الخغا ٥والُ٣ام بضوعها في جدب٘ و جإَحر الاخخجاحاث.ؤما ألامغ الشاوي ُِٞؿائل مضي
جُٟٗل البرإلاان إلاا ًمخل٨ه مً ازخهاناث ع٢ابُت ٖلى الخضبحر الخ٩ىمي لهظا الخغا ٥ماٖضا اللجىء اإلاخإزغ بلى ألاؾئلت
البرإلااهُت.
1ـ جأخر التفاعل البرملاوي مع الحراك:
جدخل اإلااؾؿت البرإلااهُت في ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة نلب وحىهغ اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت ،وحك٩ل ؤخض
الًماهاث ألاؾاؾُت لخماًت الخ٣ى ١والخغٍاث ،ولبىاء صولت ال٣اهىن ب٩ل ما جدُل ٖلُه مً مٗاوي وصالالث .وفي
الخجغبت اإلاٛغبُت ٣ٞض زى ٫الضؾخىع اإلاٛغبي ٖضة نالخُاث للماؾؿت الدكغَُٗتٚ ،حر ؤن اإلاماعؾت البرإلااهُت في اإلاٛغب
ٖلى مضي ؤػٍض مً هه٢ ٠غن ؤٞغػث الٗضًض مً الؿلبُاث التي َبٗذ الٗمل البرإلااوي ألؾباب مخٗضصة منها ما ًغجبِ
بالجاهب الدكغَعي ،ومنها ما ٌٗىص بلى همِ الا٢ترإ ،وبلى َبُٗت الش٣اٞت الؿُاؾُت الؿائضة لضي الٗضًض مً الٟاٖلحن
البرإلااهُحن والىسب الؿُاؾُت .وَٗخبر ؾاا ٫الٟٗالُت ؤهم ه٣اٍ يٗ ٠الٗمل البرإلااوي مٛغبُا.1

1ػ أمحد مفيد" ،ادلمارسة الربدلانية بادلغرب وإشكالية الفعالية" ،اجمللة ادلغربية للسياسات العمومية ،العدد  ،2016 ،20ص.240 .
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جغجبِ ٗٞالُت ألاصاء البرإلااوي بٟٗالُت الٗمل الؿُاس ي والخؼبي ،وهى ما جُغ٢ذ له الٗضًض مً الضعاؾاث
زهىنا في حاهب جإزحر الىٓام الخؼبي ٖلى الٗال٢ت بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت و الغؤي الٗام ،وبطا ٧ان الىٓام الخؼبي
ٌك٩ل بَاعا لخمشُل الغؤي الٗامٞ ،ةهه في آلان هٟؿه ً٩ىن جمشُال مكىها هدُجت اللجىء بلى ُ٢اؽ صعحت الخمشُل ً
بىاء
ٖلى ٖضص ألانىاث التي خُٓذ بها ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وٖضص اإلا٣اٖض التي خاػتها في اإلاجالـ الىُابُت .في خحن ؤن هظا
اإلاكهض ًب٣ى مسخال في ْل اٖخماص ؤهٓمت وج٣ىُاث اهخسابُت ال حٗبر ًٖ جمشُلُت خُ٣ُ٣ت .1ولٗل هظه الهىعة جىُب٤
ٖلى الخجغبت البرإلااهُت اإلاٛغبُت بلى خض بُٗض ،خُث ؤن همِ الا٢ترإ اإلاٗخمض في اإلاٛغب ال ٌؿاهم في ٖ٣لىت اإلاكهض
الؿُاس ي ،ب٣ضع ما ًاصي بلى بل٣ىخه وحكخِذ ألانىاث بالك٩ل الظي ًجٗل مً ج٩ىًٍ ؤٚلبُت بغإلااهُت وخ٩ىمُت
ميسجمت ؤمغا نٗب اإلاىا .2٫وبطا ؤيٟىا بلى طل ٪يٗ ٠اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ٞةن الخمشُل البرإلااوي ًهبذ مكىها
بك٩ل ؤ٦بر.
ل٣ض ق٩لذ اخخجاحاث خغا ٥الغٍ ٠مد٩ا ؤمام ألاصاء البرإلااوي اإلاٛغبي لُ٣اؽ ٗٞالُخه في مىاحهت ؤلاق٩االث
الاحخماُٖت والؿُاؾُت الُاعئت ،في ْل ما ًسىله الضؾخىع لألخؼاب الؿُاؾُت مً ؤصواع مهمت في جإَحر اإلاىاَىاث
واإلاىاَىحن وج٩ىٍنهم الؿُاس ي ،وحٗؼٍؼ اهسغاَهم في الخُاة الىَىُت ،وفي جضبحر الكإن الٗام ،وفي الخٗبحر ًٖ بعاصة
الىازبحن ،واإلاكاع٦ت في مماعؾت الؿلُتٖ ،لى ؤؾاؽ الخٗضصًت والخىاوب ،بالىؾائل الضًم٣غاَُت ،وفي هُا١
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت (الٟهل  7مً الضؾخىع اإلاٛغبي لؿىت  .)2011ويمان م٩اهت للمٗاعيت البرإلااهُت جسىلها
خ٣ى٢ا ،مً قإنها ؤن جم٨نها مً النهىى بمهامهاٖ ،لى الىحه ألا٦مل ،في الٗمل البرإلااوي والخُاة الؿُاؾُت،...
واإلاكاع٦ت الٟٗلُت في مغا٢بت الٗمل الخ٩ىمي ،ال ؾُما ًٖ َغٍ ٤ملخمـ الغ٢ابت ،ومؿاءلت الخ٩ىمت ،وألاؾئلت
الكٟىٍت اإلاىحهت للخ٩ىمت ،واللجان الىُابُت لخ٣ص ي الخ٣ائ( ٤الٟهل  .)10وباإلياٞت بلى مماعؾت الؿلُت
الدكغَُٗت ً٣ىم البرإلاان بمغا٢بت ٖمل الخ٩ىمت ،وجُُ٣م الؿُاؾاث الٗمىمُت (الٟهل  .)70هظه ألاصواع الضؾخىعٍت
للبرإلاان جىٞغ آلُاث مهمت ألًٖائه مً ؤحل الخٟاٖل م٘ الخغا ٥اإلاجخمعي وجُُ٣م ؤصاء الٟاٖل الخ٩ىمي في الخٗاَي
مٗه ،وٞغى الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلُه ،والاهخ٣ا ٫مً مجغص واحهت خضازىٍت آللُاث ٖخُ٣ت إلاماعؾت الؿلُت ،3بلى
ماؾؿت ٞاٖلت ومازغة في اجساط ال٣غاع وجضبحر ألاػماث الاحخماُٖت والؿُاؾُت.
اهُل٣ذ اخخجاحاث خغا ٥الغٍ ٠في ق٩ل اخخجاحاث طاث َاب٘ جًامني الخدامي ٖلى بزغ الىٞاة اإلاإؾاوٍت
للمىاًَ مدؿً ٨ٞغي "َدىا" في آلُت لً ِٛالىٟاًاث ،وطل ٪بالكاعٕ الٗام وؤمام م٣غ اإلاٟىيُت ؤلا٢لُمُت لألمً
الىَني بالخؿُمت وم٣غ اإلاد٨مت الابخضائُت ،وبدًىع ٖضص مً ممشلي الؿلُت اإلادلُت .وبٗض ٞترة مً الهضوء ،وٖلى بزغ
ج ٠ُُ٨الً٣اء للخاصر ب٩ىهه هاججا ًٖ ال٣خل ٚحر الٗمض صون الالخٟاث بلى الكُِ في اؾخٗما ٫الؿلُت اإلااصي
بلُهَٟ ،ذ ٖلى الؿُذ ؤػمت ز٣ت ٖمُ٣ت بحن الؿا٦ىت والهُئاث اإلاكغٞت ٖلى الخد٩ٞ ،٤ُ٣اهذ الىدُجت ٖضم ٢بى٫
ألاخ٩ام الً٣ائُت الهاصعة ججاه اإلاخىعَحن في الخاصر .وؾاهم طل ٪في بخُاء طا٦غة الغٍ ٠الجماُٖت الجغٍدت
1ػ موريس دو فرجييو ،األحزاب السياسية ،ترمجة علي مقلد وعبد احلسن سعد ،اذليئة العامة لقصور الثقافة ،2011 ،القاىرة ،ص.374 .
2ػ أمحد مفيد ،ادلرجع السابق ،ص.246 .
3
-Maurice -Pierre Roy, Les régimes politiques du Tiers-Monde, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977, p
566.
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مجضصا ،واهبٗث ،مً حضًض ،مل ٠الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١الاوؿان التي ٖاقتها اإلاىُ٣ت مىظ اهخٟايت  58ـ ،59
مغوعا باهخٟايت ًىاًغ  1984و ألاخضار التي عا ٤ٞاخخجاحاث خغ٦ت ٞ 20براًغ في ٧ل مً الخؿُمت وبلضة بني
بىُٖاف،ونىال بلى خاصر وٞاة مدؿً ٨ٞغي ألالُم.وهى ما ػاص مً حٗمُ ٤خالت مً اوٗضام الش٣ت بحن ؾ٩ان اإلاىُ٣ت
والضولت .1و٢ض ق٩ل ؤلاٖالم ؤلال٨ترووي ،في هظا الخًم ،همىطحا لؿلُت مًاصة ،مىضصة باالهؼال٢اث والاهتها٧اث
وألاٗٞا ٫الخٗؿُٟت اإلاغج٨بت باؾم الضولت .ولٗبذ مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي صوعا خاؾما في حٗبئت الغؤي الٗامًٖ ،
َغٍ ٤ه٣ل ألازباع والضٖىة بلى الاخخجاج .وخًغ البٗض الخاعٍخي والهىٍاحي بك٩ل م٨شٗ٦ ٠ىهغ مٗبئ بلى حاهب
ال٨غامت ونُٛتها الؿلبُت "الخگغة".وبطا ٧اهذ مهلخت الضولت ج٣خط ي ج٣ىٍت وصٖم ماؾؿاث الىؾاَت الاحخماُٖت في
مشل هظه الٓغو ،ٝلخس ٠ُٟخضة الجزاٖاث الاحخماُٖتٞ ،ةهه في خالت خغا ٥الغٍ ٠لىخٔ ُٚاب هظه اإلااؾؿاث ًٖ
مؿغح ألاخضار .خُث ا٢خهغ ألامغ ٖلى الؼٍاعاث التي ٢ام بها ٖضص مً الىػعاء للمىُ٣تُٞ ،ما ْلذ خغ٦ت الاخخجاج
جدىامى ٖلى مضي ؾبٗت ؤقهغَُ .لت هظه اإلاضة بُ٣ذ اإلااؾؿت البرإلااهُت ٚائبت ؤو مُٛبت بالغٚم مً ؤلام٩اهُاث التي
ًدُدها الضؾخىع زانت ٖلى مؿخىي حكُ٨ل لجىت لخ٣ص ي الخ٣ائ ،٤م٘ ؤن حكُ٨ل لجان هُابُت لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤في
ؤخضار احخماُٖت لِـ باألمغ اإلاؿخجض ،بط ؾب ٤للماؾؿت الدكغَُٗت ؤن ق٩لذ لجان هُابُت لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤في
ؤخضار احخماُٖت ؾاب٣ت مشل لجىت ج٣ص ي الخ٣ائ ٤التي حك٩لذ ٖ٣ب ؤخضار ٞاؽ في صحىبر ٖ ،1991لى بزغ
ؤلايغاب الٗام الظي صٖذ بلُه ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل ،والاجداص الٗام للكٛالحن وجم جىُٟظه في ٞاجذ
صحىبر  1990اخخجاحا ٖلى ؤويإ الٗما٢ ،٫بل ؤن ًخُىع الىي٘ وٍخدى ٫بلى مىاحهاث ؾ ِ٣زاللها ٖضص مً
الطخاًا .وج٩ىهذ اللجىت بىاء ٖلى ملخمـ ج٣ضمذ به عئاؾت مجلـ الىىاب آهظا ،٥هُابت ًٖ ٧اٞت ألاَغا ٝواإلاىٓماث
الؿُاؾُت والى٣ابُت .ووا ٤ٞاإلالٖ ٪لى حكُ٨ل هظه اللجىت التي يمذ ًٖ 25ىا ،منهم  9ؤًٖاء مً اإلاٗاعيت٦ .ما
جم حكُ٨ل لجىت هُابُت لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤فيً18ىهُى  2008خى ٫الاخخجاحاث التي ٖغٞتها مضًىت ؾُضي بٞني .بياٞت
بلى حكُ٨ل لجىت هُابُت ؤزغي في  27هىهبر  2011لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤خى" ٫ؤخضار ا٦ضًم بًؼٍ "٪وؤٖما ٫الٗى٠
والكٛب التي قهضتها مضًىت الُٗىن.2وٍشحر حٗثر حكُ٨ل لجىت لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤في خغا ٥الغٍ ،٠بالغٚم مً صٖىة
بٌٗ الٟغ ١بلى طلً ،3٪شحر الدؿائ ٫خى ٫ألاؾباب التي خالذ صون جُٟٗل هظا الضوع الضؾخىعي اإلاهم إلااؾؿت البرإلاان
في مماعؾت الغ٢ابت ٖلى ؤٖما ٫الخ٩ىمت .بالغٚم مً حؿامت ألاخضار التي محزث خغا ٥الغٍ ٠وآزاعها الىاضخت ٖلى
اإلاكهضًً الؿُاس ي والخ٣ىقي لِـ ٖ ِ٣ٞلى مؿخىي مىُ٣ت الغٍ ،٠بل ٖلى ختى ٖلى جىاػهاث الىٓام الؿُاس ي
الظي ايُغ بلى جدغٍ ٪آلُاجه ألامىُت ،وحٗبئت ماؾؿاجه الً٣ائُت الخخىاء الىي٘ والخض مً جىامي الاخخجاحاث
واحؿإ عٗ٢تها.و٢ض ؤٞغػث اإلا٣اعبت التي اٖخمضتها الضولت في جضبحر جضاُٖاث خ٣ىُ٢ت ،وؤزاعث اهخ٣اصاث صازلُت
وزاعحُت ،مما ؤحبر الٟغ ١واإلاجمىٖاث البرإلااهُت ٖلى الخٟاٖل م٘ الخغا ٥م٣خهغة ٖلى آلُت الؿاا ٫البرإلااوي.
1ػ ورقة تقدير موقف" ،حراؾ الريف..يف تشخيص األزمة ومقرتحات التدبري" ،مركز مغارب للدراسات يف االجتماع االنساين 6 ،يونيو  ،2017ص.3 .
2ػ لبلستزادة حوؿ اللجاف النيابية لتقصي احلقائق اليت شكلها الربدلاف ادلغريب منذ سنة  ،1979وتقاريرىا ،أنظر الرابط التايل.https://bit.ly/2SPnryg :
3ػ أنظر ،اليوـ " ،24االستقبلؿ يطالب بلجنة تقصي حقائق حوؿ حراؾ الريف" ،منشور بتاريخ  ،2017/05/16على الرابط التايل:
 ،https://www.alyaoum24.com/879147.htmlشوه يف .2020/5/5
ػ أنظر أيضا ،ادلغرب " ،24البّاـ يدعو إىل تشكيل جلنة لتقصي احلقائق يف منطقة الريف" (فريق األصالة وادلعاصرة بالغرفة الثانية) ،منشور بتاريخ ،2017/06/19 :على ارابط التايل:
 ،https://bit.ly/2L7Ih7Cشوىد يف .2020/5/5

مجلت العلوم الصياشيت و اللاهون  .العدد ،27مج  - 5مارس/آذار  -2021املركز الديملراطي العربي  .برلين املاهيا

316

جفاعل البرملان املغربي مع الحركاث الاختجاجيت :خالت خراك الريف

ط.د/مدمد مالح

2ـ الصؤال البرملاوي آليت للتفاعل مع خراك الريف
ٌٗخبر الؿاا ٫البرإلااوي مً ؤهم الىؾائل التي ٌٗخمض ٖليها البرإلاان للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث والبُاهاث الالػمت
إلاماعؾت صوعه الغ٢ابي ٖلى ؤٖما ٫الخ٩ىمت ،وٍخٗل ٤ألامغ باألؾئلت الكٟىٍت و ألاؾئلت ال٨خابُت .خُث حك٩ل ؤصواث
للخىاع الؿُاس ي واإلااؾؿاحي الٟٗا ٫بحن الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت

1

أـ ألاشئلت الشفويت

ّ
بالغٚم مً الخإزغ الظي خهل في ولىج خغا ٥الغٍ ٠ؤحىضة البرإلاان اإلاٛغبي ،بال ؤن اإلالٞ ٠غى هٟؿه ٖلى

اإلااؾؿت الدكغَُٗت في الٗضًض مً اإلاىاؾباث.ل٣ض جم جضاو ٫اإلاىيىٕ في ٖضة حلؿاث بغإلااهُت بُغٍ٣ت مباقغة ٖبر
ألاؾئلت الكٟىٍت و ال٨خابُت وٖبر ه ِ٣هٓام ،ؤو بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ٖبر حُٗ٣باث الىىاب ٖلى ؤحىبت الىػعاء اإلاخٗل٣ت
بالً٣اًا طاث البٗض الاحخماعي ؤو الخ٣ىقي .وبطا ٧ان الخإزغ البرإلااوي في مؿاءلت الخ٩ىمت بسهىم اخخجاحاث خغا٥
الغٍ٢ ٠ض ًجض مبرعاجه في الٓغ ٝالؿُاس ي الظي ٖاقخه البالص ببان الاخخجاحاث .والظي جمحز باالوؿضاص الظي ٖغٞه
حكُ٨ل الخ٩ىمت ٖ٣ب الاهخساباث الدكغَُٗت للؿاب٘ مً ؤ٦خىبغ  2016واؾخمغ بلى ٚاًت الخامـ مً ؤبغٍل .22017
ٞةن اؾخمغاع حُِٛب البرإلاان ًٖ مىا٢كت جُىع الاخخجاحاث أل٦ثر مً ؾبٗت ؤقهغ ،ؤزاع امخٗاى ٖضة ٞغ ١بغإلااهُت،
خُث ؤزحرث زال ٫حلؿت ألاؾئلت الكٟهُت لُىم 2017/05/30 :بمجلـ الىىاب ؾبٗت ( )7ه ِ٣هٓام خىٖ ٫ضم
ججاوب الخ٩ىمت م٘ َلباث الٟغ ١البرإلااهُت بسهىم ٖ٣ض حلؿت بغإلااهُت ٖمىمُت ج٣ضم زاللها الخ٩ىمت ؤحىبتها
خى ٫اخخجاحاث الغٍ ٠وجضاُٖاتها باٖخباع ماؾؿت البرإلاان هي ألاولى باخخًان الى٣اف الٗمىمي خى ٫مشل هظه
الً٣اًا طاث الُاب٘ الاحخماعي والؿُاس ي .3و٢ض ؤصي حُِٛب اخخجاحاث خغا ٥الغٍ ًٖ ٠الى٣اف البرإلااوي بلى َغح
اإلاىيىٕ بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة مً َغ ٝبٌٗ الىىاب واإلاؿدكاعًٍ .وطل ٪زال ٫حلؿت مىا٢كت البرهامج الخ٩ىمي لُىم
 24ؤبغٍل  ،2017وحلؿت ألاؾئلت الكٟىٍت لُىم  12ماي  .2017وٍبحن البُان ع٢م  1جىػَ٘ ٖضص اإلاغاث التي ؤزحر زاللها
مىيىٕ خغا ٥الغٍ ٠في مجلـ الىىاب بلى ٚاًت  20ماي  2019خؿب َبُٗت الجلؿت البرإلااهُتٖ ،4لما ؤهه وبلى ٚاًت
هظا الخاعٍش ،ؤي  20ماي  ،2017لم ًخم جسهُو ؤًت حلؿت بغإلااهُت زانت بالخغا ،٥ولم ج٣ضم ؤًت حهت مٗىُت
باإلال ٠اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاغجبُت به ،و٧اهذ ؤٚلب ؤلازاعاث جإحي بك٩ل ٚحر مباقغ مً زال ٫الخُٗ٣ب ٖلى ألاحىبت
التي ً٣ضمها ؤًٖاء الخ٩ىمت بسهىم مىايُ٘ ؤزغي ال ٖال٢ت لها بدغا ٥الغٍ.٠

1ػ أنظر عبد ادلنعم لزعر ،ظاىرة اجلمع بني اإلنتدابات االنتخابية :دراسة يف واقع ادلمارسة الربدلانية بادلغرب ،منشورات رللة العلوـ القانونية ،مطبعة األمنية ،الرباط ،الطبعة األوىل ،2017 ،ص.273 .
2ػ مت االعبلف عن تشكيل احلكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماين يوـ  5أبريل  ، 2017بعد ذباوز ادلعوقات اليت حالت دوف التوصل إىل اتبلؼ حكومي بقيادة رئيس احلكومة السابق السيد عبد
اإللو بنكرياف ،واليت أدت إىل تكليف سعد الدين العثماين لتشكيل احلكومة يوـ  17مارس .2017
3ػ أنظر زلضر اجللسة احلادية والعشرين جمللس النواب ادلخصصة لؤلسئلة الشفوية ليوـ  ،2017/05/30اجلريدة الرمسية للربدلاف عدد  ،34بتاريخ  20رمضاف  15( ،1438يونيو  ،)2017ص .ص.
 1822ػ 1824
4ػ تشمل األرقاـ الواردة يف ادلبياف مجيع أشكاؿ إثارة موضوع احتجاجات حراؾ الريف خبلؿ جلسات رللس النواب العامة دبا فيها تعقيبات النواب على أجوبة الوزراء.
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مبيان  :1توزيع تدخالت النواب حسب طبيعة الجلسة البرلمانية
نقط نظاـ
%23

جلسات األسئلة
الشفوية األسبوعية
%71

مناقشة التصريح احلكومي
%3
اجللسات الشهرية لؤلسئلة
الشفوية ادلتعلقة
بالسياسات العمومية
%3

اعتماد على زلاضر جلسات رللس النواب ادلنشورة على اجلريدة الرمسية للربدلاف.
ادلصدر :إصلاز شخصي
ً

لقد ٧اهذ ؤو ٫حلؿت قهغٍت ٖامت مسههت لألؾئلت الكٟهُت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت اإلاىحهت لغئِـ
الخ٩ىمت َب٣ا للٟهل  100مً الضؾخىع في ًىم  23ماي  .2017و٧ان حضًغا بالٟغ ١البرإلااهُت ؤن جضعج ما ٧اهذ حٗغٞه
مىُ٣ت الغٍ ٠مً اخخجاحاث مؿخمغة ٖلى مضي ؾبٗت ؤقهغ يمً حضو ٫ؤٖما ٫هظه الجلؿت ،ختى ج٣ضم الخ٩ىمت
الجضًضة الخضابحر التي حٗتزم الُ٣ام بها للخٟاٖل م٘ هظا الخغا ٥وَمإهت الغؤي الٗام اإلادلي والىَني بهظا الخهىم .بال
ؤن اإلاكاوعاث التي ٖغٞتها ٞترة الخدًحر للجلؿت زلهذ بلى الاجٟاٖ ١لى جسهُو الجلؿت إلادىعٍحن آزغًٍ :ألاو٫
ًخٗل ٤بمىيىٕ جسلُ ٤الخُاة الٗامت ،والشاوي ًخٗل ٤بمىيىٕ آٞا ١الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت للمٛغب في بٞغٍُ٣ا .وهى
ما ٧ان مىي٘ حؿائ ٫مً َغ ٝؤخض الىىاب اإلاىخمحن بلى الٟغٍ ٤الاؾخ٣اللي الظي ؤ٦ض ٖلى عاهىُت مل ٠خغا ٥الغٍ٠
٦مل ٠ؤولى بالى٣اف صازل اإلااؾؿت الدكغَُٗت .1وزال ٫هٟـ الجلؿت ؤزاع هىاب ُٞضعالُت الِؿاع الضًم٣غاَي جسبِ
الخ٩ىمت وؤٚلبُتها في الخٗامل م٘ خغا ٥الغٍ ٠مً زالُ٦ ٫ل الاتهاماث للمدخجحن باالهٟها ٫وزضمت ألاحىضاث
ألاحىبُت.2
اؾخمغ ُٚاب خغا ٥الغٍ ًٖ ٠الى٣اف البرإلااوي٦ ،مىيىٕ مدىعي ،بلى ٚاًت ً 6ىهُى  ،2017ؤي بٗض اٖخ٣ا٫
حل وكُاء الخغ٦ت الاخخجاحُت الباعػًٍ .خُث ٖغٞذ حلؿت ألاؾئلت الكٟىٍت لهظا الُىم َغح ؾخت ؤؾئلت آهُت
َ
واإلاالخٔ بسهىم هظه الجلؿت ؤنها حاء جدذ ٖىىان "البرهامج الخىمىي الاؾخعجالي آلاوي
مىحهت بلى وػٍغ الضازلُت.
بمىُ٣ت الخؿُمت"ٚ ،حر ؤن ألاؾئلت التي جم َغخها حؿائل الىػٍغ اإلاٗني ومً زالله الخ٩ىمت خى ٫خغا ٥الغٍ ٠وما
1ػ أنظر تدخل النائب عبد الواحد األنصاري عن الفريق االستقبليل يف إطار نقطة نظاـ ،ضمن زلضر اجللسة الشهرية لؤلسئلة الشفوية ادلتعلقة بالسياسات العامة ،اجلريدة الرمسية للربدلاف عدد 04 ،33
رمضاف  30( 1438ماي  ،)2017ص.2759 .
2ػ أنظر تفاعل النائب مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار مع عرض رئيس احلكومة حوؿ زبليق احلياة العامة ،نفس ادلرجع ،ص.2767 .
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عا٣ٞه مً اخخجاحاث وعصوص ؤٗٞا٦ .٫ما ؤهجىاب الىػٍغ حاء في ق٩ل ٖغى مٟهل خى ٫اخخجاحاث خغا ٥الغٍ ٠و
جضاُٖاتها ،والجهىص التي جبظلها الضولت للخٟاٖل م٘ اإلال ٠اإلاُلبي للمدخجحن .وبغع الخضزالث ألامىُت وخملت الاٖخ٣االث
التي َالذ الٗضًض مً وكُاء الخغا ٥بالخغم ٖلى خماًت ألامً الٗام وٞغى اخترام ال٣اهىن .وهٟى ؤن ج٩ىن الضولت
٢ض اٖخمضث اإلا٣اعبت ألامىُت في مىاحهت هظه الخغ٦ت الاخخجاحُتُٞ .ما حاءث جضزالث ممشلي الٟغ ١واإلاجمىٖاث
الىُابُت في بَاع الخُٗ٣ب ٖلى مضازلت وػٍغ الضازلُت مخ٣ٟت ٖلى مكغوُٖت اإلاُالب الا٢خهاصًت والاحخماُٖت
والش٣اُٞت لخغا ٥الغٍ .٠وما٦ضة ٖلى اإلاضازل الخىمىٍت والخ٣ىُ٢ت والؿُاؾُت لخل مك٩لت الاخخجاحاث في هظه
اإلاىُ٣ت بض ٫الاعج٩ان بلى اإلا٣اعبت ألامىُت .وؤحمٗذ حل اإلاضازالث ٖلى ؤهمُت اخترام الخ ٤في الخٗبحر والاخخجاج،
ؤ٦ضث ٖلى ؤهمُت اؾخ٨ما ٫جىُٟظ جىنُاث الاهها ٝواإلاهالخت ،والٗمل ٖلى ججزًل الجهىٍت اإلاىؾٗت ٦مضزل إلاٗالجت
الازخالالث الخىمىٍت التي حٗغٞها اإلاىُ٣ت٦ .ما جم خث اإلادخجحن ٖلى الالتزام بؿلمُت الاخخجاج واخترام اإلااؾؿاث.1
وٍٟهم مً خث الٟغ ١واإلاجمىٖاث البرإلااهُت للخ٩ىمت ٖلى ببضإ الخلى ٫الخىمىٍت والخ٣ىُ٢ت والؿُاؾُت لألػمتٖ ،ضم
اجٟا٢ها م٘ اإلا٣اعبت ألامىُت والً٣ائُت في جضبحر اخخجاحاث خغا .٥و٢ض ٧اهذ مضازالث ٧ل مً خؼبي الاؾخ٣ال ٫و
الٗضالت والخىمُت مخمحزة بخإُ٦ضها ٖلى ع ٌٞاتهاماث الخسىًٍ والاهٟها ٫التي ّ
وحهذ ليكُاء الخغا ،٥خُث حاء في
حُٗ٣ب عئِـ ٞغٍ ٤الٗضالت والخىمُت بمجلـ الىىاب" :هغ ٌٞؤن جىاحه هظه الاخخجاحاث بسُاب الخسىًٍ والاتهام
بالجزٖت الاهٟهالُت والضٖم الخاعجي ،هاالء قباب مً زحرة ؤبىاء هظا الىًَ ،وخضوٍىن"٦ .ما ٢ا ٫عئِـ الٟغٍ٤
الاؾخ٣اللي في هٟـ الؿُا" :١هدً مخإ٦ضون بإن الخغا ٥بغيء مً هظه الاتهاماث" .وفي اإلا٣ابل ٣ٞض بضث مىا٠٢
خؼب ألانالت واإلاٗانغة مدضوصة ومترصصة بط عبِ الاخخجاحاث بخإزغ جىُٟظ مكاعَ٘ جإهُل ب٢لُم الخؿُمت ،وجىُٟظ
جىنُاث هُئت الاهها ٝواإلاهالخت في الجؼء اإلاخٗل ٤بجبر الًغع الجماعي ،و٦إن هسب هظا الخؼب لم حؿخىٖب
ألاؾباب الٗمُ٣ت الهضالٕ خغا ٥الغٍ ٠وزانت ألاؾباب اإلاغجبُت بالخاعٍش والش٣اٞت والظا٦غة ،بالغٚم مً ؤن هسب هظا
الخؼب جىدضع مً مىُ٣ت الغٍ ٠ومً ب٢لُم الخؿُمت ٖلى وحه الخهىم .وهى ما ٌٗض ٞكال مً حاهبها في ٖ٨ـ
الهىٍت الش٣اُٞت والخاعٍسُت والؿُاؾُت إلاىُ٣ت الغٍ ،٠وبالخالي ؤ٣ٞضها قغُٖت جمشُلها والخٗبحر ًٖ عمؼٍتها٦ .2ما ؤْهغ
الخٟاٖل اإلادضوص لىىاب خؼب ألانالت واإلاٗانغة اإلامشلحن إلاىُ٣ت الغٍ ٠حجم الكغر ال٣ائم بحن هظه الىسبت
والؿا٦ىت اإلادلُت ،ويٗ ٠ججظعها الاحخماعي عٚم اهخمائها الجٛغافي بلى هظه اإلاىُ٣ت .و٢ض ؤصي هظا الىي٘ بلى حك٩ل
٢ىاٖت لضي الؿلُت بالهالمُت الؿُاؾُت لهظه الىسبت ،و ؤن اإلاغاهىت ٖليها لُ٣اصة خؼب ألانالت واإلاٗانغة ٦مكغوٕ
ؾُاس ي ًخىلى جإَحر مىُ٣ت الغٍ ،٠ولٗب صوع الىؾاَت والسخغة الؿُاؾُت بُنها وبحن صوائغ ال٣غاع الؿُاس ي ٖلى
اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي حٗترًه الٗضًض مً اإلاداطًغ ومً حىاهب ال٣هىع.3

 1ػ راجع تدخبلت شلثلي الفرؽ واجملموعات النيابية (الفريق االستقبليل ،األصالة وادلعاصرة ،العدالة والتنمية ،الفريق االشرتاكي ،احلركة الشعبية) ،ضمن زلضر جلسة األسئلة الشفوية ليوـ:
 ،2017/06/06اجلريدة الرمسية للربدلاف (رللس النواب)،عدد  34بتاريخ  20رمضاف  15( 1438يونيو  ،)2017ص .ص1851.ػ .1858
2ػ زلمد شقري" ،عوائق تشكل النخبة السياسية دبنطقة الريف" ،منشور على ىسربيس بتاريخ  ،2017/12/11على الرابط التايل ،https://bit.ly/3fwNDXk :شوىد يف .2020/06/18
3ػ ادلرجع نفسو.
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اؾخًاٞذ حلؿت ألاؾئلت الكٟىٍت لُىم ً 6ىهُى  2017ؤًًا وػٍغ الٗض ٫إلاؿاءلخه خى ٫اإلاخابٗاث الً٣ائُت
ليكُاء خغا ٥الغٍ ٠اإلاٗخ٣لحن ،وجم َغح ؤعبٗت ؤؾئلت آهُت في اإلاىيىٕ .حاء حىاب وػٍغ الٗض ٫مخىاٚما م٘ مضازلت
وػٍغ الضازلُت مً خُث اخترام الؿلُاث الٗمىمُت للخ ٤في الاخخجاج ٖلى مضي ؾبٗت ؤقهغ ،م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن
"جدغٌٍ بٌٗ الٗىانغ طاث ألاهضاٚ ٝحر البرًئت ؤصي بلى زغوج الاخخجاحاث ًٖ َابٗها الؿلمي مما ٞغى ٖلى
الؿلُاث اإلاسخهت الخضزل لخماًت اإلامخل٩اث وألاعواح واخترام اإلااؾؿاث حٗؼٍؼا لألمً والاؾخ٣غاع" .1ؤما حُٗ٣باث
ممشلي الٟغ ١الىُابُت ٣ٞض ا٦ضث في مجملها ٖلى الُاب٘ الؿلمي الظي محز اخخجاحاث خغا ٥الغٍ .٠وصٖذ بلى الخسلي
ًٖ اإلا٣اعبت ألامىُت والً٣ائُت في جضبحر هظا اإلال٦ ،٠ما َالبذ بالخد ٤ُ٣في مؼاٖم الخٗظًب التي حٗغى لها بٌٗ
اإلاٗخ٣لحن ،والٗمل ٖلى بَال ١ؾغاخهم وببُا ٫اإلاخابٗاث في خ٣هم ٖبر بنضاع ٖٟى قامل خماًت للغنُض الخ٣ىقي
الظي عا٦مخه البالص زال ٫الؿىىاث ألازحرةُٞ .ما جمحز مى ٠٢الٟغٍ ٤الخغ٧ي (الخغ٦ت الكٗبُت) بخ٣ضًغ مجهىصاث
وػاعة الضازلُت في جضبحرها لالخخجاحاث ،وحسجُل ؤن هظا اإلاىيىٕ ال ًدخمل اإلاؼاًضاث الؿُاؾُت ،وؤن ؤمً واؾخ٣غاع
البالص ٞى٧ ١ل اٖخباع.2
بن جٟاٖل البرإلاان م٘ اخخجاحاث خغا ٥الغًٍ ٠شحر مجمىٖت مً اإلاالخٓاث مً ؤهمها:
ــالخإزغ ال٨بحر في جضاو ٫اإلاىيىٕ بالغٚم مً الُلباث التي ج٣ضمذ بها ٖضة ٞغ ١هُابُت في هظا الكإن ،خُث
ّ
لم جدًغ الخ٩ىمت لإلحابت ًٖ حؿائالث الىىاب بسهىم هظه ألاخضار بال بٗض لجىء الضولت بلى الخؿم ٖبر
اؾخسضام ال٣ىة ل ٌٟاإلآاهغاث واٖخ٣ا ٫اليكُاء .وبطا ٧ان ٖضم خًىع وػعاء جهغٍ ٠ألاٖما ٫بلى البرإلاان مٟهىما
بد٨م ؾلُاتهم اإلادضوصة في جل ٪اإلاغخلت،واؾخ٣الت ٖضص منهم بٗض ٞىػهم في الاهخساباث مما حٗلهم في خالت الخىافي
م٘ نٟتهم البرإلااهُت الجضًضةٞ.ةن جإزغ الخ٩ىمت التي جغاؾها الؿُض ؾٗض الضًً الٗشماوي في الخٟاٖل م٘ الخغاٖ ٥بر
البرإلاان ال مبرع له ،بل ٢ض ًٟهم ؤهه ٧ان ؤخض ٖىامل اؾخمغاع الاخخجاحاث وحُُٗل آلُت مهمت مً آلُاث الىؾاَت ؤال
ْ
وهي صوع ممشلي ألامت في البدث ًٖ خلى ٫لالػماث الؿُاؾُت والاحخماُٖت والٗمل ٖلى جس ٠ُٟخضة الخىجغ
الاحخماعي٦.ما ٌٗض حُُٗال ألخض الكغوٍ ؤلاحغائُت للضًم٣غاَُت واإلاخمشلت في جىلي اإلااؾؿاث اإلاىخسبت ،بك٩ل خهغي،
الخد٨م في ال٣غاعاث الخ٩ىمُت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾاث الٗمىمُت.3
ــالخ٣اعب ال٨بحر الظي ٖبرث ٖىه مسخل ٠الٟغ ١الىُابُت ؾىاء جل ٪اإلاىخمُت بلى اإلاٗاعيت ؤو جل ٪اإلاكاع٦ت في
الخ٩ىمت مً خُث جإُ٦ضها ٖلى اخترام الخ ٤في الاخخجاج الؿلمي ،وع ٌٞاإلا٣اعبت ألامىُت ،والضٖىة بلى اٖخماص
م٣اعبت جىمىٍت ؾُاؾُت ٦مضزل لخل الاق٩االث اإلاُغوخت ،وجغنُض م٨دؿباث ججغبت الاهها ٝواإلاهالخت ،ونىن
الغنُض الخ٣ىقي للبالص .م٘ الٗلم ؤن بٌٗ ؤخؼاب ألاٚلبُت الخ٩ىمُت اإلامشلت في البرإلاان ؾب ٤لها ؤن جىعَذ في اتهام

1ػ مداخلة وزير العدؿ أماـ أعضاء رللس النواب،اجلريدة الرمسية للربدلاف (رللس النواب)،عدد  ،34مرجع سابق ،ص.1859 .
2ػ راجع مداخبلت الفرؽ واجملموعات النيابية ضمن زلضر جلسة األسئلة الشفوية ليوـ  6يونيو  ،2017ادلرجع السابق ،ص .ص1858 .ػ .1863
3ػ روبرت داؿ ،عن الدميقراطية ،ترمجة سعيد زلمد احلسنية ،شركة ادلطبوعات للتوزيع والنشر ،بريوت ،الطبعة األوىل ،2014 ،ص .107
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خغا ٥الغٍ ٠باالهٟها ٫وزضمت ألاحىضاث ألاحىبُت والتي حاءث في جهغٍداث بٌٗ ممشلي هظه ألاخؼاب ٖ٣ب
احخمإ لها ًىم  14ماي ٢ ،1 2017بل التراح٘ ًٖ طل ٪مً زال ٫بنضاع بال ٙفي اإلاىيىٕ ًىم  15ماي .22017
ـ ا٦خٟاء مجلـ الىىاب باهخٓاع ٢ضوم وػٍغي الضازلُت والٗض ٫إلاؿاءلتهم خى ٫جضاُٖاث الاخخجاحاث صون
اللجىء بلى جُٟٗل الٟهل  67مً صؾخىع  2011الظي ًىو ٖلى بم٩اهُت حكُ٨ل لجان لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤بُلب مً
زلث ؤًٖاء مجلـ الىىاب ،ؤو زلث ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاعًٍ ،3وهى ما ًجٗل مً البرإلااوي مجغص مبل ٜللخٓلماث،4
بض ٫ؤن ً٩ىن ناخب نىث ع٢ابي ٖلى ٖمل ألاحهؼة الخ٩ىمُت.
ـ ٢ىة جضزالث ممشلي خؼب الٗضالت والخىمُت في مجلس ي البرإلاان ال جخجاوػ ٧ىنها جىِٟؿا ًٖ العجؼ الظي محز
ؤصاء عئاؾت الخ٩ىمت ووػعاء الخؼب ،وٖضم جمل٨هم لؿلُت ال٣غاع في ْل هٓام ؾُاس ي مٛل ٤ازخاع ؤن ج٩ىن اإلا٣اعبت
ألامىُت والً٣ائُت ألاصاة ألاؾاؾُت لغصٕ اإلادخجحن ،مما ق٩ل خغحا للخؼب وهى ما ًم ً٨إلاؿه في حىاب وػٍغ خ٣ى١
الاوؿان الؿُض اإلاهُٟى الغمُض خى ٫خاصزت حؿغٍب قغٍِ ُٞضًى ًٓهغ ُٞه ؤخض مٗخ٣لي الخغا ٥قبه ٖاعٍا والظي
حاء ُٞه" :ما جابٗىاه حمُٗا مً نىع ٚحر م٣بى ٫وكغها ،اؾخٟؼها حمُٗا" ،5ل ً٨صون ؤن ً٩ىن هىا ٥ؤي جدب٘
للمىيىٕ بالغٚم مً بٖالن ٞخذ جدُٞ ٤ُ٣ه.
ـ اؾخٗما ٫بٌٗ الىىاب واإلاؿدكاعًٍ لٗباعة "خغا ٥الغٍ "٠مً جدذ ٢بت البرإلاان٦ ،ؿغ الخغم الغؾمي
ٖلى ؤن ج٩ىن ٖباعة "اخخجاحاث الخؿُمت" هي اإلاؿخٗملت عؾمُا ،و٢ض ْهغ طل ٪ختى في ج٣غٍغ اإلاجلـ الىَني لخ٣ى١
ؤلاوؿان الظي ؤٞغص خحزا مهما لخبرًغ اؾخٗماٖ ٫باعة "اخخجاحاث الخؿُمت" بض" ٫خغا ٥الغٍ "٠التي جم جضاولها في
ؤلاٖالم وفي بٌٗ الضعاؾاث ألا٧اصًمُت .وهظا مً قإهه ؤن ًدغج هظه اإلااؾؿت الخ٣ىُ٢ت الىَىُت.
ج ـ الصؤال الكتابي أداة إضافيت للتفاعل
لجإ بٌٗ ؤًٖاء البرإلاان بلى مؿاءلت الخ٩ىمت خى ٫جضاُٖاث خغا ٥الغٍ ٠مً زال ٫آلُت ألاؾئلت ال٨خابُت

6

َب٣ا للماصجحن  276و 277مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىابٟٞ.ي هظا ألازحر َغح هائبي ٞضعالُت الِؿاع ٖكغة ؤؾئلت
٦خابُت زال ٫الٟترة اإلامخضة مً  25ؤبغٍل  2017بلى ٞ 01براًغ  ،2019وجمدىعث مًامُنها خى ٫جٟاٖل الخ٩ىمت م٘
1ػ بثت القناة التلفزي ة الرمسية (األوىل) ،تغطية إخبارية الجتماع شلثلي أحزاب األغلبية حبضور وزير الداخلية حيث أدىل بعض شلثلي ىذه األحزاب بتصرحيات تضمنت اهتامات دلتزعمي احلراؾ خبلق الفتنة
دبنطقة الريف وترويج النزعة االنفصالية ،أنظر جريدة ناظور سييت " ،األغلبية احلكومية تتهم حراؾ الريف بتجاوز اخلطوط احلمراء وادلس بثوابت الببلد وتورط أيادي خارجية" ،على الرابط:
 ،https://bit.ly/2ZLPuCYشوىد يف  .2020/05/22أنظر أيضا الرابط على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=4jpWevEQLxc
2ػ أنظر" ،نص الببلغ الذي أعقب اجتماع أحزاب األغلبية احلكومية يوـ  14ماي  " 2017منشور على ادلوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية على الرابط التايل،https://bit.ly/2Xz7qy2 :
شوىد يف .2020/05/28

3ػ أنظر الفصل  67من الدستور ادلغريب لسنة .2011
4ػ أنظر عبد ادلنعم لزعر ،ظاىرة اجلمع بني اإلنتدابات االنتخابية :دراسة يف واقع ادلمارسة الربدلانية بادلغرب ،مرجع سابق ،ص.274 .
5ػ أنظر نص جواب الوزير ادلكلف حبقوؽ اإلنساف حوؿ سؤاؿ شفوي لفريق العدالة والتنمية دبجلس ادلستشارين حوؿ " اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف ظرؼ دقيق يتميز بعودة احلديث عن شبهات
ومزاعم للتعذيب" ،خبلؿ جلسة األسئلة الشفوية ليوـ 11 :يوليوز  ،2017منشور يف اجلريدة الرمسية للربدلاف عدد  7 – 36ذو القعدة  31( 1438يوليوز  ،)2017ص .ص 3066 .ػ .3068
6ػ تعترب األسئلة الكتابية من بني آليات مراقبة العمل احلكومي اليت نصت عليها ادلادتني  276و 277من النظاـ الداخلي جمللس النواب كما مت إقراره دبوجب قرار احملكمة الدستورية رقم  56/71بتاريخ
 03أكتوبر  .2017كما نصت عليها ادلواد من  296إىل  298من النظاـ الداخلي جمللس ادلستشارين الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  6880بتاريخ  13رمضاف  7( 1441ماي  ،)2020ص.
.2662
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مُالب خغا ٥الغٍ ٠في ُ٢اعي الخٗلُم والى٣ل ،والاهتها٧اث التي َالذ بٌٗ مٗخ٣لي الخغا .٥بياٞت بلى ؾاالحن
َغخا مً َغ ٝؤخض هىاب ٞغٍ ٤الٗضالت والخىمُت ألاو ٫خى ٫مضي جم٨حن اإلاٗخ٣لحن مً الخسابغ م٘ مداميهم ،ؤما
الؿاا ٫الشاوي ٩ٞان مىيىٖه ألاخ٩ام الهاصعة في خ ٤مٗخ٣لي الغٍ.1٠
بن اعجٟإ ٖضص ألاؾئلت ال٨خابُت التي َغخذ مً َغ ٝهائبي ٞضعالُت الِؿاع الضًم٣غاَي في مىيىٕ خغا٥
الغٍ ٠م٣اعهت م٘ اإلاجمىٖاث والٟغ ١البرإلااهُت ألازغيً ،جض جٟؿحره في الاٖخماص ٖلى آلُت ألاؾئلت ال٨خابُت ٦إصاة
لخ٨شُ ٠وكاَهما البرإلااوي والخٟاٖل م٘ مسخل ٠الً٣اًا في بَاع مماعؾتهما لضوعهما الغ٢ابي ٖلى ٖمل الخ٩ىمت في
ْل يُ ٤الى٢ذ اإلاسهو لهما زال ٫حلؿاث ألاؾئلت الكٟىٍت .بدُث ؤن الٛال ٝالؼمني اإلاسهو للجلؿاث
ألاؾبىُٖت لألؾئلت الكٟهُت مدضص في مضة ال جؼٍض ًٖ زالر ؾاٖاث جىػٕ بالخمشُل اليؿبي بحن الٟغ ١واإلاجمىٖاث
الىُابُت وألاًٖاء ٚحر اإلاىدؿبحن٦ .2ما ًم ً٨جٟؿحر اهخمام الىائبحن بخضاُٖاث خغا ٥الغٍ ٠ؤًًا باالهخمام الظي
ؤبضجه ؤخؼاب ُٞضعالُت الِؿاع بهظا اإلال ٠في ؤبٗاصه الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والخ٣ىُ٢ت وهى ما حٗ٨ؿه البُاهاث
والبالٚاث الهاصعة ٖنها ،واإلاباصعاث التي اجسظتها بٌٗ م٩ىهاتها ٣ٗ٦ض الخؼب الاقترا٧ي اإلاىخض الحخمإ م٨خبه
الؿُاس ي في مضًىت الخؿُمت ،و جإَحر ؤمُيخه الٗامت لىضوة باإلاضًىت طاتها ،خى ٫مىيىٕ "الخغا٧اث الاحخماُٖت وؾاا٫
الضًم٣غاَُت باإلاٛغب".
ؤما في مجلـ اإلاؿدكاعًٍ ٞةن حل ألاؾئلت ال٨خابُت اإلاغجبُت بدغا ٥الغٍَ ٠غخها ؤخض مؿدكاعي خؼب
الٗضالت والخىمُت اإلاىخمي إل٢لُم الخؿُمت ،وبلٖ ٜضصها ؾبٗت ؤؾئلت ٦خابُت جمدىعث مًامُنها خى ٫ألاخضار التي
ٖغٞتها مضًىت بمؼوعن في  26ماعؽ  ،2017وؤويإ اإلاٗخ٣لحن ٖلى زلُٟت الخغا ،٥والاهتها٧اث الخ٣ىُ٢ت التي َالذ
بًٗهم زال ٫مغخلت الخد.3٤ُ٣وهظا ما ًم ً٨جٟؿحره ب٩ىن ألاؾئلت البرإلااهُت حك٩ل ؤصاة هامت باليؿبت للىىاب ،خُث
جم٨نهم مً جمشُل صائغتهم ومً جىاو ٫الً٣اًا اإلادلُت التي حؿترعي اهخمام الؿا٦ىت ،وطل ٪لخٟاصي ؤي هىٕ مً
اإلاؿاءلت ؤمام هازبيهم .خُث ٖاصة ما ًًٟل الىازبىن طل ٪البرإلااوي الظي ً٩ىن له خًىع واػن في البرإلاان وٍمشل
مىُ٣خه وٍضا ًٖ ٘ٞمهالخها .وهى ما ًؼ٦يها للجىء بلى وؾائل الخىانل الاحخماعي ليكغ ألاؾئلت ال٨خابُت التي َغخىها
و الاحاباث التي جل٣ىها .وهىا هالخٔ ؤن الخىاع في الؿاا ٫البرإلااوي قٟىٍا ٧ان ؤو ٦خابُا لِـ خىاعا زىائي ألاَغاٝ
(بغإلاان ـ خ٩ىمت) بل هى زالسي ألاَغا( ٝبغإلاان ـ خ٩ىمت ـ هازب) .

1ػ لبلطبلع على سلتلف األسئلة الكتابية اليت مت طرحها من طرؼ أعضاء رللس النواب خبلؿ الوالية التشريعية  2016ػ  ،2021يراجع الرابط التايل.https://bit.ly/2B1i1tU :
2ػ ادلادة  263من النظاـ الداخلي جمللس النواب ،مرجع سابق.
3ػ لبلطبلع على سلتلف األسئلة الكتابية اليت مت طرحها من طرؼ أعضاء رللس ادلستشارين ،يراجع الرابط التايلhttps://bit.ly/2ZGKhwk :
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مبيان  :4توزيع نسبة األسئلة الكتابية المرتبطة بحراك الريف حسب غرفتي
البرلمان

100%
50%

رللس ادلستشارين

رللس النواب

0%

اعتماد على زلاضر جلسات رللس النواب ادلنشورة على اجلريدة الرمسية للربدلاف.
ادلصدر :إصلاز شخصي
ً

ثاهيا :التفاعل البرملاوي مع الحراك بين التباين واملددوديت
بطا ٧ان الخٟاٖل البرإلااوي ٢ض حاء مخإزغا وم٣خهغا ٖلى ألاؾئلت البرإلااهُت اإلاىحهت للخ٩ىمت صون بزاعة
مؿاولُتها الؿُاؾُتٞ ،ةن هظا الخٟاٖل ًشحر بٌٗ اإلاٟاع٢اث٦ ،ما ؤبان ًٖ مدضوصًخه بن ٖلى مؿخىي الخُاب ؤو
ٖلى مؿخىي الخإزحر.
1ـ مفاركاث التفاعل البرملاوي مع الحراك
جمحز جٟاٖل الٟغ ١واإلاجمىٖاث البرإلااهُت م٘ خغا ٥الغٍ ٠بالخباًً ،خُث ٧ان خؼب الاؾخ٣الٖ ٫لى عؤؽ
الٟغ ١البرإلااهُت التي ؤزاعث اإلال ٠في حؿ٘ مىاؾباثُٞ .ما ق٩ل خغا ٥الغٍ ٠مىيىٖا لؿذ جضزالث لٟغٍ ٤الٗضالت
والخىمُت .وزو ٧ل مً ٞغٍ ٤ألانالت واإلاٗانغة والٟغٍ ٤الخغ٧ي ومجمىٖت ُٞضعالُت الِؿاع الضًم٣غاَي خغا ٥الغٍ٠
بإعبٗت جضزالث .ؤما ٞغٍ٣ي الخ٣ضم والاقتراُ٦ت والخجم٘ الضؾخىعي ٞخىاوال اإلاىيىٕ في زالر مىاؾباثُٞ ،ما ا٢خهغ
َغح اإلاىيىٕ مً حاهب الٟغٍ ٤الاقترا٧ي ٖلى ؾاا ٫قٟىي واخض بياٞت بلى هُ٣ت هٓام واخضة.
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مبيان  :3توزيع عدد التدخالت المرتبطة بحراك الريف حسب الفرق النيابية
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اعتماد على زلاضر جلسات رللس النواب ادلنشورة على اجلريدة الرمسية للربدلاف.
ادلصدر :إصلاز شخصي
ً

مبيان  :4توزيع تدخالت الفرق والمجموعات البرلمانية حول حراك الريف بمجلس المستشارين

فرؽ ورلموعات أخرى
%14

الكنفدرالية الدميقراطية
للشغل
%31

العدالة والتنمية
%28

األصالة وادلعاصرة
%21

االرباد اإلشرتاكي
%3
حزب االستقبلؿ
%3

ؤما بمجلـ اإلاؿدكاعًٍ ٣ٞض اخخلذ مجمىٖت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٗل الهضاعة ٖلى مؿخىي بزاعة
مىيىٕ خغا ٥الغٍ ٠بدؿ٘ مغاث (ً ،)%31ليها ٞغٍ ٤الٗضالت والخىمُت بشمان مغاث ( ،)%28زم ألانالت واإلاٗانغة
بؿذ مغاث (ُٞ .)%21ما ا٦خٟذ باقي الٟغ ١واإلاجمىٖاث بةزاعة اإلاىيىٕ مغة واخضة (.)%3
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ًالخٔ مً زال ٫ألاع٢ام اإلاخٗل٣ت بمجلـ الىىاب (اإلابُان ع٢م )4ؤن جضزالث الٟغٍ ٤الاؾخ٣اللي في مىيىٕ
خغا ٥الغٍ ٠ق٩لذ ما وؿبخه % 26مً مجمىٕ الخضزالث.ومشلذ جضزالث ٞغٍ ٤الٗضالت والخىمُت ُٞ ،% 17ما لم
جمشل جضزالث خؼب ألانالت واإلاٗانغة ؾىي  % 11مً مجمىٕ الخضزالث.ؤما بمجلـ اإلاؿدكاعًٍ (اإلابُان ع٢م )5
٣ٞض ٧اهذ جضزالث ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل والٗضالت والخىمُت وألانالت واإلاٗانغة هي الٛالبت .وهى ما ًشحر
بٌٗ اإلاٟاع٢اث ،خُث هجض خؼب الاؾخ٣ال ٫الظي جُاعصه قبهت الخىعٍ في الاهتها٧اث الخ٣ىُ٢ت التي عا٣ٞذ اهخٟايت
 58ـ  ،59خغٍها ٖلى جدب٘ جضاُٖاث خغا ٥الغٍٖ ٠لى مؿخىي مجلـ الىىاب .وعبما ٌؿعى في الى٢ذ الغاهً بلى بٖاصة
جصخُذ جل ٪الهىعة لضي الغؤي الٗام اإلادلي ،و٢ض لٗب الىائب البرإلااوي ًٖ ب٢لُم الخؿُمت وعئِـ الٟغٍ٤
الاؾخ٣اللي بمجلـ الىىاب صوعا مهما في طل ،٪ؾىاء جدذ ٢بت البرإلاان ،ؤو ٖبر ػٍاعجه إلاجزٖ ٫ائلت ٢ائض الخغا٥
بالخؿُمت٦.ما نغح ألامحن الٗام للخؼب زال ٫ػٍاعجه إل٢لُم الخؿُمت في ًىهُى  2018ؤن خؼبه "مؿخٗض ألي هىٕ مً
ؤهىإ اإلا٩اقٟت والى٣ض الظاحي في ؤ ٤ٞاإلاهالخت م٘ الؿا٦ىت خى ٫خ٣ُ٣ت ما خهل زال ٫ؾىتي  1958و.1"1959
ؤما خؼب الٗضالت والخىمُت٣ٞ،ض صٖا ػُٖمه ٖبض الاله بى٨حران ًىم  30ؤ٦خىبغ 2016ؤًٖاءه واإلاخٗاَٟحن مٗه
بلى ٖضم الاؾخجابت لضٖىاث الاخخجاج .لً ً٨بضو ؤن الخُىعاث الؿُاؾُت التي ؤصث بلى بٖٟاء بى٨حران وحُٗحن ؾٗض
الضًً الٗشماوي عئِؿا للخ٩ىمت ٢ض ؤزغث ٖلى مىا ٠٢الٟغٍ ٤البرإلااوي للخؼب .بط بالغٚم مً ُ٢اصجه ألاٚلبُت الخ٩ىمُت،
٣ٞض ؤبضي مىاٟ٢ه اإلاٗاعيت للم٣اعبت الخ٩ىمُت في جضبحر مل ٠الاخخجاحاث ،خُث حاء في مضازلت لغئِـ الٟغٍ٤
"هغ ٌٞؤن جىاحه هظه الاخخجاحاث بسُاب الخسىًٍ والاتهام بالجزٖت الاهٟهالُت والضٖم الخاعجي ،هاالء قباب مً
زحرة ؤبىاء هظا الىًَ ،وخضوٍىن" .2وٖلى مؿخىي مجلـ اإلاؿدكاعًٍ ٣ٞض ٧ان صوع اإلاؿدكاع هبُل ألاهضلىس ي الظي
ًمشل ب٢لُم الخؿُمت بمجلـ اإلاؿدكاعًٍ واضخا في َغح مل ٠خغا ٥الغٍ ٠والتراٖ ٘ٞلى مُالبه ٖبر َغح ٖضة
ّ
ؤؾئلت قٟىٍت و٦خابُت.بال ؤن هظا اإلاى ٠٢اإلاٗبر ٖىه مً َغ ٝهظا الخؼب ألاٚلبُت حاء مخإزغا ،ولم ً ً٨له ؤي
اوٗ٩اؽ ٖلى ألاصاء الخ٩ىمي ،ولم ًخمل ٪ال٣ضعة ٖلى ُ٢اصة ؤي صوع في البدث ًٖ مباصعاث خُ٣ُ٣ت مً قإنها ؤن جدل
اإلاك٩ل وجٟط ي بلى بَال ١ؾغاح اإلاٗخ٣لحن .مما ًجٗل حٗاَي خؼب الٗضالت والخىمُت م٘ خغا ٥الغٍ ٠ال ًسغج ًٖ
َبُٗت الؿلى ٥الؿُاس ي البراٚماحي الظي ًمحزه والظي ًجٗل مىاٟ٢ه جتراوح بحن الٛمىى والاػصواحُت والترصص.
ؤما خؼب ألانالت واإلاٗانغة الظي ًخهضع اإلاكهض الؿُاس ي بالغٍ ٠وبة٢لُم الخؿُمت زانت ،خُث ها٫
 % 51,61مً ألانىاث اإلاٗبر ٖنها زال ٫الاهخساباث الدكغَُٗت  7 ٫ؤ٦خىبغ  ،2016وهى ما زى ٫له الخهىٖ ٫لى
مٗ٣ضًً بغإلااهُحن بمجلـ الىىاب ًٖ صائغة الخؿُمتٞ .ةن جٟاٖله م٘ جضاُٖاث خغا ٥الغٍ ٠صازل مجلـ الىىاب ال
ٌٗ٨ـ مىٗ٢ه في الخغٍُت الؿُاؾُت باإل٢لُم،خُث ؤزاع اإلاىيىٕ في ؤعب٘ مىاؾباث  ِ٣ٞؤي بيؿبت  % 11مً مجمىٕ
اإلاغاث التي ؤزحر زاللها مل ٠الخغا ٥بمجلـ الىىابُٞ.ما لم ًخجاوػ جٟاٖله بمجلـ اإلاؿدكاعًٍ خض السجا٫

1ػ أنظر التغطية االعبلمية لزيارة األمني العاـ حلزب االستقبلؿ إىل مناطق الريف ( إقليمي احلسيمة والناظور) يوـ  6يونيو " :2018اىتماـ إعبلمي كبري دبضامني خطاب األمني العاـ حلزب االستقبلؿ
خبلؿ زيارتو للريف" ،منشور على ادلوقع الرمسي حلزب االستقبلؿ ،على الرابط التايل .https://bit.ly/2W7Cfu4 :شوىد يف .2020/04/30
2ػ أنظر تعقيب النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية ،اجلريدة الرمسية للربدلاف عدد  34بتاريخ  20رمضاف  15( 1438يونيو  ،)2017ص .ص1851.ػ .1858
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الؿُاس ي وجباص ٫الاتهاماث م٘ خؼب الٗضالت والخىمُت .وجُغح مدضوصًت الخٟاٖل م٘ هظه الىيُٗت اؾخٟهاما خى٫
الضًم٣غاَُت الخمشُلُت في ْل هُمىت جُاع ؾُاس ي ٖلى هخائج الاهخساباث الجماُٖت والبرإلااهُت ،وُٚابه ًٖ الُ٣ام بضوع
الىؾاَت اإلاٟتريت ،وهى ما ً٨غؽ الاججاه الىٓغي اإلاىخ٣ض ألق٩ا ٫الىؾاَت الؿُاؾُت بحن الىازبحن واإلاىخسبحن،
ولجضوي اإلآاهغ اإلااؾؿاجُت واليكاٍ الؿُاس ي في نىعجه الخ٣لُضًت بك٩ل ٖام.1
مبياف  :5توزيع عدد ادلرات اليت أثريت خبلذلا احتجاجات حراؾ الريف
خبلؿ جلسات رللس النواب حسب موقعها يف ادلشهد السياسي
18

أحزاب األغلبية

17

أحزاب ادلعارضة

اعتماد على زلاضر جلسات رللس النواب ادلنشورة على اجلريدة الرمسية للربدلاف.
ادلصدر :إصلاز شخصي
ً

بن َبُٗت خغا ٥الغٍ ٠الظي ًجم٘ بحن الُاب٘ الهىٍاحي اإلادلي واإلاُالب الا٢خهاصًت والاحخماُٖت
والخ٣ىُ٢ت ،واهخمائه بلى مىُ٣ت جخمحز بًٗ ٠ميؿىب الش٣ت بُنها وبحن اإلاغ٦ؼ،باإلياٞت بلى جمخٗه ب٣ضع مً اإلاىاٖت
الظاجُت ججاه ؤي جىُْ ٠ؾُاس ي٧ .لها ٖىامل حٗلذ الخٟاٖل البرإلااوي م٘ هظا اإلالً ٠دؿم بىىٕ مً الؿُدُت ومً
الخظع ؤًًا ،مما اوٗ٨ـ ٖلى الخُاب البرإلااوي وجإزحره.
2ـ الفاعل البرملاوي ومددوديت الخطاب و التأثير
احؿم زُاب الٟاٖل البرإلااوي خى ٫خغا ٥الغٍ ٠في ٖمىمه بالترصص جاعة وٖضم الىيىح جاعة ؤزغي ،ومً
ماقغاث طل ٪ما ًالخٔ ٖلى هظا الخُاب مً اهخ٣اء ص ٤ُ٢للٗباعاث في بزاعة اإلاىيىٕٞ ،بالغٚم مً بصعاج بٌٗ
الىىاب واإلاؿدكاعًٍ إلاهُلح "خغا ٥الغٍ "٠يمً الخُاب اإلاخضاو ٫جدذ ٢بت البرإلاان ،بال ؤن الٗضص ألا٦بر مً
اإلاخضزلحن جداقىا في ؤٚلب ألاخُان اؾخٗما ٫هظا اإلاهُلح الظي ازخاعه اليكُاء لخغ٦تهم الاخخجاحُت "خغا٥
الغٍ ،"٠واؾخٗملىا بض ٫طلٖ ٪باعاث ؤزغي ج٣لل مً حجم هظه الخغ٦ت الاخخجاحُت مً ٢بُل "اخخجاحاث
الخؿُمت"" ،اإلاكا٧ل اإلاُغوخت ٖلى مؿخىي ب٢لُم الخؿُمت" ،وؤخُاها "الاخخجاحاث التي حٗغٞها بٌٗ اإلاىاَ."٤
ٞاإلاخدب٘ ًالخٔ ؤن هىا ٥هىٕ مً الغ٢ابت الظاجُت مً حاهب ؤًٖاء البرإلاان في الخٟاٖل م٘ اإلاىيىٕ .وهى ما ٌُٗي

1ػ فريد خالد ،شخصانية السلطة واثرىا على العمل ادلؤسسايت للدولة احلديثة :دراسة مقارنة إلشكالية القرار العاـ (ادلغرب وتونس منوذجا) ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانوف العاـ ،جامعة القاضي
عياض ،كلية العلوـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،مراكش ،ادلوسم اجلامعي  ،2005/2004ص47 .
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اهُباٖا ب٩ىن هض ٝالخٟاٖل الظي ؤبضاه الىىاب واإلاؿدكاعون بمجلس ي البرإلاان هضٞه ع ٘ٞالخغج ًٖ هظه اإلااؾؿت
 .ِ٣ٞوإلاا ٧ان الخُاب البرإلااوي ملخبؿا في َغح اإلاىيىٕٞ ،ةن جإزحره في ال٣غاع الخ٩ىمي ٧ان ؤًًا مدضوصا.
أـ على مصتوى مضمون الخطاب:
بن اإلاخدب٘ للخُاب الخؼبي جدذ ٢بت البرإلاانً ،الخٔ ؤهه ال ًسغج ًٖ ؤلاَاع اإلامحز للخُاب الؿُاس ي اإلاٛغبي
بك٩ل ٖامٞ .هى زُاب مىٟلذ مً ٢بًت الخدضًض والخهيُ ،٠ومً ؾماث الخمشُلُت التي ج٨ؿبه وؿبت م٣بىلت مً
الىيىح.وَٗغ ٝهىٖا مً الخضازل والدكابه ال٨بحرًً مما ًجٗل اإلاخدب٘ لهظا الخُاب ٖاحؼا ًٖ جمُحز الجهت التي حٗبر
ٖىه .ولٗل ؾمت الدكابه هظه حٗض ماقغا ًٖ ؤػمت هظا الخُاب وألاخؼاب اإلاهضعة له ،والتي ال جسخل ًٖ ٠مىُ٤
اإلا٣اولت في الدؿىٍ ٤لظاتها و إلاىخىحها .بط ؤن الغهان باليؿبت ألًٖاء البرإلاان هى هُل عيا ػبائنهم مً زال ٫الٓهىع
بمٓهغ اإلاخٟاٖل م٘ اهخماماتهم واوكٛاالتهم ،ولِـ مماعؾت الغ٢ابت ٖلى ألاصاء الخ٩ىمي والا٢تراب مً ؤلاق٩االث
الاحخماُٖت و الؿُاؾُت الخُ٣ُ٣ت وَغح بضائل خلى ٫لخجاوػها.
بن اإلاخدب٘ لخٟاٖل الٟغ ١واإلاجمىٖاث البرإلااهُت م٘ جضاُٖاث خغا ٥الغًٍ ،٠الخٔ اللجىء بلى ألاؾئلت
الكٟىٍت وألاؾئلت ال٨خابُت ٧ىؾُلت إلاماعؾت الغ٢ابت ٖلى ٖمل الخ٩ىمت .وبطا ٧اهذ هظه الىؾُلت جخمحز بؿهىلت مؿُغة
جُٟٗلهاٞ ،ةنها في اإلا٣ابل جب٣ى مدضوصة الخإزحر الؿُاس ي ،وٚحر ماطًت ،ال ؤهُاب وال ؤْاٞغ لها ،1بط ال ًهل ألامغ بلى
مؿخىي بخغاج الخ٩ىمت ؤو بزاعة مؿاولُتها الؿُاؾُت .2ؤي ٠بلى طل ٪ؤن الترصص وٖضم الخماؾ ٪الظي ًمحز الخُاب
البرإلااوي ًهُضم بسُاب ؾلُىي مخٗالي ال ٌٗتر ٝبالخىاع م٘ الخُاب اإلاك ٪٨في الغواًت الغؾمُت باٖخباعها عواًت
نهائُت حؿخىحب الاحمإ وجإبى الدكٞ ٪ُ٨يها ،وهى ما ًم ً٨إلاؿه مشال مً زال ٫حُٗ٣ب وػٍغ الضازلُت ٖلى ما وعص في
مضازالث ٖضص مً الىىاب بكإن حٛلُب الضولت للم٣اعبت ألامىُت في جضبحر خغا ٥الغٍ ،٠خُث ع ٌٞالخضًث ًٖ وحىص
ؤًت م٣اعبت ؤمىُت.3وٍٟهم مً طل ٪ؤن بوكاء ماؾؿاث للغ٢ابت مً َغ ٝالضولت لم ًلغي حكبث هظه ألازحرة بىمِ
الخ٨م ال٣ائم ٖلى مغ٦ؼة الؿلُت ،بل جم طل ٪بُُٟ٨ت جخماش ى م٘ هظا الىمِ ٖلى ٚغاع ما حٗغٞه حل اإلاجخمٗاث
الخ٣لُضًت ٦ما الخٔ طل ٪مىعَـ بُحر عوي ).4(Maurice Pierre Roy
ًخطح مً زال ٫مًمىن الخُاب الظي ًخضاوله الٟاٖل البرإلااوي في جٟؿحر جىامي الخغ٧اث الاخخجاحُت
باإلاٛغب جغ٦حزه ٖلى الضوا ٘ٞالا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاٟجغة لهظه الخغ٧اث صون الالخٟاث بلى الخدى ٫الظي ؤنبدذ
حٗغٞه .خُث هجض الخًىع اإلالٟذ للم٩ىن الخاعٍخي واللٛىي والش٣افي الظي ؤيحى ٌك٩ل وٖاء وزلُٟت لالخخجاج.
وبالغٚم مً هظا الخًىع الباعػ للبٗض الهىٍاحي و الظا٦غاحي في زُاب خغا ٥الغٍ ،٠بال ؤن هظه الجىاهب لم جخم
بزاعتها زال ٫ألاؾئلت البرإلااهُت.وعجؼ الى٣اف البرإلااوي ًٖ الىٟىط بلى حىهغ اإلاك٩ل ومىا٢كخه في ؤبٗاصه الؿُاؾُت
1ػ عبد ادلنعم لزعر ،مرجع سابق ص.276 .
2ػ عثماف زياين" ،احلماية الدستورية حلقوؽ ادلعارضة الربدلانية :مقاربة على ضوء دستور  ،"2011ضمن مؤلف مجاعي :دستور  2011بادلغرب :مقاربات متعددة ،منشورات رللة احلقوؽ ،سلسلة
األعداد اخلاصة  ،5ماي  ،2012ص.70 .
3ػ أنظر  ،تعقيب السيد وزير الداخلية خبلؿ جلسة األسئلة الشفوية ليو الثبلثاء  18يوليوز حوؿ " :تدبري األشكاؿ االحتجاجية وادلظاىرات العمومية يف عدد من مناطق ادلغرب" ،اجلريدة الرمسية
للربدلاف ،عدد  09–37ذو القعدة  02( 1438غشت  ،)2017ص.2135 .
4
 Maurice - Pierre Roy, op cit, p 564 .ػ
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والخاعٍسُت والش٣اُٞت .وختى ٖىضما جمذ بزاعة جىُٟظ جىنُاث هُئت ألاهها ٝواإلاهالخت ا٢خهغ طلٖ ٪لى الجاهب
الا٢خهاصي والاحخماعي مً زال ٫الضٖىة بلى جىُٟض مسُُاث حبر الًغع الجماعي ٖلى ؤعى الىا ٘٢لِكمل حمُ٘
الٟئاث اإلاجخمُٗت مً مهمكحن ومٗضومحن ،واؾخدًاع ج٣غٍغ الخمؿُيُت للخىمُت البكغٍت بدمىلخه الا٢خهاصًت
والاؾدكغا ٝباإلاؿخ٣بل الظي حاء به ،مً ؤحل الا٢خضاء بخىنُاجه لخىُٟظها وجغحمتها ٖلى ؤعى الىا.٘٢
مبياف  :6توزيع األسئلة الشفوية ادلرتبطة حبراؾ الريف دبجلسي الربدلاف حسب
القطاعات احلكومية
الداخلية
%54

حقوؽ االنساف
%15

قطاعات أخرى
%13
العدؿ
%10
رئاسة احلكومة
%8

اعتماد على زلاضر جلسات رللس النواب ادلنشورة على اجلريدة الرمسية للربدلاف.
ادلصدر :إصلاز شخصي
ً

خًغ الؿاا ٫ألامني والخ٣ىقي ب٨شاٞت في مضازالث ؤًٖاء البرإلاان ،بط اؾخدىط ُ٢إ الضازلُت ٖلى  %54مً ألاؾئلت
الكٟىٍت اإلاغجبُت بدغا ٥الغٍ ،٠و٧ان هظا الُ٣إ ألامني مدِ مؿاءلت مً َغ ٝالىىاب واإلاؿدكاعًٍ في  26ؾاا٫
زال ٫زالر حلؿاث بغإلااهُت (حلؿخحن في مجلـ اإلاؿدكاعًٍ وحلؿت واخضة في مجلـ الىىاب)ُٞ ،ما حاء الُ٣إ
الىػاعي اإلا٩ل ٠بد٣ى ١الاوؿان في الغجبت الشاهُت ب  %15مً مجمىٕ ألاؾئلت .وٍم ً٨جٟؿحر اعجٟإ ٖضص ألاؾئلت
اإلاىحهت بلى وػاعة الضازلُت باللجىء بلى اؾخٗما ٫ال٣ىة الٗمىمُت لخٟغٍ ٤اإلاخٓاهغًٍ،وج٨شُ ٠الخىاحض ألامني باإلاىُ٣ت،
وقً خملت واؾٗت مً الاٖخ٣االث في نٟى ٝوكُاء الخغ٦ت الاخخجاحُت بالغٍ ،٠ومى٘ حمُ٘ ؤق٩ا ٫الاخخجاج
باإلاىُ٣ت ،بياٞت بلى ما عا ٤ٞطل ٪مً ججاوػاث خ٣ىُ٢ت .ؤما مؿاءلت وػٍغ الضولت اإلا٩ل ٠بد٣ى ١الاوؿان ٣ٞض ع٦ؼث
ٖلى اإلاؿاع الخ٣ىقي للبالص في ْل الاهتها٧اث التي عا٣ٞذ جضبحر خغا ٥الغٍ٦ ،٠ما ؤزاعث مأ ٫جىنُاث الاههاٝ
واإلاهالخت ،وخماًت خ٣ى ١اإلاٗخ٣لحن والبدث ًٖ مساعج خ٣ىُ٢ت وجىمىٍت لألويإ بالغٍ ٠بض ٫اإلا٣اعبت ألامىُت التي
جاصي بلى جأ٧ل الغنُض الخ٣ىقي للممل٨ت صون ؤن ج٣ضم خال خُ٣ُ٣ا للمك٩لت.
ب ـ على مصتوى مددوديت التأثير:
مً اإلاا٦ض ؤن اإلاٛغب ٖغ ٝحملت مً ؤلانالخاث الؿُاؾُت والضؾخىعٍت التي جم جضقُنها مىظ مُل٘
حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااض ي .خُث ٧اهذ اإلااؾؿت البرإلااهُت في نلب هظه ؤلانالخاث التي همذ بيُت اإلااؾؿت الدكغَُٗت
وج٩ىٍنها ،ووؾائل الغ٢ابت البرإلااهُت ،وما عا ٤ٞطل ٪مً بنالخاث ؤزغي قملذ الىٓام الاهخسابي وهمِ الا٢ترإ و٢اهىن
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ألاخؼاب الؿُاؾُت .وٞسح اإلاجا ٫ؤمام اإلاغؤة لضزى ٫البرإلاان ،والاعجٟإ اإلالخىّ في اإلاؿخىي الخٗلُمي للبرإلااهُحن ،وحٛحر
الدكُ٨لت الؿىؾُى-ؾُاؾُت للبرإلاان ،وجباص ٫ألاصواع بحن ألاٚلبُت واإلاٗاعيت ،وخضور هىٕ مً الخدى ٫في الش٣اٞت
الؿُاؾُت لألخؼاب والبرإلااهُحن ،الؾُما م٘ الاٖخباع الظي ؤنبدذ جدٓى به الىخائج الاهخسابُت في حكُ٨ل الخ٩ىمت.1
ل ً٨وبالغٚم مً ٧ل هظه ؤلانالخاث ٣ٞض ْلذ هظه اإلااؾؿت حكخٛل في خضوص الخمشُل الغمؼي .2و٢ض حاء صؾخىع
ؾىت  ،2011لُا٦ض ٖلى اإلاؿاع ؤلانالحي ٦سُاع للضولت و٦خجاوب ،ولى في الخض ألاصوى ،م٘ مُالب خغ٦ت ٞ 20براًغ.
خُث حاء الضؾخىع الجضًض م٨غؾا إلابضؤ ٞهل الؿلِ ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جىؾُ٘ نالخُاث البرإلاان في مجا ٫الدكغَ٘
والغ٢ابت ٖلى الٗمل الخ٩ىمي .وجمذ بياٞت ون" ٠بغإلااهُت" بلى َبُٗت هٓام الخ٨م اإلاٛغبي الظي ؤنبذ "ملُ٨ت
صؾخىعٍت صًم٣غاَُت بغإلااهُت واحخماُٖت"٦ .3ما ؤؾـ الضؾخىع الجضًض إلابضؤ اإلاؿاولُت الؿُاؾُت للخ٩ىمت ؤمام
ؤًٖاء البرإلاان الظي ٌؿخمضون جمشُلُتهم مً ألامت ،وًٖ َغٍ ٤الاهخساباث الخغة والجزيهت واإلاىخٓمت (الٟهل  2مً
صؾخىع .)2011
وبطا ٧اهذ الاهخساباث مهضع وؤؾاؽ الخ٨م في ألاهٓمت طاث الىمِ الضًم٣غاَيٞ ،ةن طل ٪ال ٌٗني ؤن
الاهخساباث هي مغاص ٝمباقغ للضًم٣غاَُتٞ .الٗال٢ت بُنهما لِؿذ ٖال٢ت آلُت ،ب٣ضع ما هي ٖال٢ت وؿُ٣ت ،جخىٖ ٠٢لى
َبُٗت الؿلُت ومٟهىمها صازل هظا الىٓام الؿُاس ي ؤو طا .٥بمٗنى آزغ ٞةن الٗال٢ت بحن الاهخساباث والضًم٣غاَُت
ال جخىٖ ٠٢لى مضي هؼاهت الاهخساباث بل جخجاوػه بلى مؿخىي ؤٖمً ٤خٗل ٤بالجضوي منها ،بدُث ًجب ؤن جىٗ٨ـ
هخائجها ٖلى ؾحر اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت طاث الُاب٘ الخمشُلي بةُٖائها نالخُاث خُ٣ُ٣ت وٗٞلُت في مجا ٫مماعؾت
الؿلُت الؿُاؾُتٚ .حر ؤن هظا اإلابخغى ال ًم ً٨جد٣ُ٣ه في اإلاٛغب بالىدُجت لُبُٗت الؿلُت الؿُاؾُت ومٟهىمها
صازل اليؿ ٤الؿُاس ي اإلاٛغبي .بط ؤن مىٓىمت الش٣اٞت الؿُاؾُت اإلاٛغبُت ب٣ضع ما ججض بًٗا مً م٩ىهاتها في
الخدىالث الؿُاؾُت وال٣اهىهُت واإلااؾؿاجُت ،وفي جبني مؿخىي مٗحن مً الخىحه هدى الضًم٣غاَُتٞ ،ةن طل ٪لم ًً٨
٧اُٞا للخدغع مً اإلاماعؾاث والٗال٢اث الخ٣لُضًت اإلامخضة واإلاازغة ماصًا وعمؼٍا.4
ل٣ض ؤبان الخٟاٖل البرإلااوي م٘ خغا ٥الغٍ ًٖ ٠مدضوصًخه ،بدُث جم الا٢خهاع ٖلى بزاعة اإلاىيىٕ ٖبر آلُت
ألاؾئلت البرإلااهُت الكٟىٍت وال٨خابُت وهي آلُت مدضوصة الخإزحر ال ًهل ألامغ ٞيها بلى مؿخىي بزاعة اإلاؿاولُت الؿُاؾُت
للخ٩ىمت٦ .ما ؤهه لِـ هىا ٥ما ًجبر الخ٩ىمت ٖلى ؤلاصالء بجىابها ٖلى ألاؾئلت التي جداٖ ٫ليها ،ماصام ؤهه ال ًىحض
حؼاء صؾخىعي لظل ،٪و٦ظل ٪لِـ هىا ٥وؾُلت إلا٣اياة الخ٩ىمت بؿب الخإزحر ؤو ع ٌٞالجىاب ًٖ ألاؾئلت .وبطا
٧اهذ ألاؾئلت الكٟىٍت وؾُلت مً وؾائل مغا٢بت الٗمل الخ٩ىميٞ ،ةن هظه ألاؾئلت التي جُغح صازل البرإلاان ال جىٟظ
بلى ٖم ٤اإلاك٩ل وجٓل صون ٗٞالُت وال ًترجب ٖنها ؤي ؤزغ ،5خُث جب٣ى حامضة وألاحىبت والخُٗ٣ب ٖليها حٗض بُغٍ٣ت
1ػ زلمد الرضواين" ،الربدلاف يف النسق السياسي ادلغريب :ادلكانة والتجربة" ،جريدة االرباد االشرتاكي ،بتاريخ .2010 – 10 - 06
2ػ عبد ادلنعم لزعر" ،ادلؤسسة الربدلانية بادلغرب :توصيفات الرتدي ورىانات اإلصبلح الدستوري اجلديد لسنة  ،"2011رللة وجهة نظر ،عدد  ،50خريف .2011
3ػ الفصل األوؿ من الدستور ادلغريب لسنة .2011
4ػ زلمد الرضواين ،يف الثقافة السياسية بادلغرب ،مطبعة ادلعارؼ اجلديدة ،الرباط  ،الطبعة األوىل  ،2015 ،ص.52 .
5ػ حكيمة ماىري" ،القانوف الربدلاين وتأطري ادلمارسة الربدلانية بعد دستور  ،"2011مقاؿ منشور على جريدة ىسربيس بتاريخ  ،2019/04/27على الرابط التايل:
 ،https://www.hespress.com/writers/430120.htmlشوىد يف .2020/05/20
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مؿب٣ت مما ً٣لل مً ٗٞالُتها وجإزحرها .وجغجبِ مدضوصًت الخٟاٖل البرإلااوي م٘ الخغ٧اث الاخخجاحُت والتراٖ ٘ٞلى
مُالبها ،بد٣ُ٣ت ؾُاؾُت حلُت هي ٧ىن اإلاٗاعيت جىحض ب٣ىة ؾىؾُى -ؾُاؾُت ؤ٦بر زاعج ٢بت البرإلاان ال صازله.1
هظه الخ٣ُ٣ت ٌٗبر ٖنها جىامي الاخخجاج ٖلى جغصي ألاويإ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،وجغهل اإلاكهض الؿُاس ي ،وهى ما
ؤصي بكباب خغا ٥الغٍ ٠بلى بٖالن سخب ز٣تهم مً الىسب الؿُاؾُت باٖخباعها ؤنبدذ حك٩ل حؼءا مً اإلاك٩لت
ولِؿذ َغٞا في الخل.
ل٣ض بضا الخٟاٖل البرإلااوي م٘ خغا ٥الغٍ ٠وجضاُٖاجه باهخا وٖاحؼا ًٖ بخغاج الخ٩ىمت وصٗٞها بلى اجساط
٢غاعاث ؾُاؾُت حغٍئت مً قإنها ؤن جدض مً خالت الاخخ٣ان .وٍغجبِ هظا العجؼ البرإلااوي بالىُْٟت التي جاصيها
ألاخؼاب في اليؿ ٤الؿُاس ي اإلاٛغبي ،خُث جدىلذ مً وُْٟت الخإَحر الؿُاس ي والخيكئت الؿُاؾُت والاحخماُٖت بلى
وُْٟت بهخاج هسب ج٨ىى٢غاَُت ٢ابلت لالهضماج والاهههاع والضٞإ ًٖ مهالح وؤ٩ٞاع الؿلُت الؿُاؾُت م٣ابل
الخهىٖ ٫لى مىا ٘ٞماصًت ومهالح شخهُت٩ٞ ،2اهذ هدُجت طل٣ٞ ٪ضان الش٣ت في الخىُٓماث الؿُاؾُت،وؤنبذ
ًىٓغ بليها ٩٦ائىاث ونىلُه هضٞها مغا٦مت الامخُاػاث واإلاىا ،٘ٞبِىما ؤهخ٣ل اإلاجخم٘ بلى الاٖخماص ٖلى اؾتراجُجُت
الكاعٕ للضٞإ ًٖ مهالخهٞ .خٗاْمذ ٢ىة الخغ٧اث الاخخجاحُت ؤمام عجؼ ألاخؼاب والى٣اباث ًٖ جإَحر ومىا٦بت
خغ٦ت الكاعٕ٦.ما اجسظث حل ألاخؼاب مىا ٠٢ؾلبُت مً الخغ٧اث الاخخجاحُت ،ألنها ال جضزل يمً سجلها
الاخخجاجي الخ٣لُضي ،وبالخالي ٣ٞض نىعتها ٦دغ٧اث جدمل في بيُتها مساَغ خُ٣ُ٣ت ٖلى الؿلم الاحخماعي والاؾخ٣غاع
الؿُاس ي.3

خاجمت
بن الخٟاٖل البرإلااوي م٘ الضًىامُاث الاحخماُٖت ٌٗض مً ؤهم اإلااقغاث الضالت ٖلى ٗٞالُت ألاصاء البرإلااوي وٖلى
خُىٍت الضًم٣غاَُت باٖخباعها لِؿذ همُا للخ٨م  ،ِ٣ٞبل هي هٓام للخ٣ى ١ؤًًا .وج٣خط ي خماًت خ٣ى ١وخغٍاث
اإلاىاَىحن مً حٗؿ ٠الخ٩ىمت وؤحهؼتها جُٟٗل صوع الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى الٗمل الخ٩ىمي والخد ٤٣مً مضي اخترام
جُلٗاتهم وخ٣ى٢هم وخغٍاتهمٚ .حر ؤن هجاح البرإلاان في ؤصاء وُْٟخه ،زانت في ٞتراث الخىجغ الؿُاس ي والاحخماعي،
عهحن بخىٞغ ٢ضع مً اإلاىار الضًم٣غاَي اإلاؿاٖض ٖلى ججمُ٘ اإلاٗلىماث والكهاصاث والدسجُالث ،والىزائ ٤الُٟ٨لت
بإصاء مهمخه الغ٢ابُت .و٢ض ج ٠٣ماؾؿاث الضولت ٖائ٣ا ؤمام هظا اإلاؿعى وهى ما ًدضر ٖاصة في مٗٓم بلضان الٗالم
الشالث مما ًدؿبب في جحجُم صوع البرإلاان.
بن اإلاخدب٘ ألق٩ا ٫ووؾائل الخٟاٖل البرإلااوي م٘ خغا ٥الغًٍ ٠الخٔ ؤن الٟاٖل البرإلااوي لم ً ً٨له ؤي جإزحر
ال ٖلى اإلاؿاع الاخخجاجي ،وال ٖلى الخضبحر الخ٩ىمي لهظا اإلال .٠و٢ابل طل ٪ججاهل الٟاٖل الخ٩ىمي آللُاث الىؾاَت
1ػ فريد دلريين" ،حركة شباب  20فرباير ومشهد التغيري يف ادلغرب :زلاولة سوسيو -سياسية" ،رللة وجهة نظر ،العدد  ،49صيف  ،2011ص.11 .
2ػ مرمي الناصر" ،اشكالية التجاذب بني االستمرارية والتغيري يف النسق السياسي ادلغريب ،دراسة حوؿ التوجهات اجلديدة لئلصبلح السياسي يف ادلغرب من دستور  2009إىل دستور  ،2011أطروحة
لنيل الدكتوراه يف القانوف العاـ ،كلية العلوـ القانونية واالجتماعية واالقتصادية ،جامعة زلمد اخلامس ،أكداؿ الرباط ،السنة اجلامعية  ،2011/2010ص237 .
 3ػ عبد احلميد بن خطاب " ،حوؿ العنف السياسي يف سياؽ احلراؾ االجتماعي يف ادلغرب" ،ضمن كتاب مجاعي بعنواف :احلراؾ االجتماعي يف ادلغرب وادلشرؽ :االذباىات الراىنة واآلفاؽ ،دار السبلـ
للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط ،الطبعة األوىل  ،2017ص92 .
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اإلاجخمُٗت وٖلى عؤؾها الىؾاَت التي ًم ً٨ؤن ً٣ىصها البرإلاان .واؾخإزغث وػاعة الضازلُت بالبُاهاث واإلاٗلىماث
ّ
اإلاخٗل٣ت بؿحروعة الاخخجاحاث وجضاُٖاتها٦ ،ما اؾخٟغصث بخضبحر هظا الخغا ٥و ٤ٞم٣اعبت ٚلبذ ٞيها الجاهب ألامني ًٖ
الجىاهب الؿُاؾُت والخىمىٍت والخ٣ىُ٢ت.
ل٣ض ا٢خهغ البرإلاان ٖلى جل٣ي اإلاٗلىماث والبُاهاث الهاصعة ًٖ ألاحهؼة الخ٩ىمُت ،وبضا ٖاحؼا ًٖ الُ٣ام
بضوعه في حكُ٨ل لجىت بغإلااهُت لخ٣ص ي الخ٣ائ ٤التي مً قإنها ؤن ج٣ضم ،مً زال ٫ج٣غٍغها ،ما ًٟ٨ي مً اإلاُُٗاث
اإلاُضاهُت لخ٩ىن مغحٗا للبرإلاان مً ؤحل مماعؾت ؾلُخه الغ٢ابُت ٖلى الٗمل الخ٩ىمي مً حهت ،وؤن حك٩ل مهضعا
آزغ للمٗلىمت ،بلى حاهب اإلاهضع الخ٩ىمي ،في هظا اإلال ٠مً حهت زاهُت٦ .ما ؤن الخإزغ في بصعاج مل ٠الخغاٖ ٥لى
ؤحىضة اإلااؾؿت الدكغَُٗت بلى ما بٗض اللجىء بلى الخؿم ألامني٢ ،بل الاهخ٣ا ٫بلى ؾغصًت ؤن اإلال ٠مٗغوى ٖلى
الً٣اء وؤن الؿلُت الً٣ائُت ؾُضة هٟؿهاٞ ،ىث الٟغنت ٖلى مؿاهمت اإلااؾؿت الدكغَُٗت في مٗالجت ؾُاؾُت
إلال ٠زُ٣ل مشل مل ٠خغا ٥الغٍ ٠الظي ال ًدخمل الاٖخماص ٖلى م٣اعبت وخُضة في جضبحره.
كائمت املراجع:
املراجع باللغت العربيت:
الىصوصالتشريعيت:
 الضؾخىعاإلاٛغبي لؿىت ،2011الهاصع بمىحب الٓهحر الكغٍ ٠ع٢م ،1.11.91ناصع في  27قٗبان ً 29( 1432ىلُىػ )2011
بدىُٟظ الضؾخىع،الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5964م٨غع،بخاعٍش  28قٗبان ً 30( 1432ىلُى .)2011

الكتب بالعربيت:





الغيىاوي مدمض،في الش٣اٞت الؿُاؾُت باإلاٛغب،مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضًضة،الغباٍ،الُبٗت ألاولى.2015،
حىوؿخىن هاه ، ٪الضو ٫والخغ٧اث الاحخماُٖت ،جغحمت ؤخمض ػاًض ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترحمت ،ال٣اهغة ،الُبٗت ألاولى.2018 ،
صا ٫عوبغث  ًٖ ،الضًم٣غاَُت ،جغحمت ؾُٗض مدمض الخؿيُت ،قغ٦ت اإلاُبىٖاث للخىػَ٘ واليكغ ،بحروث ،الُبٗت ألاولى،
.2014



صو ٞغحُُه مىعَـ  ،ألاخؼاب الؿُاؾُت ،جغحمت ٖلي م٣لض و ٖبض الخؿً ؾٗض،الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت2011 ،ال٣اهغة
.2011



هالٖ ٫لي الضًً  ،الاهخ٣ا ٫بلى الضًم٣غاَُت :ماطا ٌؿخُٟض الٗغب مً ججاعب آلازغًٍ؟ ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص ،479
صٌؿمبر.2019



لؼٖغ ٖبض اإلاىٗم ْ ،اهغة الجم٘ بحن ؤلاهخضاباث الاهخسابُت :صعاؾت في وا ٘٢اإلاماعؾت البرإلااهُت باإلاٛغب ،ميكىعاث مجلت الٗلىم
ال٣اهىهُت ،مُبٗت ألامىُت ،الغباٍ ،الُبٗت ألاولى.2017 ،

امللاالث بالعربيت:


الغيىاوي مدمض " ،البرإلاان في اليؿ ٤الؿُاس ي اإلاٛغبي :اإلا٩اهت و الخجغبت" ،حغٍضة الاجداص الاقترا٧ي ،بخاعٍش .2010 – 10 - 06
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بً زُاب ٖبض الخمُض  " ،خى ٫الٗى ٠الؿُاس ي في ؾُا ١الخغا ٥الاحخماعي في اإلاٛغب" ،يمً ٦خاب حماعي بٗىىان:



الخغا ٥الاحخماعي في اإلاٛغب واإلاكغ :١الاججاهاث الغاهىت وآلاٞا ،١صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الغباٍ ،الُبٗت ألاولى
.2017
ػٍاوي ٖشمان " ،الخماًت الضؾخىعٍت لخ٣ى ١اإلاٗاعيت البرإلااهُت :م٣اعبت ٖلى يىء صؾخىع  ،"2011يمً مال ٠حماعي :صؾخىع



 2011باإلاٛغب :م٣اعباث مخٗضصة ،ميكىعاث مجلت الخ٣ى ،١ؾلؿلت ألاٖضاص الخانت  ،5ماي .2012


لؼٖغ ٖبض اإلاىٗم " ،اإلااؾؿت البرإلااهُت باإلاٛغب :جىنُٟاث الترصي وعهاهاث ؤلانالح الضؾخىعي الجضًض لؿىت  ،"2011مجلت
وحهت هٓغٖ ،ضص  ،50زغٍ2011 ٠



إلاغٍني ٞغٍض " ،خغ٦ت قباب ٞ 20براًغ ومكهض الخُٛحر في اإلاٛغب :مداولت ؾىؾُى -ؾُاؾُت" ،مجلت وحهت هٓغ ،الٗضص ،49
نُ.2011 ٠



مُٟض ؤخمض " ،اإلاماعؾت البرإلااهُت باإلاٛغب وبق٩الُت الٟٗالُت" ،اإلاجلت اإلاٛغبُت للؿُاؾاث الٗمىمُت ،الٗضص  ،2016 ،20م.
.240

ألاطروخاث الجامعيت:
ٞ غٍض زالض ،شخهاهُت الؿلُت و ازغها ٖلى الٗمل اإلااؾؿاحي للضولت الخضًشت :صعاؾت م٣اعهت إلق٩الُت ال٣غاع الٗام
(اإلاٛغبىجىوؿىمىطحا)،ؤَغوختلىُاللض٦خىعاهُٟال٣اهىهالٗام،حامٗتال٣ايُُٗاى٧،لُتالٗلىمال٣اهىهُتوالا٢خهاصًتوالاحخماُٖت،
مغا٦ل،اإلاىؾمالجامعي ،2005/2004م47 .
 مغٍم الىانغ" ،اق٩الُت الخجاطب بحن الاؾخمغاعٍت والخُٛحر في اليؿ ٤الؿُاس ي اإلاٛغبي ،صعاؾت خى ٫الخىحهاث الجضًضة
لإلنالح الؿُاس ي في اإلاٛغب مً صؾخىع  2009بلى صؾخىع  ،2011ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الٗلىم
ال٣اهىهُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت ،حامٗت مدمض الخامـ ،الغباٍ ؤ٦ضا ،٫الؿىت الجامُٗت ،2011/2010م237 .

التلارير:


وع٢ت ج٣ضًغ مى"،٠٢خغا ٥الغٍ..٠في حصخُو ألاػمت وم٣ترخاث الخضبحر" ،مغ٦ؼ مٛاعب للضعاؾاث في الاحخمإ الاوؿاويً 6 ،ىهُى
.2017

الويبوغرافيا:
 ق٣حر مدمض ٖ" ،ىائ ٤حك٩ل الىسبت الؿُاؾُت بمىُ٣ت الغٍ ،"٠ميكىع ٖلى هؿبرٌـ بخاعٍش ٖ ،2017/12/11لى الغابِ الخالي:
 ،https://bit.ly/3fwNDXkقىهض في .2020/06/18


ماهحر خُ٨مت " ،ال٣اهىن البرإلااوي و جإَحر اإلاماعؾت البرإلااهُت بٗض صؾخىع  ،"2011م٣ا ٫ميكىع ٖلى حغٍضة هؿبرٌـ بخاعٍش
ٖ ،2019/04/27لى الغابِ الخالي ،https://www.hespress.com/writers/430120.html :قىهض في .2020/05/20

املراجع بالفروصيت:
livres
Maurice -Pierre Roy, Les régimes politiques du Tiers-Monde, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1977, p 566.
Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2ème édition, Paris,
Puf, 1998, p. 155
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فكرة النظام العام كأليت الشدبعاد جطبيم كانون ألاشرة املغربي في الدول الاوروبيت
Idea of public order As a mechanism to exclude
the application of family law

د/ؤمال ناجي -كليت املخعددة الخخصصاث الرشيدًت  -جامعت موالي إشماعيل -املغرب
امللخص :

للض ؤصث الهجغة بلى جىاحض ٖىهغ ؤحىبي فىق جغاب صولت ؤزغي ،لها ؾُاصتها وهُانها اإلاؿخلل جاَغها مباصت وكُم
خًاعٍت وصًيُت جسخلف فحها الضوٌ فُما بُجها ازخالفا هبحرا ،زانت بحن الضوٌ ألاوعوبُت وؤلاؾالمُت ،التي ًىحض بُجها قغر
مغحعي .ومً هظا الازخالف ًبرػ جىاػٕ اللىاهحن ٖلى اٖخباع ؤن ول َغف ًخمؿً بمباصثه وكُمه ،ألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع
فىغة الىٓام الٗام ،هألُت لخماًت هظه اإلاباصت .
وجٓهغ فىغة الىٓام الٗام بجالء في الغوابِ ألاؾغٍت هٓغا العجباَها الكضًض بالخلل الضًني واإلاباصت التي ًلىم ٖلحها
اإلاجخم٘ ،وزانت ٖىضما ًخٗلم ألامغ بالضوٌ ؤلاؾالمُت التي ٌٗغف فحها الىٓام الٗام الاؾخلغاع ٖلى مؿخىي مفهىمه وؤهضافه،
وؤزغي والضوٌ ألاوعوبُت التي ٌٗغف فحها هظا ألازحر جُىعا هبحرا وخغهُت صاثمت ،بط ًغجبِ ؤؾاؾا باإلاىازُم الضولُت لخلىق
ؤلاوؿان  ،هما اهه جإزغ بلى خض هبحر بمباصت الخغٍت الفغصًت التي ججض ؤؾؿها في ألاهٓمت الالثىُت.
وهدُجت لهظه اإلاخٛحراث ،وهظا الخُىع الؿغَ٘ لفىغة الىٓام الٗام التي حكهضها الضوٌ ألاوعوبُت اإلاؿخلبلت للجالُت
اإلاٛغبُت ْهغث خاالث قاطة وان لها جإزحر في الٗالكاث ألاؾغٍت للجالُت اإلاٛغبُت اإلالُمت بإوعوبا ،والتي جضف٘ اللاض ي ألاوعوبي
بلى ٖضم الاٖتراف بالٗضًض مً اإلااؾؿاث التي لها ٖالكت بالغوابِ ألاؾغٍت ألفغاص الجالُت اإلاىؾىمت بالهبٛت الضًيُت ،ؤو
جىغؽ ٖضم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،اؾدىاصا بلى ؤنها جخٗاعى م٘ الىٓام الٗام ومؿخلؼماث خلىق ؤلاوؿان.
الكلماث املفخاحيت :الهجغة -الىٓام الٗام -اللاهىن ألاؾغي -اللاهىن ألاوعوبي-جىاػٕ اللىاهحن.
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ؤمال ناجي/د

فكرة النظام العام كأليت الشدبعاد جطبيم كانون ألاشرة املغربي في الدول الاوروبيت

ABSTRACT
Immigration has led to the presence of a foreign element on the soil of another country,
with its sovereignty and independent entity framed by principles and civilizational and
religious values in which countries differ greatly among themselves, especially between
European and Islamic countries, among which there is a reference cleavage. From this
difference, conflict of laws emerges as each party adheres to its principles and values, which led
to the emergence of the idea of public order, as a mechanism to protect these principles.
The idea of public order is evident in family ties due to its strong connection to the
religious field and the principles upon which society is based, especially when it comes to
Islamic countries in which public order is known to settle at the level of its concept and goals,
and others such as European countries in which the latter is known for great development and
permanent mobility, as It is mainly related to international human rights covenants, and has
been largely influenced by the principles of individual freedom that find their foundations in
the angelic systems.
As a result of these changes, and this rapid development of the idea of public order
witnessed by European countries receiving the Moroccan community, there were anomalies
that had an effect on the family relations of the Moroccan community residing in Europe, which
pushes the European judge not to recognize many institutions related to the family ties of
members of the community marked by the character Religious, or perpetuate gender
inequality, based on their inconsistency with public order and human rights requirements.
Thus, we wonder about the extent to which the Moroccan family law has the
opportunity to apply before the European judge
Key Word: Immigration - Idea of public order- family law - European judge - conflict of laws
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ملدمت
للض ؤصث الهجغة بلى جىاحض ٖىهغ ؤحىبي فىق جغاب صولت ؤزغي لها ؾُاصتها وهُانها اإلاؿخلل ،جاَغها مباصت
وكُم خًاعٍت وصًيُت ،جسخلف فحها الضوٌ فُما بُجها ازخالفا هبحرا زانت بحن الضوٌ ألاوعبُت وؤلاؾالمُت ،التي ًىحض
بُجها قغر مغحعي ًجض ؤؾاؾه في وىن ألاولى حكترن فُما بُجها في ألاؾـ الجىهغٍت للىٓام اللاهىوي الظي ًجض
مهضعه الخاعٍخي في اللاهىن الغوماوي وحٗالُم الضًاهت اإلاؿُدُت ،والثاهُت التي حٗخمض في جىُٓم مؿاثل ألاخىاٌ
الصخهُت ٖلى اإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت باألؾاؽ.
ومً هظا الازخالف مً خُث الضًاهت ،وألافياع اإلاهُمىت وفلؿفت الخُاة والىٓام الاكخهاصي والاحخماعي
وألازالقيً ،يب٘ جىاػٕ اللىاهحن ٖلى اٖخباع ؤن ول َغف ًخمؿً بمباصثه وكُمه ،ألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع فىغة الىٓام
الٗام 1هألُت لخماًت هظه اإلاباصتٖ ،لما ؤهه مً اإلاؿلم به في مجاٌ اللاهىن الضولي الخام ،ؤن اللاض ي بمجغص ما
حٗغى ٖلُه هاػلت طاث ٖىهغ ؤحىبي ٖلُه ؤن ٌؿخدًغ كاٖضة ؤلاؾىاص الىَىُت.
وٖلُه كض ًخىنل اللاض ي الىَني بلى ؤن كاهىها ؤحىبُا هى اإلاسخو لخىم الٗالكت اللاهىهُت التي حكخمل ٖلى
ٖىهغ ؤحىبي -ؤي الٗالكت الضولُت -وٖلى الغٚم مً طلً ًىهغف ٖىه وٍمخى٘ ًٖ جُبُله ليىهه ًخٗاعى وألاؾـ
الجىهغٍت واإلاباصت ألاؾاؾُت التي ًلىم ٖلحها اإلاجخم٘ في صولت اللاض ي ؤي م٘ الىٓام الٗام.
ٌٗىص الفًل في وي٘ البظعة ألاولى لفىغة الىٓام الٗام للفلُه ؤلاًُالي باعجىٌ ،خُث محز بحن ألاخىاٌ
اإلاؿخدؿىت وألاخىاٌ اإلاؿخهجىت ،كاثال بإن هظه ألازحرة ال ًمىً ؤن جُبم زاعج اإلاضًىت التي ويٗذ فحها ،وؤهه ًجب
ؤن جبلى خبِؿت بكلُمها ،بال ؤنها –فىغة الىٓام الٗام -كض ْلذ ٖلى خالها ٚامًت َىاٌ اللغون الخالُت اإلاضعؾت
ؤلاًُالُت بلى ؤن عصصها الفلُه بىهُه زالٌ اللغن ٖ 18ىضما كغع هلاٖضة ٖامت امخضاص اللىاهحن الهاعزت والٛحر
ٖاصلت ،وٍغح٘ الفًل في ْهىع فىغة الىٓام الٗام بخىحهها الخالي بلى الفلُه ألاإلااوي ؾافُني الظي هاصي بفىغة
الاقتران اللاهىن التي ٖلى ؤؾاؾها ًمىً للضوٌ التي حكترن في اإلاغحُٗت اللاهىهُت والضًيُت ؤن جُبم كىاهحن بًٗها
البٌٗ فىق بكلُم ؤي مجها ،بسالف الضوٌ التي ًًمجها هظا الاقتران".2
وجٓهغ فىغة الىٓام الٗام بجالء في الغوابِ ألاؾغٍت ،هٓغا العجباَها الكضًض بالخلل الضًني واإلاباصت التي ًلىم
ٖلحها اإلاجخم٘ ،وزانت ٖىضما ًخٗلم ألامغ بالضوٌ ؤلاؾالمُت التي ٌٗغف فحها الىٓام الٗام هىٖا مً الاؾخلغاع ٖلى
مؿخىي مفهىمه وؤهضافه ،وؤزغي والضوٌ ألاوعبُت التي ٌٗغف فحها هظا ألازحر جُىعا هبحرا وخغهُت صاثمت ،بط ًغجبِ

1

 -عز الدين عبد اهلل ،في تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدوليين ،الجزء الثاني ،الطبعة الثامنة ،9424 ،مطبعة دار النيضة العربية مصر ،ص:

2

 -كما أن القانون الوطني لمشخص الواجب التطبيق قد يستبعد نتيجة لتحايل أحد اطراف العالقة القانونية عمى القانون.

.035

راجع أحمد زوكاغي ،تنازع القوانين في الزمان دراسة في القانون الدولي الخاص المغربي الطبعة األولى  9443مطبعة األمنية الرباط ،ص.991 :
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ؤؾاؾا باإلاىازُم الضولُت لخلىق ؤلاوؿان ،وزانت الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت لؿىت
.11950
هما ؤهه جإزغ بلى خض هبحر بمباصت الخغٍت الفغصًت التي ججض ؤؾاؾها في ألاهٓمت الالثىُت.
وهدُجت لهظه اإلاخٛحراث ،وهظا الخُىع الؿغَ٘ لفىغة الىٓام الٗام التي حكهضها الضوٌ ألاوعبُت اإلاؿخلبلت
للجالُت اإلاٛغبُت ْهغث خاالث قاطة وان لها جإزحر هبحر في الٗالكاث ألاؾغٍت للجالُت اإلاٛغبُت اإلالُمت بإوعوبا ،التي جضف٘
اللاض ي ألاوعبي بلى ٖضم الاٖتراف بالٗضًض مً اإلااؾؿاث التي لها ٖالكت بالغوابِ ألاؾغٍت ألفغاص الجالُت اإلاىؾىمت
بالهبٛت الضًيُت ،ؤو جىغؽ ٖضم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن اؾدىاصا بلى ؤنها جخٗاعى م٘ الىٓام الٗام ومؿخلؼماث خلىق
ؤلاوؿان.،
وهىظا فةن الخٗاعى بحن الىٓام اللاهىوي ألاؾغي اإلاٛغبي والىٓام اللاهىوي ألاؾغي للضوٌ ألاوعبُت ًبلى كاثما
ما صام ألامغ ًغجبِ اعجباَا قضًضا باإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت ،واإلاغحُٗت الٗلماهُت اللخان ًيخج ٖجهما جىاػٕ فىغي وزلافي ،ؤصي
بلى اػصواحُت اإلاغاهؼ اللاهىهُت لألفغاص زانت ألفغاص الجالُت اإلاٛغبُت الغافًت للمباصت الٗلماهُت والغاٚبت في الاهضماج
وفم الخهىنُت الىَىُت ،ؾُما ؤن اإلاداهم ألاوعبُت جيخهغ لجزٖتها الىَىُت اإلادكبٗت باإلاباصت الفغصًت والخغٍت
اإلاُللت التي لها اجهاٌ مباقغ بالىٓام الٗام ألاوعبي ،وحؿخسضمه هخلىُت الؾدبٗاص اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي بما بهُٛت
مباقغة ،وبما في زىب يىابِ بؾىاص حضًضة ابخىغتها لىفـ الٛغى.
وججضع ؤلاقاعة بلى اهىا ال هيىن امام هظا الخالف بال بطا واهذ هخاثج كىاٖض ؤلاؾىاص في البلض اإلاهضع للخىم
مسخلفت الىخاثج ًٖ كىاٖض ؤلاؾىاص للبلض الظي ًىفظ ٖلى جغابه.2
هما ان اللاٖضة الٗامت اإلاؿلم بها في ول ألاهٓمت اللاهىهُت جلغع ؤن ألاخيام اللًاثُت حكيل الخٗبحر الهغٍذ
والفهُذ ًٖ ؾُاصة الضولت التي نضعث باؾمها ،وٍترجب ًٖ طلً ؤن الاخيام اللًاثُت ًىدهغ مفٗىلها وحجُتها
بدضوص الضولت التي نضعث فحها ،صون ان ًخٗضاها بلى جغاب صولت ؤزغة،3
وإلالاعبت اإلاىيىٕ مً بٌٗ حىاهبه ،وهٓغا ألن خلل الىٓام الٗام قاؾ٘ وٍمخض ٖلى َىٌ ما له ٖالكت
بماؾؿت ألاؾغة ،وبما ؤن اللاض ي اإلاٛغبي ال ٌؿدبٗض اللاهىن ألاحىبي لٗضم بٖماله إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاثل ،فةهىا
ؾىلخهغ ٖلى صعاؾت بٌٗ الجىاهب التي ًخضزل فحها الىٓام الٗام ألاوعبي الؾدبٗاص اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي إلاا
ًُغخه مً مكاول ونٗىباث حٗترى ؤفغاص الجالُت.
1

 -تم التوقيع عمى ىذه االتفاقية في روما في  9نوفمبر  ،9405ودخمت حيز التنفيذ بتاريخ  3شتنبر .9403

2

 عبال بن أعرموا ،دعوى تذييل الحكم األجنبي بالصيغ ة التنفيذية ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونيةواالقتصادية واالجتماعية ،جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية  1595/1554ص .27
3
 نادية البوهالي ،تذييل االحكام االجنبية بالصيغة التنفيذية بالمغرب ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونيةواالقتصادية واالجتماعية جامعة ابن زهر أكادير ،السنة الجامعية  1593/1592ص .95
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ؤهميت الدراشت:
جىدس ي هظه الضعاؾت ؤهمُت زانت العجباَها بالهىٍت ألفغاص الجالُت اإلاخىاحضون فىق جغاب صولت ؤحىبُت
ٖلماهُت ،وبالخالي ًٓهغ جىاػٕ اللىاهحن ولما وان اإلاىيىٕ ًخٗلم باإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت واإلاغحُٗت الٗلماهُت ،خُث ًاصي
هظا بلى الاؾدىاص بلى فىغة الىٓام الٗام لغفٌ جُبُم اللاهىن الاؾغي طو اإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت.
إشكاليت الدراشت:
هدؿاءٌ ًٖ مضي خضوص اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي في الخُبُم ؤمام اللاض ي ألاوعوبي؟ وٍىبثم ًٖ هظه ؤلاقيالُت
الغثِؿُت الدؿائالث الفغُٖت الخالُت:
 ما مضي جُبُم اللاهىن الىَني ٖىض بوكاء الٗالكت الؼوحُت ؟ بلى ؤي خض ًثحر مىيىٕ الخٗضص جىاػٕ اللىاهحن ؟ ماهي الًىابِ اللاهىهُت اإلاغجبُت بالىٓام الٗام في اعجباٍ بماؾؿت الُالق باإليافت بلى ما له ٖالكتباليؿب والخًاهت؟
فرضياث الدراشت:
بن هظه الضعاؾت ويٗذ فغيُت مفاصها اللاض ي ألاوعوبي ٌؿدبٗض جُبُم اللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي مً زالٌ
اؾدىاصه بلى حٗاعى اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاٛغبُت طاث اإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت م٘ الىٓام الٗام الاوعوبي.
املنهج املعخمد في الدراشت:
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الىنفي لخدلُل فىغة الىٓام الٗام مً حىاهبه اللاهىهُت وطلً للُاؽ
مضي فٗالُت هظه الفىغة في عفٌ جُبُم اللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي ،هما اٖخمضث الضعاؾت اإلاىهج الىلضي واإلالاعن مً
زالٌ الىكىف ٖلى جىاػٕ اللىاهحن بملاعهت اللاهىن الاؾغي ؤلاؾالمي واللاهىن الاحىبي.
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املطلب ألاول :الدفع بالنظام العام على مصخوى الحم في الخعدد
ٌٗض مىيىٕ حٗضص الؼوحاث مً اإلاىايُ٘ التي ًثاع بكإنها الضف٘ بالىٓام الٗامٖ ،لى ؤؾاؽ ؤهه مسالف إلابضؤ
اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وال ًخىافم وما حاءث به الاجفاكُاث الضولُت اإلاخٗللت بهظا اإلاجاٌ؛ ألهه ًىغؽ امخُاػ لُغف ٖلى
خؿاب آلازغ ،ألامغ الظي ؤصي باإلاكغٕ اإلاٛغبي بلى بٖاصة الىٓغ في اإلالخًُاث اإلاخٗللت بالخٗضص كهض يمان اللىة
الخىافؿُت إلاضوهت ألاؾغة ؤمام اللًاء ألاوعوبي وطلً باالكتراب به بلى خض اإلاى٘ ،ولضعاؾت واك٘ الخٗضص ؾىلؿم هظا
اإلاُلب بلى فلغجحن هخٗغى في ألاولى إلاىكف اللًاء اإلاٛغبي مً الخٗضص وفي الثاهُت إلاىكف اللًاء ألاوعوبي.
الفلرة ألاولى :موكف اللضاء املغربي من حعدد الزوجاث
بن هٓام حٗضص الؼوحاث لِـ مؿإلت حضًضة حاءث بها الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،بط ؤن ؤلاؾالم لم ًيص ئ هظا
الىٓام بل وحضه في اإلاجخم٘ الجاهلي فىٓمه بًىابِ مدضصة ،1خُث ؾمذ للغحل بإن ًتزوج ؤهثر مىت ػوحت واخضة
َ ُ ْ َ َ َ َُ
اب لىم ِّم ًَ
اهىدىا ما َ
بكغٍ ؤن ال ًؼٍض ًٖ ؤعبٗت م٘ وحىب الٗضٌ بُجهً في الخلىق مهضاكا للىله حٗاٌ( :ف ِ
ً َ
ََ َ ُُ
َ َّ َ ُ ْ َ
ّ َ ََْ َُ َ ََُ َ َ
إ ف ِة ْن ِز ْف ُخ ْم ؤال ح ْٗ ِضلىا ف َى ِاخ َضة ؤ ْو َما َملى ْذ ؤ ًْ َماهى ْم) .2وللض هبه هللا ؾبداهه وحٗالى بلى
اليؿاء مثنى وزالر وعب
ِ
ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
نٗىبت جدلُم الٗضٌ بحن اليؿاء وطلً بإصاة هفي جياص جفُض مى٘ الخٗضص بط كاٌ ٖؼ وحل( :ولً حؿخ ُُِٗىا ؤن حٗ ِضلىا
َْ َ ّ
الي َؿاء َو َل ْى َخ َغ ْ
ن ُخ ْم).3
ب حن ِ
وباٖخباع مضوهت ألاؾغة طاث مغحُٗت بؾالمُت ،فةنها خافٓذ ٖلى مبضؤ الخٗضص بال ؤنها طهبذ به بلى خض بُٗض
واصث ؤن جلترب به مً اإلاى٘ ،وطلً بملخط ى قغوٍ مىيىُٖت وقيلُت صكُلت حؿهغ اإلادىمت ٖلى مغاكبت مضي
جىفغها في َالب الخٗضص.4
وٖلُه فلض احؿم الخٗامل اللًاجي م٘ اإلالخًُاث اإلاىٓمت للخٗضص بىىٕ مً اإلاىاػهت بحن الخم في الخٗضص
ويغوعة جىفغ الكغوٍ اإلاىيىُٖت في َالبها ،وهىظا طهبذ بٌٗ اإلاداهم بلى اٖخباع اإلاؿىً مً الىاحباث اإلاللاة ٖلى
ٖاجم الؼوج ًخٗحن جىفحره للؼوحت ختى ًدؿنى له الخهىٌ ٖلى الخم في الخٗضص ،خُث حاء في خىم مً خُثُاجه ما
ًلي":وخُث ...بن اإلاضعي لم ًثبذ جىفغه ٖلى ؾىىُحنً ...يىن الُلب ٚحر مؿخىف للكغوٍ اإلابرعة للخٗضص ،مما
ٌؿخىحب ٖلى هظه اإلادىمت عفٌ هظا الُلب.5"...

1

 -إدريس الفاخوري ،أحكام في مدونة األحوال الشخصية -دراسة مقارنة بين المغرب العربي ،الطبعة األولى  ،9443مطبعة مركز الخدمات

المتعددة ،ص.971 :
2

 -سورة النساء ،اآلية.3 :

3

 -سورة النساء ،اآلية.914 :

4

 -انظر المواد من  75إلى  71من مدونة األسرة.

5

 -حكم المحكمة االبتدائية قسم قضاء األسرة بالناظور ،رقم  ،9757صادر بتاريخ  53نونبر ( 1553غير منشور).
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هىظا فخٗضص الؼوحاث ًسً٘ لخلضًغ اللًاء بدُث بطا اكخىٗذ اإلادىمت بما ؤبضاه الؼوج مً ؤؾباب ؤطهذ له
بالخٗضص وبطا لم جلخى٘ عفًذ ؤلاطن له ،وهظا ما حاء في بٌٗ ألاخيام الهاصعة ًٖ ابخضاثُت وحضة ،خُث حاء في
خىم مً خُثُاجه ما ًلي" :خُث يهضف اإلاضعي في صٖىاه ؤلاطن له بالخٗضص والتزوج بثاهُت ...وخُث بن اإلادخج به مً
كبل الُالب لخبرًغ الخٗضص واإلاخمثل في بؾاءة الؼوحت له وٖضم كُامها بىاحباتها ججاهه لم حٗخبره اإلادىمت ما صام لم
ًلم الضلُل ٖلى طلً.1"...
هىظا فمىكف اللًاء اإلاٛغبي مً الخٗضص ال ٌٗضو ؤن ًيىن جىغَؿا لالؾخثىاء ٖلى ؤعى الىاك٘ ؤي جمحز بىىٕ
مً الدكضص في خم مغٍض الخٗضص زانت بطا لم ٌؿخىمل ول الكغوٍ اإلاخُلبت في اإلااصة  41مً مضوهت ألاؾغة ،بال ؤهه
بالغٚم مً يبِ جدلم الكغوٍ الٓاهغة جبلى مجمىٖت مً ألامىع زاعحت ًٖ مغاكبت اللًاء؛ ألنها وحضاهُت
ٖاَفُت وهفؿُت ،خُث جيخج ٖجها مكاول احخماُٖت ٖضًضة هدُجت الٛحرة بحن الؼوحاث ألامغ الظي ًىعر الٗضاوة
والبًٛاء بحن الًغاثغ.2
الفلرة الثانيت :موكف اللضاء ألاوروبي من حعدد الزوجاث
للض احؿم مىكف اللًاء الفغوس ي بالٗضاء والدكضص ججاه ماؾؿت الخٗضص؛ ألنها جدىافى م٘ مبضؤ ؤخاصًت الؼواج
الظي ٌٗض كاٖضة جيسجم واإلاؿاواة بحن الجيؿحن .وبالخالي ًغي في اللىاهحن التي حٗترف بالخٗضص بإنها مسالفت للىٓام
الٗام الفغوس ي ،وفي هظا الهضص طهبذ مدىمت ؤوعلُان بلى ؤهه" :اٖخباعا ألن اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة مً اإلاباصت
الضؾخىعٍت التي حكيل حؼءا مً الىٓام الٗام الفغوس ي ،فةهه ًخٗحن اؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي اإلاسخو بملخط ى
ً
الاجفاكُت اإلاٛغبُت الفغوؿُت اإلااعزت بخاعٍش ٚ 10كذ  1981هٓغا ألن اللاهىن اإلاظوىع ال ٌٗخبر الؼواج الثاوي والثالث
ً
الظي ٌٗلضه عحل مٛغبي م٘ مٛغبُاث ؤزغٍاث ٌكيل يغعا ًىُىي ٖلى زغق زُحر للىاحباث والالتزاماث الىاقئت ًٖ
ػواحه م٘ امغؤة مٛغبُت ...خُث ًخٗحن الخظهحر ،م٘ طلً ؤن اإلااصة الغابٗت مً الاجفاكُت اإلاكاع بلحها مً كبل ،جلط ي
بإن اللاهىن اإلاسخو بمىحب الاجفاكُت اإلاظوىعة ًخٗحن ٖلى اإلادىمت اإلاٗغوى ٖلحها الجزإ ؤن حؿدبٗضه بطا وان
ًخٗاعى بهىعة حلُت م٘ الىٓام الٗام ...خُث بن ألازالق والخهىع الفغوس ي للىٓام الٗام الضولي جخٗاعى والخالت
هظه م٘ الاٖتراف بخٗضص الؼوحاث.3
ً
ً
ٚحر ؤن هظا الٗضاء لم ًلخهغ فلِ ٖلى اللًاء اإلاضوي ،بل وان خايغا ؤًًا لضي اللًاء ؤلاصاعي الفغوس ي،
وفي هظا الاججاه كغع اإلاجلـ الضؾخىعي الفغوس ي في كغاع له طهب فُه بلى" :بن قغوٍ خُاة ٖاثلُت ٖاصًت هي التي

1

 حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بوجدة ،عدد  51 -7341في ممف رقم  51 /9099بتاريخ ( ،1551 -99 -15غير منشور). -حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بوجدة ،عدد  3957في ممف رقم  51 /302بتاريخ ( ،92 -52 -51منشور).

2

 -إدريس الفاخوري ،الزواج والطالق في مدونة األحوال الشخصية وفقا آلخر التعديالت ،مطمعة الجسور ،وجدة ،طبعة  ،1551صك .912

3

 -قرار محكمة الدرجة الكبرى لورليان بتاريخ  92ماي  ، 9437أورده أحمد أزوكاغ ،القضاء الفرنسي والجالية المغربية ،مجمة الممحق القضائي،

العدد  35أكتوبر  ،9440ص.951 :
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حؿغي في فغوؿا بلض الاؾخلباٌ ،والتي جيبظ الخٗضص" .1هما طهبذ اإلادىمت ؤلاصاعٍت بىاهذ في خىم لها بلى" :ؤن ألاحىبي
اإلاخٗضص الؼوحاث ٌٗخبر ٚحر مىضمج في اإلاجخم٘ الفغوس ي ،وبالخالي ال ًدم له الاؾخفاصة مً الجيؿُت الفغوؿُت".2
واإلاالخٔ مً زالٌ هظه اللغاعاث ؤن اللًاء الفغوس ي ًغي في حٗضص الؼوحاث جمُحزا في خم اإلاغؤة ال ٌؿخلُم
واإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة اإلاىغؽ صؾخىعٍا وهظا م٘ فلؿفت ألاوفاق الضولُت الغامُت بلى حٗل ماؾؿت ألاؾغة جدذ
ً
عٖاًت الؼوححن بوكاء وجىُٓما؛ ألهه ًلخم ؤيغاعا باإلاغؤة واإلاجخم٘.3
ٚحر ؤن هظا الاججاه ختى وبن وان ناثبا ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي فةهه ال ًخىافم والىاك٘ الٗملي ٖلى اٖخباع ؤن
اللىاهحن ألاوعبُت باألؾاؽٖ ،ىضما حٗلذ مً مبضؤ ؤخاصًت الؼواج كاٖضة ٖامت لِـ لها اؾخثىاء ،وجم مىذ الخٗضص
الكغعي فلِ الظي ًخم في بَاع ماؾؿت الؼواج ملابل الاٖتراف بالخلُلت بمٗنى ؤن الخٗضص لِـ ممىىٖا بهفت
نهاثُت ،بل مى٘ مىه الكم الظي ًخم في بَاع قغعي مىٓم ؤما الٛحر الكغعي فهى حاثؼ.
ولهظا فةن ٖضم الاٖتراف بالخٗضص جترجب ٖلُه هخاثج ٖضًضة مً بُجها خغمان الؼوحت الثاهُت مً الخم في الخجم٘
الٗاثلي مما ًجٗلىا هدؿاءٌ ًٖ بمياهُت بههاف هظه اإلاغؤة مً كبل اللًاء الفغوس ي ًٖ َغٍم الخىم لها بالىفلت
والخٗىٌٍ والاٖتراف باليؿب ألبىائها زانت ألهه كض هغم الخلُت ونان لها خلىكها ختى في خالت وحىص الؼوحت ،وهظا
ما طهبذ في اججاهه مدىمت عٍىم في خىم لها كًذ بالخٗىٌٍ للؼوحت والخلُلت مؿدىضة في طلً بلى" :ؤن الًغع
اإلااصي واإلاٗىىي كض لخلهما مٗا ألن الضخُت وان ًلؿم بُجهما خُاجه وُٖفه وهالهما ال ججهل طلً".4
ألامغ الظي صف٘ الفلُه حان صًبري بلى اللىٌ في نُٛت مً السخغٍت "بن مجخمٗىا الظي ًلىم ٖلى ؤخاصًت
الؼواج ًغفٌ الخٗضص اإلالجن في مجخمٗاث ؤزغي ،عٚم ؤهه ٌٗغف جماما هُف ٌٛمٌ ُٖيُه ًٖ حٗضصه هى".5
والغؤي فُما وٗخلض ؤن اللًاء الفغوس ي ًىً الٗضاء إلااؾؿت الخٗضص ،ال لص يء بال ألنها جخم مً صازل ماؾؿت
ؤزالكُت وقغُٖت ألن الٛلى في الخغٍت الفغصًت حغص ماؾؿت ألاؾغة في الٛغب مً َابٗها ألازالقي مٗا اوٗىـ ؤًًا
ٖلى َبُٗت الىٓام الٗام اللاثم ٖىضهم ألهه ؤنبذ حض مُاٍ وبضون مدضصاث؛ ألن الخغٍت الفغصًت ال خضوص لها ،ألن
ؤلاقياٌ ال ًىمً في الخٗضص اإلالجن ،بل في حٗضص الخلُالث والٗىىؾت والخُاهت الؼوحُت.6

1

 -قرار صادر بتاريخ  93غشت  ،9443أورده موحى أو لحسن ميموني ،وضعية االسرة المغربية في ضوء تطورات ضوابط اإلسناد مجمة الممف

العدد  7السنة  ، 1557ص.913 :
2

 -قرار صادر بتاريخ  13ماي  ،9445أورده موحى أو لحسن ميموني ،مرجع سابق ،ص.913 :

3

 -عبد السالم حادوش ،إدماج المرأة في التنمية في محك السياسة الشرعية ،مطبعة الطوبريس ،طنجة ،الطبعة األولى ،1559 ،ص.317 :

 حكم صادر بتاريخ  4نونبر  ،9424أورده محمد الشافعي ،م .س ،ص 14 :وما بعدىا.5
- Jean Deprez « Note cassation du 8 mars 1990 », Revue critique d droit international privé, N° 4, 1991, p : 703.
6
 كنزة حرشي ،حقوق المرأة بين الشريعة والقانون المغربين أطروحة ل نيل دكتوراه في الشريعة ،كمية الشريعة ،جامعة القرويين ،فاس ،سايس ،السنة4

الجامعية  ،1559/155ص.371 :
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ؤما ٖلى مؿخىي الخلىحن اإلاضوي ؤلاؾباوي فىجضه ٌؿحر في هفـ مىحى اللاهىن الفغوس ي ،بط ؤهه اجسظ مً الؼواج
ألاخاصي مبضؤ وطلً بملخط ى الفلغة الثاهُت مً الفهل  46ألامغ الظي ؤنبذ مٗه الخٗضص مسالفا إلافهىم اإلاؿاواة بحن
الجيؿحن وبالخالي ًمـ الىٓام الٗام ؤلاؾباوي هما هاصا بظلً الفلحهان ؤلاؾباهُان "فغها هضًغػ عوؾاؽ" و"ؾاوكحز
لىعٍجز" َالبا الفلحهان بةٖماٌ هٓغٍت الضف٘ بالىٓام الٗام اإلاُلم واإلاسفف خؿب اإلايان الظي ًخم فُه الخٗضص ،ؤي
ؤهه بطا جم بةؾباهُا جضزل الىٓام الٗام بهفت مُللت .ؤما بطا جم بالخاعج ؾِخضزل الىٓام الٗام بهفت مسففت ،
وهظا ما حاء في كغاع بخاعٍش  23صحىبر  1981طهب بلى ؤهه" :إلبغام ػواج في الكيل اإلاضوي ،فةهه مً الًغوعي جلضًم
وؾُلت إلزباث اهدالٌ الؼواج الؿابم".1
وفي هظا الهضص ًغي ؤخض الفلهاء اإلاٛاعبت بإن حٗضص الؼوحاث ٌٗض مً اإلاجاالث التي حٗىـ ٖضم اإلاؿاواة بحن
الغحل واإلاغؤة وطلً بلى حاهب الُالق باإلعاصة اإلاىفغصة للؼوجٖ ،لى اٖخباع ؤن هظه اإلااؾؿت هي بمثابت هلُت الانُضام
الجىهغٍت بحن ألاهٓمت الالثُىُت والضًيُت التي حٗترف بالخٗضص.2
وٖلُه فبالغٚم مً اكتراب مضوهت ألاؾغة بالخٗضص بلى خض اإلاى٘ بال ؤنها ؤبلذ ٖلُه واؾخثىاء ،مما ٌٗني ؤن
بمياهُت الخٗضص واعصة في مً جخىفغ فُه الكغوٍ اإلاخُلبت كاهىها ،ألامغ الظي ؾُدغم مىه اإلاٛاعبت اإلالُمحن بالخاعج ،ألهه
ال ًمىً لهم ببغام ػواج الخٗضص وفم ملخًُاث اإلااصة  14مً مضوهت ألاؾغة ٖلى ؤؾاؽ ؤهه مسالف لللاهىن الىَني
لًابِ الخالت اإلاضهُت ألاوعبي هظا ٖلى مؿخىي ؤلاوكاء ،وختى لى افتريىا ؤن الؼوج اإلاٛغي مغٍض الخٗضص كض عح٘ بلى
اإلاٛغب وخهل ٖلى هظه الغزهت فةن ؤلاقياٌ ًُغح ٖلى مؿخىي بمياهُت الاٖتراف بهظا الؼواج مً كبل اللًاء
ألاوعبي ؤم ال؟
بال قً ؤن اللًاء ألاوعبي بطا ؾاع ٖلى الىهج اللضًم ؤي هما وان في ْل مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت ؾِؿدبٗض
مضوهت ألاؾغة مً الخُبُم في هظا اإلاجاٌ؛ ألنها جسالف مبضؤ ؤخاصًت الؼواج وبالخالي مسالفت الىٓام الٗام؛ ألن اللًاء
الفغوس ي باألؾاؽ وان ًضف٘ بالىٓام الٗام ولما ؤعاص جُبُم كاهىن ألاخىاٌ الصخهُت اإلاٛغبي ألامغ الظي ؤصي بإخض
الفلهاء بلى اللىٌ بإهه ما صام اللًاء الفغوس ي ال ًدترم الاجفاكُت الثىاثُت اإلابرمت بحن اإلاٛغب وفغوؿا لـ ٚ 10كذ
 1981فةهه ٌؿخدؿً ؤلاٖالن بإن الاجفاكُت هفؿها ٖضًمت الجضوي.3

املطلب الثاني :اشدبعاد اللانون الشخص ي في كضاًا الحضانت والنصب والطالق
إلاا واهذ الغوابِ ألاؾغٍت في بَاع اللاهىن الضولي الخام جُغح ٖضة مكاول ٖلى مؿخىي اللاهىن الىاحب
الخُبُم في خالت وكىٕ هؼإ بحن َغفحن مٛغبحن صازل صولت ؤحىبُت ؤو بحن َغف مٛغبي وآلازغ ؤحىبي صازل هفـ

 أورده عبد المنعم الفموس ،مرجع سابق ،ص.992 :2
- Moulay Rachid (A) : « la femme la loi au Maroc éditions » le fennec, Casablanca 1991, p : 64.
3
 أحمد زوكاغ ي ،القضاء الفرنسي والجالية المغربية ،مرجع سابق ،صك  995وما بعدىا.1
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ؤلاكلُم ،جدغن فله 1اللاهىن الضولي الخام إلًجاص كاٖضة كاهىهُت مً قإن جُبُلها خل جىاػٕ اللىاهحن وهي زًىٕ
الصخو للاهىهه الىَني.
وٍٓهغ هظا الخىاػٕ بجالء ٖلى مؿخىي اللًاًا اإلاخٗللت باإلاهلخت الفًلى للُفل والتي ًمىً ازتزالها في
ً
الخًاهت واليؿب باٖخباعها مً الخلىق ألاؾاؾُت والجىهغٍت للُفل ،مما ًضف٘ باإلاداهم ألاوعبُت ؤؾاؾا بلى الاهخهاع
ً
بلاهىنها الىَني خُث جغي فُه خال مباقغا ليل الجزاٖاث التي ًمىً ؤن جُغح في هظا الكإن ،باٖخباعه ًخىافم واإلاباصت
ألاؾاؾُت لخلىق ؤلاوؿان التي ججض ؾىضها في الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان.
هما ؤن كًاًا الُالق هي ألازغي جدٓى باالهخمام مً كبل اللًاء ألاوعبي إلاا ًترجب ٖجها مً مكاول زانت
ٖىضما جتزاخم ٖضة كىاهحن لخىم الٗالكت ،وججض في اللاهىن الصخص ي ما ًخٗاعى م٘ الىٓام ألاوعوبي بط ال جخىاوى ًٖ
اؾدبٗاصه في بَاع مبضؤ صولي ًلط ي بٗضم جُبُم اللاهىن ألاحىبي ٖىض حٗاعيه م٘ ألاؾـ الجىهغٍت التي ًلىم ٖلحها
مجخم٘ اللاض ي.
ولخبُان مضي بٖماٌ آلُت الىٓام الٗام في هظا الهضص اعجإًىا مٗالجت اإلاىيىٕ في مُلبحن هسهو ألاوٌ للضف٘
بالىٓام الٗام ٖلى مؿخىي الخًاهت واليؿب وهخُغق في الثاوي الؾدبٗاص اللاهىن ألاحىبي في كًاًا الُالق.
الفلرة ألاولى :اشدبعاد اللانون الوطني في كضاًا الحضانت والنصب
للض اؾخُإ اللًاء ألاوعبي ؤن ًجٗل مً اإلاهلخت الفًلى للُفل يابُا ًلفؼ ٖلى مسخلف الاٖخباعاث
اللاهىهُت الىَىُت 2باٖخباعها وحه زفي للىٓام الٗام الظي هى آلُت مً آلُاث اؾدبٗاص اللاهىن الىَني للصخو،
ً
اإلاغشح وفلا للىاٖض ؤلاؾىاص ،وهٓغا ليىن الضولت ألاوعبُت مدكبٗت بمباصت الخغٍت واإلاؿاواة في ول ش يء ،ختى بحن
الُفل الكغعي والُفل الُبُعي التي جدمي وؿبه بلىاٖض كاهىهُت ومباصت خلىكُت حٗض مً الىٓام الٗام وبالخالي فةن
ؤي كاهىن ًغص ٖلى ؾاخت اللًاء ألاوعبي ًسالف هظه اإلاباصت لً ًجض مياها للخُبُم وإلالاعبت هظا اإلاىيىٕ ؾىلؿمه
ٖلى الكيل الخالي
ؤوال :اشدبعاد اللانون الوطني في كضاًا الحضانت
حٗض الخًاهت مً ؤهم وؤصق مؿاثل ألاخىاٌ الصخهُت وؤهثرها مؿاؾا بالخلىق والىاحباث ألاؾغٍت،
باٖخباعها جخهل بدلىق الُفل اإلادًىن وألابىًٍ مٗا ،مما حٗلها مثاع مىاػٖاث مؿخمغة ٖلى اإلاؿخىٍحن الىَني

1

- Niboyet, trait de droit international, privé, confit des lois s’autorité et de juridictions T. III librairerie de recueil sirey 1944,
p : 154.
- Henri Batiffol, Droit international privé Tome 2, 1976 librairie général de droit et de jurisprudence, Paris, p : 300.
2

 -موحى أو لحسن ميموني ،مرجع سابق ،ص.999 :
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ً
والضولي ،زهىنا في بَاع اػصًاص ٖضص الؼٍجاث اإلاسخلُت واٖخماص الضوٌ اإلاؿخلبلت للمهاحغًٍ ؾُاؾت ؤلاصماج ،1والتي
حٗخبر اللُم واإلاباصت التي بني ٖلحها مجخمٗها فحها مً الًماهاث ما ًىفل اخترام خلىق الُفل ،التي مً بُجها الخم في
الخًاهت .
ولظلً فغٚم الفلؿفت الجضًت التي حاءث بها مضوهت ألاؾغة في مجاٌ الخًاهت مً خُث جغجِب الخايىحن
ومؿخدلحها ،2بط اٖخبرتها مً واحباث ألابىًٍ ٖىض كُام الغابُت الؼوحُت ،ؤما بطا جفىىذ هظه الٗالكت فدؿىض لألم
باألولىٍت زم ألاب ،وطلً بسالف بٌٗ الدكغَٗاث ألاوعبُت ،خُث هجض مثال اللاهىن الهىلىضي ال ٌؿىض الخًاهت ال بلى
ألام وال بلى ألاب وبهما وفلا إلاهلخت اإلادًىن باٖخباعها كاٖضة مً الىٓام الٗام في هظه الضوٌ ،فاللاض ي الهىلىضي
ٖىضما ٌٗغى ٖلُه هؼإ مً هظا الىىٕ ،ال ًلتزم بال بمغاٖاة مهلخت اإلادًىن فلِ ،وٖلى ؤؾاؽ هظه اإلاهلخت
حؿىض الخًاهت بلى ألاب ؤو بلى ألام صون جغجِب.3
وهىظا اؾدبٗضث اإلادىمت الهىلىضًت بإمؿترصام جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي بظعَٗت ؤهه ال ًىفغ الخماًت اليافُت
للمدًىن ،وَبلذ اللاهىن الهىلىضي بضال مىه بةؾىاصها لألم الهىلىضًت ،وبالخالي ؤن خٓىّ جىفُظ مثل هظا الخىم
في اإلاٛغب مىٗضمت ،لِـ ألهه ؤؾىض الخًاهت مباقغة لألم ،وبهما الؿبب ًىمً في ؤن اللاهىن اإلاٛغبيٌٗ ،مل ٖلى
يمان ألاب لؿلُخه ألابىٍت بضون ؤًت ٖغاكُل ،4وجفاصي جغبُت اإلادًىن ٖلى ٚحر صًاهت ؤصبُت مً زالٌ ملخًُاث
الفلغة الثالثت مً اإلااصة  173مً مضوهت ألاؾغة.
وهى اإلاىهج الظي اٖخمضه اللًاء الفغوس ي هظلً خُث حاء في كغاع ناصع ًٖ مدىمت الىلٌ الفغوؿُت بخاعٍش
ً 30ىاًغ  ًٖ "..1979بؾىاص الخًاهت بٗض الُالق اٖخماصا ٖلى مٗاًحر مدضصة مؿبلا وبكيل مبضجي ،ولِـ اهُالكا
مً مٗاًحر مىيىُٖت جسضم مهلخت الُفل ٌٗض مسالفا للىٓام الٗام الفغوس ي ،5هما ؤن اللًاء البلجُيي بضوعه
كط ى بةؾىاص الخًاهت للمضعى ٖلحها  -فغوؿُت الجيؿُت -اؾدىاصا بلى كاهىهه الىَنيٖ ،لى اٖخباع ؤن اللاهىن اإلاٛغبي
مسالف للىٓام الٗام البلجُيي بط ال ًىفغ الخماًت اليافُت للُفل مىيىٕ اللًُت ،6والٛغٍب في ألامغ ؤن اللًاء
1

 -فاطمة الزىراء بن محمود ،تنفيذ الحكام األجنبية المتعمقة بالحضانة ،مجمة القضاء والتشريع التونسية ،العدد  ،9سنة  ،1551 /77ص.12 :

2

 -راجع المواد من  913إلى  931من مدونة األسرة.

3

 -جميمة أوحيدة ،نظام األحوال الشخصية بجالية المغربية باألراضي المنخفضة ،رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا في القانون الخاص ،كمية

الحقوق ،أكدال ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،9447 /9440 ،ص 70 :وما بعدىا.
4

 -تنص المادة  131عمى ما يمي "األب ىو الوالي عمى أوالده بحكم الشرع"..

ونص قبميا المادة  193في عمى "أن صاحب النيابة الشرعية:
-

البكر الراشد.

-

األم الراشدة عند عدم وجود األب أو فقد أىميتو."...

5

- Cass, Civ 30 Janvier 1979, revu critique de droit international privN0 4, 1979, p : 629.
6

 -حكم صادر عن المحكمة االبتدائية ببروكسيل بتاريخ  90فبراير  ،9449أورده موحى أو لحسن ميمونين م .سن ص .919 :ا.

راجع حكم المحكمة االبتدائية ببركان رقم  733غفي ممف رقم  733في ممف عدد  41/401بتاريخ  .9441/54/90أورده فؤاد الكحيحمي،النظام
العام المغربي وتنفيذ األحكام األجنبية مجمة القصر العدد  1سنة  ،1553ص.22 :
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اإلاٛغبي اٖخبر مثل هظا الخىم ٚحر مسالف للىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت ،اؾدىاصا بلى ؤن اللاهىن اإلاٛغبي ًجحز بؾىاص
الخًاهت في مثل هظه الخالت وَٗخبر مغوٖا.
وٍالخٔ مما ؾبم ؤن اللًاء ألاحىبي ٚالبا ما ٌٗخمض ٖلى آلُت الىٓام الٗام الؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي ،الظي
ٌكترٍ يغوعة جىافغ مجمىٖت مً الكغوٍ في الخايىحن مً بُجها قغٍ الغٖاًت الضًيُت َبلا للماصة  173مً اإلاضوهت
 ،الظي ًفُض اإلادافٓت ٖلى الهىٍت ؤلاؾالمُت للُفل اإلاىحىص جدذ الخًاهتٖ ،1ىـ ما هى ٖلُه ألامغ في الضوٌ
ألاوعوبُت طاث اإلاغحُٗت الٗلماهُت ،التي ال حٗحر للضًً ؤي اٖخباع في ؾً اللىاٖض اإلاىٓمت للغوابِ ألاؾغٍت ،ولهظا فةن
اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي لم ًدٔ بفغنت الخُبُم ؤمام اللاض ي ألاوعوبي في مثل هظه اللًاًا ،ليىهه ال ًىفغ الخماًت
اليافُت للُفل مً مىٓىع هظا ألازحر وَٗىيه جللاثُا بلاهىن صولخه.
ثانيا :اشدبعاد اللانون الوطني في كضاًا النصب
ٌٗض اليؿب مً اإلاؿاثل اإلاىخمُت بلى ألاخىاٌ الصخهُت مما ًجٗل اللاهىن الصخص ي هى الىاحب الخُبُم ٖلُه،2
باٖخباعه مً اإلالانض الًغوعٍت التي ًيبػي اإلادافٓت ٖلحها ،3ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن جدضًض اللاهىن الىاحب الخُبُم ٌٗخبر مً
اإلاؿاثل التي ازخلف خىلها الفله ٖلى اٖخباع ؤن اليؿب له ٖالكت بثالزت ؤشخام ألاب وألام ،بط هىان اججاه ًلىٌ بالخمُحز
بحن اليؿب الكغعي واليؿب الُبُعي ،ألاوٌ ًسًٗه لللاهىن الظي ًدىم آزاع الؼواج ،ؤما اليؿب الُبُعي فُسًٗه
للاهىن حيؿُت الُفل لٗضم مؼاخمخه مً َغف اللاهىن الظي جسً٘ له ألاؾغة؛ ألهه ال ًىحض ما ٌؿمى باألؾغة الُبُُٗت.
وٍىحض هىان اججاه زاوي ًتزٖمه الفلُه الفغوس ي "فغاوـ ؾياهيي " ًلىٌ بخُبُم كاهىن حيؿُت الُفل ٖلى
اليؿب بىىُٖه اؾدىاصا بلى ؤن اليؿب ًخٗلم بدالت الُفل الصخهُت وٍىحض بلى حاهب هظًً الاججاهحن ،اججاه زالث ًغي
يغوعة بزًإ اليؿب للاهىن حيؿُت ألام ٖلى اٖخباع ؤنها في ٚالب ألاخُان اإلادىع ألاؾاس ي ليل الضٖاوي اإلاخٗللت باليؿب
هما ؤهه مً الىاصع ؤن جيىن مجهىلت بسالف ألاب.
وهظا ما ًضف٘ بلى الدؿائٌ ًٖ خٓىّ اللاهىن اإلاٛغبي ؤمام اللاض ي ألاوعبي في الخُبُم؟ ٖلما ؤن اللىاهحن
ألاوعبُت ال جلُم جمُحزا بحن الابً الكغعي ،والابً الُبُعي ،بل جلغ باإلاؿاواة بُجهما في حمُ٘ الخلىق مً بُجها الخم في
اليؿب ،بسالف اللاهىن اإلاٛغبي الظي ال ٌٗترف بالبىىة الُبُٗت باليؿبت لألب ،بط جىو اإلااصة  148مً مضوهت ألاؾغة
ٖلى اهه" :ال ًترجب ٖلى البىىة ٚحر الكغُٖت باليؿبت لألب ؤي ؤزغ مً آزاع البىىة الكغُٖت" واٖخبر في اإلااصة  144مجها ؤن
البىىة ال جيىن قغُٖت باليؿبت لألب بال في خالت كُام ؾبب مً ؤؾباب اليؿب ،اإلاظوىع بملخط ى اإلااصة  152في
الفغاف وؤلاكغاع والكبهت.
 -1محمد الكشبور ،أحكام الحضانة ،دراسة في الفقو المالكي وفي مدونة األسرة ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط ،1557
ص.13 :

 -2انظر ىذه اآلراء عند عز الدين عبد اهلل ،المرجع السابق ،ص 311 :وما بعده

 -3يوسف قاسم ،حقوق األسرة في الفقو اإلسالمي ،طبعة  9437مطبعة دار النيضة العربي ،القاىرة ،ص.323 :
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وهظا ما ًضف٘ اللاض ي ألاوعبي بلى اؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي لألخىاٌ الصخهُت اإلاسخو بملخط ى كاٖضة
ً
ؤلاؾىاص ،وبخالٌ مدله كاهىهه الىَني ،اؾدىاصا بلى مٗاعيخه للىٓام الٗام ألاوعبي اإلاؿخمض باألؾاؽ مً اإلاباصت
اإلاًمىت في الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان ،التي ما فخئذ اإلادىمت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان جضاف٘ ٖجها باؾخماجت،
بط طهبذ في بخضي كغاعاتها الهاصع في  2000/02/01بلى صعحت بصاهت فغوؿا لٗضم مؿاواتها بحن الُفل الكغعي والُفل
الُبُعي في ؤلاعر  ،1وهظا مً قإهه ؤن ًضف٘ باللًاء ألاوعبي ٖامت واللاض ي الفغوس ي زانت بلى عفٌ جُبُم ول
كاهىن ؤحىبي بسغق مبضؤ اإلاؿاواة بحن الابً الكغعي والُبُعي .
بل ألاهثر مً طلً فغيذ ٖلى اإلاداهم ألاوعبُت ألازظ بمبضؤ اإلاؿاواة في البىىة بحن الُفل الكغعي والُفل
الُبُعي في مؿاثل ألاخىاٌ الصخهُت لألحاهبٖ ،ىضما حٗغى مثل هظه اللًاًا ؤمامهاٖ ،لى اٖخباع ؤن كىاهحن
ألاخىاٌ الصخهُت لألحاهب زانت في الضوٌ ؤلاؾالمُت ،ال حٗترف باليؿب الىاجج ًٖ ٖالكت ٚحر قغُٖت باليؿبت لألب
لخٗاعيه م٘ الىٓام الٗام ألاوعبي.
وهظا مما القً فُه ؾِىٗىـ ؾلبا ٖلى الغوابِ ألاؾغٍت للجالُت اإلاٛغبُت ؾىاء ٖىضما ًغاص الخمؿً بلاهىن
ً
ؤخىالهم الصخهُت ،ؤو في بَاع َلب جظًُل خىم ناصع ًٖ كًاء بخضي الضولخحن ،زهىنا بطا ٖلمىا ؤن مٗٓم
اإلاداهم ألاوعبُت حٗمل ٖلى جمضًض كاهىنها اإلادلي اإلاخٗلم بدماًت ألاَفاٌ الُبُُٗحن لدكمل اإلالُمحن ٖلى ؤعايحها.2
وفي هظا الهضص اؾدبٗضث مدىمت الاؾخئىاف بلُىن في كغاع لها ناصع بخاعٍش  ،2000 /12 /12جُبُم اللاهىن
اإلاٛغبي اإلاسخو ،وَبلذ كاهىن اإلاىًَ في مياهه ،ومً خُثُاجه هظا اللغاع ،ما ًلي ..." :وبما ؤهه ًترجب ًٖ جُبُم
اللاهىن اإلاٛغبي اإلاغشح بملخط ى كاٖضة ؤلاؾىاص الىَىُت ،خغمان الُفل اإلالُم بفغوؿا مىظ والصجه مً خله في
.

الاؾخفاصة مً وؿبه لألب ،فةهه ًخٗحن اؾدبٗاصه ألهه ٌٗاعى الىٓام الٗام"

ً
ومىكف مدىمت الاؾخئىاف هظا حاء اوسجاما واللاٖضة اإلالغعة مً َغف مدىمت الىلٌ الفغوؿُت ،التي
ٖبرث في ؤهثر مً مىاؾبت ًٖ حكبثها بخُبُم اللاهىن الفغوس يٖ ،ىضما ًخٗلم ألامغ بيؿب َفل ًلًُ في فغوؿا،
ً
اؾدىاصا بلى ؤن خغمان هظا الُفل مً الغٖاًت ألاؾغٍت ال ًمىً ؤن ًىنف بال ؤهه مسالف للىٓام الٗام ،وهظا ما
ٌؿدكف مً بخضي كغاعاتها الظي حاء فُه ..." :بن اللاهىن ألاحىبي الظي ًدغم ماؾؿت البىىة الُبُٗت مبضثُا ،لِـ

1

 .-راجع موحى أولحسن ميموني ،مرجع سابق ،ص.999 :

2

 -منير الشعيبي،قانون االسرة المغربي أمام القضاء االوربي أية إمكانية لمتطبيق  ،رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون الخاص،

جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل ،كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ،السنة الجامعية  1551/1550ص.32 :
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مٗاعيا إلافهىم الىٓام الٗام الفغوس ي ،ولىً خغمان الُفل ،الظي له اعجباٍ بفغوؿا ،مً الغٖاًت ألاؾغٍت هى الظي
ٌٗاعى الىٓام الٗام الفغوس ي.1"..
وهى اإلاىهج الظي اٖخمضجه مدىمت "الىماع" الهىلىضًت في خىمها الهاصع بخاعٍش 2 1984وخىم اإلادىمت
الابخضاثُت ألجغٍسذ خُث َبلذ ٖلى الٗالكت الضولُت الخانت للجالُت اإلاٛغبُت في ماصة اليؿب الُبُعي ،اللاهىن
الهىلىضي.
وهىظا ًدبحن ؤن اللًاء ألاوعبي ٌٗخمض ٖلى الىٓام الٗام همُٗاع الؾدبٗض اللاهىن اإلاٛغبي ،فخاعة ًخم حؿبُده
باإلاهلخت الفًلى للُفل وؤزغي بًغوعة يمان ؤخلُت الُفل في وؿبه ألبُه ،ألحل خىم الٗالكت الضولُت في ماصة
اليؿب بىاء ٖلى كاهىن اإلاىًَ ؤو ؤلاكامت الاٖخُاصًت ،الظي ًيىن في ؤٚلب الخاالث كاهىن اللاض ي ،وهى اهخهاع إلابضؤ
بكلُمُت اللاهىن ،مما ًترجب ٖىه ٖضة مكاول ،مً كبُل ؤن بؾىاص البىىة الُبُُٗت لألب اإلاٛغبي ،التي ًغفًها كاهىهه
الىَني ،وال ٌٗترف لٗا بإي آزاع ًاصي بلى اػصواحُت اإلاغهؼ اللاهىوي للُفل وألاب مٗا ،بط ٌٗخبر الُفل ابىا قغُٖا لألب
اإلاٛغبي فىق ألاعاض ي ألاوعبُت بِىما ال ٌٗخبر ابىه في هٓغ اللاهىن اإلاٛغبي ؤو الٗىـ ،وٖلُه فةن اللاض ي اإلاٛغبي ًخٗظع
ٖلُه مىذ مثل هظا الخىم الهُٛت الخىفُظًت باٖخباع ؤهه ٌُٛي ًٖ وؿب ًجٗله اللاهىن اإلاٛغبي ،طو ألانىٌ
ؤلاؾالمُت ،وهى البىىة الُبُُٗت اإلاسالفت للىٓام الٗام.
وفي هظا الاججاه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه نضع كغاع ًٖ مدىمت اإلاىاػٖاث الىبري بمىلىػ بخاعٍش ،2000 07/10
ًلط ي اؾدىاصا بلى صعاؾت الضم وجدلُه ،بإن اإلاضعى ٖلُه (بلخضًم) لِـ ؤبا للُفلت ؤهِؿت ،وكط ى اإلاجلـ الٗلى في
هفـ اللًُت بإن الُفلت ابيخه ،فمً زالٌ هظه اللًُت ًخضح بجالء ؤن الضف٘ بالىٓام الٗام ًسلم اػصواحُت
اإلاغاهؼ اللاهىهُت فيل َغف ًخمؿً باألؾـ الجىهغٍت التي ًلىم ٖلحها مجخمٗه.3
ثالثا :اشدبعاد اللانون الوطني في كضاًا الطالق
بن الهٗىباث التي جىاحه جُبُم اللاهىن الصخص ي ٖلى مؿخىي الؼواج لها ما ًىاػيها ؤًًا ٖلى مؿخىي
ً
بنهاثه ،فلض ال ًيىن مِؿغا مً الىاخُت الٗملُت خل مكيل الخىاػٕ اؾدىاصا إلاُٗاع مىخض.
طلً ألن الخباًً اللاثم بحن اللىاٖض التي جىٓم ألاخىاٌ الصخهُت ألخض الُغفحن ؤو لىحهما كض جهُضم م٘
اإلاباصت اإلااَغة لىفـ اللًاًا في صولت اللاض ي مما ًفغى ٖلُه اؾدبٗاصها وجُبُم اللىاٖض اللاهىهُت في بلضه.
1

 -قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  95فبراير  ،9443أورده ىشام أصنيب ،ضابط اإلرادة في األحوال الشخصية وآثاره عمى الجالية

المغربية بأوربا الغربية ،رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون الخاص ،كمية الحقوق ،فاس ،جامعة محمد بن عبد اهلل ،السنة الجامعية
 ،1553 -1551ص.77 :
2

 -راجع ىذا الحكم بتفصيل عند جميمة أوحيدة ،مرجع سابق  ،ص.111 :

3

 -قرار المجمس األعمى رقم  ، 103صادر بتاريخ  1557/91/35في الممف الشرعي عدد  ،1553/9/1/001راجع أحمد زوكاغي ،تعميق عن

الحكم عن الحكم مجمة الممف العدد  ،1550 ،4ص .197 :
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وما ؤصي بلى وحىص هظا الخباًً هى ازخالف اإلاغحُٗاث اإلااَغة للًاًا ألاخىاٌ الصخهُت التي ًدملها مٗه
الصخو ؤًىما خل واعجدل ،وحٗض كًاًا الُالق مً ؤهم الىىاػٌ التي جُغح مكاول ونٗىباث ؤمام ؤفغاص الجالُت
اإلاٛغبُت اإلالُمت بالضوٌ ألاوعبُت ،هٓغا ليىنها جسً٘ بدىم حيؿُتها للاهىن ألاؾغة اإلاٛغبي ،وبدىم مىَجها ؤو مدل
بكامتها في صولت ؤحىبُت للاهىن هظه الضولت طي الهبٛت الٗلماهُت ،مما ؤزغ ٖلى مغاهؼها اللاهىهُت هما ؤن مٗٓم الضوٌ
ألاوعبُت ناصكذ ٖلى الاجفاكُاث الضولُت وزانت الاجفاكُت ألاوعبُت لخلىق ؤلاوؿان.1
بط ؤن مجاٌ بنهاء الٗالكت الؼوحُت مً الىماطج ألاهثر صاللت ٖلى جضزل الىٓام الٗام ألاوعبي ،مً احل بكهاء
اللاهىن ألاؾغي اإلاٛغبي الظي جدُل ٖلُه كاٖضة ؤلاؾىاص في صولت اللاض يٖ ،2لى اٖخباع ؤهه ال ًدلم اإلاؿاواة بحن
الؼوححن في هظا الهضص ،ألن ؾلُت الؼوج في بًلإ الُالق واؾٗت حضا فهى ٚحر مجبر بخبرًغ عٚبخه في بنهاء الٗالكت
الؼوحُت هما ؤن ؾلُت اللاض ي ال جخجاوػ جلضًغ وجدضًض اإلاؿخدلاث.3
مما ٌٗني ؤن ماؾؿت الُالق الاهفغاصي التي ال ٌٗترف بها اللًاء ألاوعبي ما ػالذ كاثمت في الىٓام اللاهىوي
اإلاٛغبي وهى ما مً قإهه زلم ٖضم الاؾخلغاع فُما ًسو ويُٗت ألاشخام ،بط ًىجم ًٖ طلً خاالث حض مٗلضة،
خُث ًمىً ألخض الُغفحن ؤن ًخدلل مً عوابِ الؼواج فُما ًٓل آلازغ مٗللا بها.4
وهى ما خضر بالفٗل خحن عفٌ اإلاجلـ ألاٖلى اإلاٛغبي جظًُل خىم ؤحىبي ناصع ًٖ مدىمت ؤإلااهُت اؾدبٗضث
زالله اللاهىن اإلاٛغبي اإلاغشح لخىم كًاًا ألاخىاٌ الصخهُت إلاٛاعبت مؿلمحن بظعَٗت انُضامه بالىٓام الٗام
ألاإلااوي ،خُث حاء في هظا اللغاع ما ًلي:
"...ؤهه إلاا ههذ اإلادىمت ألاإلااهُت ٖلى ٖضم بمياهُت جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي عٚم ؤن الجزإ ًخٗلم باألخىاٌ
الصخهُت إلاٛاعبت مؿلمحن ،فةن الخىم مُلىب جظًُله بالهُٛت الخىفُظًت ٌٗخبر مسالفا للىٓام الٗام.5"..
هما ؤن الُالق في هظه الضوٌ لم ٌٗض ًخىكف ٖلى وحىب بزباث وكاج٘ مدضصة ؤمام اللًاء ،هثبىث زُإ ؤخض
الؼوححن ؤو ؾبب الخُاهت الؼوحُت ،1وٚىما جم التراح٘ ًٖ ول اللُىص اإلافغويت وؤنبذ مً خم ؤي مً الؼوححن
1

 -وقعت ىذه االتفاقية في روما بتاريخ  7نونبر  ،9405دخمت حيز التنفيذ في 3شتنبر 9403ن جاءت لتكرس المساواة المطمقة بين الجنسين

باألساس.
2

 -محمد الوىابي ،م .س ،ص.13 :

3

 -خالد برجاوي ،تقديم مدونة األسرة من زاوية القانون الدولي الخاص ،مجمة المرافعة ع  ،1550/1ص.21 :

4

 -عز الدين أكومي ،مشاكل أنظمة الزواج من حيث عالقة الدول ذات القانون اإلسالمي وغير اإلسالمي وجية نظر إسالمية ،مجمة المحاماة ع

 34مارس  ،9441ص  12وما بعدىا.
5

 -قرار رقم  317بتاريخ  1555/4/15أورده إبراىيم باحماني ،تنفيذ األحكام األجنبية بالمغرب ،مجمة القضاء والقانون ،السنة  ،39العدد ،973

ص.31 :
 كما جاء في قرار آخر أن الحكم األجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية فصل في موضوع لو عالقة بالنظام العام المغربي ىو قرار صادر بتاريخ ،1559/59/17أورده نفس المرجع ،ص.3 :
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الغاٚب ف ٌٗضم الاؾخمغاع في الغابُت الؼوحُت ؤن ًُلب خلها وطلً في بَاع مبضؤ اإلاؿاواة اإلاُللت بحن الؼوحُت.2
ؤيف بلى طلً ؤن اللاهىن اإلاضوي الفغوس ي ًىو في الفهل ٖ 310لى زًىٕ الُالق لللاهىن الفغوس ي ٖىضما ًيىن
مىًَ الؼوححن بفغوؿا هما ؤن اللًاء الفغوس ي ًخجاهل ملخًُاث الاجفاكُت اإلاٛغبُت الفغوؿُت لؿىت ٚ 10كذ
 1981التي خاولذ جلُُض ملخًُاث هظا الفهل وجلىٍت خٓىّ جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي مً َغف اللاض ي الفغوس ي
بال ؤن هظا ألازحر ًيخهغ لجزٖخه الىَىُت وٍُبم اللاهىن الفغوس ي ،3اؾدىاصا آللُت الىٓام الٗام الضولي الؿاثض في ؤوعبا.
وهى ما ههجه اإلاكغٕ ؤلاؾباوي الظي ؤوحض كاٖضة كاهىهُت لخماًت هٓامه الٗام ،بط كغع في الفهل  107مً
اللاهىن اإلاضوي ،ؤهه بطا وان الُالق ًخٗلم بُغف ؤحىبي وآزغ بؾباوي ؤو ٚحر بؾباوي ،والخاٌ ؤنهما ملُمان بةؾباهُا
فةن اللاهىن اإلاسخو هى كاهىن ؤلاكامت الاٖخُاصًت ،مما ٌٗني اؾدبٗاص اللاهىن اإلاٛغبي ال مداٌٖ ،لى اٖخباع ؤن
اللاض ي الاؾباوي ؾُُبم اللاٖضة آلامغة – التي هي مً الىٓام الٗام -التي ًملحها ٖلُه اللاهىن ،وهىظا وهدُجت إلاا
ؾبم ،عفًذ بٌٗ اإلاداهم ألاوعبُت جُبُم اللاهىن اإلاٛغبي وىهه ًسالف الىٓام ألاوعبي ،ؾىاء في ْل مضوهت
ألاخىاٌ الصخهُت ؤو ختى بٗض نضوع مضوهت ألاؾغة.
ٖلما اهه وان لهظا اللاهىن نضي واؾ٘ الىُاق ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي كبل نضوعه مما ٌٗني ؤن
اللاض ي ألاوعبي لم ًىً ًجهل اإلالخًُاث الجضًضة التي حاءث بها اإلاضوهت ،بط ًىٓغ بلى هظه ألازحرة ٖلى ؤنها ما ػالذ
جدخفٔ للغحل بىيُٗت مخمحزة في الخم في الُالق.
خُث ؤنضعث مدىمت الىلٌ الفغوؿُت كغاعا اؾدبٗضث مً زالله اللاهىن اإلاٛغبي ،الظي حاء فُه ما ًلي:
"ٌؿخيخج مً حهت ،مً جىفُم بحن الفلغة ألاولى مً اإلااصة  13مً الاجفاكُت الفغوؿُت اإلاٛغبُت لـ ٚ 10كذ  1981وبحن
اإلالُ٘ ب مً اإلااصة  16مً اجفاكُت  15ؤهخىبغ  1957ؤن ألاخيام اإلاٛغبُت اإلاثبخت ؤو اإلاٗلىت ًٖ اهدالٌ الغابُت
الؼوحُت ال ًخمسٌ ٖجها في فغوؿا ؤي ؤزغ بال بطا وان الُغف اإلاضعى ٖلُه اؾخضعى ؤو جم جمُله بىُفُت صخُدت ،ومً
حهت زاهُتٌ ،ؿخسلو مً اإلااصة  5مً البروجىوىٌ اإلااعر في  22هىهبر  1984ومً البىض عكم  7مً الاجفاكُت ألاوعبُت
اإلاخٗللت بدلىق ؤلاوؿان ؤن الؼوححن ٌٗامالن ٖلى كضم اإلاؿاواة باليؿبت للخلىق واإلااؾؿاث ًٖ اهدالٌ الغابُت
الؼوحُت ألامغ الظي ًترجب ٖلُه ٖضم بمياهُت الاٖتراف في فغوؿا بالُالق الاهفغاصي الهاصع بهىعة ٚحر خًىعٍت"،4
وهىظا ٖمضث اإلادىمت بلى جُبُم اللاهىن الفغوس ي ٖلى ػوححن مٛغبحن بٗض اؾدبٗاصها للُالق الىاك٘ في اإلاٛغب.

1

 -مثال ألغى المشرع الفرنسي تحريم الخيانة الزوجية بمقتضى القانون  9420المتعمق بتعديل مقتضيات الطالق -راجع محمد الشافعي ،األسرة في

فرنسا ،مرجع سابق ،ص 47 :وما بعدىا.
2

 -محمد العبودي ،وضعية الزوجة في األسرة والمجتمع ،بني ورياغل نموذجا -دكتوراه في القانون الخاص ،كمية الحقوق ،جامعة محمد الخامس،

أكدال ،الرباط ،السنة الجامعية  ،1559/155ص.931 :
3

 -أحمد زوكاغي ،حصيمة االتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة بتاريخ  95غشت  9439المتعمق بحالة األشخاص واألسر والتعاون القضائي ،مجمة

المناىج ،عدد  ،1551 /1ص.11 :
4

 -أحمد زوكاغي ،القضاء الفرنسي وانحالل الرابطة الزوجية بين المغاربة في فرنسا ،مطبعة الكرامة -الرباط  ،1552ص.31 :
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وحاء في كغاع آزغ ناصع ًٖ هفـ اإلادىمت بخاعٍش  17فبراًغ 2004

1

د/ؤمال ناجي

ؤي بٗض صزىٌ مضوهت ألاؾغة خحز

الخُبُم ،2طهب في اججاه ٖضم الاٖتراف بُالق واك٘ في اإلاٛغب بحن ػوححن مٛغبُحن ٖلى اٖخباع ؤهه ًجؿض الالمؿاواة
بُجهما ،مبرعة مىكفها بيىن اللًاء اإلاٛغبي ال ًخمخ٘ بال بؿلُت جدضًض اإلاؿخدلاث اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى الُالق ما صام
ؤن اٖتراى الؼوحت ٖلى الُالق ال ًغجب ؤي ؤزغ كاهىوي.
هما ؤن اللًاء ألاإلااوي ًُبم كاهىهه الىَني ختى ولى وان الُغفحن مً حيؿُت مٛغبُت وهى ما كًذ به
ً
اإلادىمت الابخضاثُت بلفِؿبايً خُث خىمذ بالُالق بحن ػوححن مٛغبُحن اؾدىاصا بلى وىنهما ٌِٗكان ٖلى اهفهاٌ
مىظ بضاًت الؼواج وكض جم جظًُل هظا الخىم مً َغف اإلادىمت الابخضاثُت بىحضة بحجت ؤهه ال ًدىافى م٘ ما كغعجه
مضوهت ألاؾغة إلنهاء الٗالكت الؼوحُت ؾُما ما جًمىخه اإلااصة  99مجها 3وؤٖاصث جإهُضه اإلادىمت الىبري بكاعلىعوا
(بلجُيا) في خىم ناصع بخاعٍش  2006 /06 /27كط ى بالُالق بحن ػوج مٛغبي وػوحت ؤحىبُت بىاء ٖلى اللاهىن
البلجُيي وهى آلازغ خٓي باللبىٌ مً َغف اللًاء اإلاٛغبي.4
ومً ول ما ؾبم ًبضو واضخا ؤن اللاض ي ألاوعبي ال ًخىاوى ًٖ جدغًٍ آلُت الىٓام الٗام ألحل اؾدبٗاص
اللاهىن اإلاٛغبي الظي جىو كاٖضة ؤلاؾىاص ٖلى ازخهانه ؤو مً ؤحل الخُلىلت بحن ألاخيام الهاصعة في اإلاٛغب
ً
اؾدىاصا بلى هفـ اللاهىن وبحن جغجِب ؤي ازغ؛ ألن جُبُم هظا الخىم ًىاػي جُبُم اللاهىن الظي نضع في ْله .مما
ٌٗني ؤن آلُت الىٓام الٗام ؾُف طو خضًً ،فخاعة ٌؿخٗمل الؾدبٗاص اللاهىن ألاحىبي مً خىم الٗالكت ،وجاعة ؤزغي
ًخم جدغٍىه إلعٚام الُغف اإلاٛغبي ٖلى اللجىء بلى اللًاء ألاوعبي ،ختى ًجض هظا الخحر مىفظا لخُبُم كاهىن صولخه طو
ألانىٌ الٗلماهُت ،فالىٓام الٗام بطن في هظه الضوٌ ٌؿخمض ؤؾاؾه مً كُم الالثىُت واإلاؿاواة والخغٍت ،وهظا ما
ًترجب ٖىه خلا بكهاء بٌٗ اإلااؾؿاث اللاهىهُت – مً خلبت اإلاىافؿت في بَاع جىاػٕ اللىاهحن -الىاعصة في مضوهت
ألاؾغة التي جمـ بمبضؤ اإلاؿاواة ،ومجها ماؾؿت الُالق التي ًجٗل اللًاء ألاوعبي الاٖتراف بها ًخدضص ٖلى ؤؾاؽ
ملاعهتها باإلاباصت الثابخت في كاهىهه.

1

- Cass- civil- 17 Janvier 2004, arrêt N° 259 le 2- 15- 766.
2
  -راجع خالد البرجاوي ،م .س ،ص 21 :وما بعدىا.3

 -حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بوجدة ،ممف رقم  51 /325بتاريخ ( 1551 -50 -11غير منشور).

4

 -حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية بوجدة ،ممف رقم  52 /33بتاريخ  ،1552 -59 -90عدد ( ،1/3947غير منشور).
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خاجمت
في زخام هظا البدث وؿخيخج ؤهه بطا وان الضف٘ بالىٓام الٗام ًلىم بضوع الخفاّ ٖلى ألاؾـ الجىهغٍت
واللُم ألاؾاؾُت إلاجخم٘ اللاض ي فةن اللُم التي ًيبني ٖلحها اإلاجخم٘ ألاوعبي ٚحر مدضصة وٚحر واضخت وال ًىحض فحها
فانال بحن ما هى ؤزالقي وال ؤزالقي ،ألامغ الظي ًاصي بلى انُبا ٙالىٓام الٗام في هظه اإلاجخمٗاث باإلاُاَُت
والالؤزالق ٖىـ الىٓام الٗام في الضوٌ ؤلاؾالمُت الظي ًدؿم باألزالكُت والاٖخضاٌ ألهه ًخًمً حاهبا زابخا ال ًمىً
الخُٛحر فُه وآزغ مخٛحر وفم مخُلباث الٗهغ.
ومً زالٌ مىاككت اإلاىيىٕ والىكىف ٖلى ؤهم اإلاىايُ٘ التي جسلم جىاػٕ اللىاهحن ،وهظا الًماهاث اللاهىهُت
التي وعصث في اللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي وبُان مضي حٗاعيها م٘ اللىاهحن الاوعوبُت ،جىنلذ الباخثت بلى ٖضص مً الىخاثج
والخىنُاث.
-1النخائج
 ًترجب ًٖ الضف٘ بالىٓام الٗام في اإلاجاٌ ألاؾغي مً كبل اللًاء ألاوعبي زانت ،الخللُو مً مجاٌزًىٕ ألاحاهب للاهىنهم الصخص ي؛
 ؤن اللاض ي ألاوعبي ًغي في هظه اللىاهحن جمُحزا مً قإهه جلُُض الخغٍت الفغصًت التي ججض ؾىضها فياإلاىازُم مغحُٗت ؤؾاؾُت في نُاٚت كىاهُجها بضون ألازظ بالضًً ،وهى ما ًىٗىـ مباقغة ٖلى َبُٗت
هٓامها الٗام وهظا ٖلى مؿخىي مدضصاجه ،بدُث ؤن الضوٌ الٗلماهُت ال جاَغها يىابِ زابخت ومدضصة بل
جامً باإلاؿاواة اإلاُللت والخغٍت الخامت؛
 ؤن بٖماٌ فىغة الىٓام الٗام ًيىن اؾخثىاء مً اإلابضؤ الظي ًلط ي بخُبُم اللاهىن ألاحىبي؛ ؤن جُىع يىابِ ؤلاؾىاص ألاوعبُت حٗل الضف٘ بالىٓام الٗام مبضؤ ولما عشخذ كىاٖض ؤلاؾىاص الىَىُتلللاض ي ألاوعبي ،كاهىها طو مغحُٗت بؾالمُت؛
 ؤن هظه اللىاهحن ما ػالذ مدخفٓت ببٌٗ اللُىص الىابٗت مً الضًًٌٗ ،خبرها اللاض ي ألاوعبي اإلادكب٘ بخٗالُماإلاؿاواة والخغٍت اإلاُللت مسالفت للىٓام الٗام ختى ًدؿنى له جُبُم كاهىهه الىَني في حمُ٘ الخاالث،
 ؤن هُت الضوٌ اإلاؿخلبلت للمهاحغًٍ جخجه بلى بصماج ألاحاهب وهظا جللُو مبضؤ شخهُت اللىاهحن لهالحمبضؤ بكلُمُت اللىاهحن.
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-2الخوصياث:
 يغوعة اؾدُٗاب اللًاء الاوعوبي للمؿخجضاث التي حاءث بها مضوهت ألاؾغة ختى ًخدلم الخلاعب بحنالىٓام اللاهىوي الاوعوبي واللاهىن الاؾغي اإلاٛغبي؛
 بصزاٌ هىٕ مً اإلاغوهت ٖلى الىٓام الٗام مً زالٌ ؤلاًمان باالزخالف في اإلاغحُٗاث اإلااَغة للىاهحنألاؾغة؛
 مضوهت ألاؾغة حؿخلؼم مغاحٗت مؿخعجلت لخفُٗل بٌٗ اإلالخًُاث زهىنا التي ال ًىحض هو كُعيخىلها؛
 ججمُ٘ اإلاىاص اإلاخٗللت باللاهىن الضولي الخام اإلاٛغبي في كاهىن واخض.كائمت املراجع:
مراجع باللغت العربيت:
 -1الكخب :
ؤخمض ػوواغي ،جىاػٕ اللىاهحن في الؼمان صعاؾت في اللاهىن الضولي الخام اإلاٛغبي الُبٗت ألاولى  1993مُبٗتألامىُت الغباٍ،
 ؤخمض ػوواغي ،اللًاء الفغوس ي واهدالٌ الغابُت الؼوحُت بحن اإلاٛاعبت في فغوؿا ،مُبٗت الىغامت -الغباٍ،2007
بصعَـ الفازىعي ،ؤخيام الؼواج في مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت -صعاؾت ملاعهت بحن اإلاٛغب الٗغبي ،الُبٗت ألاولى ،1993مغهؼ الخضماث اإلاخٗضصة،
 بصعَـ الفازىعي ،الؼواج والُالق في مضوهت ألاخىاٌ الصخهُت وفلا آلزغ الخٗضًالث ،مُلٗت الجؿىع ،وحضة،َبٗت ،2002
ٖبض الؿالم خاصوف ،بصماج اإلاغؤة في الخىمُت في مدً الؿُاؾت الكغُٖت ،الُىٍغَـَ ،ىجت ،الُبٗت ألاولى،،2001
 ٖؼ الضًً ٖبض هللا ،في جىاػٕ اللىاهحن وجىاػٕ الازخهام اللًاجي الضولُحن ،الجؼء الثاوي ،الُبٗت الثامىت،1979 ،صاع الجهًت الٗغبُت مهغ
هجزة خغش ي ،خلىق اإلاغؤة بحن الكغَٗت واللاهىن اإلاٛغبحن ؤَغوخت لىُل صهخىعاه في الكغَٗت ،ولُت الكغَٗت ،حامٗتاللغوٍحن ،فاؽ ،ؾاٌـ ،الؿىت الجامُٗت 2001/200
 مدمض الىكبىع ،ؤخيام الخًاهت ،صعاؾت في الفله اإلااليي وفي مضوهت ألاؾغة ،مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الضاعالبًُاء،2004 ٍ ،
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 ًىؾف كاؾم ،خلىق ألاؾغة في الفله ؤلاؾالميَ ،بٗت 1984ن مُبٗت صاع الجهًت الٗغبي ،اللاهغة-2املجالث:
 ؤخمض ؤػووا ،ٙاللًاء الفغوس ي والجالُت اإلاٛغبُت ،مجلت اإلالخم اللًاجي ،الٗضص  30ؤهخىبغ  ،1995م.106 : ؤخمض ػوواغي ،خهُلت الاجفاكُت اإلاٛغبُت الفغوؿُت اإلااعزت بخاعٍش ٚ 10كذ  1981اإلاخٗلم بدالت ألاشخام وألاؾغوالخٗاون اللًاجي ،مجلت اإلاىاهجٖ ،ضص ،2002 /2
ببغاهُم ًا خماوي ،جىفُظ ألاخيام ألاحىبُت باإلاٛغب ،مجلت اللًاء واللاهىن ،الؿىت  ،31الٗضص ،148 زالض بغحاوي ،جلضًم مضوهت ألاؾغة مً ػاوٍت اللاهىن الضولي الخام ،مجلت اإلاغافٗت الٗضص ،2005/6 ٖؼ الضًً ؤوىمي ،مكاول ؤهٓمت الؼواج مً خُث ٖالكت الضوٌ طاث اللاهىن ؤلاؾالمي وٚحر ؤلاؾالمي وحهت هٓغبؾالمُت ،مجلت اإلاداماة ٕ  39ماعؽ .1996
 فاَمت الؼهغاء بً مدمىص ،جىفُظ الخيام ألاحىبُت اإلاخٗللت بالخًاهت ،مجلت اللًاء والدكغَ٘ الخىوؿُت ،الٗضص ،1ؾىت ،2002 /44
 مىحى ؤو لخؿً مُمىوي ،ويُٗت الاؾغة اإلاٛغبُت في يىء جُىعاث يىابِ ؤلاؾىاص مجلت اإلالف الٗضص  4الؿىت،2004
 -3الاطروحاث والرشائل الاامعيت :
 حمُلت ؤوخُضة ،هٓام ألاخىاٌ الصخهُت بجالُت اإلاٛغبُت باألعاض ي اإلاىسفًت ،عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا فياللاهىن الخام ،ولُت الخلىق ،ؤهضاٌ ،حامٗت مدمض الخامـ ،الغباٍ،1994 /1995 ،
 ٖبال بً ؤٖغمىا ،صٖىي جظًُل الخىم ألاحىبي بالهُٛت الخىفُظًت ،عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،حامٗت اللاض ي ُٖاى مغاهل الؿىت الجامُٗت  2010/2009م
74
 مدمض الٗبىصي ،ويُٗت الؼوحت في ألاؾغة واإلاجخم٘ ،بني وعٍاٚل همىطحا -صهخىعاه في اللاهىن الخام ،ولُتالخلىق ،حامٗت مدمض الخامـ ،ؤهضاٌ ،الغباٍ ،الؿىت الجامُٗت 2001/200
 مىحر الكُٗبي،كاهىن الاؾغة اإلاٛغبي ؤمام اللًاء الاوعبي ؤًت بمياهُت للخُبُم  ،عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُااإلاٗملت في اللاهىن الخام ،حامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض هللا ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت
فاؽ ،الؿىت الجامُٗت 2006/2005
 هاصًت البىهالي ،جظًُل الاخيام الاحىبُت بالهُٛت الخىفُظًت باإلاٛغب ،عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في اللاهىن الخام،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت حامٗت ابً ػهغ ؤواصًغ ،الؿىت الجامُٗت  2018/2017م .10
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املصؤوليت املدنيت للمنتج عن أضرار منتجاجه املعيبت

املصؤوليت املدنيت للمنتج عن أضرار منتجاجه املعيبت
the producer's civil liability for damages of his defective products

ط/د .محمد أكرم أحمد بركاث
جامعت محمد ألاول -كليت العلىم القانىنيت والاقتصاديت والاجتماعيت - -املغرب

امللخص :

أمام الخؼىس الزي شهذه ؤلاهخاج والاظتهالن هدُجت الثىسة الصىاغُت والاهفخاح الاكخصادي ،وأمام كصىس اللىاغذ الػامت للمعإولُت اإلاذهُت
غً خماًت اإلاعتهلً مً مخاػش اإلاىخجاث الخؼيرة واإلاػُبت ،اكخظذ الظشوسة البدث غً جشظاهت كاهىهُت غلى اإلاعخىٍين الذولي والىػني ،ورلً لخىفير
خماًت للمعتهلً أو اإلاعخػمل ،ووطؼ خذ لخػعف اإلاىخجين الزًً ٌعخغلىن جفىكهم الاكخصادي وخبرتهم اإلاهىُت لإلًلاع بهزه الؼبلت الظػُفت.
الكلماث املفتاحيت :اإلاعإولُت اإلاذهُت ،اإلاىخجاث ،اإلاىخج ،أطشاس ،اإلاعتهلً.
Abstract:
With the evolution that in production and consumption as a result of the industrial revolution
and economic openness, and in view of general rules of civil liability deficiency for consumers
protection from the risks of dangerous and defective products, it was necessary to search for legal
arsenal at the international and national levels, in order to provide protection for the consumer or
user, and to put an end to the arbitrariness of producers who are using their economic superiority
and professional experience to entrap this vulnerable class.
Key words: Civil liability، Products،producer،Damages، Consumer.
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بركاث

مقدمت:
أدي الخلذم الػلمي الهاةل والخؼىس الخىىىلىجي الباهش في الػصش الحاطش ئلى الخأزير غلى خُاة ؤلاوعان مً
صاوٍخين ،ئخذاهما ئًجابُت جخمثل في صٍادة سفاهُت وظػادة ؤلاوعان ،ورلً مً خالٌ ئهخاج ظلؼ خذًثت وجلذًم خذماث
مخىىغت ،وألاخشي ظلبُت جخمثل في جلذًم ظلؼ مػُبت أو خؼشة هجمذ غنها خىادر أصابذ اإلاعتهلىين بأطشاس حعذًت
وأطشاس مادًت لحلذ باإلامخلياث.
أمام هزا الخؼىس الػلمي الخىىىلىجي وجؼىس وظاةل الىلل واهفخاح ألاظىاق الخاسحُت  -ما ٌػشف بالػىإلات -1أمام
اإلاىخجين والباتػين ،فان داةشة الاظتهالن ما فخئذ جخىظؼ ًىما بػذ ًىم ،فما وان ٌػخبر باألمغ اللشٍب مجشد همالُاث
أصبذ الُىم مً الظشوسٍاث التي ال ًمىً الاظخغىاء غنها.
اظدشػشث اإلاجخمػاث الذولُت مىز الثماهِىاث مً اللشن اإلااض ي خؼىسة ما جدذزه اإلاىخىحاث اإلاػُبت مً
أطشاس والتي أصبدذ جظاهي أو جفىق ما جدذزه خىادر العير وخىادر الشغل ،2لزلً كشسث الدششَػاث اإلاػاصشة
سفؼ معخىي ًلظتها وصشامتها ئصاء الصىاع واإلاىخجين واإلاىصغين وباقي الحشفُين الزًً لهم دوس في صىؼ هزه اإلاىخىحاث
اإلاػُبت.3
وفي ظل كصىس اللىاغذ الػامت مً جىفير الحماًت الالصمت للمعتهلً ،ظاسع الخىحُه ألاوسوبي الصادس ظىت 1985
بخعجُل كُام معإولُت اإلاىخج أو الصاوؼ غً مىخىحاجه التي حعببذ بأطشاس للمعتهلىين 4وطشوسة جدلُم هظام مىخذ
للمعإولُت غً فػل اإلاىخىحاث اإلاػُبت مً أحل جشظُخ خماًت للمعتهلً جشقى للمعخىي اإلاؼلىب ،وجأزش اإلاششع
الفشوس ي بالخىحُه ألاوسوبي وأصذس اللاهىن  389/89الخاص باإلاعإولُت غً فػل اإلاىخىحاث اإلاػُبت.5
لم ًلف اإلاششع اإلاغشبي بمىأي غً هزا الخُاس ،وبػذ مالخظت اإلاششع اإلاغشبي كصىس الحماًت اإلالشسة في اللىاغذ
الػامت لللاهىن اإلاذوي ،ظىاء جلً اإلاخػللت بالىظشٍت الػامت لاللتزام أو اإلاخػللت بلىاغذ اإلاعإولُت الخلصيرًت أو

1

 تعرف العولمة على أنها عملٌة تطبقها المنظمات والشركات والمإسسات بهدف تحقٌق نفوذ دولٌة ،أو توسٌع عملها لٌتحول من محلً إلى عالمً .أو أنها دعمالقطاع التجاري ضمن كافة أنحاء العالم ،خصوصا المنشآت الكبرى التً تنتج الخدمات والسلع ضمن دول عدٌدة ،مقال منشور فً الموقع اإللكترونً
. . Www.mawdoo3.com
2
 طبقا ألحدى اإلحصائٌات لسنة  6=<:ثبت أن مجموع الحوادث التً تسببها المنتوجات الصناعٌة فً فرنسا هو  691.111حادثة ،حٌث  %;1منها تحتاج إلىعناٌة طبٌة ،وترتب عن ذلك وفاة  08<1حالة .وفً إحصائٌة أخرى حدثت مإخرا فً فرنسا سنة  0166تسبب دواء mediatorفً وفاة حوالً  911شخصا.
3
 عبد القادر العرعاري ،المسإولٌة المدنٌة" دراسة مقارنة على ضوء التشرٌعات الجدٌدة"،الطبعة السادسة،الرباط ،دار األمان ،سنة = ،016صفحة ;.794
 هشام المراكشً ،مسإولٌة المنتج على ضوء مستجدات القانون رقم = " 08-1دراسة مقارنة" ،الطبعة األولى،الرباط ،مطبعة األمنٌة ،سنة ; ،016صفحة .85
 -عبد الرحمان شرقاوي ،القانون المدنً" مصادر االلتزام" الجزء الثانً،الطبعة الثالثة،الرباط ،مطبعة المعارف الجدٌدة ،سنة < ،016صفحة <.01
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بظمان الػُىب الخفُت ،اكخط ى مىه ألامش ئصذاس اللاهىن  31.08اللاض ي بخذابير خماًت اإلاعتهلً ،1زم ئصذاس
اللاهىن  24-09اإلاخػلم بعالمت اإلاىخىحاث والخذماث.2

ألامش الزي ًثير ئشيالُت أظاظُت جخمثل في ئلى أي خذ اظخؼاغذ الدششَػاث خلم خماًت لطحاًا اإلاىخىحاث
اإلاػُبت في ظل اللىاغذ اللاهىهُت اإلاىظمت إلاعإولُت اإلاىخج اإلاذهُت؟
وٍخفشع مً هزا ؤلاشياٌ الػذًذ مً الدعاؤالث الفشغُت منها:
 هؼاق اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج؟ الؼبُػت اللاهىهُت إلاعإولُت اإلاىخج اإلاذهُت ،أهي معإولُت غلذًت أم جلصيرًت أم أنها معإولُتخاصت؟
 ششوغ كُام اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج؟ -وظاةل دفؼ معإولُت اإلاىخج اإلاذهُت؟

املطلب ألاول :أحكام مصؤوليت املنتج املدنيت عن منتجاجه املعيبت.
ظاهم الفله واللظاء الفشوعُين في جؼىٍش معإولُت اإلاىخج في اإلاجالين الخػاكذي والخلصيري ،ومهذا الؼشٍم
الخاص إلصذاس الدششَؼ الخاص بمعإولُت اإلاىخج غً غُىب مىخجاجه ،وجخجعذ الجهىد في ئخشاج اإلاششع الفشوس ي
كاهىن  98-389اإلاخػلم باإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج للىحىد.
أما غلى معخىي اإلاششع اإلاغشبي ،فان اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج غً مخاػش مىخىحاجه اإلاػُبت كذ أكشها اإلاششع
بملخط ى اللاهىن  ،24-09هزا ال ٌػني أهه كبل صذوس هزا اللاهىن لم جىً لذي اإلاخظشس خماًت كاهىهُت ،بل وان
بامياهه اغخماد الػذًذ مً ألاظغ اللاهىهُت مً أحل الحصىٌ غلى حػىٍع الظشس الزي لحله ،منها اغخماد كىاغذ
اإلاعإولُت الخلصيرًت أو كىاغذ اإلاعإولُت الػلذًت.
وغلُه ،ظىف اخصص (الفقرة ألاولى) للحذًث غً هؼاق معإولُت اإلاىخج اإلاذهُت ،و(الفقرة الثانيت) للؼبُػت
اللاهىهُت إلاعإولُت اإلاىخج اإلاذهُت وششوػها.

1

 ظهٌر شرٌف رقم  6.66.17صادر فً  68من ربٌع األول  6<(6870فبراٌر  )0116بتنفٌذ القانون رقم < 76.1القاضً بتحدٌد تدابٌر لحماٌة المستهلك،منشور فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  9=70بتارٌخ  7جمادى األولى  ;( 6870أبرٌل  ،)0116ص .61;0
2
 ظهٌر شرٌف رقم  6.66.681صادر فً  6:رمضان  6;(6870غشت  )0166بتنفٌذ القانون = 08-1المتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات وبتتمٌم الظهٌرالشرٌف الصادر فً = رمضان  60( 6776غشت  ) 6=67بمثابة قانون االلتزامات والعقود ،منشور فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  9=<1بتارٌخ  07شوال 6870
( 00سبتمبر .)0166
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الفقرة ألاولى :نطاق مصؤوليت املنتج املدنيت
أوال :الىؼاق الصخص ي :أن الىؼاق الصخص ي إلاعإولُت اإلاىخج ًلىم غلى غىصشًٍ أظاظُينً ،خجعذ ألاوٌ في
اإلاعإوٌ غً ألاطشاس ( اإلاىخج ،اإلاىسد ،اإلاىصع  ، )...وهزا الخىظؼ ٌععى ئلى جلذًم الحماًت اليافُت للمخظشس غً ػشٍم
جدمل هزه الؼاةفت غبء حػىٍع ألاطشاس التي حعببذ فيها مىخجاتهم الخؼيرة. 1أما الػىصش الثاوي وهى ضحُت
اإلاىخىحاث اإلاػُبت (اإلاظشوس) الزي لم ٌػذ ًىدصش في الصخص الزي ٌشتري اإلاىخىج بل حػذاه ئلى ول مً لحله طشس
حشاء اإلاىخىج اإلاػُب واإلاعتهلً اإلاشتري للمىخىج او أي أخذ مً ألاغُاس.
أن جدذًذ مفهىم اإلاىخج شهذ حذال فلهُا خىٌ جدذًذ مذلىله ،خُث رهب اججاه منهم باللىٌ 2أن
اإلاعإولُت جىصشف ئلى شخص واخذ هى اإلاىخج ألاوٌ ،والعبب في رلً هى أن الػُب اإلافط ي لألطشاس ًدذر غالبا في
مشخلت ؤلاهخاج ،وأن خصش هزه اإلاعإولُت ًإدي الى مىؼ وجللُل فشص خصىٌ الػُب في اإلاىخىج وئلى خشص اإلاىخجين
غلى حىدة وظالمت مىخجاتهم.
أما الاججاه الثاوي ،3هادي بظشوسة الخىظؼ في جدذًذ اإلاعإوٌ غً الظشس ،خُث أدخل مشخلت الخىصَؼ في
هؼاق معإولُت اإلاىخج ،واغخبر هزا الاججاه أن الخمذًذ هى طماهت هبري للمخظشس في خصىله غلى الخػىٍع غلى اغخباس
أن اإلاىصع في غالب ألاخُان ًيىن أكشب ئلى اإلاعتهلً مً اإلاىخج الزي كذ ًيىن مجهىال.
وهدً هشي أن الاججاه الثاوي هى ألاكشب للصىاب ،ألهه في بػع ألاخُان كذ جيىن هىٍت اإلاىخج غير مػلىمت
ظىاء في مُذان الخجاسة الذاخلُت أو الذولُت التي كذ ًيىن فيها اإلاىخج واإلاىصع مً دولخين مخخلفخين وبالخالي صػىبت
سحىع اإلاخظشس ئلى اإلاىخج.
أما بخصىص اإلاششع اإلاغشبي ،فأهه لم ًىص غلى مصؼلح مىخج ئال مؼ صذوس اللاهىن سكم  24-09الزي ميز بين
ػاةفخين مً اإلاىخجين ظيرا غلى ههج هظيره الفشوس ي ،ألاولى ػاةفت اإلاىخجين ألاصلُين ،خُث هصذ اإلاادة  5-106مً
اللاهىن  24-09غلى أهه "ٌػذ مىخجا ،ول مصىؼ إلاىخىج وامل الصىؼ أو مىخج مادة أولُت أو مصىؼ لجضء ميىن للمىخج"
 ،أما الثاهُت وهي ػاةفت مً هم في خىم اإلاىخجين خُث أن اإلاششع وظؼ ػاةفت مً ٌػخبرون مىخجين ختى ال جظُؼ
خلىق اإلاخظشسًٍ مً اإلاىخجاث اإلاػُبت وحػل أخيام معإولُت اإلاىخج حشمل حمُؼ اإلاهىُين اإلاخذخلين في ظلعت
الدعىٍم ئرا وان مً اإلامىً أن جإزش أوشؼتهم غلى ظالمت اإلاىخىج  ،بل وألاهثر مً رلً أن اإلاششع اإلاغشبي كشس اغخباس
معخىسد اإلاىخىج هى اإلاعإوٌ ئرا وان اإلاىخج ال ًىحذ بالتراب الىػني أو ئرا حػزس جدذًذ هىٍت اإلاىخج .
1

 محمد شكري سرور ،مسإولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته الخطرة ،مصر،دار الفكر العربً ،طبعة  ،6=<7ص .60-662
طٌب ولٌد عمر ،تؤمٌن المسإولٌة عن المنتجات ،مقال منشور بمجلة :دراسات قانونٌة ،عدد  ،60سنة  ،0166ص .670- 676قادة شهٌدة ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج-دراسة مقارنة ،مصر ،دار الجامعة الجدٌدة ،طبعة ; ،011ص .8:3
 سالم محمد ردٌعان العزاوي ،مسإولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته الخطٌرة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الفكر العربً،6=<7 ،ص .<6
 محمد عبد القادر الحاج ،مسإولٌة المنتج والموزع ،دراسة مقارنة فً قانون التجارة الدولٌة مع مقارنة بالفقه اإلسالمً ،الطبعة الثانٌة ،القاهرة،دار النهضة العربٌة ،سنة  ،0118ص .7:-79
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بالشحىع ئلى اإلاادة  1.106مً اللاهىن  24-09التي جىص غلى أهه " ٌػخبر اإلاىخج معإوال غً الظشس الىاجج
غً غُب في مىخىحه " وبلشاءة اللاهىن ً 24-09مىً اللىٌ أن أخيام هزا اللاهىن حاءث لخىظُؼ داةشة اإلاظشوسًٍ
والطحاًا ،ظىاء واهىا مخػاكذًً أم ال ،معخػملين له في ئػاس خصىص ي أو منهي ،1وهزا هى أظاط جىظُؼ هؼاق
الحماًت الزي حاء بها اللاهىن  .2 24-09هما ًمىً لإلداسة أن جيىن مً بين اإلاخظشسًٍ باغخباس أن هزه اإلاعإولُت ال
جميز بين اإلاخظشس الػام والخاص.
وبالشحىع ئلى اإلاششع الفشوس ي بملخط ى كاهىن  19ماي  1998في اإلاادة  1/1386خُث هجذها جىص غلى أن
اإلاىخج ٌعأٌ غً الظشس الىاش ئ غً غُب في اإلاىخىج ظىاء وان مشجبؼا أو غير مشجبؽ بملخط ى الػلذ مؼ الطحُت.
خالصت ألامش ،وبػذ الاػالع غلى مػظم الدششَػاث فاهىا هجذ هىان ئحماغا خىٌ ئكشاس معإولُت اإلاىخج ظىاء
واهذ جشبؼه غالكت حػاكذًت باإلاظشوس او ئرا وان مً الغير ،وأن أظاط هزه اإلاعإولُت هى الظشس.
ثانيا :الىؼاق اإلاىطىعي :ئن جدذًذ اإلاىخجاث اإلاشمىلت بأخيام معإولُت اإلاىخج اإلاذهُت لها أزش هبير غلى هؼاق
هزه اإلاعإولُت التي جخؼلب بالظشوسة جدذًذ اإلاىخجاث الخاطػت لىظامها اللاهىوي واإلاػشوطت للخذاوٌ ،وهزا ما
هلصذه بالىؼاق اإلاىطىعي للمعإولُت اإلاذهُت للمىخج غً أطشاس مىخجاجه اإلاػُبت .وغلُه فما هى اإلالصىد باإلاىخىج؟ وما
اإلالصىد بػشض أو جلذًم اإلاىخىج في العىق للخذاوٌ؟
غشف الخىحُه ألاوسوبي سكم  374/85اإلاىخىج في اإلاادة الثاهُت غلى أهه" ول ماٌ مىلىٌ ،ختى وأن وان مشجبؼا
بػلاس فُما غذا اإلاىاد ألاولُت الضساغُت ومىاد الصُذ".
ٌعخفاد مً هزا الخػشٍف ،أن لفظ اإلاىخىج ًىصشف ئلى ألامىاٌ اإلاادًت اإلاىلىلت اإلاىطىغت في الخذاوٌ دون
الػلاساث التي لها أهظمت خاصت ،مؼ اظخثىاء الخىحُه اإلاىاد الضساغُت وألاشُاء الخاصت بالصُذ ،هما أن اإلاىاد التي
جذخل في جيىًٍ البىاء حػخبر طمً اإلاىخىحاث ظىاء واهذ بعُؼت او مخؼىسة أو نهاةُت أو هصف مصىػت.
وبالشحىع ئلى اإلاششع الفشوس ي هجذه في اإلاادة  3/1386مً اللاهىن اإلاذوي الفشوس ي ٌػشف اإلاىخىج غلى أهه" ٌػذ
مىخىحا ول ماٌ مىلىٌ ،ختى وأن اسجبؽ بػلاس وَعشي هزا الحىم غلى مىخىحاث ألاسض ،وجشبُت اإلاىاش ي والذواحً،
والصُذ البدشي ،وحػخبر الىهشباء مىخىحا".
أما بخصىص اإلاششع اإلاغشبي الزي هجذه هص غلى حػشٍف اإلاىخىج في اللاهىن  24-09اإلاخػلم بعالمت
اإلاىخىحاث والخذماث في اإلاادة  2/106خُث غشفه بما ًليً " :شاد بمصؼلح مىخىج ول ش يء جم غشطه في العىق في

1

 محمد امساعف ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج ومخاطر التقدم العلمً ،رسالة لنٌل دبلو م الماستر فً القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ،كلٌةالعلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،أكدال الرباط ،سنة  ،016:-0169ص .69-68
2
 نزٌهة سوسان ،ضوابط المسإولٌة المدنٌة عن المنتوجات المعٌبة ،رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص ،جامعة محمد األول ،كلٌةالعلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،وجدة ،سنة  ،0168-0167ص .08
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ئػاس وشاغ منهي أو ججاسي أو خشفي ،بػىض أو بذون غىض ،ظىاء وان حذًذا أو معخػمال ،وظىاء وان كابال
لالظتهالن أو غير كابل له ،أو جم جدىٍله أو جىطِبه وئن وان مذمجا في مىلىٌ أو غلاس".
" حػذ مىخىحاث ألاسض وجشبُت اإلااشُت وألاظمان واللىص والصُذ مىخجاث" .حػخبر الىهشباء مىخىحا هزلً".
ما ًمىً مالخظخه مً خالٌ هزا الخػشٍف أهه حاء غاما وشامال ،وأن اإلاششع اإلاغشبي اظخػمل مفهىم "
الص يء " خالفا لىظيره الفشوس ي الزي اظخػمل غباسة " ماٌ مىلىٌ " مبػذا بزلً الػلاس مً هظام هزه اإلاعإولُت ووان
بزلً أهثر دكت ،لزلً وان مً ألاحذس اظخػماٌ غباسة اإلااٌ بذال مً الص يء ،ئطافت ئلى الىهشباء التي اغخبرها اإلاششع
اإلاغشبي مً اإلاىخىحاث التي حعشي غليها أخيام اإلاعإولُت اإلاذهُت غً فػل اإلاىخىحاث اإلاػُبت .وبهزا الشيل ًيىن
اإلاششع اإلاغشبي اظخفاد مً الخجشبت الفشوعُت مً خالٌ حػله لهزه اإلاعإولُت ملخصشة غلى مخاػش اإلاىخىحاث اإلاادًت
اإلاىلىلت.
وفُما ًخص غشض اإلاىخىحاث للخذاوٌ ،هجذ أن الخىحُه ألاوسوبي لم ٌػشفه حػشٍفا دكُلا ،وأمام غُاب وطؼ
حػشٍف للؼشح في الخذاوٌ ،كامذ مدىمت الػذٌ لذوٌ الاجداد ألاوسوبي بخػشٍفه ،خُث غشفخه بأهه "ٌػخبر اإلاىخىج كذ
ػشح للخذاوٌ غىذما ًخشج مً معاس أو داةشة ؤلاهخاج ودخىله معاس الدعىٍم".
وبالشحىع ئلى الدششَػاث ،فأهىا هجذ اإلاششع الفشوس ي خذد اإلالصىد بالػشض للخذاوٌ في اإلاادة  5/1386والتي
جىص غلى أهه" اإلاىخىج ٌػشض في الخذاوٌ غىذما ًخخلى اإلاىخج غىه بصفت ئسادًت ،وأن اإلاىخىج ال ًيىن مدال ئال لػشض
واخذ في الخذاوٌ".
ُ
وٍخطح مً خالٌ هزا الىص ،أن مفهىم الػشض في الخذاوٌ ٌػني فلذ اإلاىخج لحُاصة اإلاىخىج ،وهزا الفلذ أو
الخخلي ال ًيىن ئال بشيل ئسادي ،أما ئرا اهخفى الؼابؼ ؤلاسادي في غملُت الخخلي ،هأن ٌعشق اإلاىخىج مً مخاصن
الخخضًٍ مثال مما ًمىؼ اغخباسه في هزه الحالت مػشوطا في العىق للخذاوٌ.
وبالشحىع للمششع اإلاغشبي ،فاهىا هجذ اللاهىن ً 24-09ىص في اإلاادة  4/106غلى أهه" ٌػخبر اإلاىخىج مػشوطا
ُ
ئرا وطػه اإلاىخج في العىق ئسادًا ،بػىض أو بذون غىض ،مً أحل جىصَػه أو جدىٍله أو جىطِبه أو اظخػماله داخل
التراب الىػني".
مً هىا هالخظ ،أن غشض اإلاىخىج للخذاوٌ ًخؼلب جىفش غىصشًٍ أظاظُين ،ألاوٌ هى هُت اإلاىخج في الخخلي
غً اإلاىخىج هػىصش مػىىي ،والثاوي غىصش مادي ًخمثل في الفلذ الفػلي للحُاصة اإلاادًت.
الفقرة الثانيت :الطبيعت القانىنيت ملصؤوليت املنتج املدنيت وشروطها.
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ٌػخبر جدذًذ الؼبُػت اللاهىهُت إلاعإولُت اإلاىخج أمشا مهما ،ورلً إلاػشفت الىظام اللاهىوي الزي ٌعاهم في ئزاسة
هزه اإلاعإولُت ،خُث اخخلف الفلهاء بخىُُف معإولُت اإلاىخج ،فمنهم مً طمها طمً اإلاعإولُت الػلذًت ورلً
غىذما جشبؽ اإلاخظشس مً اإلاىخىج غالكت حػاكذًت مؼ اإلاىخج ،بِىما أدسحها البػع آلاخش طمً اإلاعإولُت الخلصيرًت،
ورلً في خالت غذم وحىد غالكت حػاكذًت بين اإلاىخج واإلاخظشس .خالفا لهزه الاججاهاثً ،شي اججاه آخش أن معإولُت
اإلاىخج هي معإولُت خاصت معخدذزت ،ال جلىم ال غلى أظاط جلصيري وال غلى أظاط غلذي.
 املصؤوليت العقديت للمنتج :جيشأ اإلاعإولُت الػلذًت خعب اإلابادب الػامت هدُجت ئخالٌ بالتزامحػاكذي بين اإلاخػاكذًً ،1بمػنى آخش ،ال ًمىً أن جلام دغىي اإلاعإولُت الػلذًت ئال مً ػشف اإلاخظشس
اإلاشجبؽ بػالكت غلذًت مؼ اإلاىخج ،وهزا بشأهه ئخشاج فئت هبيرة مً اإلاخظشسًٍ مً الحم باإلاؼالبت غما
ًلحلهم مً اإلاىخىحاث اإلاػُبت.
 املصؤوليت التقصيريت :جيشأ اإلاعإولُت الخلصيرًت حضاء ؤلاخالٌ بالتزام كاهىوي غام ،كىامه غذمئلحاق أي طشس بأي شخص .فهي معإولُت جىحذ خاسج أي غلذ ،ختى وئن وان هىان غلذ ،فالظشس ًيشأ
خاسحه.2
ًظهش الؼابؼ الخلصيري للمىخج في فشض اإلاعإولُت غً خؼئه الصخص ي أو خؼأ جابػُه ،أو الخؼأ الىاحم
غً خشاظت ألاشُاء.
 املصؤوليت املدنيت الخاصت للمنتج :دغا الفله واللظاء الفشوعُين ئلى جىخُذ كىاغذ اإلاعإولُتاإلاذهُت للمىخج بمػضٌ غً الخػاسض الزي ٌػشفه اللاهىن الىطعي بين اإلاعإولُت الػلذًت والخلصيرًت.3
مً أهم خصاةص هزه اإلاعإولُت أنها جؼبم غلى حمُؼ اإلاخظشسًٍ مً الػُب الزي لحم باإلاىخىج،
بغع الىظش غً ػبُػت غالكتهم باإلاىخج ،مما ٌػني أن هزا الىىع مً اإلاعإولُت هى معإولُت كاهىهُت خاصت

4

لِعذ معإولُت جلصيرًت وال غلذًت.
حعخلضم معإولُت اإلاىخج جىفش زالزت ششوغ أظاظُت ،هظشا للؼبُػت اإلاىطىغُت لهزه اإلاعإولُت ،رلً أن كىامها
هى وحىد مىخىج مػُب ظبب طشسا للمخظشسً ،لضم مىخجه بالخػىٍع ،بصشف الىظش غً خؼأ اإلاىخج .وبالخالي ٌشترغ
للُام معإولُت اإلاىخج اإلاذهُت وحىد غُب في اإلاىخىج ووكىع الظشس والػالكت العببُت.

1

 محمد العروصً ،مسإولٌة المنتج عن منتوجاته الصناعٌة ،مقال منشور بمجلة القانون المدنً ،العدد األول ،سنة  ،0118ص ;.02
محمد العروصً ،المختصر فً شرح المسإولٌة المدنٌة ،الطبعة األولى ،مكناس ،مطبعة أناسٌة ،سنة < ،016=-016ص.6<1
3
 أمٌر صباح عثمان ،المسإولٌة المدنٌة عن أضرار السجائر االلكترونٌة -دارسة تحلٌلٌة مقارنة ،مقال منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلومالقانونٌة ،المجلد  6:العدد األول ،بتارٌخ  ،016</9/6:ص .8<7
4
 لٌلى الجاللً ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج على ضوء القانون =" 08-1دراسة مقارنة" ،بحث لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص ماستر قانونمدنً وأعمال ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،طنجة ،سنة  ،0169-0168ص .;9

مجلت العلىم الصياشيت و القانىن  .العدد ،27مج  - 5مارس/آذار  -2021املركز الديمقراطي العربي  .برلين املانيا

360

املصؤوليت املدنيت للمنتج عن أضرار منتجاجه املعيبت

ط/د .محمد أكرم أحمد
بركاث

املطلب الثاني :وشائل دفع مصؤوليت املنتج املدنيت
جلىم اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج وفلا لللىاغذ الػامت غلى أظاط الخؼأ ،ظىاء وان اإلافترض أو واحب
ؤلازباث ،لزلً ًمىً له دفؼ معإولُخه بىفي وكىغه في الخؼأ ،أو بلؼؼ الػالكت العببُت بين الخؼأ والظشس ورلً
بازباث العبب ألاحىبي ،أما ئرا واهذ معإولُت اإلاىخج كاةمت غلى أظاط اإلاعإولُت اإلاىطىغُت وجدمل الخبػُت ،فاألصل
أن اإلاىخج ال ٌعخؼُؼ الخخلص مً اإلاعإولُت ،ألنها ال جخػلم بخؼئه الصخص ي أو بخؼأ مً هم في خىمه ،وئهما
مشجبؼت باليشاغ راجه.
بالشغم مً رلً ،فان الىثير مً اللىاهين منها اإلاششع اإلاغشبي غملذ غلى جدلُم كذس مً الخىاصن في الػالكت
بين اإلاىخج واإلاعتهلً مً أحل الخخفُف مً خذة هزه اإلاعإولُت ،ورلً مً خالٌ ئغفاء اإلاىخجين مً جدمل غىاكب
هزه اإلاعإولُت ئرا اسجبؽ الظشس الىاش ئ غً اإلاىخىج اإلاػُب باخذي ألاظباب اإلاىحبت لإلغفاء.
وغلُه ،ظيخدذر في (الفقرة ألاولى) غً ألاظباب الػامت لذفؼ معإولُت اإلاىخج اإلاذهُت ،غلى أن هخصص
(الفقرة الثانيت) للحذًث غً ألاظباب الخاصت اإلاعخدذزت لذفؼ اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج.
الفقرة ألاولى :أشباب إلاعفاء العامت
ًلصذ باألظباب الػامت ،جلً ألاظباب التي جىاولتها اللىاغذ الػامت في اللاهىن اإلاذوي ،وهي ولها جذسج في داةشة
العبب ألاحىبي ،وجمثل هزه ألاظباب في اللىة اللاهشة أو الحادر الفجاتي ،وخؼأ اإلاظشوس ،وخؼأ الغير.
مً أحل ؤلاخاػت ،ظىدىاوٌ اللىة اللاهشة أوالحادر الفجاتي في (أوال) ،في خين هخصص (ثانيا) للحذًث غً
خؼأ اإلاظشوس ،وأخير فػل الغير في (ثالثا).
أوال :اللىة اللاهشة أو الحادر الفجاتي :رهب فشٍم مً الفلهاء مً بُنهم ظالي وحىظشان وألىعىذس مداولت
الخفشكت بين اللىة اللاهشة والحادر الفجاتي ،ال ظُما فُما ًخػلم ببػع الحىادر ،خُث اغخبروا اللىة اللاهشة ول
ما ال ًمىً دفػه ،أما الحادر الفجاتي ،فهى ما ال ًمىً جىكػه ،1وأن اللىة اللاهشة ججػل اظخدالت الخىفُز مؼللت،
أما الحادر الفجاتي جيىن فُه الاظخدالت وعبُت ،ئال أن مداولتهم ال أظاط لها مً الصحت وباءث بالفشل ،والشأي
الشاجح هى ما ظاد في فشوعا ومصش ،ئر ًشي أن هزًً الاصؼالخين مترادفان ،ال ًفُذان ئال أمشا واخذا ،وهى الحادر
الزي ال ًمىً جىكػه وال دفػه ،ولِغ للمذًً ًذ فُه.2

1

 عبٌر عبد هللا أحمد درباس ،المسإولٌة المدنٌة عن مضار الجوار غٌر المؤلوفة الناجمة عن تلوث البٌئة فً فلسطٌن -دراسة مقارنة ،رسالة لنٌلشهادة الماجستٌر فً القانون،جامعة بٌرزٌت ،كلٌة الحقوق واإلدارة العامة ،رام هللا -فلسطٌن ،سنة  ،0169-0168ص =.69

 -2زاهٌة حورٌة سً ٌوسف ،مرجع سابق ،ص .788
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حػشف اللىة اللاهشة غلى أنها" خادزت ،وكىغها خاسج غً ئسادة الصخص ،وال ًمىً الاختراص منها ألنها غير
مخىكػت".1
هما حػشف غلى أنها" الحادر الزي ال ًمىً جىكػه ،وئرا وكؼ ٌعخدُل دفػه."2
وبالشحىع ئلى الدششَػاث ،فاهىا هجذ اإلاششع اإلاغشبي ًىص في الفصل  95مً كاهىن الالتزاماث والػلىد غلى
أهه" ال مدل للمعإولُت اإلاذهُت في خالت الذفاع الششعي ،أو ئرا وان الظشس كذ هخج غً خادر فجاتي أو كىة كاهشة لم
ٌعبلها أو ًصؼدبها فػل ًإاخز به اإلاذعى غلُه".
ًالخظ مً خالٌ هزا الفصل ،أن اإلاششع ظىي بين اللىة اللاهشة والحادر الفجاتي وحػلهما أمشا واخذا ،وال
ًمغ الاخخالف بُنهما ئال الجاهب اللفظي فلؽ ،أما مً خُث ألازش اللاهىوي اإلاػفي مً اإلاعإولُت ليليهما فهى أزش
واخذ ،فيل مً اللىة اللاهشة والحادر الفجاتي ٌػخبر ظببا أحىبُا ،وٍلؼؼ سهً العببُت بين الص يء والظشس.
وبخصىص اإلاششع الفلعؼُني ،فأهىا هجذ اإلاادة  181مً اللاهىن اإلاذوي الفلعؼُني جىص غلى أهه" ئرا ازبذ
الصخص أن الظشس كذ وشأ غً ظبب أحىبي ال ًذ له فُه ،هلىة كاهشة أو خؼأ مً اإلاظشوس ،أو خؼأ مً الغير ،وان
غير ملضم بخػىٍع هزا الظشس ما لم ًىحذ هص أو اجفاق ًلط ي بغير رلً".
ًخطح مً خالٌ هزه اإلاادة ،أن اإلاششع الفلعؼُني خص بالزهش اللىة اللاهشة دون الخىصُص غلى الحادر
الفجاتي ،مما ًذفػىا لللىٌ أن اإلاششع الفلعؼُني اغخبر طمىِىا الحادر الفجاتي هى هفعه اللىة اللاهشة ،لزلً
اهخفى بالخىصُص غلى اللىة اللاهشة دون رهش مصؼلح الحادر الفجاتي .وهالخظ هزلً أهه لم ٌػؼي حػشٍفا لللىة
اللاهشة بالشغم مً ئًشاد مصؼلح "ال ًذ له فُه".
ً
بىاء غلى ما ظبم ،وليي ًخلشس ؤلاغفاء مً اإلاعإولُت ولُا أو حضةُا بعبب اللىة اللاهشةً ،جب أن جخىافش غذة
ششوغ جخمثل في غذم ئمياهُت الخىكؼ واظخدالت الذفؼ وأخيرا صفت الخاسحُت.
ثانيا :خؼأ اإلاظشوسً :مىً للمىخج دفؼ معإولُخه اإلاذهُت غً أطشاس مىخىحاجه اإلاػُبت ،ورلً بازباث أن ظبب
الظشس الحاصل هى ظلىن خاػئ أجاه الطحُت معتهليا وان أو معخػمال للمىخىج ،ظىاء بمخالفت حػلُماث اإلاىخج
اإلاخػللت بىُفُت اظتهالن أو اظخػماٌ اإلاىخىج ،أو بمخالفت الىظاةل الىفُلت بخجىب مخاػشه ،3والحالت التي ٌعخػمل
 -1عمار زعبً ،دفع مسإولٌة المنتج عن طرٌق إثبات السبب األجنبً ،مقال منشور فً مجلة دراسات قانونٌة ،العدد  ،00سنة
 ،0169ص .;7
 -2امبارك السوسً ،مسإولٌة مالك البناء أو حارسه فً القانون المغربً ،بحث تؤهٌلً فً إطار دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً
القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس ،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،أكدال -الرباط ،سنة  ،011;-011:ص ;.:
3
 مثال ذلك ،أن ٌقوم المستهلك باستعمال المنتوج بطرٌقة غٌر عادٌة أو فً غٌر الغرض المخصص له بطبٌعته ،كؤن ٌترك المضرور أحداألجهزة الكهربائٌة تعمل بشكل متواصل مدة طوٌلة من الزمن ،مخالفا بذلك التحذٌر الواضح فً هذا الشؤن من جانب المنتج ،األمر الذي ٌتسبب
فً انفجار الجهاز ووقوع أضرار ،أو أن ٌستهلك أو ٌستعمل منتوجا بعد انتهاء تارٌخ صالحٌته ،وعلٌه فإن المنتج ٌستطٌع التمسك بما صدر عن
المضرور من أخطاء إذا تبٌن أنها كانت الس بب المباشر والوحٌد فً حصول الضرر ،وذلك إعماال بقاعدة عدم جواز استفادة المخطئ من خطئه،
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فيها الطحُت أو اإلاظشوس اإلاىخىج بػذ اهتهاء الخاسٍخ اإلادذد لصالخُخه والزي ًيىن اإلاىخج وطػه بشيل واضح غلى
اإلاىخىج.1
ثالثا :فػل الغيرً :لصذ بالغير ول شخص ما غذا اإلاىخج واإلاعتهلً اإلاظشوس ،2وَشترغ في هزا الغير أال ًيىن
مً ألاشخاص الزًً ٌعأٌ غنهم اإلاىخج ،أو بػباسة أخشي ًجب أال ًيىن اإلاىخج في مشهض اإلايلف بالشكابت ،أوفي مشهض
ً
اإلاخبىع باليعبت ئلى الغير ،فان وان الغير مدذر الظشس ابىا للمذعى غلُه وفي سغاًخه ،أو وان جابػا له والخادم ،فال
ًيىن للخؼأ الصادس مىه أزش في معإولُت اإلاىخج اإلاذعى غلُه.3
بالشحىع ئلى اإلاادة  12-106مً اللاهىن  24-29هجذها جىص غلى أهه" ال جخللص معإولُت اإلاىخج ججاه
الطحُت بعبب وحىد الغير الزي ظاهم في وكىع الظشس" .وهى هفغ الخىحه الزي أخز به اإلاششع الفشوس ي في اإلاادة
 14/1386مً اللاهىن  89-389التي جىص غلى أن" معإولُت اإلاىخج خُاٌ الطحُت ال جخللص إلاجشد اشتران فػل الغير
في خذور الظشس".
ًخطح مما ظبم ،أن اإلاششع اإلاغشبي وهظيره الفشوس ي لم ٌػخبرا غمل الغير ظببا مػفُا مً اإلاعإولُت ،وأن
معإولُت اإلاىخج اججاه الطحُت ال جخفف إلاجشد ئزباث معاهمت فػل الغير في ئخذار الظشس ،وغلُه فان فػل الغير
ٌػخبر ظببا مً أظباب ئغفاء اإلاىخج مً اإلاعإولُت .4فارا وان خؼأ الغير هى العبب الىخُذ في وكىع الظشس فان اإلاىخج
ٌػفى ولُا مً اإلاعإولُت ،أما ئرا أظهم خؼأ الغير ئلى حاهب غُب اإلاىخىج في ئخذار الظشس ،فهىا جيىن اإلاعإولُت
مشترهت ،ألامش الزي ًفشض حشؼير الخػىٍع بيعبت معاهمت ول واخذ منهما في ئخذار الظشس.5
الفقرة الثانيت :أشباب إلاعفاء الخاصت
بالشحىع ئلى ملخظُاث اللاهىن  24-09وبالخدذًذ اإلاادة  9/106هجذ أن اإلاششع اإلاغشبي جأزش بشيل هبير
باإلاىظىمت الدششَػُت الفشوعُت خصىصا اإلاادة  11/1386مً اللاهىن  98-398الزي جأزش بذوسه بملخظُاث اإلاادة 7
مً الخىحيهُت ألاوسوبُت سكم .85/374

أو أن ٌتناول المضرور علبة الدواء بكاملها بدل من قطرات محددة أو أن ٌحفظ الدواء فً جو معٌن من الحرارة على خالف التحذٌرات أو
التعلٌمات المعطاة ،بالرغم من ذلك ،قد تتحقق مسإول ٌة المنتج فً الحالة التً ٌخطر فٌها المضرور المنتج مسبقا بعزمه على استعمال المنتوج
استعماال خاصاً ،حٌث ٌكون المنتج مسإوال فً هذه الحالة عن الضرر الذي ٌنشؤ عن هذا االستعمال الخاص ،أورده محمد شكري سرور ،مرجع
سابق ،ص .<:-<9
1
 مهدي منٌر ،المظاهر القانونٌة لحماٌة المستهلك ،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص ،جامعة محمد األول ،كلٌة العلوم القانونٌةواالقتصادٌة واالجتماعٌة ،وجدةـ سنة  ،019-0118ص ;.78
2
 عمار الزعبً ،مرجع سابق ،ص .<8 محمد عبد القادر الحاج ،مرجع سابق ،ص .0913
 عبٌر عبد هللا أحمد درباس ،مرجع سابق ،ص .:74
 فاطمة الزهراء السغدانً ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج فً القانون المغربً ،رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص ،جامعة القاضً عٌاض،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،مراكش ،سنة  ،0168-0167ص ;=.6
5
 -عمار الزعبً ،مرجع سابق ،ص .<9
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وغلُه ،اغخماد غلى اإلالخظُاث العابلتً ،مىً جلعُم ألاظباب الخاصت إلغفاء اإلاىخج مً اإلاعإولُت اإلاذهُت
ئلى أكعام جخمثل في ،ألاظباب اإلاشجبؼت بؼشح اإلاىخىج للخذاوٌ(أوال) وألاظباب اإلاشجبؼت بخلذًش الػُب (ثانيا) ،وألاظباب
اإلاشجبؼت بمخاػش الىمى والخلذم الػلمي (ثالثا).
أوال :غذم ػشح اإلاىخىج للخذاوًٌ :مىً للمىخج هفي معإولُخه اإلاذهُت ،ئرا أزبذ أن اإلاىخىج الزي ظبب طشسا
للمعتهلً أو اإلاعخػمل لم ًلم بػشطه للخذاوٌ ،أو ئرا أزبذ أن الػُب الزي حعبب في الظشس لم ًىً مىحىدا أزىاء
غشطه للمىخىج في الخذاوٌ ،أو ًثبذ أن اإلاىخىج غير مػذ للبُؼ أو التروٍج اإلانهي أو الخجاسي.
ثانيا :ألاظباب اإلاشجبؼت بخلذًش الػُب :جخجلى ألاظباب اإلاشجبؼت بخلذًش الػُب في ظببين ،ألاوٌ مشجبؽ باخترام
اللىاغذ ؤلالضامُت الصادسة غً العؼاث الػمىمُت(أ) ،والثاوي ًخمثل في اخترام اإلاىخج لاللتزاماث الخػاكذًت(ب).
أ -العيب الناش ئ عن احترام القىاعد إلالزاميت الصادرة عن الصلطاث العمىميت
بالشحىع ئلى الفلشة الشابػت مً اإلاادة  9-106مً اللاهىن  ،24-09اإلالابلت للفلشة الخامعت مً اإلاادة
 1 11/1386مً اللاهىن الفشوس ي سكم  98-389هجذها جىص غلى أهه" جيخفي معإولُت اإلاىخج ،ئرا جمىً مً ئزباث :د-
أن الػُب ساحؼ إلاؼابلت اإلاىخىج لللىاغذ ؤلالضامُت الصادسة غً العلؼاث الػمىمُت".
ٌعخفاد مً رلً ،أن اإلاىخج له الحم في دفؼ اإلاعإولُت ئرا أزبذ سحىع الػُب لللىاغذ آلامشة اإلالضمت التي لم
ًىً باظخؼاغخه مخالفتها ،2وغلُه متى وان الػُب اإلادعبب في الظشس هاجج غً التزام وجلُذ اإلاىخج باللىاغذ اإلالضمت
الصادسة غً العلؼاث الػمىمُت ،فاهه ًخدلل مً معإولُت الظشس الىاجج غً اإلاىخىج.
ب -احترام الالتزاماث التعاقديت
هجذ أظاط هزا ؤلاغفاء في الفلشة ألاخيرة مً اإلاادة  9/106مً اللاهىن  24-09التي هصذ غلى أهه" جيخفي
معإولُت مىخج ميىن للمىخىج أو كؼػت ميىهت للمىخىج ،جؼبُلا إلالخظُاث هزا الباب ،ئرا أزبذ أهه اخترم حػلُماث أو
دفتر جدمالث مىخج اإلاىخىج أو الخصاةص اإلاػلىت للميىن أو اللؼػت اإلايىهت".
ٌعخفاد مً هزه اإلاادة ،أن مىخج الجضء ًمىىه الخخلص مً اإلاعإولُت ئرا أزبذ أهه التزم بخػلُماث اإلاىخج
النهاتي اإلاجعذة في بىىد الػلذ اإلابرم بُنهما ،3أو أهه التزم بذفتر جدمالث اإلاىخج النهاتي ،وبالخالي فان الظشس الحاصل
ٌعأٌ غىه اإلاىخج النهاتي هظشا للخػلُماث الصادسة غىه التي حعببذ في وكىع رلً الظشس.4

1

 تنص الفقرة الخامسة من المادة  66/67<:من القانون الفرنسً رقم =< ،=<-7المقابلة للمادة ; 6/من التوجٌه األوروبً على أنه" ٌستطٌعالمنتج أن ٌتخلص من مسإولٌته إذا أثبت أن العٌب ٌرجع إلى مطابقة السلعة المنتجة لقواعد آمرة تشرٌعٌة أو الئحة".
2
 جمٌعً حسن عبد الباسط ،مسإولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته المعٌبة،القاهرة ،دار النهضة العربً ،سنة .0111ص .0:13
 لٌلى الجاللً ،مرجع سابق ،ص <.6:4
 -قادة شهٌدة ،مرجع سابق ،ص .616
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زالثا :إشكاليت مخاطر النمى والتقدم العلمي

ط/د .محمد أكرم أحمد
بركاث

1

في البذاًت وشير ئلى أن مصؼلح مخاػش الىمى والخلذم الػملي في خلُلت ألامش لِغ ممثال إلاخاػش الىمى التي
جصاخب الخؼىس الػلمي والخىىىلىجي ،بل وغلى الػىغ مً الدعمُت فاهه ٌػني هشف الػُىب واإلاخاػش مً خالٌ
اإلاػشفت الالخلت.2
ًلصذ بمخاػش الىمى والخلذم الػلمي" جلً اإلاخاػش التي ال ًمىً اهدشافها ئال بػذ ػشح اإلاىخىحاث في
الخذاوٌ ،والعبب هى ظشغت الخؼىس الػلمي في اظخدذار اإلاىخىحاث أو ػشق مػالجتها والتي ال ًذسن الػلم آزاسها ئال
في وكذ الخم.3
وبالشحىع ئلى اإلاششع اإلاغشبي ،فاهىا هجذ اإلاادة  9/106مً اللاهىن  24-09جىص غلى أهه" جيخفي معإولُت اإلاىخج،
ئرا جمىً مً ئزباث :هـ  -أهه لم ًىً ممىىا اهدشاف الػُب بالىظش ئلى ما وصلذ ئلُه خالت اإلاػشفت الػلمُت والخلىُت
أزىاء غشض هزا اإلاىخىج في العىق".
ًخطح مً خالٌ هزه اإلاادة أهه ًمىً للمىخج أن ًخدلل مً معإولُخه ججاه ضحاًا مىخىحاجه اإلاػُبت ئرا أزبذ
أن خالت اإلاػشفت الػلمُت والخلىُت وكذ غشض اإلاىخىج في العىق ،لم جىً لدعمذ له باهدشاف وحىد الػُب.4
غلى خالف رلً ،هالخظ أن اإلاششع اإلاغشبي في اإلاىاد  5 11و 6 54مً اللاهىن  17-04إلاثابت مذوهت ألادوٍت
والصُذلت 7كشس معاةلت اإلاىخج غً الػُىب الغير مخىكػت ،وكشس مبذأ الخػىٍع لطحاًا هزا اللؼاع الحعاط.
وغلُه ،اجفم الفلهاء غلى أن هىان غىصشان ًجب جىفشهما إلغماٌ فىشة مخاػش الىمى والخلذم الػلمي،
ًخمثالن في غىصش اإلاػشفت ،وغىصش الاهدشاف.

خاجمت:

1

 إن مصطلح مخاطر النمو والتقدم العلمً أطلقه الفقد دون التشرٌع ،حٌث أطلق علٌه المشرع الفرنسً فً القانون =< =<-7بمصطلح المعرفةالعلمٌة والفنٌة ،وأطلق علٌه المشرع المغربً فً القانون = 08-1وبالتحدٌد فً(هـ) من المادة  =-61:بمصطلح المعرفة العلمٌة والتقنٌة".
2
 سعٌد جباري ،مرجع سابق ،ص .0093
 زاهٌة حورٌة سً ٌوسف ،مرجع سابق ،ص .7:14
 بوشعٌب بلق اضً ،المسإولٌة المدنٌة للمنتج عن فعل منتجاته المعٌبة ،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص ،جامعة القاضً عٌاض ،كلٌةالعلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،مراكش ،سنة  ،0167-0160ص .986-981
5
 -تنص المادة  66من القانون  6;.18على أن "ال ٌعفً القٌام باإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة < أعاله الصانع أو الحاصل على اإلذنبالعرض فً السوق ،من تحمل المسإولٌة التً قد تقع على عاتق أحدهما أو كلٌهما حسب الحالة بموجب أي تشرٌع آخر جاري به العمل وذلك
بسبب عٌب فً صنع الدواء أو عندما تظهر على المدى القصٌر أو المتوسط أو البعٌد تؤثٌرات ضارة وغٌر متوقعة للدواء بعد عرضه لالستهالك".
6
 تنص المادة  98من القانون  6;.18على أنه" ال ٌعفً قٌام الصانع باإلجراءات المنصوص علٌها فً المادتٌن 90و 97أعاله من المسإولٌة التًالتً قد تقع على عاتقه وفق الشروط المنصوص علٌها فً النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل بسبب عٌب فً صنع المنتوج أو
عندما تظهر على المدى القصٌر أو المتوسط أو البعٌد تؤثٌرات ضارة وغٌر متوقعة بعد عرضه لالستهالك".
7
 ظهٌر شرٌف رقم  6.1:.696صادر فً  71من شوال ; 00(680نوفمبر  )011:بتنفٌذ القانون رقم ; 18.6بمثابة مدونة األدوٌة والصٌدلة،منشور فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  98<1بتارٌخ  69ذو القعدة ; ;(680دٌسمبر .)011:
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تهذف اإلاعإولُت اإلاذهُت غً أطشاس اإلاىخىحاث اإلاػُبت ئلى ئدخاٌ حغيراث حىهشٍت وغمُلت في البيُان اللاهىوي
إلاإظعت اإلاعإولُت اإلاذهُت ،لخخخلص مً كاغذة الخؼأ في داةشحي اإلاعإولُت الػلذًت والخلصيرًت غلى العىاء وجإظغ
غلى أهلاطها كاغذة حذًذة للمعإولُت اإلاذهُت في مُذان ؤلاهخاج ،وهي كاغذ الػُب في اإلاىخىج ،ألامش الزي ظُجػل مً
اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج حشغل معاخت كاهىهُت واظػت داخل مإظعت اإلاعإولُت اإلاذهُت ،جأخزها مً اإلاعاخت
اللاهىهُت اإلاخصصت للمعإولُخين الػلذًت والخلصيرًت ،فخجػل هزه اإلاعاخت الجذًذة كىاغذ معإولُت اإلاىخج
مدُؼا كاهىهُا ًجخمؼ داخله وافت اإلاخظشسًٍ مً ؤلاهخاج ،ظىاء أواهىا غلى غالكت حػاكذًت مؼ اإلاىخج أو مً الغير ،مما
ًجػل مشاهضهم مدعاوٍت ومدشابهت مً خُث الحماًت اللاهىهُت التي جىفشها لهم جلً اللاغذة الخاصت الجذًذة ،بػُذا
غً كاغذة وعبُت آزاس الػلذ وكاغذة الخؼأ الظاس ،مما ًىعب هزا الىىع الجذًذ مً اإلاعإولُت هظاما خاصا مميزا
غً بلُت فشوع اإلاعإولُت اإلاذهُت ألاخشي.
مً هىا ًمىً جلذًم بػع الخىصُاث غلها جيىن ظبُال ئلى فخذ اإلاجاٌ أمام اللادم مً الذاسظين للمىطىع
ومنها:
 طشوسة جدذًذ آحاٌ جلادم خاصت بمعإولُت اإلاىخج بػُذا غً اللىاغذ الػامت ،ورلً اوسجاما مؼالؼبُػت الخاصت لهزه اإلاعإولُت.
 طشوسة كُام الجهاث اإلاػىُت بالػمل غلى جىغُت اإلاعتهلىين بدلهم في سفؼ دغىي اإلاعإولُت غًاإلاىخىحاث اإلاػُبت ،ورلً مً خالٌ وظاةل ؤلاغالم وجلذًم بشامج جثلُفُت خاصت.
 خظش جذاوٌ العلؼ مجهىلت اإلاصذس أو غير اإلاؼابلت للمىاصفاث واإلالاًِغ. -جفػُل دوس الجماسن وأحهضة الذولت ألامىُت إلاىؼ حعشٍب العلؼ ألاحىبُت اإلاهشبت ئلى ألاظىاق اإلادلُت.
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قائمت املراجع
الكتب:
 حمُعي خعً غبذ الباظؽ ،معإولُت اإلاىخج غً ألاطشاس التي حعببها مىخجاجه اإلاػُبت،اللاهشة ،داس النهظت الػشبي،ظىت .2000
 هشام اإلاشاهص ي ،معإولُت اإلاىخج غلى طىء معخجذاث اللاهىن سكم  " 24-09دساظت ملاسهت"،الؼبػت ألاولى،اإلاغشب-الشباغ ،مؼبػت ألامىُت ،ظىت .2017
 غبذ الشخمان ششكاوي ،اللاهىن اإلاذوي" مصادس الالتزام" الجضء الثاوي،الؼبػت الثالثت-،اإلاغشب -الشباغ ،مؼبػتاإلاػاسف الجذًذة ،ظىت .2018
 مدمذ الػشوص ي ،اإلاخخصش في ششح اإلاعإولُت اإلاذهُت،الؼبػت ألاولى ،اإلاغشب -مىىاط ،مؼبػت أهاس ي ،الؼبػتألاولى ،ظىت .2019-2018
 مدمذ غبذ اللادس الحاج ،معإولُت اإلاىخج واإلاىصع ،دساظت ملاسهت في كاهىن الخجاسة الذولُت مؼ ملاسهت بالفلهؤلاظالمي ،الؼبػت الثاهُت ،اللاهشة ،داس النهظت الػشبُت ،ظىت .2004
 مدمذ شىشي ظشوس ،معإولُت اإلاىخج غً ألاطشاس التي حعببها مىخجاجه الخؼشة ،مصش ،داس الفىش الػشبي ،ظىت.1983
 ظالم مدمذ سدٌػان الػضاوي ،معإولُت اإلاىخج غً ألاطشاس التي حعببها مىخجاجه الخؼيرة،الؼبػت ألاولى،اللاهشة ،داسالفىش الػشبي ،ظىت .1983
 كادة شهُذة ،اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج-دساظت ملاسهت ،مصش ،داس الجامػت الجذًذة ،ظىت .2007الرشائل وألاطروحاث:
 امباسن العىس ي ،معإولُت مالً البىاء أو خاسظه في اللاهىن اإلاغشبي ،بدث جأهُلي في ئػاس دبلىم الذساظاث الػلُااإلاػملت في اللاهىن الخاص،حامػت مدمذ الخامغ ،ولُت الػلىم اللاهىهُت والاكخصادًت والاحخماغُت ،أهذاٌ -الشباغ ،ظىت
.2007-2006
 بىشػُب بللاض ي ،اإلاعإولُت اإلاذهُت للمىخج غً فػل مىخجاجه اإلاػُبت ،أػشوخت لىُل الذهخىساه في اللاهىنالخاص،حامػت اللاض ي غُاض ،ولُت الػلىم اللاهىهُت والاكخصادًت والاحخماغُت ،مشاه  ،ظىت .2013-2012
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"مدي حجيت الدفاجس الخجازيت في ألاثباث"دزاشت مقازهت

"مدي حجيت الدفاجس الخجازيت في ألاثباث"دزاشت مقازهت
The extent of authenticity of th commercial books in evidence
"Comparative study"

 ليبيا-جامعت شسث/ عظى هيئت جدزيض بكليت القاهىن-  شعد الشسيف شعيد.د
: امللخص
 الخجاعٍت التي جخمحز بالؿغنت و جٓخض ي الاثخمان الظي ًٓىم نلىًُٛغع الٓاهىن نلى الخاحغ الهضًض مً الالتزاماث الٓاهىهُت نىض مماعؾت ألانما
 إلاا لهظه الضَاجغ مً ؤهمُت ٖبحرة حه٘ـ خُاة، ومً بُنها الضَاجغ الخجاعٍت والتي خضص اإلاشغم ؤهىانها وبحن ؾغٍٓت جىكُمها والخىزُٔ َيها،الثٓت اإلاخباصلت
 ٖما ؤنها مهمت للضولت في جىكُم مماعؾت الهمل، َهي مهمت للخاحغ مً حاهب و للًحر مً حاهب آزغ،الخاحغ وجبحن ماله مً خٓىّ وما نلُه مً التزاماث
لهظا وغو اإلاشغم الٓىانض، ولها ؤهمُت ٖبحرة في ؤزباث الخطغَاث الخجاعٍت للخاحغ ؤمام الٓػاء. وفي َغع الػغاثب نلى الخجاع،الخجاعي نلى بْلُمها
 ؾىاء ٗان الاخخجاج بها إلاطلخخه ؤو غض،الٓاهىهُت في الاؾدىاص لهظه الضَاجغ ٗىؾُلت لألزباث وْض زغج َيها نلى الٓىانض الهامت لألزباث في الٓاهىن اإلاضوي
ً
وْض. وؤحاػ له اؾخسضام صَاجغ ججاعٍت ال٘تروهُت وؤن ٗان جىكُمه لها حاء ْاضغا. ٖما خضص اإلاشغم مضة مهُىت لخُل اإلاغاؾالث والضَاجغ الخجاعٍت،مطلخخه
. جدىىم بحن حؼاءاث مضهُت وحىاثُت،وغو اإلاشغم حؼاءاث نلى مسالُت ْىانض جىكُم الضَاجغ الخجاعٍت
.} جىكُم الضَاجغ الخجاعٍت-ؾغٍٓت الاؾالم-الازباث إلاطلخت الخاحغ-حجُت الضَاجغ- صَاجغ ججاعٍت: الكلماث املفخاحيت
Summary:

The law imposes on the merchant many legal obligations when conducting business that is characterized by
speed and requires credit that is based on mutual trust, among which are the commercial books, which he
specified types and the way they are organized and documented in them, because of these books of great
importance that reflects the life of the trader and shows his money of rights It is important for the merchant
from one side and for others on the other side. It is also important for the state in regulating the practice of
commercial work on its territory, and in imposing taxes on merchants. It has great importance in proving the
commercial behavior of the trader before the judiciary, for this the legislator has set the legal rules for relying
on these books as a means of proof and has come out on the general rules of proof in civil law, whether the
invocation of them is in his interest or against his interest, and the legislator has set a specific period for
keeping correspondence and books Commercial. And it was permitted for him to use electronic commercial
books, even though his organization of them was a minor. The legislator has set penalties for violating the
rules of organizing the commercial books, which vary between civil and criminal penalties.
Key words : (Commercial books - Authentic books - Evidence for the benefit of the trader- Access
method - Organization of commercial books).

369

 بسلين املاهيا.  املسكز الديمقساطي العسبي-2021 آذاز/ مازس- 5  مج،27 العدد. مجلت العلىم الصياشيت و القاهىن

مدي حجيت الدفاجس الخجازيت في ألاثباث"دزاشت مقازهت"

د .شعد الشسيف شعيد

املقدمت:
ًدخاج مً ًماعؽ اليشاؽ الخجاعي الى الىْىٍ نلى مغٖؼه اإلاالي بطُت مىخكمت ،طل ٚؤن الخاحغ في ؾهُه الى
َّ
جدُٓٔ الغبذ نلُه اجساط الٓغاعاث الاْخطاصًت الالػمت لخدُٓٔ هظا الهضٍ ولً ًخإحى له طل ٚالا نً ؾغٍٔ اإلاهغَت
الضُْٓت إلاغٖؼه اإلاالي.
ً
ومً البضًهي الا ًكل الخاحغ مدخُكا بجمُو نىاضغ اإلاشغوم في طاٖغجه ،و ؤهما ًدخاج الى الخهبحر ال٘خابي نً
مسخلِ هظه الهىاضغ ،زاضت ؤن صوعة عاؽ اإلاا ٛفي اليشاؽ الخجاعي و الطىاعي و الخضمي ؾغَهت ،وجخٙازغ و جخالخٔ
مهها نملُاث جدُٓٔ شغوؽ الاهخاج وحؿىٍٔ اإلاىخجاث .ومً هىا قهغث ألاهمُت الجىهغٍت للضَاجغ التي ًمؿ٘ها الخجاع
()1

في هظا الطضص والتي ًؿلٔ نليها الضَاجغ الخجاعٍت.

وَهض التزام الخاحغ بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت مً ؤهم الالتزاماث الىاْهت نلى ناجٓه إلاا ًدٓٓه هظا الالتزام مً
ً
َىاثض ماٖضة له وللًحر في آن واخض،وللجهاث الغؾمُت في الضولت ؤًػا.وؤنترٍ لها اإلاشغم اللُبي بضوع حىهغي في مجاٛ
الازباث وْض هظ نلى هظا الالتزام في اإلاىاص مً(  460بلى  )467مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي عْم ( )23لؿىت  2010م.
وٍمً٘ جُؿحر اججاه اإلاشغم بإهه ًمً٘ جغجِب آزاع ْاهىهُت هامت نلى مؿ ٚالخجاع للضَاجغ الخجاعٍتٖ ،غبـ
الػغٍبت نلى غىء البُاهاث الىاعصة َيها ،ؤو اؾخسالص الٓػاء لخؿً هُت الخاحغ مً اهخكامه في مؿ ٚالضَاجغ
الخجاعٍت وطل ٚفي مىاص الاَالؽ ،باإلغاَت الى الضوع الظي ًمً٘ ؤن جلهبه الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث .لظل ٚجبرػ لىا
الُغغُاث الخالُت وهي ؤن هىإ جإزحر خُٓٓي للضَاجغ الخجاعٍت نلى مماعؾت الخاحغ لليشاؽ الخجاعي ،بمهنى ؤن لها
حضوي خُُٓٓت وْاهىهُت جُُض الخاحغ ومً ًخهامل مههٖ .ما ؤن هىإ نالْت بحن مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت وعبـ
الػغٍبت نلى انما ٛالخاحغٖ ،ما ؤن امؿإ الضَاجغ الخجاعٍت بطىعة مىخكمت له جإزحر نلى الضناوي اإلاخهلٓت
باإلَالؽ.
وجكهغ ؤهمُت الالتزام بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت مً انخباعها ؤخض الىؾاثل الٓاهىهُت و الهملُت التي ًمً٘
الاؾخهاهت بها في ؤزباث اإلاهامالث الخجاعٍت الُىمُت ،ؾىاء لصخظ الخاحغ هُؿه ؤو للًحر.
ً
ً
وهكغا ألن الدجُت اإلآغعة للضَاجغ الخجاعٍت حهخبر زغوحا نلى ألاضى ٛالهامت في ألازباث ،لظل ٚهدؿإ ٛهل
اإلاشغم اللُبي وغو الػىابـ وخضص الشغوؽ إلمٙان الاخخجاج بالبُاهاث الىاعصة في الضَاجغ الخجاعٍت ؾىاء إلاطلخت
الخاحغ ؤو غض مطلخخه؟ وما هي البُاهاث التي ًجب ُْضها في هظه الضَاجغ؟ ،وهل بحن ُُُٖت هظا الاخخجاج؟ وُِٖ
ًخم جٓضًم هظه الضَاجغ الخجاعٍت للٓػاء لالؾخُاصة منها في الازباث؟ ،وهل وغو الجؼاءاث اإلاترجبت نلى مسالُت هظه
الػىابـ والشغوؽ؟ ،و هل حهله التزام ْاهىوي ًٓو نلى ناجٔ ٗل مً اخترٍ الخجاعة واجسظها خغَت مهخاصة له.

1

 -د.هانً دوٌدار  ،التنظٌم القانونً للتجارة ،دار الجامعة الجدٌدة  ،االسكندرٌة ، 3002،ص 342
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وججضع ؤلاشاعة الى قاهغة اهدشاع اؾخسضام الخجاع الاَغاص و الشغٗاث الخجاعٍت للخاؾباث آلالُت ٗىؾُلت لخسؼًٍ
اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باليشاؽ الخجاعي وجىكُم مماعؾخه إلاا َيها مً ٌؿغ وؾهىله و جىَحر للىْذ ؤزىاء جسؼًٍ اإلاهلىماث،
زاضت في قل ؤهدشاع الخجاعة الال٘تروهُت وما ضاخبها مً جؿىع ج٘ىىلىجي في ابغام اإلاهامالث الخجاعٍتَ .هل ًٌني
اؾخسضامها نً مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت الخٓلُضًت ؟وهل جىاو ٛاإلاشغم اللُبي هظه الكاهغة بالخىكُم نىض ؤضضاع
الٓاهىن الخجاعي الجضًض عْم ( )23لؿىت  2010بشإن اليشاؽ الخجاعي؟ وهل جخمخو هظه الضَاجغ بإي حجُت في
الازباث؟
هظا ما ؾىٍ هداو ٛؤلاحابت نلُه مً زال ٛالخؿت الخالُت مخبهحن في طل ٚاإلاىهج الىضُي الخدلُلي اإلآاعن
ألخٙام ْاهىن اليشاؽ الخجاعي اللُبي مؿخهُىحن ببهؼ اخٙام الٓاهىن الخجاعي اإلاطغي عْم ( )17لؿىت ٗ 1999لما
ً
ٗان طل ٚالػما مو بُان مىِْ الُٓه و الٓػاء بهظا الخطىص.

املبحث ألاول ماهيت الدفاجس الخجازيت وبيان مزاياها و أهىاعها وامللزمىن بها
متى ؤخترٍ الصخظ مماعؾت الانما ٛالخجاعٍت و جىَغث له الاهلُت الخجاعٍت اإلاخؿلبت لظل ،ٚؤٖدؿب ضُت
الخاحغ وجدمل الالتزاماث الخاضت بالخجاع وؤهمها مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت ،وهظا الالتزام جكهغ ؤهمُخه مً الُىاثض
اإلااٖضة التي جٓضمها ،مً خُث بُان اإلاغٖؼ اإلاالي للخاحغ ومً خُث انخباعها وؾُلت لإلزباث ؤمام الٓػاء عيم حهضصها و
ً
جىىنها ،وعبما جٙىن شُُها له نىض اَالؾه.وعيم طلَ ٚإن ؾبُهت الامىع جٓخض ي ْبل ال٘الم نً ؤهىام الضَاجغ
الخجاعٍت ونً اإلاؼاًا التي جخمخو بها ؤن وهغع لخهغٍِ هظه الضَاجغ الخجاعٍت ختى هٙىن نلى بِىت منها.
لظل ٚهدىاو ٛفي هظا اإلابدث بُان حهغٍِ الضَاجغ الخجاعٍت و اإلاؼاًا التي جخمخو بها  ،زم جدضًض هؿاّ الالتزام
بمؿ ٚهظه الضَاجغ مً خُث ؤهىام الضَاجغ الخجاعٍت الىاحب نلى ٗل جاحغ مؿ٘ها،ومً خُث الاشخاص اإلالؼمىن بها
مً زال ٛاإلاؿالب الخالُت:
املطلب ألاول :حعسيف الدفاجس الخجازيت وبيان مزاياها .
ً
حغث الهاصة في اإلاىاػناث الخجاعٍت نلى اؾخسضام الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث وَٓا إلابضؤ خغٍت الازباث في اإلاىاص
الخجاعٍت ،وإلاا ٗاهذ الخجاعة جخمحز بالؿغنت َٓض الؼم اإلاشغم الخاحغ بُٓض حمُو نملُاجه في صَاجغه الخجاعٍت .ونلى
ً
ً
ً
الغيم مً ؤهه لم ًبحن اإلآطىص بها َٓض حهل ؤمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت واحبا ْاهىهُا باليؿبت للخاحغ ؾىاء ٗان َغصا
ؤو شغٖت ،وٍبرع هظا الالتزام الٓاهىوي بما للضَاجغ الخجاعٍت مً ؤهمُت نملُت جخطر مً زال ٛالىقاثِ اإلاخهضصة التي
جاصيها صازل الاؾاع الٓاهىوي وزاعحه.والش ٚفي ؤن لهظا الالتزام ؤهمُخه ومؼاًاه التي ًدٓٓها للخاحغ وللًحر و للجهاث
الغؾمُت في الضولت ،وهظا ما ؾىٍ هبِىه في الُغوم الخالُت:
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الفسع ألاول :حعسيف الدفاجس الخجازيت
ً
ً
لم ًػو اإلاشغم اللُبي وٖظل ٚاإلاطغي حهغٍُا للضَاجغ الخجاعٍت ،بل اْخطغ نلى جىكُم اخٙامها جىكُما عاعى
َُه الًاًاث التي وحضث هظه الضَاجغ لخضمتها ،ولظل ٚجطضي بهؼ الُٓه لىغو حهغٍِ للضَاجغ الخجاعٍت َخهضصث
آلاعاء بُنهمَُ .هغَها البهؼ بانها"مدغعاث نغَُت مهضة في الاضل لإلزباث ،وان الًغع مً الؼام الخجاع بةمؿاٖها هى
()1

جىكُم وغبـ مهامالتهم الخجاعٍت ،ول٘نها ؾغنان ما ؤضبدذ وؾاثل إلزباث اإلاىاص الخجاعٍت".

بِىما ًغي البهؼ آلازغ بإنها" سجل ًُٓض َُه الخاحغ نملُاث اًغاصاجه وهُٓاجه خُث ًبحن هظا السجل الخالت
اإلاالُت و الٓاهىهُت للخاحغ ؤَ ماهى مىطىص نلُه في الٓاهىن")2(.وْض ؤشاع الضٖخىع هاوي صوٍضاع وهى بطضص ال٘الم
نً مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت الى ؤنها " حهبحر ٖخابي نً نىاضغ اإلاشغوم الخجاعي ؤو الطىاعي ؤو الخضمي ،زاضت وؤن
()3

صوعة عؤؽ اإلاا ٛؾغَهت وجخالخٔ مهها نملُاث جدُٓٔ شغوؽ الاهخاج وحؿىٍٔ اإلاىخجاث".

ومً الخهغٍُاث الؿابٓت والىطىص اإلاىكمت للضَاجغ الخجاعٍت وؿخؿُو مً حاهبىا ؤن وهغع لخهغٍُها بإنها"
مدغعاث ٌهضها الخاحغ وقُُتها بُان الهملُاث الخجاعٍت الُىمُت والشهغٍت التي ًٓىم بها الخاحغ وٗل نمل له نالْت
بخطغَاجه الخجاعٍت ومطغوَاجه الصخطُت ،لالؾدشهاص بها نىض وحىص هؼام مو الخاحغ ونىض عبـ الػغٍبت نلى وشاؾه
الخجاعي".
الفسع الثاوي مزايا الدفاجس الخجازيت
جكهغ ؤهمُت الالتزام بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت مً الُىاثض اإلااٖضة التي جٓضمها الضَاجغ ؾىاء لصخظ الخاحغ
هُؿه ؤو للًحر ؤو للجهاث الغؾمُت في الضولتٖ ،مطلخت الػغاثب وؤصواث الخسؿُـ الاْخطاصيٖ .ما ؤن اإلاشغم حهل
مً الضَاجغ الخجاعٍت متى ٗاهذ مىخكمت وؾُلت لإلزباث ؤمام الٓػاء .ووهغع لهظه الخطاثظ و اإلاؼاًا مً زالٛ
الُٓغاث الخالُت:
ً
اوال :الىقىف علي حقيقت املسكز املالي للخاجسو فسض الظسائب عليه:
حؿانض الضَاجغ الخجاعٍت الخاحغ في الىْىٍ نلى خُٓٓت اإلاغٖؼ اإلاالي الخاص بهَ ،هي بمثابت مغآة ضاصْت ليشاؽ
الخاحغ ٌؿخؿُو نلى هضيها ؤن ًُٓم ؤخىاله اإلاالُت وٍٓغع مضي بمٙاهُت الضزى ٛفي مشغوناث ؤزغي ،ؤو ًٓغع نلى غىئها
الضزى ٛفي نالْت ْاهىهُت مً نضمها مو هظا الخاحغ ؤو طإَ .ةطا لم جاص الضَاجغ هظه الىدُجت َال حهض صَاجغ ججاعٍت
مىخكمت.
وبطا ٗاهذ الضَاجغ مىخكمت بدُث جىحي بالثٓت في البُاهاث اإلاضعحت بها َال ش ٚفي ؤن لهظا ؤزغه ْبل مطلخت
ً
الػغاثب نىض جٓضًغها للػغٍبت آزظه بما وعص بهظه الضَاجغ مً بُاهاث ،والخٓضًغنلى ؤؾاؾها ؤو بهضاع هظه الضَاجغ ٗلُت
1

د .أنور سلطان ،قواعد االثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌة ،دراسة مقارنة ، ،الدار الجامعٌة للطباعة ،بٌروت ،3651 ،ص 3322
مؤٌد سلطان الطراونة ،الدفاترالتجارٌة ،رسالة ماجستٌر مقدمة لكلٌة القانون جامعة الشرق االوسط،3032 ،ص263
 --د .هانً دوٌدار،التنظٌم القانونً للتجارة،مرجع سابق،ص 342
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ووغو جٓضًغ حؼافي للػغٍبت بطا َٓضث زٓتها في الضَاجغ اإلآضمت بليها .بمهنى ؤن الانخماص نلى الضَاجغ الخجاعٍت في جٓضًغ
غغٍبت الضزل ؤمغ متروٕ جٓضًغه إلاطلخت الػغاثبَ ،لها ؤن جإزظ بهظه الضَاجغ ولها ؤن جؿغخها ٗلُت و حهمض نلى
()1

ؾغٍٓت الخٓضًغ الجؼافي.

بُض ؤن الًالب هى ؤن الضَاجغ الخجاعٍت متى ٗاهذ مىخكمت َةن مطلخت الػغاثب حهخمض نليها ٖإؾاؽ لخٓضًغ
ؤعباح الخاحغ الخاغهت للػغٍبت ،وطل ٚمتى اؾمإهذ مطلخت الػغاثب بلى ضضّ البُاهاث الىاعصة في هظه الضَاجغ.
ً
ثاهيا:إلاثباث و حاالث إلافالس:
للضَاجغ الخجاعٍت ؤهمُت ٖبحرة مً خُث ألازباث ؾىاء في الهالْت بحن الخجاع َُما بُنهم ،ؤو مو يحر الخجاعَ ،هي
ججىب الخجاع ُْىص الازباث اإلاضهُت الثُٓلت صون ؤن جلٓى بهم في َىض ى خغٍت الازباث في اإلاىاص الخجاعٍت.خُث جُُض هظه
الضَاجغ في ألازباث في صناوي الخجاع اإلاخهلٓت بمىاص ججاعٍت بطا ٗاهذ هظه الضَاجغ مؿخىَُت للشغوؽ اإلآغعة ْاهىها ْض
ً
ؤشاعث بلى طل ٚاإلااصة ( )461مً الٓاهىن الخجاعي و ؾىٍ هىضر طل ٚالخٓا.
ٖما حهض الضَاجغ الخجاعٍت اإلاىخكمت ؤخض الهىامل الاؾاؾُت في صَو شبهت الخُالـ بالخضلِـ ،نالوة نلى ؤنها
ً
جِؿغ له الخطى ٛنلى الطلر مو صاثيُه بهض شهغ اَالؾه بضال مً الاؾخمغاع في احغاءاث الخطُُت ،وطل ٚنلى ؤؾاؽ ؤن
الطلر محزة ال ًدطل نليها الخاحغ اإلاهمل الظي ال ًمؿ ٚالضَاجغ ؤو ال ًغاعي اهخكامها .وجبضو ؤهمُت الضَاجغ واهخكامها
ً
بشٙل اْىي ؤطا حهلٔ ألامغ بؿعي الخاحغ للخطى ٛنلى ضلر ًُٓه مًبت الاَالؽ ؤط ًلؼم لظل ٚؤن ًٙىن الخاحغ ممؿٙا
()2

بضَاجغ ججاعٍت مىخكمت جضَو نىه تهمت الاهما ٛوحشهض له ببظ ٛالجهض وخؿً الىُت.
ً
لظلً ٚغي البهؼ ؤن الضَاجغ اإلاىخكمت حهخبر شُُها للخجاع بطا ٗاهذ مدل زٓت بدُث ًمً٘ نلي ؤؾاؾها جٓضًغ
مابطا ٗان جىِْ الخاحغ نً ؾضاص صًىهه مغحهت قغوٍ زاعحت نً بعاصجه ،ؤم جضلِـ ضاصع مىه ؤو جٓطحر مً حاهبه،
َةطا زبذ ؤهه جىِْ نً ؾضاص صًىهه ألمىع الصزل إلعاصجه َيهاَ ،ةن مً شإن طل ٚؤن ًجىبه نٓىباث حىاثُت غضه،
َّ
()4
وبمٙاهُت جمخهه بالطلر الىاقي مً ؤلاَالؽ)3(.لهظا ال ًؿبٔ هكام الاَالؽ الا نلى الخجاع.
املطلب الثاوي أهىاع الدفاجس الخجازيت
جىظ اإلااصة ( )460مً الٓاهىن الخجاعي اللُبي نلى ؤهه " ًجب ؤن ًٙىن لضي ٗل جاحغ الضَاجغ آلاجُت نلي ألاْل
 -1 :صَتر الُىمُت  -2صَتر الجغص واإلاحزاهُت -3صَتر ألاؾخاط الهام " وٍخطر مً الىظ ؤن هظه الضَاجغ جمثل الخض ألاصوى
الظي ًجب نلى ٗل مً ًماعؽ الهمل الخجاعي ؤن ًٓىم بمؿ٘ها.
1

 فً معنى قرٌب راجع د .محمد العرٌنً وآخرون ،مبادئ القانون التجارٌة ،دراسة فً االدوات القانونٌة ، ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،االسكندرٌة ،دون سنةطبع ،ص 313
2
د .محمود مختار برٌري ،قانون المعامالت التجارٌة ،الجزء االول ، ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،بدون سنة طبع ،ص 3203
د .فائز نعٌم رضوان ،د.نادٌة معوض ،القانون التجاري  ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،3002/3003 ،ص3324
وصف التاجر مرتبط باحتراف احد االعمال التجارٌ ة التً نص علٌها المشرع ،وتوافر االهلٌة الالزمة لمباشرة النشاط التجاري ،وباكتسابه لهذه الصفة ٌترتبفً حقه التزامات هامة تقتضٌها طبٌعة العمل التجاري ومن أهمها مسك الدفاتر التجارٌة.وٌتوقف اعمال نظام االفالس على مسألة أولٌة وهً طبٌعة الدٌن الذي
توقف التاجر عن سداده أذ ٌلزم أن ٌكون الدٌن تجارٌا ً  ،لذلك خول المشرع الدائن بدٌن تجاري حق طلب شهر افالس مدٌنه التاجر أذا توقف عن سداد الدٌن ورتب
على شهر افالسه غل ٌد التاجر عن ادارة امواله .لمزٌد من التفاصٌل راجع :د .محمود مختار برٌري ،مرجع سابق ،ص15
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ولً٘ هظا ال ٌهني مً حهت ؤزغي ؤن ٗل مً ًماعؽ اليشاؽ الخجاعي ًلتزم َٓـ بمؿ ٚهظه الضَاجغ،
ً
وبهما ًلتزم ؤًػا بمؿ ٚصَاجغ ؤزغي بجاهب صَتر الُىمُت وصَتر الجغص واإلاحزاهُت و صَتر الاؾخاط الهام بطا ٗاهذ ؾبُهت
وؤهمُت وشاؾه الخجاعي جٓخض ي طل.ٚ
ونلى طلً ٚم٘ىىا جٓؿُم الضَاجغ الخجاعٍت بلى هىنحن هما  :صَاجغ بلؼامُت وصَاجغ ازخُاعٍت ٖ ،ما ؤشاع الى الضَاجغ
الال٘تروهُت ،وهبحن طل ٚمً زال ٛالُغوم الخالُت:
الفسع ألاول :الدفاجس الخجازيت إلالزاميت
هظ اإلاشغم اللُبي بمىحب اإلااصة(  ) 460مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي نلى الضَاجغ الخجاعٍت والتي ًلتزم الخاحغ
َ
بمؿ٘ها بًؼ الىكغ نً هىم نمله ؤو حجمه  ،وبال حهغع للهٓىباث اإلاىطىص نليها بهظا الخطىص باؾخثىاء مً
ؤنُاهم اإلاشغم مً هظا الالتزام ٖطًاع الخجاع ،في خحن هظ اإلاشغم اإلاطغي نليها بمىحب اإلااصة( )21مً ْاهىن
الخجاعة وُْض مؿ ٚصَتري الُىمُت و الجغص بخجاوػ عؤؽ ما ٛالخاحغ اإلاؿدثمغ َُه نشغًٍ الِ حىُت مطغي وحشمل
هظه الضَاجغ ما ًلي :
 -1دفتر اليىميت ألاصلي - :
ؤوضخذ اإلااصة(  ) 1/ 460مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي اللُبي الُٓىص التي جضعج في صَتر الُىمُت ألاضلي
ً
بٓىلها " ًجب ؤن جُٓض َُه ًىما بُىم حمُو ألانما ٛالتي حهىص بىحه مً الىحىه بلي وشاؾه الخجاعي وؤن ًُٓض
ً
ً
بالجملت شهغا َشهغا اإلابالٌ التي ؤهُٓها نلي هُؿه وؤؾغجه " وهطذ اإلااصة ( )22مً ْاهىن الخجاعة اإلاطغي نلى طاث
اإلاػمىن.
ًدبحن لىا مً هظا الىظ ؤهه ًجب نلى الخاحغ ؤن ًضون وبشٙل ًىمي ٗل ما ًخهلٔ بيشاؾه الخجاعي ٖهملُاث
ً
البُو والشغاء والاْتراع والىَاء بالضًىن وجدطُل الخٓىّ ويحرها ٖخدطُل ألاوعاّ الخجاعٍت ،ويحر طل ٚؤًػا مً
ً
ألانما ٛالتي جخهلٔ بشئىن ججاعجه وٗل هظه ألاشُاء ًجب ؤن جُٓض ًىما بُىم وبالخُطُل ختى ٌؿخؿُو الصخظ
بمجغص الىكغ بلى الضَتر ؤن ًخهغٍ نلي اليشاؽ الخجاعي للخاحغ.
ً
ٖما ؤن الخاحغ ملؼم ؤًػا بُٓض اإلاسخىباث الصخطُت الخاضت به ،وهي جل ٚالتي جخهلٔ باإلاطغوَاث
الصخطُت التي ًىُٓها الخاحغ نلى هُؿه ونلى ؤؾغجه ؤو جل ٚالتي ًسغحها ػٗاة ألمىاله ؤو جبرناث وهباث.
ً
وْض ؤحاػ اإلاشغم اللُبي بُٓض اإلاسخىباث الصخطُت ٗل َترة مدضصة شهغا َشهغ ختى ال ًاصي ُْض
اإلاسخىباث الصخطُت بلى ٖشِ ؤؾغاع الخاحغ الصخطُت ،هظا مً حاهب ومً حاهب آزغ َةن ُْض هظه اإلاسخىباث
ً
مهمت في خالت بَالؽ الخاحغ بطا ًمً٘ انخباعه مُلؿا بالخٓطحر بطا ٗاهذ هظه اإلاسخىباث مبالٌ َيها وال ٌؿمذ بها
مغٖؼه اإلاالي ٖما لها ؤهمُت َُما ًخهلٔ بالػغٍبت.

()1

 -1د .فائز نعٌم رضوان وآخرون  ،الوجٌز فً القانون التجاري ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ، 3003،3002،ص 322
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ً
ً
ومما ًجب مالخكخه ؤن نملُت بحغاء الُٓض َهلُا وٍىما بُىم ْض ال جخم في طل ٚالُىم بطا ٗان بةمٙان الخاحغ
بحغائها في ًىم آزغ صون بيُا ٛؤو ؾهى نً الخُطُالث اإلاخهلٓت بالهملُتٖ ،ما لى ْام الخاحغ بةحغاء الُٓض في صَتر
اإلاؿىصة الُىمُت بطىعة مبضثُت نلى ؤن ًخم ُْضه في صَتر الُىمُت ألاضلي في وْذ الخٔ ،بط الخ٘مت مً بلؼامه بالُٓض
()1

هي ؤن ًٙىن هظا الضَتر مغآة ضاصْت لليشاؽ الخجاعي بدؿب الخاعٍش ،ؤي بدؿب جاعٍش بحغاء الهملُت الخجاعٍت.
-2دفتر الجسد وامليزاهيت -:

ًجب ؤن ًُٓض في صَتر الجغص واإلاحزاهُت ضىعة ْاثمت الجغص واإلاحزاهُت وخؿاب ألاعباح والخؿاثغ مغة نلي
ألاْل ٗل ؾىت  ،وطل ٚنلى ؤؾاؽ ؤن الخاحغ ًدغع ْىاثم بخُاضُل البػانت اإلاىحىصة لضًه في ؤوازغ الؿىت اإلاالُت ،
زم ًٓىم بخدضًض محزاهُت في نهاًت ٗل ؾىت مالُت بدُث ًدطغ ماله مً خٓىّ وما نلُه مً صًىن وٍٓىم ؤضىٛ
ميشأجه وزطىمها  ،وٍضعحها في اإلاحزاهُت  ،وٍجب ؤن ًُٓض الخاحغ ضىعة مً ْىاثم الجغص و اإلاحزاهُت.
وجديس بالركس ؤن هىإ َغّ بحن اإلاحزاهُت الؿىىٍت والجغصَ ،ةطا ٗاهذ الاولى جبحن اإلاغٖؼ اإلاالي للخاحغ َ ،إن
()2

الجغص ٌهني البُان ال٘مي والُُ٘ي لبػاجو وإلاىحىصاث اإلادل الخجاعي.
--3دفتر ألاشخاذ -:

ٌهخبر هظا الضَتر ؤهم الضَاجغ التي ًمؿ٘ها الخاحغ في الهمل ،وٍدبو في ؤحغاء الُٓض َُه ؾغٍٓت َىُت زاضت بطا
جغخل بلُه البُاهاث الىاعصة في الضَاجغ ألازغي ،بدُث جُغى هظه البُاهاث في ضىعة خؿاباث مؿخٓلت ًغاعي في ٗل منها
وخضة الهملُاث ؤو الهمُل بطغٍ الىكغ نً جىاعٍش وْىنها ،وبالخالي ٌؿهل اؾخسغاج اإلاحزاهُت الؿىىٍت للخاحغ مً واْو
ً
هظا الضَتر )3(.وهظا الضَتر ًمً٘ الاؾدىاص بلُه في مؿإلت ؤلازباث جؿبُٓا إلابضؤ خغٍت ؤلازباث في اإلاؿاثل الخجاعٍت.وْض
ً
َّ
ؤنخبر اإلاشغم اإلاطغي هظا الضَتر مً الضَاجغ الازخُاعٍت الا اطا ٗاهذ ؾبُهت الخجاعة جٓخض ي الؼامُخه ،وَٓا لىظ
اإلاضة( )21مً ْاهىن الخجاعة اإلاطغي.
الفسع الثاوي  :الدفاجس الخجازيت الاخخيازيت
ً
ٗان اإلاشغم مىؿُٓا ًمو هُؿه نىضما وغو خضا ؤصوى للضَاجغ الخجاعٍت ،زم وغو ْانضة مىغىنُت ماصاها
الالتزام بةمؿإ ؤي صَتر آزغ حؿخلؼمه ؾبُهت الخجاعة وؤهمُتها .وهدُجت لظل ٚحهخبر هظه الضَاجغ بلؼامُت لبهؼ الخجاع
نىضما حؿخلؼم ؾبُهت ججاعتهم وؤهمُتها مؿ ٚبهؼ هظه الضَاجغٖ ،ما حهخبر ازخُاعٍت للبهؼ آلازغ وهظه الضَاجغ هي :
-1الدفاجس اليىميت املصاعدة-:
للخاحغ ؤن ًمؿ ٚصَاجغ ًىمُت مؿانضة إلزباث جُاضُل ألاهىام اإلاسخلُت مً الهملُاث اإلاالُتٖ ،إن
ًمؿ ٚصَتر ًىمُت للمبُهاث وآزغ للمشترًاث وه٘ظا ،ومتي ْام الخاحغ بمؿ ٚهظه الضَاجغ اإلاؿانضةَ ،ةهه ال ًلتزم
1

 أ.د.علً سٌد قاسم  ،دروس فً قانون االعمال ،الجزء االول ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ،3003،ص3332
د .سامً عبد الباقً أبوصالح ،قانون االعمال ،الطبعة الثانٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة  ،3001/3002 ،ص 2363
-د .فائز نعٌم رضوان وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص 324
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بُٓض نملُاجه الخجاعٍت بالخُطُل في صَتر الُىمُت ألاضل وبهما ً٘خُي بُٓض هظه الهملُاث بطُت بحمالُت في صَتر
ً
الُىمُت مغة ٗل شهغ مثال و جازظ مً واْو صَاجغ الُىمُت اإلاؿانضة ،وٍخهحن نلي الخاحغ ؤن ًغاعي في ؤمؿإ الضَتر
()1

هُـ الٓىانض الىاحبت ألمؿإ صَتر الُىمُت ألاضلي.
 -2دفتر املصىدة -:

جضون في هظا الضَتر حمُو الهملُاث الخجاعٍت بمجغص وْىنها وبؿغنت  ،زم جىٓل بهض طل ٚبهىاًت وهكام بلى
صَتر الُىمُت ألاضلي،ؤو صَتر الجغص وه٘ظا بدؿب هىم ٗل نملُت ؤو ُْض .والهضٍ مً وحىص هظا الضَتر ،ؤن ًٙىن
مؿىصة لضَتر الُىمُت ألاضلي ؤو لضَتر الجغص ،بدُث ًخمً٘ الخاحغ مً بض ٛنىاًخه واهخمامه هدى جىكُم صَاجغه ومً
زم الغحىم بلُه نىض الخاحت .
-3دفتر الخزاهت -:
ًظٖغ َُه حمُو البُاهاث اإلاخهلٓت بطغٍ الىٓىص ؤو جدطُلها  ،ؤي بُان ما ًضزل الخؼاهت مً مبالٌ وما ًسغج
منها وٍ٘ثر اؾخهما ٛهظا الضَتر في اإلاطاعٍ وشغٗاث الطغاَت .
-4دفاجس املخزن -:
ً
ًؿلٔ نلُه ؤًػا صَتر اإلاشترًاث واإلابُهاث ،وحسجل َُه البػاجو التي جضزل مسؼن الخاحغ والتي جسغج مىه ؤي
()2

ًخػمً بُان ما ٌشترًه الخاحغ مً ؾلو وما ًبُهه منها.

الفسع الثالث :الدفاجس واملصدىداث الالكتروهيت
ؤحاػ اإلاشغم اللُبي للخاحغ بمىحب اإلااصة ( )463مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي ؤن ًٓىم بمؿ ٚمؿدىضاث
مداؾبُت مهلىماجُت بل٘تروهُت ،مغْمت ماعزت بالؿغّ التي بُنها الٓاهىن في خالت الضَاجغ الخٓلُضًت ،وحهل اإلاشغم
لهظه اإلاؿدىضاث حجُت الضَاجغ الخٓلُضًت.
وٍالخل ؤن اإلاشغم ْض عَو اإلاؿدىضاث الال٘تروهُت الى مطاٍ الضَاجغ الخجاعٍت الخٓلُضًت مً خُث الازباث
ً
ومً خُث الدجُت ،وؤن ٗان لم ًبحن الػىابـ الخُطُلُت لُُُ٘ت مؿ ٚهظه اإلاؿدىضاث مما ٌهض ْطىعا مً اإلاشغم
ًيبغي جضاعٖه ،زاضت في قل اػصًاص الخهامل بإحهؼة الخاؾب الالي في جىزُٔ اإلاهامالث الخجاعٍت مثلما ًدضر في نمل
اإلاطاعٍ و بشٙل ًىمي.
وٍبضو لىا ؤن اإلاشغم اللُبي ْض ؤحاػ للخاحغ اؾخسضام اإلاؿدىضاث والضَاجغ الخجاعٍت الال٘تروهُت اؾخجابت
للخؿىع الخ٘ىىلىجي الخاضل في اإلاهامالث الخجاعٍت بؿبب قهىع الخجاعة الال٘تروهُت ،و التي ؤضبدذ ججغي الُىم نبر
وؾاثل ج٘ىىلىحُت مخؿىعة مً زال ٛالاهترهذ ،الظي ًبرم نً ؾغٍٓه الهملُاث الخجاعٍت بىاؾؿت الهٓض الال٘ترووي ،و
1

 د .سامً عبد الباقً أبوصالح  ،قانون االعمال  ،مرجع سابق  ،ص 2352
-د .فائز نعٌم رضوان ،د .نادٌة معوض  ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص 333
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ً
الخىُْو الال٘تروويٖ .ما ؤضبدذ جسػو للخدُ٘م الال٘ترووي لُؼ ما ًيشإ ننها مً زالٍ .لظلٗ ٚان لؼاما ؤن جكهغ
الضَاجغ الخجاعٍت الال٘تروهُت لخىاٖب هظا الخؿىع الخاضل في اإلاهامالث الخجاعٍت الُىمُت.
وَهغٍ البهؼ الضَاجغ الخجاعٍت الال٘تروهُت بإنها" السجل الظي ًكم مجمىنت مً الُٓىص اإلاداؾبُت
َّ
اإلاضعحت بؿغٍٓت آلُت ال جغي الا بكهىعها نلى شاشت الخاؾب آلالي وجسؼن نلى وؾاثـ جسؼًٍ ال٘تروهُت وجُغى نلى
()1

الىعّ نىض الخاحت".

وٍدبحن لىا مً زال ٛهظا الخهغٍِ ؤن ما ًمحز الضَاجغ الخجاعٍت الال٘تروهُت نً الضَاجغ الخٓلُضًت ،ؤنها جمً٘
الخاحغ مً جسؼًٍ وخُل البُاهاث واإلاهامالث الخجاعٍت صازل ؤو زاعج هكم اإلاهالجت الال٘تروهُت ،في خحن ؤن الضَاجغ
ً
الخجاعٍت الخٓلُضًت ًخم ال٘خابت َيها بشٙل ًضوي بمسخلِ ؤهىانها وجدُل بؿغٍٓت ًضوٍت وحشًل مٙاها مهُىا لخُكها.
لهظا ًغي البهؼ ؤن الضَاجغ الخجاعٍت الال٘تروهُت جخمش ى مو مبضؤ الؿغنت وؾهىلت ؤلاحغاءاث التي جٓىم
ً
نليها الخجاعة ،خُث ؤضبذ مهكم الخجاع وزطىضا اإلايشأث ال٘بحرة حهخمض هظه الىؾُلت في جسؼًٍ البُاهاث الخجاعٍت
ً
ازخطاعا للجهض و الىْذ ،خُث ؤنها حؿهل ال٘ثحر مً بحغاءاث بوشاء وخُل الضَاجغ التي ٗاهذ جٓىم بشٙل ًضوي،
وؤضبذ بوشاء الضَاجغ بمىحب هظه الخٓىُت هي ال٘خابت الال٘تروهُت نلى حهاػ الخاؾب آلالي التي ًخم خُكها نلى
ؤْغاص مٓاومت لخإزحر الهىامل البُئُت اإلاسخلُت.
ٖما ؤنها ؾهلذ البدث نً ؤي ملِ ،ؤط ًكهغ نلى الخاؾب آلالي ؤي ملِ جىص البدث نىه بضْاثٔ صون ؤي
()2

ضهىبتٖ ،ما ؤنها حؿهل نلى اإلاد٘مت ؤو مٓضع الػغٍبت جضُْٔ الضَاجغ وصعاؾتها.

لظل ٚهغي بإهه نلى اإلاشغم اللُبي ؤزظ ههج الضو ٛالتي ؤزظث بالضَاجغ الخجاعٍت الال٘تروهُت ووغهذ لها
ً
ً
جىكُما مُطال ،مً خُث ؤهىانها وؾغٍٓت مؿ٘ها وُُُٖت جىكُمها والاؾالم نليها ومضي حجُتها في الازباث ،خُث ؤن
ً
ً
اإلاشغم اللُبي ؤْغ مشغونُت الضَاجغ الال٘تروهُت ل٘ىه لم ًػو لها جىكُما مُطال.
املطلب الثالث  :امللتزمىن بإمصاك الدفاجس الخجازيت
ًخدضص هؿاّ الالتزام بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت مً خُث ألاشخاص بٙل مً ًماعؽ الهمل الخجاعي و اجسظه
ً
خغَت مهخاصة له،ؾىاء ٗاهىا اَغاصا ؤو شغٖت ججاعٍتٖ ،ما ؤن اإلاشغم عيم ؤهمُت هظا الالتزام ْض ؤنُى َئت مهُىت ممً
ًماعؾىن الهمل الخجاعي مً هظا الالتزام ،وؾىهغع لبُان طل ٚمً زال ٛالُغوم الخالُت:
الفسع ألاول  :ألاشخاص امللزمىن بمصك الدفاجس الخجازيت
ً
ً
ً
ً
ألاضل وَٓا للٓاهىن اللُبي ؤن ٗل مً اٖدؿب ضُت الخاحغ ؾىاء ؤٗان َغصا ؤو شغٖت وؾىُا ؤو ؤحىبُا ملؼم
ً
ً
بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت مهما ٗان حجم عؤؾماله ؾاإلاا ،ؤهه ًماعؽ الخجاعة في لُبُا وؾىاء ؤٗان ؤمُا ؤم مخهلما.خُث
1

 مؤٌد سلطان الطراونة ،الدفاتر التجارٌة ،مرجع سابق ،ص 342
 لمزٌد من التفاصٌل عن الدفاتر التجارٌة االلكترونٌة راجع :قاسم عبد المجٌد ،الدفاتر التجارٌة ومدى حجٌتها فً االثبات ،مشار إلٌه فً مؤٌد سلطان الطراونة،الدفاتر التجارٌة ،مرجع سابق ،ص 25
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ً
حاء لُل الخاحغ مؿلٓا في اإلااصة( )460و التي جىظ نلى ؤهه " ًجب ؤن جٙىن لضي ٗل جاحغ الضَاجغ الاجُت نلى
الاْل"....
ً
ً
و بالغحىم للماصة ( )5مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي ٌهخبر جاحغا ٗل مً باشغ ؤنماال ججاعٍت و اجسظها خغَت
ً
ً
ً
مهخاصة له .و بالخالي ٌهخبر مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت واحب ولِـ خٔ للخاحغ ؾىاء ٗان شخطا ؾبُهُا ؤو مهىىٍا ،وطلٚ
ألن الهضٍ مً هظا الالتزام هى الخىكُم الٓاهىوي للخغَت الخجاعٍت في لُبُا.
ؤما اإلاشغم اإلاطغي َٓض الؼم بمىحب هظ اإلااصة( )21مً ْاهىن الخجاعة الجضًض "ٗل جاحغ ًخجاوػ عؤؽ
ماله اإلاؿدثمغ في الخجاعة نشغًٍ الِ حىُت مطغي ،ؤن ًمؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت التي حؿخلؼمها ؾبُهت ججاعجه ،ؾىاء
ً
ً ً
ً
ٗان وؾىُا ؤو ؤحىبُا ؤمُا ام مخهلما".
ً
ًخطر مً طل ٚؤن الالتزام بمؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت ًٓو مً خُث اإلابضؤ نلى ناجٔ ٗل مً ًٙىن م٘دؿبا ضُت
ً
ً ً
()1
الخاحغ مطغٍا ٗان ؤو ؤحىبُا َغصا ٗان ؤو شغٖت ،ماصام ًؼاو ٛاليشاؽ الخجاعي في مطغ.
واإلاالخل هىا ؤن اإلاشغم اللُبي و ؤن ؤجُٔ مو هكحره اإلاطغي في ؤن هظا الالتزام ًٓو نلى ٗل مً ًماعؽ الخجاعة
َّ
صازل الضولت ،الا ؤهه ؤزخلِ مهه في ؤهه لم ٌشترؽ ؤن ًٙىن اإلاا ٛاإلاؿدثمغ َُه في الخجاعة في خضوص مهُىت ٖما َهل
اإلاشغم اإلاطغي.
ً
وهغي ؤهه مً الطىاب جدضًض هظه الُٓمت ختى جٙىن مهُاعا للخمُحز بحن ضًاع الخجاع ويحرهم ممً ًؼاولىن
اليشاؽ الخجاعي.
وججضع ؤلاشاعة هىا بلى ؤهه ْض زاع زالٍ َٓهي في مطغ خى ٛمضي التزام الشغٍ ٚاإلاخػامً في شغٗاث الخػامً
وشغٗاث الخىضُت بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت َ.ظهب حاهب مً الُٓه ومنهم الضٖخىع ؤبىػٍض عغىان بلى ؤن الشغٍٚ
اإلاخػامً ً٘دؿب ضُت الخاحغ َُترجب نلى طل ٚبلؼامه بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت.بِىما طهب حاهب آزغ ومنهم
الضٖخىع َاًؼ وهُم عغىان وص.هاصًت مدمض مهىع بلى ؤن الشغٍ ٚاإلاخػامً ال ًلؼم بمؿ ٚصَاجغ زاضت به ألهه بطا
ً
لم جً٘ له ججاعة زاضت َةن صَاجغه ؾخٙىن ج٘غاعا لضَاجغ الشغٖت ،وما ًدطل نلُه مً الشغٖت ًُٓض في صَاجغها َال
َاثضة بطن مً جدمله هظا الهبء.

()2

وهدً مً حاهبىا هاٍض هظا الغؤي ألازحر ألهه الاْغب الى اإلاىؿٔ وٍخُٔ مو الًاًت مً جٓغٍغ ؤمؿإ الضَاجغ
الخجاعٍت.

1

 د.هانً دوٌدار  ،التنظٌم القانونً للتجارة ،مرجع سابق ،ص 3432
-د .فائز نعٌم رضوان ،د.نادٌة معوض  :مرجع سابق ،ص331
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الفسع الثاوي ألاشخاص املعفيىن من مصك الدفاجس الخجازيت
اطا ٗاهذ الىطىص الؿابٓت ْض َغغذ الالتزام بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت نلى مً ً٘دؿب ضُت الخاحغَٓ ،ض
حغي الهغٍ الخجاعي نلى الدؿامذ مو َئاث مهُىت وانُاهم مً هظا الالتزام ،وْض انترٍ اإلاشغم اللُبي و اإلاطغي
بهظا الىاْو ،خُث ؤنُي اإلاشغم اللُبي بمىحب اإلااصة ( )10مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي الاَغاص الظًً ًؼاولىن ججاعة
ضًحرة طاث هُٓاث ػهُضة ٖطًاع الخجاع و البانت الجىالحن مً هظا الالتزام مو زبىث ضُت الخاحغ في خٓهم َ،هاالء
الٌهخمضون نلي عؤؾمالهم ا لىٓضي بٓضع انخماصهم نلي مؿانيهم البضهُت في الخطى ٛنلي ؤعباح ْلُلت لخإمحن
مهِشتهم.
َّ
ؤما اإلاشغم اإلاطغي َٓض جبحن لىا ؤهه الًُغع هظا الالتزام الا نلى مً ًخجاوػ عؤؽ ماله اإلاؿدثمغ َُه في الخجاعة
ً
نشغًٍ الِ حىُت ،و بالخالي َإن الخجاع الظًً ًىقُىن في ججاعتهم عؤؽ ما ٛال ًخجاوػ الخض اإلآغع ْاهىها ٌهُىن مً
()1

الالتزام بمؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت.
ً
وبطا ٗان الخاحغ ؤمُا الًجُض الٓغاءة ؤو ال٘خابت َإن طل ٚالٌهُُه مً مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت ،بل ًيبغي نلُه
ً
ؤن ٌؿخهحن ببهؼ اإلاسخطحن في جىكُم الضَاجغ وٍٓىمىن بضال مىه بُٓض الهملُاث اإلاسخلُت في صَاجغه ،وال ًجىػ للخاحغ
الخىطل مً ؤًت بُاهاث مُٓضة َيها،ألن الٓاهىن ال ٌشترؽ غغوعة بحغاء هظه الُٓىص في الضَاجغ بسـ الخاحغ هُؿه.
لظل ٚهجض ؤن اإلاشغم اإلاطغي هظ نلى طل ٚبمىحب اإلااصة ( )27مً ْاهىن الخجاعة عْم ( )17لؿىت
1999بٓىلها" الُٓىص التي جضون في الضَاجغ الخجاعٍت مً ْبل مؿخسضمي الخاحغ اإلاإطوهحن في طل ،ٚحهخبر في خ٘م الُٓىص
َّ
التي ًضونها الخاحغ بىُؿه ،وٍُترع َيها ؤنها صوهذ بهلمه الا ؤطا ْام الضلُل نلى زالٍ طل ."ٚفي خحن ياب طل ٚنً
ً
با ٛاإلاشغم اللُبي ،مما ٌهض ْطىعا ًيبغي نلى اإلاشغم اللُبي جضاعٖه في ؤْغب آلاحا.ٛ
ً
وؤزحرا وماصام ؤن هظا الالتزام مٓطىع نلى الخجاع َٓـَ ،إهه ال ًثٓل ٗاهل الجمهُاث الخهاوهُت و الشغٗاث
اإلاضهُت.

املبحث الثاوي  :جىظيم الدفاجس الخجازيت وبيان طسيقت السجىع اليها ودوزها في الاثباث والجزاء
على مخالفتها
في ؾبُل جدضًض الُُُ٘ت التي ًخهحن نلى الخاحغ مغاناتها نىض مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت ًخػمً ْاهىن اليشاؽ
الخجاعي اللُبي هىنحن مً الٓىانضْ :ىانض زاضت بدىكُم الضَاجغ الخجاعٍت ومضة الاخخُاف بها ،وْىانض جخهلٔ بُُُ٘ت
الاخخجاج بها وجٓضًمها ٖضلُل لإلزباث ؾىاء إلاطلخت الخاحغ ؤو غض مطلخخهٖ ،ما وهغع مً حاهب آزغ للجؼاءاث
اإلاترجبت نلى مسالُت هظه الٓىانض مً زال ٛاإلاؿالب الخالُت:

1

 -لمعرفة القوانٌن القدٌمة التً نظمت الموضوع فً السابق راجع د.محمد فرٌد العرٌنً وآخرون  ،مبادئ القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص 313
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املطلب الاول :جىظيم الدفـ ـ ـ ــاجس الخجازيت
اإلابضؤ الهام هى وحىب جضوًٍ البُاهاث في الضَاجغ الخجاعٍت بؿغٍٓت جُ٘ل بُان اإلاغٖؼ اإلاالي للخاحغ وماله مً
خٓىّ ومانلُه مً صًىن مخهلٓت بالخجاعة ،ولهظا وغو اإلاشغم اللُبي مجمىنت مً الشغوؽ الٓاهىهُت الهخكام الضَاجغ
الخجاعٍت ،وصخت البُاهاث الىاعصة َيها ،ختى ًٙىن لها حجُت في ؤلازباث ؤمام الٓػاء ؾىاء ٗاهذ إلاطلخت الخاحغ ؤو
غض مطلخخه)1(.وؾىٍ هبحن طل ٚمً زال ٛالُغوم الخالُت:
الفسع ألاول شسوط جىظيم الدفاجس الخجازيت
ً
ًلؼم الٓاهىن الخجاعي الخاحغ باجبام ْىانض مهُىت لػمان اهخكام هظه الضَاجغ ختى ًخدٓٔ الًغع منها وَٓا إلاا
وعص في اإلااصة ( )1،2،3/462مً الٓاهىن الخجاعي اللُبي ،وٍم٘ىىا ؤن هجمل هظه الٓىانض َُما ًلي :
-1

ًجب ؤن جٙىن الضَاجغ زالُت مً ؤي َغاى ؤو بُاع ؤو ٖخابت في الخىاش ي ؤو مدى ؤو جدشُت

بحن الؿؿىع ،واإلآطىص مً هظا الخ٘م مىو الًش ومداولت جضوًٍ نملُاث في يحر جىاعٍسهاَ .ةطا زبذ ؤن
ً
ً
الخاحغ صون في جاعٍش مهحن بُاها زاؾئاَ ،ةهه ال ًجىػ له شؿبه ؤو ٖشؿه ؤو جصخُده في الخىاش ي ؤو بحن
الؿؿىع ،وبهما ًضون جصخُذ الخؿإ في ؤو ٛمٙان زا ٛفي الضَاجغ وٍاعر هظا الخصخُذ .
ً
ولظل ٚوجُاصًا ألي اصناء بهضم مؿئىلُت الخاحغ نً البُاهاث الىاعصة بالضَاجغ ،هطذ اإلااصة(  )27مً
ْاهىن الخجاعة اإلاطغي الجضًض نلى " ؤن الُٓىص التي جضون في الضَاجغ الخجاعٍت مً ْبل مؿخسضمي الخاحغ
ًّ
اإلاإطوهحن في طل ٚحهخبر في خ٘م الُٓىص التي ًضونها الخاحغ بىُؿه ،وٍُترع َيها ؤنها صوهذ بهلمه الا ؤطا ْام الضلُل
نلى زالٍ طل "ٚوبالخالي ًٙىن نلى الخاحغ اْامت الضلُل نلى ؤي جدغٍِ ًجغٍه اإلاؿخسضمىن في صَاجغه الخجاعٍت.
-2

ًجب جغُْم حمُو ضُداث صَتري الُىمُت والجغص ْبل اؾخهمالهما نلي ؤن ًىْو مىقِ

عؾمي حهُىه اإلاد٘مت الابخضاثُت (مإمىع) نلي حمُو ؤوعاّ الضَترًً ،وطل ٚختى ال ٌؿخؿُو الخاحغ بزُاء
ً
ً
بهؼ الطُداث ؤو اؾدبضالها ؤو حًُحر الضَاجغ بإٖملها ،ختى ًكل الضَتر حهبحرا ضاصْا نً خُٓٓت اإلاغٖؼ
اإلاالي للخاحغ.
ًٓ -3ىم اإلاىقِ اإلاسخظ (اإلاإمىع) بخدغٍغ بشهاص بهضص ضُداث الضَتر في الطُدت ألاولي مً
ً
ٗل صَتر وٍىْو نلُه اإلاىقِ وٍاعزه وَهخبر هظا ؤلاشهاص صلُال نلي بنؿاء الطُدت الغؾمُت للضَتر.
وبمىحب اإلااصة( )2/25مً ْاهىن الخجاعة اإلاطغي ًٓىم م٘خب السجل الخجاعي اإلاسخظ بخىُْو ٗل
()2

ضُدت ووغو زاجم م٘خب السجل نلى ٗل ضُدت مو بُان نضص ضُداث الضَتر.

 -1ال ٌمكن مناقشة دور الدفاتر فً االثبات من غٌر التعرض للصفة التً قرر المشرع توافرها فً هذه الدفاتر و هً أن تكون
منتظمة ،حٌث تدور قواعد الدفاتر التجارٌة حول الدفاتر المنتظمة.
 -2د.محمد بهجت قاٌد  ،القانون التجاري ،الطبعة الثالثة،دار النهضةالعربٌة القاهرة ،3003/3003،ص 333
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ً
وؤنخٓض ؤن مؿل ٚاإلاشغم اللُبي بهظا الخطىص حضًغا باالجبام إلاا َُه مً الجمو بحن الطبًت الاصاعٍت و
الٓػاثُت نلى الضَاجغ الخجاعٍت.
الفسع الثاوي :مدة الاحخفاظ بالدفاجس الخجازيت و املساشالث
ْبل ال٘الم نً مضة الاخخُاف بالضَاجغ الخجاعٍت وشحر الى ؤهه ًغجبـ بااللتزام بمؿ ٚالضَاجغ التزام آزغ ال
ًىُطل نىه وشغؽ له الن في الجمو بحن الازىحن غمان لضْت الخؿاباث ،وهى الالتزام بدُل اإلاؿدىضاث اإلاخهلٓت
بالخجاعة ،خُث ًلتزم الخاحغ بإن ًدُل ضىعة ؾبٔ ألاضل مً حمُو اإلاغاؾالث والبرُْاث التي ًغؾلها ألنما ٛججاعجه
 ،وٖظل ٚحمُو ما ًغص بلُه مً مغاؾالث وبغُْاث وَىاجحر جخطل بإنما ٛججاعجه ،بما ٌهغٍ بملِ الطاصع والىاعص
ً
وَٓا إلاا هطذ نلُه اإلااصة ( )461مً ْاهىن اليشاؽ الخجاعي اللُبي.
ً
ٖما ؤن لهظه اإلاغاؾالث والبرُْاث ؤهمُت َُما ًخهلٔ باإلزباث وَٓا إلاا وعص في الٓاهىن اإلاضوي ،ؤطا ٗاهذ مىكمت
()1

بؿغٍٓت ٌؿهل مهها مغاحهت الُٓىص اإلاداؾبُت وجُ٘ل نىض اللؼوم الخدٓٔ مً صخت ألاعباح والخؿاثغ.

واإلاضة

الالػمت لخُل هظه اإلاغاؾالث هي نشغ ؾىىاث مً جاعٍش ؤعؾالها ؤو حؿلمها بدؿب هظ اإلااصة ( )461مً الٓاهىن
الخجاعي اللُبي.
ؤما اإلاشغم اإلاطغي َٓض ؤشاع في اإلااصة( )24مً ْاهىن الخجاعة الجضًض الى غغوعة اخخُاف الخاحغ بمثل هظه
اإلاغاؾالث و البرُْاث ،وٍٙىن الخُل بؿغٍٓت مىخكمت حؿهل مهها اإلاغاحهت ،وْض ً٘خُي الخاحغ في ؾبُل جىُُظ هظا
الالتزام بةوشاء صوؾُه زاص لخُل هظه الاوعاّ ،ؤو ًيش ئ لها صَتر زاص بؿغٍٓت مهُىت ًٙىن خُكها مً زالٛ
()2

َهغؽ مىخكم في هظا الضَتر ٌؿهل مهه الىضى ٛالى ؤي مٙاجبه بؿهىله وَؿغ.

والاخخُاف بمثل هظه اإلاغاؾالث و البرُْاث ال ًٙىن الى ما ال نهاًت ،وبهما مضة الاخخُاف بها خضصتها اإلااصة()26
مً ْاهىن الخجاعة بسمـ ؾىىاث جبضؤ مً جاعٍش ؤعؾالها ؤو حؿلمه ،وٍمً٘ الاخخُاف بطىعة مطًغة ( مُ٘غو َلُم)
ً
()3
بضال مً الاضل ،وٍٙىن لها حجُت الاضل ؤطا عوعي َيها الٓىانض و الػىابـ التي ًطضع بها ْغاع مً وػٍغ الهض.ٛ
ٖما ًجب نلي الخاحغ ؤن ًدخُل بالضَاجغ الخجاعٍت إلاضة نشغ ؾىىاث جبضؤ مً جاعٍش بُْا ٛالضَتر ،والهضٍ
مً التزام الخاحغ باالخخُاف بضَاجغه وملُاجه هظه اإلاضة هي ؤن اإلاشغم اللُبي ؤعاص ؤن ٌؿهل الغحىم بلى الضَاجغ بطا ما ؤزحر
هؼام خى ٛما ُْض بها مً بُاهاث بهض مضة مهُىت ،وبهض اهتهاء هظه اإلاضة ًجىػ للخاحغ بنضامها والخسلظ منها.
ً
في خحن هجض ؤن اإلاشغم اإلاطغي ْض هظ نلى طل ٚل٘ىه ْطغ مضة الاخخُاف بها الى زمـ ؾىىاث وَٓا إلاا وعص في
هظ اإلااصة(  ) 1/26مً ْاهىن الخجاعة عْم ( )17لؿىت 1999م-والتي ؾبٔ الاشاعة اليها-وجبضؤ مضة الخمـ ؾىىاث مً

1

 د .علً سٌد قاسم  ،دروس فً قانون االعمال ،المرجع السابق ،ص 3322
 د .عباس مصطفى المصري  ،القانون التجاري ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة، 3666،ص533
 فرض المشرع الفرنسً على التاجر ذات االلتزام د .سامً عبد الباقً  ،قانون االعمال ،مرجع سابق،ص ،233د.محمدبهجتقاٌد،مرجعسابق،ص 333
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جاعٍش اهتهاء الضَتر ؤو الخإشحر نلُه بةُْالهٖ ،ما حؿغي هظه اإلاضة في خالت انتزا ٛالخجاعة ؤو الىَاة مً جاعٍش اهتهاء اليشاؽ
()1

الخجاعي.

و لً٘ ًغاعى ؤن هظه الضَاجغ الخجاعٍت واإلاغاؾالث ال جُٓض حجُتها في ألازباث بهض َىاث هظه اإلاضة ،لظلْ ٚض
ًٙىن مً مطلخت الخاحغ الاؾخمغاع في الاخخُاف بضَاجغه و مؿدىضاجه بهض اهٓػاء هظه اإلاضة.
ً
وٍالخل هىا ؤن هىإ ازخالَا بحن اإلاشغم اللُبي وهكحرها اإلاطغي مً خُث مضة الاخخُاف بها ،ومً خُث حىاػ
ً
ازظ ضىع ننها مطًغة بضال مً الاضل.
وانخٓض مً وحهت –هكغي اإلاخىاغهت -ؤن مؿل ٚاإلاشغم اإلاطغي حضًغ باالجبام،خُث ؤن مثل هظه اإلاغاؾالث ْض
جخهغع للػُام ؤو الاجالٍ و في ؤزظ ضىعة ننها ججىب مساؾغ َٓض صلُل ْض ٌؿانض في ؤزباث مهامالث ججاعٍت هامت،
لً٘ ًجب نضم الخىؾو في هظه الىؾُلت في الازباث.
املطلب الثاوي :طسيقت السجىع الى الدف ـ ــاجس الخجازيت و بيان دوزها في الاثباث
ً
حغث الهاصة في اإلاىاػناث الخجاعٍت نلى اؾخسضام الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث وَٓا إلابضؤ خغٍت ألازباث في اإلاىاص
الخجاعٍت ،وْض انترٍ اإلاشغم للضَاجغ الخجاعٍت بذجُت في الازباث زغج َيها نلى خ٘م الٓىانض الهامت .واإلآطىص بذجُت
الضَاجغ التي ًجب نلى الشغٖت ؤو الخاحغ مؿ٘ها ؤنها طاث ْىة في بزباث الخطغَاث متي ٗاهذ مؿخىَُت للشغوؽ التي
ؾبٔ طٖغهاَ ،هي حهني في الخُٓٓت مضًالثٓت التي جىلضها لضي الًحر ،لخبرع بمٙاهُت الغٗىن بلي البُاهاث اإلاضعحت َيها.
وْض ؤنؿى اإلاشغم لهظه البُاهاث حجُت ْاهىهُت في ؤلازباث ؾىاء ٗاهذ لطالر الخاحغ ؤو غض مطلخت الخاحغ
 .ونلى هظا متى خضر هؼام ًخهلٔ بإنما ٛججاعٍت َةهه ًجىػ للمد٘مت ؤن جإمغ الخاحغ بخٓضًم صَاجغه ،بما بىاء نلى ؾلب
الخطم ؤو مً جلٓاء هُؿها ولً٘ نلى الخطم ؤن ًدضص للمد٘مت الىْاجو التي ًغٍض بزباتها بالضَاجغ الخجاعٍت.ولالؾالم نلى
الضَاجغ الخجاعٍت ؾغٍٓخان  :ؾغٍٓت الهغع ؤو الخٓضًم و ؾغٍٓت الاؾالم وهبحن طل ٚفي الُغنحن الخالُحن:
الفسع ألاول  :طسيقت العسض أو الخقديم (الاطالع الجزئي)
جىظ اإلااصة ( )466مً الٓاهىن الخجاعي اللُبي نلى ؤهه " َُما نضا الاخىا ٛاإلاظٗىعة في اإلااصة الؿابٓت ًمً٘
نلى الضوام نغع الضَاجغ الخجاعٍت واإلاؿالبت بةبغاػها الؾخسالص ما ًخهلٔ منها بالجزام".وؿخسلظ مً هظه اإلااصة ؤن
للمد٘مت ؾىاء ً
بىاء نلى ؾلب الخطم ؤو مً جلٓاء هُؿها ؤن جإمغ الخاحغ الظي ًباشغ اليشاؽ الخجاعي بخٓضًم صَاجغه
للمد٘مت لالؾالم نليها وَدطها بىُؿها ،والضَاجغ اإلاؿلىب جٓضًمها هي الضَاجغ الخجاعٍت الالؼامُت َٓـ ،وحؿخؿُو
اإلاد٘مت ؤن جإمغ بالخٓضًم ؾىاء ؤمام الضاثغة اإلاضهُت ؤو الخجاعٍت وبًؼ الىكغ نً ؾبُهت اإلاىاػناث ،ؤي ؾىاء حهلٔ
بضًً مضوي ؤو ججاعي متى ٗاهذ مخهلٓت بهملُاجه الخجاعٍت ،وحؿخهحن اإلاد٘مت في ؤيلب ألاخىا ٛبسبحر في هظا الشإن

1

 -لمزٌد من التفاصٌل راجع د .سامً عبد الباقً أبوصالح  ،قانون االعمال  ،مرجع سابق  ،ص 233
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ً
وؤن ٗان هظا ألامغ حىاػي لها)1(.خُث ًجىػ لها ؾغح عؤي الخبحر ؤو ماوعص في الضَاجغ الخجاعٍت ؤطا ماجبحن لها صلُال آزغ
في ملِ الضنىي ًمً٘ الاؾدىاص بلُه.
وفي هظا الطضص ْػذ مد٘مت الىٓؼ اإلاطغٍت بإن "مد٘مت اإلاىغىم يحر ملؼمت بىضب زبحر ؤو الاؾالم نلى
ً
الضَاجغ متى عؤث في ؤوعاّ الضنىي ما ًُ٘ي لخٙىًٍ نُٓضتها"( )2و ًجىػ للمد٘مت وَٓا للٓاهىن اإلاطغي ؤن جإمغ الخاحغ
ً
بخٓضًم صَاجغه الخجاعٍتَ ،إن ؤمخىو انخبرث طل ٚالغَؼ صلُال غضه.
ً
وفي ٗلخا الخالخحن ًخم َدظ الضَاجغ بدػىع ضاخبها وطل ٚاؾمئىاها لهضم بهضاع ؾغٍتها وخطغ الُدظ في
ً
مىغىم الجزام اإلاهغوع َٓـ ،بدُث ال ًخهضي الُدظ بلى يحر طل ٚوالًجىػ للخطم الاؾالم نليها خُاقا نلى ؤؾغاع
الخاحغ ،وٍجىػ للمد٘مت ؤن جد٘م نلى الخاحغ بًغامت نً ٗل ًىم ًخإزغ َُه نً جٓضًم صَاجغه للمد٘مت لالؾالم نلُه.
الفسع الثاوي :طسيقت الاطالع (الاطالع الكلي)
ًٓطض بها بلؼام الشغٖت ؤو الخاحغ بدؿلُم صَاجغه لخطمه لُؿلو نليها والهضٍ مً هظا الاؾالم هى وضىٛ
ً
الخطم بلى ما ًاٍض خٓه  ،وَهخبر هظا الاؾالم بهضاعا لؿغٍت الضَاجغ  ،وخٔ الخطم في الاؾالم نلى الضَاجغ الخجاعٍت
ً
حاثؼ( )3في خاالث ؤعبهت َٓـ هي ألامىا ٛالشاجهت وْؿمت الشغٗاث والترٖت وخالت ؤلاَالؽ وَٓا لىظ اإلااصة ( )465مً
ْاهىن اليشاؽ الخجاعي.
ًٓ -1طض بالشُىم :جمل ٚؤٖثر مً شخظ إلاا ٛصون ؤن جٙىن ألي منهم خطت مُغػة َُهَُ ،ي هظه الخالت
ًجىػ ؾلب الاؾالم نلي الضَاجغ الخجاعٍت ألخض اإلاال٘حن نلى الشُىم .وفي مجا ٛالٓاهىن الخجاعي ْض ًخدٓٔ الشُىم في
ً
خالت الؼواج وَٓا لىكام ازخالؽ الامىاَُ ،ٛجىػ احباع الخاحغ نلى وغو صَاجغه جدذ جطغٍ زطمه لالؾالم نليها
لخدضًض هؿاّ الامىا ٛاإلاشترٖت.

()4

 -2وفي الترٖت ًجىػ لٙل واعر مً وعزت الخاحغ ؾلب الاؾالم نلي الضَاجغ الخجاعٍت إلاىعزه والتي جٙىن في
خُاػة واعر آزغَُ .جىػ الاؾالم نلى صَاجغه للىْىٍ نلى خُٓٓت اإلاغٖؼ اإلاالي للمخىفي وهطِب ٗل واعر في الترٖت.
 -3الٓؿمت ًٓطض بها ْؿمت الشغٗاث ،متي اهٓػذ الشغٖت بإي ؾغٍٔ مً ؾغّ اهٓػائها وبضؤث نملُت
جطُُتها ؤي بُو مىحىصاتها وجىػَو الىاجج نً البُو نلي الشغٗاء ،حاػ لٙل شغٍ ٚؤن ًؿلب الاؾالم نلى صَاجغ الشغٖت
ختى ًخدٓٔ مً مٓضاع هطِبه في الخطُُت .و اإلاشغم اإلاطغي اغاٍ هىا اإلاىاػناث اإلاخهلٓت بالشغٗاث ،بدُث ًجىػ
لٙل زطم ؤن ًؿلب الاؾالم نلى صَاجغ الشغٖت و طل ٚللبدث َيها نً ؤصلت جاٍض مؿالبه.
1

-د .فائز نعٌم رضوان وآخرون  ،الوجٌز فً القانون التجاري مرجع سابق  ،ص 332

2

نقض مدنً مصري ،جلسة 3632/33/31م ،المكتب الفنً ،السنة  ،33ص ،633أشار الٌه د .سعد العسبلً ،أساسٌات قانون النشاط التجاري،الطبعةاالولى،دارالفضٌلللطباعة ،3032،ص 63
3
وهذا النص منقول حرفٌا عن النص المصري القدٌم  ،المادة  33تجاري والذي وصفه بعض الفقه بأنه  :قد وقع فً خطأ فادح من أخطاء التعبٌرغٌر المقصود ) د .محمد بهجت قاٌد ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .336د.محمد العرٌنً وآخرون ،مرجع سابق،ص.322أما القانون
التجاري المصري الجدٌد فقد أشار الى أنه ال ٌجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطالع خصمه علً دفاتره إال فً المنازعات المتعلقة بالتركات
ومواد األموال الشائعة ومنازعات الشركات واالفالس .
4
د .محمد بهجت قاٌد ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص.334
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وؤن ٗان هىإ حاهب مً الُٓه اإلاطغي(ً )1غي ؤن ًٓخطغ الاؾالم نلى الشغٗاء صون الًحر مً نمالء الشغٖت

ً
خُاغا نلى ؤؾغاع الشغٖت ،والاٖخُاء بدٔ الازغًٍ في ؾلب جٓضًم الضَاجغ صون لالؾالم نليها.
ً
وانخٓض مً حاهبي ؤن هظا اإلاؿل ٚللمشغم اإلاطغي ْض ًُخذ بابا للخُؿحر بحن الُٓه مً خُث حىاػ ؤن ٌؿخُُض
الشغٗاء ويحرهم مً نباعة مىاػناث الشغٗاث التي اوعصها اإلاشغم اإلاطغي،مما ْض جػُو مهه اؾغاع الشغٗاث زاضت
وؤن اإلاىاػناث ْض ال جاصي الى اهٓػاء الشغٖت .لظلٗ ٚاهذ نباعة ْؿمت الشغٗاث التي حاء بها اإلاشغم اللُبي ؤصّ في
الطُايت الن الٓؿمت جٓخطغ نلى الشغٗاء َٓـ.
-4ؤما خالت ؤلاَالؽَُ ،جىػ لٙل صاثً ؤن ًؿلب الاؾالم نلي صَاجغ مضًىت اإلاُلـٖ ،ما ًجىػ طل ٚألمحن
الخُلِؿت ،والًاًت مً الخٓضًم ؤو الاؾالم هي مً ؤحل اؾخهما ٛهظه الضَاجغ ٗىؾُلت إلزباث الخٓىّ والالتزاماث.
الفسع الثالث :دوز الدفاجس الخجازيت في إلاثباث ملصلحت الخاجس وطده
ً
ؤن صوع الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث ال ًٓخطغ نلى الهالْت َُما بحن الخجاع ،وبهما اًػا في الهالْت بحن
ً
الخجاع ويحر الخجاع .وبالخالي جسخلِ حجُت الضَاجغ الخجاعٍت في ؤلازباث جبها إلاا بطا ٗان ؤلازباث إلاطلخت الخاحغ ؤو
غض مطلخخه وما بطا ٗاهذ هظه الضَاجغ مىخكمت ؤو يحر مىخكمت  ،ولً٘ حهخبر هظه الدجُت اإلآغعة للضَاجغ
ً
الخجاعٍت زغوحا نلى الٓىانض الهامت في الازباثٗ .ل طل ٚهبِىه نلى الىدى آلاحي :

ً
أوال :إلاثباث ملصلحت الخاجس -:
الٓانضة الهامت في ؤلازباث جٓخض ي بإهه ال ًجىػ للصخظ ؤن ًُُض مً صلُل اضؿىهه بىُؿه ؤي ؤن
الخاحغ ال ٌؿخؿُو ؤلاَاصة مً صَاجغه الخجاعٍت ٖضلُل ٗامل في ؤلازباث ،ولً٘ اإلاشغم الخجاعي زغج نلى هظه
الٓانضة َإحاػ للخاحغ ؤن ٌؿخُُض مً صَاجغه ٖضلُل في ؤلازباث متى جىاَغث الشغوؽ آلاجُت :
ً
ً -1جب ؤن ًٙىن الخطم الظي ًخمؿ ٚغض الخاحغ بضَاجغه  ،جاحغا هى آلازغ ،ؤي ًجب ؤن
ًٙىن الجزام بحن شخطحن جخىاَغ َيهما ضُت الخاحغ.
وْض هطذ نلي طل ٚاإلااصة ()384مً الٓاهىن اإلاضوي اللُبي بٓىلها " :بن صَاجغ الخجاع ال جٙىن حجت نلى
()2

يحر الخجاع" خُث ؤن يحر الخجاع ال جىحض لضيهم صَاجغ جٓاعن بضَاجغ الخجاع وجػاهي بها.
ً
ً -2جب ؤن ًٙىن الضًً ججاعٍا باليؿبت لٙل مً الؿغَحن ،ؤي ال ًُ٘ي ؤن ًيشإ الجزام بحن
ً
جاحغًٍ ،ولً٘ ًجب ؤن ًخهلٔ الجزام بهمل ٌهض ججاعٍا باليؿبت بلى الؿغَحن َةطا وْو الجزام بحن جاحغًٍ
وحهلٔ بهمل مضويَ ،ال ًجىػ للخاحغ ؤن ًُُض مً صَاجغه ٖضلُل في الازباث  ،والهلت في طل ٚؤهه متى وْو

1

 لمزٌد من التفاصٌل راجع د .سامً عبد الباقً أبوصالح  ،قانون االعمال  ،مرجع سابق  ،ص ،233د .محمد عبدهللا قاٌد ،مرجع سابق،ص335
2
 -القانون المدنً اللٌبً  ،موسوعة التشرٌعات اللٌبٌة الحدٌثة ،وزارة العدل اللٌبٌة3030.
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الجزام بحن جاحغًٍ وٗاهذ الهملُت ججاعٍتَ ،ةنها ؾخٙىن مُٓضة في صَاجغ ٗل منهما ،ونلى طلً ٚمً٘ الخدٓٔ
مً ضضّ اصناء الخاحغ باالؾالم نلى صَتر الخطمحن ومٓاعهتهما.
-3

ً
ًجب ؤن ًٙىن الضَتر الظي ٌؿدىض نلُه الخاحغ في ؤلازباث مىخكما ،ؤي جخىاَغ َُه حمُو

الشغوؽ التي جؿلبها الٓاهىن الهخكام الضَاجغ الخجاعٍتَ ،الضَاجغ يحر مىخكمت ال ججحز للخاحغ ؤن ٌؿدىض بليها
ٖضلُل ٗامل في ؤلازباث .

ً
ثاهيا :إلاثباث طد الخاجس -:
جٓض ي اإلااصة ( )384مً الٓاهىن اإلاضوي اللُبي بإهه " ًجىػ انخباع الضَاجغ الخجاعٍت حجت ٗاملت في الازباث
ً
ً
ً
غض الخاحغ الظي ضضعث مىه ؾىاء ٗان مً ًخمؿ ٚبها جاحغا ؤو يحر جاحغ ،وؾىاء ٗان الضًً ججاعٍا ؤو مضهُا".
ً
ونلت طل ٚهي ؤن ُْض الخاحغ لهملُت مً الهملُاث في صَاجغه حهخبر بْغاعا مىه بىْىم هظه الهملُتَُ ،جىػ
ألي شخظ ؤن ًإزظ هظا ؤلاْغاع إلاطلخخهَُ ،ؿلب مً اإلاد٘مت بلؼام الخاحغ بخٓضًم صَاجغه الؾخسالص ما وعص
َيها مً صلُل إلاطلخخه ،بالغيم مً ؤن طلً ٚسالِ ْانضة ْاهىهُت مٓغعة مُاصها ؤهه " ال ًجىػ الؼام شخظ
بخٓضًم صلُل غض هُؿه "
ومو طلَ ٚةن الخطم الظي ٌؿدىض نلي صَاجغ الخاحغ إلاطلخخه  ،ال ًجىػ له ؤن ًجؼت ما وعص في هظه
الضَاجغ  ،بدُث ًخمؿ ٚبما وعص إلاطلخخه وَؿدبهض ما ال ًخُٔ ومطلخخه  ،متى ٗاهذ الضَاجغ مىخكمت  ،بمهني
ً
ً
ؤهه ال ًجىػ للخطم ؤال ؤن ًإزظ بما وعص في الضَتر اإلاىخكم ٗامال ؤو ؤن ًؿغخه ٗلُت وٍٓضم صلُال آزغ ،وهظا ما
()1

ؤحمو نلُه الُٓه اإلاطغي.

وفي هظا الطضص ْػذ اإلاد٘مت الهلُا اللُبُت في قل الهمل بالٓاهىن الخجاعي الؿابٔ بإن" اإلااصة( )384مضوي
و التي جخدضر نً الضَاجغ الخجاعٍت بهما جٙىن بمثابت بْغاع م٘خىب مً الخاحغ ًلتزم به للًحر الظي ٌؿخؿُو ؤن ًخمؿٚ
ًّ
بةْغاع الخاحغ هُؿه ،لظلَ ٚةن صَاجغ الشغٖت الؿانىت ال ًٙىن الاؾخضال ٛبها الا في ملؼومُت ضاخبها بما َيها ،ؤما الؼام
ً
الًحر بها َجىاػي للمد٘مت ولها ؤن جإزظ بها ؤو جؿغخها بطا عجخذ صلُال آزغ ؤو عؤث في اوعاّ الضنىي ماًُ٘ي لخٙىًٍ
()2

نُٓضتها".

ٖما ْػذ مد٘مت الىٓؼ اإلاطغٍت بإهه" مُاص هظ اإلااصة 2/17مً ْاهىن الازباث عْم  25لؿىت  1968ؤهه متى
ً
ٗاهذ صَاجغ الخاحغ مىخكمت َإهه ال ًجىػ إلاً ًغٍض ؤن ٌؿخسلظ منها صلُال لىُؿه ؤن ًجؼت ما وعص َيها وؤن ٌؿدبهض ما
ً
()3
ٗان مىه مىاْػا لضنىاه.".....
1

 د .فائز نعٌم رضوان واخرون،الوجٌز فً القانون التجاري مرجع سابق  ،ص 333ومابعدها. د.نادٌة معوض  ،د .فاٌز نعٌم رضوان  ،مرجع سابق ،ص 345ومابعدها. د.سامً ابوصالح ،قانون االعمال ،مرجع سابق  ،ص 235ومابعدها2
 طعن مدنً رقم  33 /25ق ،جلسة  3640/33/31أشار إلٌه د.سعد العسبلً ،اساسٌات قانون النشاط التجاري  ،مرجع سابق ،ص 623
 طعن مدنً رقم  13 /213ق ،جلسة  3643/2/34أشار إلٌه المستشار .معوض عبد التواب ،المستحدث فً القضاء التجاري ،الطبعة الثانٌة،دار الفكر العربً ،3662،ص 23
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ؤما ؤطا ٗاهذ الضَاجغ الخجاعٍت يحر مىخكمت ؤي يحر مؿابٓت للٓاهىن َإن يالبُت الُٓه( )1وَؿاهضهم في طلٚ
الٓػاء اإلاطغيً )2(،غون بإهه ًجىػ للخطم ؤن ًجؼت ما وعص َيها بما ًخُٔ ومطلخخه ،وللمد٘مت في هظه الخالت جٓضًغ
مػمىن الضَاجغ بجملتها صون الخُٓض بٓانضة نضم حىاػ ججؼثت ما حاء بالضَاجغ.
املطلب الثالث :الجزاءاث املترجبت علي عدم إمصاك الدفاجس الخجازيت
ً
لم ًػو الٓاهىن الخجاعي حؼ ًاء خاال ًىْو نلى الخاحغ الظي ال ًمؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت الالؼامُت ؤو بطا
ً
ؤمؿ٘ها بؿغٍٓت يحر ْاهىهُت ،ؤو ؤهمل في الاخخُاف بها اإلاضة اإلآغعة ْاهىها َال ًخهغع الخاحغ الظي يهمل في ؤصاء
َّ
هظا الالتزام للهٓىبت ؤال نىض جىُْه نً صَو صًىهه الخجاعٍت وحهغغه لشهغ بَالؾه .والجؼاءاث التي جىْو نلى
الخاحغ هىنان :حؼاءاث حىاثُت وحؼاءاث مضهُت هبُنها في الُغوم الخالُت:
الفسع ألاول  :الجزاءاث الجىائيت
ً
أوال :جىايت الخفالض بالخدليض -:
جىظ اإلااصة ( )1179مً الٓاهىن الخجاعي اللُبي نلي ؤهه" ٌهاْب بالسجً مضة الجؼٍض نً زمـ
ؾىىاث ٗل جاحغ َغص ؤو عثِـ و ؤنػاء مجلـ الاصاعة و اإلاضًغًٍ و اإلاضًغًٍ الهاملحن وعثِـ و ؤنػاء هُئت
اإلاغاْبت و مغاحو الخؿاباث الخاعجي واإلاطُي ؤطا ؤشهغ بَالؾه واجطر ؤهه ؤزُى صَاجغه الخجاعٍت ؤو ؤجلُها ؤو
ػوعها للخطى ٛنلى ٖؿب يحر مشغوم ؤو لإلغغاع بضاثيُه ؤو مؿ ٚهظه الضَاجغ بؿغٍٓت ًخهظع مهها غبـ ما
لضًه مً مىحىصاث وؤمىا ٛؤو الىْىٍ نلى مضي وشاؾه "
ً
فظال عن جىقيع عقىبت جبعيت هي نضم حضاعجه إلاماعؾت ؤي وشاؽ ججاعي ؤو جىلي ب صاعة ؤًت
ماؾؿت إلاضة جتراوح ما بحن ؾيخحن بلى نشغ ؾىىاث مو ألازال ٛبإي نٓىبت جبهُت ؤزغي ًىظ نليها ْاهىن
الهٓىباث.
وجؿبٔ هُـ الهٓىبت الىاعصة في اإلااصة الؿابٓت في الُٓغة ألاولى نلى" ٗل جاحغ ؤشهغ ؤَالؾه وؤعج٘ب ؤزىاء
ؤحغاءاث الخُلِؿت ؤخض الاَها ٛاإلاىطىص نليها في اإلااصة الؿابٓت ،ؤو ؤزُى صَاجغه ؤو مدغعاجه الخؿابُت ؤو
ؤنضمها ؤو ػوعها".
ؤما في قل الٓاهىن اإلاطغي َان جىُْو نٓىبت الًغامت اإلاىطىص نليها في اإلااصة( )29مً ْاهىن الخجاعة  ،ال
ًسل بخىُْو الهٓىباث اإلاىطىص نليها في ْاهىن الهٓىباث اإلاطغي في شإن حغاثم الخُالـ ،بدُث ؤطا ؤَلـ
ً
الخاحغ وجبحن اهه ؤزُى صَاجغه ؤو ؤنضمها ؤو بضلهاٌ ،هخبر مخُالؿا بالخضلِـ وَهاْب بالسجً مً زالر ؾىىاث الى
ً
زمـ ؾىىاث وَٓا إلاا هطذ نلُه اإلااصجحن ( )329/328مً ْاهىن الهٓىباث اإلاطغي.
 -1د .فائز نعٌم رضوان واخرون ،الوجٌز فً القانون التجاري مرجع سابق  ،ص .343
 د .محمد عبدهللا قاٌد ،القانون التجاري ،مرجع سابق،ص334 د .سامً ابو صالح  ،قانون االعمال ،مرجع سابق  ،ص. 2212
 -طعن رقم  35 /315ق ،جلسة  3632/2/33أشار إلٌه د .محمد عبدهللا قاٌد ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص 334
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ً
ثاهيا :جىحت إلافالس بالخقصير -:
جىظ اإلااصة ( )1070مً الٓاهىن الخجاعي اللُبي نلى ؤهه " ٌهاْب بالخبـ مضة ال جخجاوػ الؿىت
ٗل جاحغ ؤشهغ بَالؾه ولم ًمؿ ٚصَاجغه ومدغعاجه الخجاعٍت بؿغٍٓت مىخكمت زال ٛالثالر ؾىىاث الؿابٓت نلى
شهغ ؤلاَالؽ ؤو مً جاعٍش بضء نمله بطا ْلذ مضجه نً طل " ٚوجؿبٔ طاث الهٓىبت نلى عثِـ وؤنػاء مجلـ
الاصاعة و اإلاضًغًٍ و اإلاضًغًٍ الهاملحن وعثِـ و ؤنػاء هُئت اإلاغاْبت و اإلاغاْبحن ومغاحو الخؿاباث الخاعجي ؤن
وحض ومطُي الشغٖت اإلاشهغ اَالؾها.
ً
فظال نً نٓىبت جبهُت هي نضم حضاعجه إلاماعؾت ؤي وشاؽ ججاعي ؤو جىلي بصاعة ؤًت ماؾؿت إلاضة ؾيخحن.
ؤما الٓاهىن عْم ( )7لؿىت  2010الخاص بػغٍبت الضزل(َ )1ةهه ًىظ نلى نٓىبت الًغامت التي ال جٓل نً
 1000صًىاع وال جخجاوػ  50000الِ صًىاع ،لٙل مؿاو ٛنً اصاعة وشاؽ زاغو للػغٍبت ،الًٓىم بمؿٚ
الضَاجغ و السجالث وانضاص الخؿاباث التي ًلؼم بمؿ٘ها.
وجىظ اإلااصة ( )73نلي جؿبُٔ هُـ الهٓىبت الًغامت نلي ٗل مً امخىو نً جٓضًم ماًؿلب مىه مً
ً
بُاهاث ؤو صَاجغ ؤو سجالث ًلؼم بمؿ٘ها َ .ػال نً نٓىبت الًغامت التي هطذ نليها اإلااصة ( )75والتي حهاصٛ
ً
ً
ؤعبهتؤغهاٍ ما لم ًاص مً الػغٍبت نلى ٗل مً اعج٘ب طل ٚبٓطض نضم صَو الػغٍبت ٗلُا ؤو حؼثُا ؤو خغع
نلى طل ٚؤو اجُٔ ؤو ؾانض نلي اعجٙابها.
ً
وٍالخل ؤن جىُْو هظا الجؼاء ال ٌهُي اإلاتهغب مً صَو الػغٍبت اإلاؿخدٓت ٗاملت في مُهاص اؾخدٓاْها وَٓا
إلاا هطذ نلُه اإلااصة ( )79مً ْاهىن غغاثب الضزل.
ؤما في قل الدشغَو اإلاطغي ؤطا ؤَلـ الخاحغ وجبحن ؤهه لم ًمؿ ٚالضَاجغ الالؼامُت ؤو ٗاهذ صَاجغه يحر
ً
مىخكمت بدُث ًخهظع الىْىٍ نلى خُٓٓت مغٖؼه اإلاالي ،حاػ للٓػاء انخباعه مخُالؿا بالخٓطحر َُهاْب بالخبـ
ً
مضة ال جخجاوػ الؿيخحن وَٓا إلاا هطذ نلُه اإلااصجحن (  )334 /331مً ْاهىن الهٓىباث اإلاطغي.
وٍالخل هىا ؤن اإلاشغم اإلاطغي ْض شضص في مهاْبت الخاحغ اإلاُلـ بالخٓطحر ،بسالٍ اإلاشغم اللُبي الظي
حهل الهٓىبت ال جخجاوػ الؿىت الىاخضة.
الفسع الثاوي :الجزاءاث املدهيت
هىإ حؼاء مضوي نلى نضم مؿ ٚالضَاجغ ؤو نضم اهخكامها بط حهخبر الضَاجغ اإلاىخكمت حجت في الازباث ؤمام
الٓػاء إلاطلخت الخاحغ ،ونضم مؿ ٚالخاحغ لهظه الضَاجغ ؤو مؿ٘ها بؿغٍٓت يحر مىخكمت ًدغمه مً هظه اإلاحزة .لظلٚ
َإن الجؼاءاث اإلاضهُت جخلخظ في آلاحي:

1

 -نشر هذا القانون فً مدونة التشرٌعات ،مؤتمرالشعبالعام(سابقا)،العدد الرابع ،السنة العاشرة ،بتارٌخ 3030/1/35
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ً
أوال:ؤن الجؼاء اإلاضوي ًخمثل في ؤن الضَاجغ الخجاعٍت يحر اإلاىخكمت ال جٙىن حجت في ؤلازباث ،وبالخالي ًجب نلُه
ً
ؤن ًثبذ صنىاه ججاه زطمه بدؿب ما بطا ٗان جاحغا ؤو يحر جاحغ وٍدغم هُؿه مً وؾُله ؾهلت ًمً٘ الاؾدىاص اليها
في الازباث ،ؤي ؤن الضَاجغ الخجاعٍت يحر اإلاىخكمت ال جٙىن حجت في الازباث.
ً
ثاهيا:ؤن نضم اهخكام هظه الضَاجغ ٌهغع ضاخبها بلى ؤن مطلخت الػغاثب جُغع نلُه غغاثب
ً
حؼاَُت.وبالخالي يحر مهخمضة نلى ؤي ؤؾاؽ هكغا ألن نضم اهخكام الضَاجغ ٌش٘ ٚفي خؿً هُت الخاحغ ،وال ٌؿخؿُو
ً
ً
َّ
الخاحغ الخكلم مً طل ٚؾبٓا لٓاهىن غغاثب الضزل ،بال بطا ٗان هظا الخكلم ماٍضا بالضَاجغ والخؿاباث الخجاعٍت.
ً
ً
ثالثاً :دغم الخاحغ مً محزة الطلر الىاقي مً ؤلاَالؽ وَٓا إلاا وعص في اإلااصة ( )985مً الٓاهىن الخجاعي اللُبي،
والتي حهؿي هظه اإلاحزة للخاحغ خؿً الىُت ،ومً مكاهغ خؿً الىُت مؿ ٚالضَاجغ الجاعٍت بطىعة مىخكمت إلاضة
ؾيخحن ،وبالخالي بطا لم ًمؿ ٚالخاحغ هظه الضَاجغ ؤو ؤمؿ٘ها ولً٘ بطىعة يحر مىخكمت َةهه لً ٌؿخُُض مً هظه
اإلاحزة.
الخاجمت:
لٓض ؤهخم ْاهىن اليشاؽ الخجاعي اللُبي بىغىح بإمغ الخاحغ والتزاماجه ،بدُث حهغع إلاهنى الخاحغ و ما ًخهلٔ
ً
ً
َّ
به مً ؤخٙام و التزاماث ،طل ٚؤن اإلاشغم اللُبي وغو ؤخٙاما ال جؿبٔ الا نلى مً جثبذ له هظه الطُت ْاهىهاَ ،سظ
الخجاع بدٓىّ وخملهم بالتزاماث ال ًخمخو بها وال ًخدملها ؾىاهم ،ومً هظه الالتزاماث الالتزام بمؿ ٚالضَاجغ
ً
الخجاعٍت ؾىاء ٗان الخاحغ َغصا ؤم شغٖت.
وْض نغغىا إلاؼاًا وؤهىام هظه الضَاجغ وؾغٍٓت جىكُمها و ُُُٖت الاؾخُاصة منها في الازباث ؾىاء إلاطلخت الخاحغ
ؤو غض مطلخخه ،وبُان ُْمتها في الازباث ،مً زال ٛاؾخهغاع الىطىص الىاعصة في الٓاهىن اللُبي ومٓاعهتها بالٓاهىن
اإلاطغي لبُان اوحه الٓطىع لخُاصيها ،واوحه الطىاب للخإُٖض نليها و الاؾخُاصة منها .ومً زال ٛهظا البدث وهغع
ً
ألهم الىخاثج و الخىضُاث التي جىضلىا بليها وَٓا إلااًلي:
ً
أوال :الىخائج:
.1

ٌهض التزام الخاحغ بةمؿإ الضَاجغ الخجاعٍت مً ؤهم الالتزاماث الىاْهت نلى ناجٔ الخاحغ

.2

ً
ًُغع هظا الالتزام نلى ٗل جاحغ اخترٍ الُٓام بمماعؾت الهمل الخجاعي ،ؾىاء ٗان َغصا

ً
هكغا إلاا ًدٓٓه هظا الالتزام مً مؼاًا له وللًحر وللضولت في آن واخض.

ؤو شغٖت مهما ٗان حجم عؤؽ ماله اإلاؿخًل في الخجاعة في قل الٓاهىن اللُبي ،بِىما ًُغع اإلاشغم اإلاطغي
هظا الالتزام نلى مً ًؼٍض عؤؽ ماله اإلاؿخًل في الخجاعة نً نشغًٍ الِ حىُت مطغي.
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ً
جدىىم الضَاجغ الخجاعٍت بلى صَاجغ ججاعٍت الؼامُت ،وصَاجغ ججاعٍت ازخُاعٍتَ ،ػال نً الؼام

اإلاشغم للخاحغ باالخخُاف باإلاغاؾالث و اإلاؿدىضاث اإلاخهلٓت بخجاعجه مضة مدضصة مً الؼمً للغحىم بليها
نىض الخاحت.
.4

ؤن ُْمت الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث حؿخمض مً صعحت اهخكامها ومضي صخت ما صون بها

مً بُاهاث ،لظا وغو لها اإلاشغم اللُبي واإلاطغي ْىانض تهضٍ الى اهخكام الضَاجغ الخجاعٍت و ؾغّ الغحىم
بليها نلى الخجاع الالتزام بها.
ؤنترٍ الٓاهىن للضَاجغ الخجاعٍت بذجُت في الازباث زغج َيها نً خ٘م الٓىانض الهامت،
.5
ً
خُث حغث الهاصة في اإلاىاػناث الخجاعٍت نلى اؾخسضام الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث وَٓا إلابضؤ خغٍت
الازباث في اإلاىاص الخجاعٍت .وجسخلِ حجُت الضَاجغ الخجاعٍت في الازباث بازخالٍ مغٖؼ الخاحغ في الضنىي،
وٖظل ٚبازخالٍ زطم الخاحغ.
ً
ثاهيا:الخىصياث:
.1

هىص ي اإلاشغم اللُبي ؤن ًٓخُي ؤزغ اإلاشغم اإلاطغي وٍىظ نلى الؼام مً ًخجاوػ عؤؽ ماله

اإلاؿدثمغ في الخجاعة ( )20000صًىاع ،بمؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت ،خُث ؤن الؼام مً ًٓل عؤؽ ماله نً هظا
الٓضع َُه ؤعهاّ له ،ونضم مالءمت جٙالُِ و ؤنباء مؿ ٚالضَاجغ الخجاعٍت مو طل ٚالدجم اإلادضوص.
.2

هىص ي اإلاشغم اللُبي بإن ًىظ نلى ؤن اإلاهامالث الخجاعٍت التي ًضونها مؿخسضمى الخاحغ في

صَاجغه الخجاعٍت ،جٙىن لها هُـ الدجُت للُٓىص التي ًضونها الخاحغ بىُؿه ختي ًثبذ اله٘ـ.
.3

هىص ي اإلاشغم اللُبي بإن ًسُؼ مضة الاخخُاف باإلاغاؾالث والبرُْاث اإلاخهلٓت بالخجاعة

إلاضة زمـ ؾىىاث َٓـ ،وؤن ٌهؿي للطىع اإلاإزىطة ننها هُـ حجُت الاضل نلى يغاع ماَهل اإلاشغم
اإلاطغي ،إلاا لظل ٚمً ؤهمُت في جسُُِ الهبء نلى الخجاع.
.4

هىص ي اإلاشغم اللُبي بإن ًخضزل بىغو غىابـ جدضص بشٙل مُطل ُُُٖت ؤمؿإ

اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت و الضَاجغ الخجاعٍت في شٙل ال٘ترووي ماعزت ومغْمت ،زاضت بهض ؤْغاعه إلاشغونُتها
وانؿائها هُـ حجُت الضَاجغ الخٓلُضًت.
.5

هىص ي اإلاشغم اللُبي ؤن ًىظ نلي الضَاجغ الخجاعٍت التي جمؿ٘ها الشغٗاث الخجاعٍت

والؾُما الشغٖت اإلاؿاهمت غمً الٓىانض اإلاىكمت للضَاجغ الخجاعٍت ،ولِـ غمً الٓىانض الخاضت بخلٚ
الشغٗاث.
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املساجع:
ُ
اوال :الكخب و السشائل العلميت:
.1

ص .ؤهىعؾلؿانْ،ىانضالازباجُُاإلاىاصاإلاضهُتوالخجاعٍت،صعاؾتمٓاعهت،،الضاعالجامهُتللؿبانت،بحروث،

.1984
.2

ص .ؾامُهبضالباُْابىضالرْ،اهىهاالنما،ٛالؿبهتالثاهُت،صاعالنهػتالهغبُت،مطغ.2004/2003،
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إدارة املخاطر في امليشأث الصىاعيت الكيميائيت في قطاع غزة
"قطاع مصاوع املىظفاث:"دراشت حالت
Risk Management in Chemical Industrial Plants in Gaza Strip
"Case Study: Detergent Factories Sector"

 غزة-  جامعت فلصطين-  كليت الهىدشت. منى محمىد الصعىد محمد محمد املغير،هظام محمىد ألاشقر

: امللخص
،ىاهين و اإلاٗاًير اإلاغجبُت بالؿالمت والصخت اإلاهىُت٣ُمُاثُت ومضي الالتزام بال٨٘ الخالي إلايكأث الهىاٖاث ال٢ذ الضعاؾت البدثُت بلى صعاؾت الىاٞهض
ي وٟض جم اٖخماص اإلاىهج الىن٢ و،ُمُاثُت٨ في اإلاهاو٘ ال٤غاع خضور الخىاصر والخغاث٨لت البدثُت مً ج٩ض بغػث اإلاك٢و.ووي٘ الخُِ وؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت
ما اجطح بإن٦ ،اثٟٓبيرة في مهاو٘ اإلاى٦  ججاوػاث٥وؤْهغث الىخاثج ؤن هىا.جؼء مهم مً الضعاؾت٦ ابلت٣ واؾخسضام ؤصاة اإلا،بل الباخثين٢ ًالخدلُلي م
٠بت هظه اإلاهاو٘ التي جهى٢ض ؤوص ى الباخثىن بًغوعة مخابٗت ومغا٢ و،ير اإلاغزهتٚ ٘ الخض ألاصوى مً مٗاًير الؿالمت وزانت اإلاهاو٤ُ ٖضم جُب٥هىا
.ؼةٚ ُٕا٢ غوى ٖلىٟغى مؼٍض مً الًغاثب إلاا حٗاهُه هدُجت الخهاع اإلاٞ ً صون٨ٖلى ؤجها ميكأث زُغة ول
،  الؿالمت والصخت اإلاهىُت،اثٟٓ مهاو٘ اإلاى،ُمُاثُت٨ اإلايكأث الهىاُٖت ال،اًاث الخُغةٟ الى، اإلاىاص الخُغة، بصاعة اإلاساَغ:الكلماث املفخاحيت
.ؼةٚ ُٕا٢

Abstract:
The research study aimed to study the current status of chemical industrial plants in Gaza Strip, the
extent of commitment to the laws and standards related to occupational safety and health and to develop
appropriate plans and procedures. The research problem has emerged from the recurrence of accidents and
fires in chemical factories. The analytical descriptive approachwas adopted by the researchers and the
interview tool was used as an important part of the study. Findings indicate that there are significant
excesses in the detergent factories and the failure to apply the minimum standards of safety, especially the
unlicensed factories. The researchers recommended the need to follow up and monitor these factories, which
are classified as dangerous facilities but without imposing more taxes because of the suffering caused by the
siege imposed on Gaza Strip
Keywords: Risk Management, Hazardous Substances, Hazardous Wastes, Chemical Industrial Plants,
Detergents Factories, Occupational Safety and Health, Gaza Strip.
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املقدمت:
حٗخبر الهىاٖاث الُ٨مُاثُت ؤبغػ مجاالث الُ٣إ الهىاعي الٟلؿُُني،خُث بهه ٌٗخبر مً ؤهم اإلاىخجاث
اإلاؿتهل٨ت مً ٢بل اإلاىاَىين؛ بط ؤجها مً الهىاٖاث التي جميزث بها ٞلؿُين مىظ ال٣ضم زانت جهيُ٘ اإلاىٟٓاث في
هابلـ ،و٢ض جُىعث ألاٖما ٫الهىاُٖت بهىعة مدؿاعٖت لخىا٦ب الخ٣ضم الٗملي والخ٨ىىلىجي وجىىٖذ ألاوكُت
الهىاُٖت ما بين نىاٖت اإلاىٟٓاث وألاصوٍت والُٗىع ومؿخدًغاث الخجمُل ،و البتر وُ٦ماوٍاث وؤلاؾٟىج والجلىص
واإلاُاٍ والبُاعٍاث وألاؾمضة واإلابُضاث الخكغٍت و الؼعاُٖت وٚيرها.1
بن الخهيُ٘ الظي ال ًخىا ٤ٞم٘ جىٞير بحغاءاث ألامان والؿالمت اإلاهىُت جىدكغ ُٞه اإلاساَغ والخىاصر ٧الخغاث٤
والخىاصر الُ٨مُاثُت التي جخىلض ٖنها الٛاػاث الؿامت والخغاعة الهاثلت والً ،ِٛمما ًدؿبب في جل ٠اإلامخل٩اث
وبلخا ١الًغع ببيُت اإلايكأث الهىاُٖت زهىنا الخدخُت منها ،2بن اجبإ ؤلاحغاءاث الؿلُمت و ٤ٞلىاثذ ألامً
والؿالمت الٗامت ٌؿاهم في خ ٟٔالبِئت والٗاملين مً الخٗغى للمساَغ الُ٨مُاثُت الىاججت ًٖ اليكاَاث
الهىاُٖت ،وعٚم ؤلاحغاءاث الى٢اثُت التي ًدبٗها ؤصخاب اإلايكأث بال ؤن الٗضًض مً اإلاىاص الُ٨مُاثُت جخدغع هدُجت
الخٗامل الخاَئ ؤو ؾىء الخسؼًٍ.3
ً
بن بصاعة الخىاصر الخُغة الىاقئت في اإلايكأث الهىاُٖت حٗخبر مً ألاػماث التي جخُلب ؤو٢اجا ٦ثيرة إلاٗالجتها
والاؾخجابت والؿُُغة ٖليها وطل ٪و ٤ٞالخىام الُ٨مُاثُت للمىاص اإلاخضاولت في جل ٪اإلايكأث و٢ض حٗغيذ بخضي
ميكأث الخهيُ٘ الُ٨مُاجي واإلاىاص البالؾدُُ٨ت بلى خغٍ ٤ضخ اؾخمغ الٗمل في الؿُُغة ٖلُه مضة  13ؾاٖت ٖمل
مخىانلت .4و٢ض اؾتهضٞذ ٢ىاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي الٗضًض مً اإلاهاو٘ اإلادلُت زال ٫الاٖخضاءاث الٗؿ٨غٍت ٖلى
ُ٢إ ٚؼة بال٣ه ٠والخجغٍ ٠والخضمير مما حؿبب في وكىء الخغاث ٤واهدكاع اإلاساَغ ٖلى البِئت اإلادُُت بها ،وزانت
مهى٘ خبىف للمىٟٓاث وٖلُىة للبالؾدُ ٪والٗضًض مً اإلايكأث اإلاىاحغ ووعف الخضاصة واإلاساَغ.5بن اإلاساَغ
الؿاب٣ت وألايغاع الىاججت ٖنها جخُلب مً الٗاملين مٗغٞت آلُاث الخٗامل م٘ اللىاثذ الٗاإلاُت للمىاص الخُغة والتي
ؤهمها ؤوعا ١بُاهاث الؿالمت( ،(SDSبٛغيخدضًض الخضزالث الى٢اثُت والٗالحُت اإلاىاؾبت لها.

1االحتاد العام للصناعات الكيميائية .قطاع الصناعات الكيميائية .غزة .فلسطني8108(.م).ص.0
Asante-Duah, K. Public Health Risk Assessment for Human Exposure to Chemicals (Vol. 27). Springer.2017.

2

3منظمة الصحة العادلية " . WHO ،ادلواد الكيميائية اخلطرة على صحة اإلنسان والبيئة" .ادلكتب اإلقليمي لشرق ادلتوسط ادلركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة.
عمان .األردن8112( .م).
4زلمد ،ادلغري " مؤشرات تقييم وإدارة ادلخاطر يف ادلنشآت الصناعية بقطاع غزة " رللة العلوم اذلندسية وتكنولوجيا ادلعلومات .اجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث.
العدد الثاين .اجمللد الثاين .غزة .فلسطني8108( .م) .ص.6
5ادلديرية العامة للدفاع ادلدين " .مهام االستجابة خالل عدوان 8102م"وحدة التخطيط والتطوير .غزة .فلسطني.)8102( .
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 -2-1مشكلت الدراشت وحصاؤالتها:
ْهغث اإلاك٩لت البدثُت مً آلازاع الىاحمت ٖلى ج٨غاع الخىاصر والخغاث ٤في اإلاهاو٘ طاث الاؾخسضاماث
الُ٨مُاثُت،وما ناخبها مً ؤٗٞا ٫حؿببذ في اهٟجاع ؤو حؿغب الُ٨ماوٍاث الؿامت٩ٞ .ان ال بض مً ٖمل بَاع جىُٖت
وجث ٠ُ٣للٗاملين في ُُٟ٦ت مىاحهت الخىاصر الُ٨مُاثُت ،وٍم ً٨نُاٚت اإلاك٩لت في الؿاا ٫الغثِـ الخالي:
ما هي مخاطر امليشأث الصىاعيت الكيميائيت وخاصت مصاوع املىظفاث في قطاع غزة؟
وجخٟغٕ مىه ألؾئلت الٟغُٖت الخالُت:
ؤ -ما هي ألازُاع الىاقئت ًٖ مهاو٘ اإلاىٟٓاث؟
ب -ما هي ُُٟ٦ت بصاعة الىٟاًاث واإلاىاص الخُغة في اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت ؟
ث -ما هى وا ٘٢جُبُ ٤ال٣ىاهين و اللىاثذ اإلاخٗل٣ت باإلايكأث الخُغة ؟
ر -ما ؤهم اإلاسلٟاث واإلالىزاث الىاججت ًٖ اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت وً ٠ُ٦خم الخٗامل مٗها؟
 -3-1ؤهداف الدراشت:
هضٞذ الضعاؾت لبُان جإزير مهاو٘ الُ٨ماوٍاث ،وزانت مهاو٘ اإلاىٟٓاث ٖلى البِئت اإلادُُت و ٤ٞمٗاًير
جدلُل اإلاساَغ وونٟها ،مما ٌؿاٖض في الخد٨م الٟٗا ٫باإلاساَغ والؿُُغة ٖليها ،وطل ٪ألحل الخض مً ألايغاع
الىاقئت ًٖ اإلايكأث الهىاُٖت وزانت ال٣غٍبت مً اإلاؿا ،ً٦وؾى جد ٤٣الضعاؾت ألاهضا ٝالخالُت:
ؤ -صعاؾت ألاوكُت الهىاُٖت في ميكأث جهيُ٘ اإلاىٟٓاث ،وؤزغها الؿلبي ٖلى البِئت اإلاجاوعة.
ب -بُان مضي جُبُ ٤ألاهٓمت واللىاثذ زال ٫الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة.
ث -ا٢تراح زُت َىاعت إلزالء اإلاهاو٘ هدُجت الخغاث.٤
 4-1ؤهميت الدراشت:
 1.4.1ؤهميت علميت :حٗخبر صعاؾت بصاعة اإلاساَغ مً الهمىماإلاٗانغة التي هي بداحت بلى مؼٍض مً البدث،
وحؿاهم في ن٣ل مهاعة الباخثين في مجا ٫جسهههم ألا٧اصًمي.
 2-4-1ؤهميت جطبيقيت :مً اإلام ً٨ؤن حؿاهم هظه الضعاؾت في مؿاٖضة نىإ ال٣غاع في ٞهم مساَغ ميكأث
الخهيُ٘ الُ٨مُاجي وزانت اإلاىٟٓاث مما ٌٗمل ٖلى ج٣لُل ألازُاع اإلادخملت.
 -5-1مىهجيت البحث:
جم اٖخماص اإلاىهج الىنٟي في هظه الضعاؾت والظي ًه ٠اإلاىاص والىٟاًاث الخُغة ،والؿالمت والصختاإلاهىُت
لألٞغاص ،واإلاىهج الخاعٍخي الظي ًدضص مؿاعاث الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة والاجٟاُ٢اث الضولُت ،واإلاىهج الخدلُلي الظي
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ًدلل مساَغ اإلايكأث ٖالُت الخُىعة ومنها اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت ،وجم الاٖخماص ٖلى اإلا٣ابالث لجم٘ البُاهاث ٦إصاة
عثِؿُت مً مهاو٘ اإلاىٟٓاث.
 -6-1مصطلحاث الدراشت:
 1-6-1املخاطر الصىاعيت :هي الٗىامل الؿلبُت التي ٖلى البِئت الهىاُٖت٣ٞ ،ض جدؿبب في بٖا٢ت اليكاٍ
الهىاعي ،وٍم ً٨ؤن جلخ ٤الًغع في اإلاىاعص البكغٍت واإلااصًت واإلامخل٩اث،و٧اٞت ألانى ٫في اإلايكإة والبِئت الُبُُٗت
الخاعحُت.1
 2-6-1الصالمت الصىاعيت :هي مجمىٖت ؤلاحغاءاث ،والاخخُاَاث الى٢اثُت اإلاخبٗت في الخسُُِ والخهمُم
وؤلاقغا ٝو الخىُٟظ و الدكُٛل والهُاهت لًمان ؾالمت اإلايكإة الهىاُٖت والٗاملين ٞيها،والاَمئىان ٖلى ٟ٦اءة
ؾير الٗمل.2
 3-6-1الخعريف إلاجرائي ملخاطر املصاوع الكيميائيت :هي اخخما ٫حٗغى الٗاملين والبِئت واإلامخل٩اث للًغع
هدُجت الخضاوٚ ٫ير الؿلُم للمىاص الُ٨مُاثُت صازل اإلاهى٘.
ً
 -4-6-1املىاد الخطرة :اإلاىاص ؤو مغ٦باث اإلاىاص طاث الخهاثو الُ٨مُاثُت الخُغة التي حك٩ل يغعا ٖلى
البِئت ،مثل(:اإلاىاص الؿامت ،واإلاىاص اإلاكٗت ،واإلاىاص اإلاٗضًت بُىلىحُا ؤو اإلاىاص ال٣ابلت لالهٟجاع ؤو الاقخٗا.3٫
-5-6-1املىاد الكيميائيت الخطرة :هي مىاص ُ٦مُاثُت جخه ٠بؿمُتها ؤو ٢ابلُتها لالهٟجاع ،ؤو طاث زهاثو
ؤزغي ًم ً٨ؤن ًىجم ٖنها يغع ٖلى صخت البكغ ؤو البِئت.4
 -6-6-1الىفاياث الخطرة:هي التي جدمل زانُت زُغة ؤو ؤ٦ثر،مثل ال٣ابلُت لالقخٗا ٫ؤو الخإ٦ؿض ؤو
الؿمُت،ؤو ؤن ج٩ىن مٗضًت ؤو مؿببت للخأ٧ل ؤو ؾامت للبِئت .5
 -7-1الدراشاث الصابقت:
 1.7.1دراشت (اإلاٛير2018 ،م) ،بعىىان" :مؤشراث جقييم وإدارة املخاطر في امليشأث الصىاعيت بقطاع غزة"
هضٞذ الضعاؾت لخدضًض ماقغاث التي ًم ً٨بؾ٣اَها ٖلى الُ٣إ الهىاعي في مجا ٫الؿالمت والصخت
اإلاهىُت ،وجُُ٣م وبصاعة اإلاساَغ بما ًخىاءم م٘ اإلاٗاًير اإلادلُت وجُبُ ٤الدكغَٗاث والىٓم التي جضٖم جىٞير ٧اٞت
1بالل ،الطحان" .هندسة السالمة الصناعية" .الطبعة األوىل .عمان .األردن .دار زهران للنشر والتوزيع (8118م) .ص.21

 2عبدالرمحن ،العمرو " .السالمة العامة ودور البلديات يف حتقيها"  .الندوة األوىل للسالمة والوقاية من األخطار .،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية0991( .م).
3تشريعات بيئية فلسطينية .قانون رقم ( )7بشأن البيئة .السلطة الوطنية الفلسطينية .فلسطني .لسنة 0999م .ص.8
4وزارة التجارة و االستثمار السعودية./https://mci.gov.sa/LawsRegulations .تاريخ االسرتداد 8108م ،من وزارة التجارة و االستثمار السعودية( .ديسمرب,
8102م).
5
األمم ادلتحدة حلماية البيئة  .اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود0991(. UNEP.م).
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بحغاءاث الخماًت والؿالمت مً اإلاساَغ لالعج٣اء بمؿخىٍاث الخٟخِل .لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝاٖخمض الباخث اإلاىهج الىنٟي
و الخدلُلي اإلابني ٖلى حم٘ البُاهاث التي جه ٠اإلاك٩لت و جدللها مً ؤحل الىنى ٫لىخاثج ججُب ٖلى حؿائالث
الضعاؾت.
ؤْهغث الضعاؾت ٢لت ويٗ ٠اإلااقغاث الىَىُت لخىاصر اإلايكأث اإلاىحىصة لضي الجهاث اإلاسخهت ،وٖضم
اٖخماص همىطج وَني ًسخو بخدلُل وجُُ٣م اإلاساَغ ل٩اٞت اإلايكأث وزانت الهىاُٖت منها ،وؤونذ الضعاؾت بًغوعة
جُٟٗل البدث الٗملي في مجا ٫بصاعة وجُُ٣م اإلاساَغ في الُ٣اٖاث الىَىُت اإلاسخلٟت ،واٖخماص الىماطج الخانت
بٗملُاث جُُ٣م ؤلاحغاءاث الى٢اثُت والخصخُدُت للميكأث الهىاُٖت في ُ٢إ ٚؼة.
 1.7.2دراشت (ال٣غوي2010 ،م) ،بعىىان" :املخاطر الصىاعيت في اململكت العربيت الصعىديت في ضىء
املقاييض والخجارب الدوليت"
هضٞذ الضعاؾت بلى صعاؾت جىػَ٘ اإلاساَغ الهىاُٖت في اإلايكأث الهىاُٖت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ومضي
جُبُ٣ها لخُُ٣م اإلاساَغ الهىاُٖت و ٤ٞاإلاٗاًير الضولُت للمساَغ البُئُت و ٦كٟها .وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً مؿئىلي
ً
الؿالمت في اإلايكأث الهىاُٖت الخانت باإلاضًىت الهىاُٖت ألاولى والثاهُت بالغٍاى و بل ٜحجم الُٗىت ٞ 239غصا.
بُيذ الضعاؾت ؤن اإلاساَغ الهىاُٖت مً خُث ج٨غاع و٢ىٖها في اإلايكأث الهىاُٖت حاءث ٖلى الخىالي :اإلاساَغ
الُ٨مُاثُت زم اإلاساَغ الصخُت ،وؤونذ الضعاؾت بًغوعة وحىص مباصعة مخباصلت بين اإلايكأث ومغا٦ؼ البدىر
بالجامٗاث لالؾخٟاصة مً ألابدار الخُبُُ٣ت في مجا ٫يبِ اإلاساَغ الهىاُٖت.
 1.7.3الخعقيب على الدراشاث الصابقت:
هىا٢ ٥لت في الضعاؾاث اإلاخسههت في جُُ٣م وبصاعة اإلاساَغ في ميكأث الهىاٖاث الُ٨مُاثُت ،ول ً٨ؤٞاصث
صعاؾت (اإلاٛير2018 ،م) في بُان اإلااقغاث التي جم الاٖخماص ٖليها في جُُ٣م اإلاساَغ و ٤ٞالىماطج اإلا٣ترخت ،ومً صعاؾت
ال٣غوي في بزغاء ؤصبُاث الضعاؾت.
 .2املىاد والىفاياث الخطرة
بن ٖضم الاؾخسضام الؿلُم للمىاص الخُغة ًلخ ٤الًغع بالبِئت اإلادُُت واإلاىاعص البكغٍت ،وٍيخج ًٖ ٖملُاث
الخهيُ٘ والخىمُت الٗضًض مً اإلاىاص الؿامت والخُغة التي جخُلب َغٍ٣ت حٗامل جدؿم بدماًت الٗاملين والاؾخضامت
ً
للمىاعص واإلايكأث ،و٢ض ويٗذ اإلاىٓماث الضولُت ٖضصا مً اإلاٗاًير التي حؿاٖض في الؿُُغة ٖلى اإلاساَغ ويبِ
مؿخىٍاث الخلىر البُئي الىاقئت ًٖ الخهيُ٘ الُ٨مُاجي.
 2.1الاجفاقاث واملعاهداث الدوليت املىظمت للمىاد والىفاياث الخطرة:
بٗض الثىعة الهىاُٖت بضؤ الاهخمام باإلاساَغ الىاججت ًٖ نىاٖت الُ٨ماوٍاث و الخٗامل آلامً مٗها وم٘ هٟاًاتها
الخُغة ،بط جم ٖ٣ض وببغام ٖضة اجٟاُ٢اث ومٗاهضاث صولُت والاجٟاٖ ١لى جىُٟظ مجمىٖت مً البرامج مً زال٫
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مىٓماث صولُت مثل البى ٪الضولي ومىٓمت ألامم اإلاخدضة للبِئت (.)UNEPومً ؤهم الاجٟاُ٢اث :عٍى 1992م ،باػ٫
1992م ،عوجغصام 2013م ،وؾخى٦هىلم 2002م ،وجًاٞغث الجهىص الضولُت الجساط ؤلاحغاءاجالتي حؿاهم في الخ٣لُل مً
اإلاساَغ الىاقئت ًٖ الُ٨ماوٍاث.1
 2.2املىاد الخطرة:
حؿخسضم اإلاىاص الخام الخُغة ٖلى هُا٦ ١بير وبهىعة مًُغصة ً٦غوعة ملخت لخلبُت خاحت اإلاجخم٘
الٟلؿُُني ومخُلباجه الخىمىٍت في اإلاجاالث الؼعاُٖت و الهىاُٖت والخضمُت.2و٢ض ٖغٞتها مىٓمت ألاوقا ألامغٍُ٨ت
ً
ً
()OSHA,2018بإجها مىاص ُ٦مُاثُت ج٩ىن ٖىانغ ؤو مغ٦باث ؤو الازىين مٗا ج٨ؿبها زهاثو زُغة وجازغ ؾلبا ٖلى
ؤلاوؿان والىؾِ اإلادُِ بها ،وجمخاػ بؿمُتها وؾغٖت اقخٗالها ووكاَها الُ٨مُاجي .3وٍخٗل ٤بظل ٪جهيُ٘ وجضاو٫
وه٣ل وجسؼًٍ ٦مُاث مخٟاوجت مً اإلاىاص الخُغة التي جسخل ٠زُىعتها وجخٟا٢م ٖىض جىاحض ؤهىإ مخٗضصة منها في م٩ان
واخض ،و٢ض ًىجم ًٖ طل ٪ؤزُاع حؿُمت ٖلى ألاٞغاص وصختهم وممخل٩اتهم والبِئت اإلادُُت.4
جًم اإلاىاص الخُغة ٢ىاثم مً اإلاىاص الُ٨مُاثُت التي حؿاهم في اهدكاع اإلاساَغ ٖىض جضاولها وجازغ ٖلى صخت
اإلاجخم٘ والبِئت ،وٍم ً٨خهغها يمً ما ٌؿمى مجمىٖت اإلاساَغ الؿبٗت وهي :الخغاعة ،الخإزيراث اإلاُ٩اهُُ٨ت ،اإلاىاص
الؿامت ،اإلاىاص ألا٧الت ،اإلاىاص الخاه٣ت ،اإلاىاص اإلاكٗت ،اإلاىاص الخُىٍت اإلامغيت.5
 2.2.1جصييف املىاد الخطرة:
اهخمذ اللجىت الا٢خهاصًت باألمم اإلاخدضة بإوعوبا ،بالٗضًض مً البروجى٧ىالث التي حؿاهم في بجبإ آلُاث
ً
ً
واضخت جخىاءم م٘ جهيُ ٠مساَغ اإلاىاص الُ٨مُاثُت والتي ٖغٞذ ٖاإلاُا باؾم الىٓام اإلايؿٖ ٤اإلاُا لخهيُ ٠اإلاىاص
الُ٨مُاثُت ووؾمها ،6بط ٧ان مً ؤهضا ٝهظا الىٓام الٗالمي اإلاىخض لخهيُ ٠اإلاىاص الُ٨مُاثُت ( )GHSيمان بجاخت
اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باألزُاع اإلااصًت والؿمُت مً اإلاىاص الُ٨مُاثُت بُٛت حٗؼٍؼ خماًت صخت ؤلاوؿان والبِئت ؤزىاء جضاو٫
ً
وه٣ل واؾخسضام جل ٪اإلاىاص ،وٍىٞغ ؤؾاؾا لخيؿُ ٤ال٣ىاٖض واللىاثذ الخانت باإلاىاص الُ٨مُاثُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي
وؤلا٢لُمي والٗالمي ،بط نىٟذ اإلاىاص الخُغة بلى حؿ٘ مجمىٖاث مً 1بلى  9و٢ض ٢ؿمذ اإلاجمىٖاث بلى مجمىٖاث
ٞغُٖت و٣ٞا لخهاثهها وصعحت زُىعتها.7
 1ادلديرية العامة للدفاع ادلدين " .الوقاية من سلاطر ادلواد اخلطرة" .قسم الربامج و ادلناهج .وزارة الداخلية و األمن الوطين الفلسطيين8102( .م) .ص.6
 2ادلديرية العامة للدفاع ادلدين .ادلرجع السابق .ص .3
3صباح أبوشرخ" .واقع إدارة ادلواد اخلطرة يف قطاع غزة حالة دراسة القطاع الدوائي" .غزة :رسال ماجستري غري منشورة اجلامعة االسالمية -بغزة -عمادة الدراسات
العليا.)8102(.
4

United Nations. Economic Commission for Europe. Secretariat. "Globally Harmonized System of Classification and
)Labelling of Chemicals (GHS)". United Nations Publications. . (2017
5

ادلديرية العامة للدفاع ادلدين .ادلرجع السابق .ص.33

6

INDUSTRY.GOV.AU | DFAT.GOV.AU.. Hazardous Materials Management eading Practice Sustainable Development
Program for the Mining Industry © Commonwealth of Australia. (2016). Page3.
7
United Nations. Economic Commission for Europe. Secretariat. The previous reference.
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 2.3الىفاياث الخطرة:
اإلاىاص الخُغة جهبذ هٟاًاث زُغة ٖىضما جخىٞغ ٞيها الكغوٍ اإلابِىت خؿب ق٩ل ع٢م (.1)1
ال
• يتم
استخدامها
بشكل
صحيح

ال

ال

• يتم تخزينها
بشكل
صحيح

• يتم نقلها
بشكل
صحيح

ال
• يتم
صرفها
بشكل
صحيح

شكل ( :)1الاعخباراث املخعلقت بالىفاياث الخطرة
جتزاًض مك٩لت الىٟاًاث الخُغة في ُ٢إ ٚؼة هدُجت ٖضم ٟ٦اءة بصاعتها التي حٗمل ٖلى بٖاصة جىُْٟها
واؾخسضامها زانت بٗض اقخضاص الخهاع ؤلاؾغاثُلي مىظ الٗام 2006م٣ٞ ،ض اؾتهض ٝالاخخال ٫الٗضًض مً آلُاث
حم٘ الىٟاًاث زال ٫الاٖخضاءاث الٗؿ٨غٍت ٖلى ُ٢إ ٚؼة بياٞت بلى تهال ٪آلالُاث اإلاخىٞغة هدُجت ٖضم وٞغة ُ٘٢
الُٛاع مما ؾاهم في جىٖ ٠٢ضص منها ،ومك٩لت ه٣و الخمىٍل والى٢ىص الالػم للهُئاث اإلادلُت وبصاعة حم٘ الىٟاًاث،
وٖضم جمىٍل اإلاكاعَ٘ ؤلاؾتراجُجُت اإلاخٗل٣ت بةٖاصة جضوٍغها ؤو الخسلو آلامً منها وزانت الُبُت الخُغة ،و٣ٞضان
وؾاثل ٞهل الىٟاًاث الخُغة والُ٨مُاثُت والبُىلىحُت ًٖ اإلاسلٟاث الهلبت ،مما ًخُلب جىخُض َغ ١بصاعة
الىٟاًاث ٖلى ؤؾـ ؾلُمت.2
 2.3.1إلادارة املصخدامت للىفاياث والدصلصل الهرمي لخقليل الىفاياث:
ٌٗخبر الخسلو آلامً مً اإلاسلٟاث حؼء مهم في ؤلاصاعة اإلاؿخضامت لها ول ً٨ؤهم ألاهضا ٝجخجؿض في الخ٣لُل
مً اؾخٛال ٫اإلاىاعص الُبُُٗت وطل ٪بةٖاصة اؾخسضام الىٟاًاث ،م٘ يغوعة الخظع بإجها مىاص ُ٦مُاثُت زُغة ال بض ؤن
ًخم جضاولها بٗىاًت ٞاث٣ت م٘ بصعا ٥حجم اإلاساَغ الىاججت ًٖ الخٗامل م٘ جل ٪اإلاسلٟاث.3
حٗخبر ٖملُاث الخ٣لُل مً الىٟاًاث ومى٘ الخلىر بخضي الٗملُاث الى٢اثُت في الخٗامل م٘ الىٟاًاث ٢بل
الكغوٕ في ألاؾالُب الٗالحُت وطل ٪مً زال ٫مى٘ ػٍاصة مٗضالث ج٩ىًٍ اإلالىزاث في مهاصعها ألانلُت ،زم بٖاصة

1

Gallant, B. J. (2006). Hazardous waste operations and emergency response manual. John Wiley & Sons.page36.

2سلطة جودة البيئة الفلسطينية8102( .م) " .تقرير عن حالة البيئة يف األراضي الفلسطينية احملتلة .السلطة الوطنية الفلسطينية .ص.7&6

3

Gruiz, K., Meggyes, T., &Fenyvesi, É. (Eds.). (2015). Engineering tools for environmental risk Management: 2.
Environmental toxicology. CRC Press. Page 136.
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الاؾخسضام وجضوٍغ اإلاىاص وٍالػمها الاؾخٟاصة الُا٢ت اإلاىحىصة في جل ٪الىٟاًاث الخُغة ،بط ؤهه ٢بل الخسلو منها ًخم
مٗالجتها لخ٣لُل الًغع اإلاخى ٘٢ونىله للبِئت وٍىضح ق٩ل ( )2الدؿلؿل الهغمي لخ٣لُل الىٟاًاث .21
األكثر أولوية
تخفيض

المصدر

إعادة استخدام والتدوير
إسترجاع الطاقة
آلية المعالجة

األقل أولوية

اطالقها وتصريفها إلى البيئة
شكل ( )2الدصلصل الهرمي لخقليل الىفاياث ،املصدر (Perket, 2010) :و)(Gruiz, 2014

 .3املصاوع الكيميائيت في قطاع غزة:
بن ُ٢إ الهىاٖاث الُ٨مُاثُت الٟلؿُُني ٌٗخبر مً ؤهم الُ٣اٖاث الهىاُٖت في ٞلؿُين ٧ىهه ًيخج
مىخجاث ؤؾاؾُت للمؿتهل ٪الٟلؿُُني؛بط حكير الضعاؾاث بلى ؤن الٗاثلت الٟلؿُُيُت جى %15 ٤ٟمً صزلها ٦دض
ؤصوى لخل ٪اإلاىخجاث .وجميزث بٌٗ ُ٢اٖاث الهىاٖاث الُ٨مُاثُت بك٩ل ملخىّ مدلُا وب٢لُمُا؛ مما ؾمذ بخهضًغ
بٌٗ اإلاىخجاث الى ألاؾىا ١ؤلا٢لُمُت مثل :مىخجاث ؤلاؾٟىج و الٟغقاث و مىخجاث الضهاهاث ومىاص الخىُٓ٠
ً
ومؿخدًغاث الخجمُل.وم٘ بضاًت الخهاع ٖلى ُ٢إ ٚؼة والظي ما ػا ٫مؿخمغا مىظ ٖضة ؾىىاث ؤنبذ هىا ٥جغاح٘
خاص في الا٢خهاص الٟلؿُُني بك٩ل ٖام وفي الىي٘ الهىاعي بك٩ل زام.3
ً
ؤصي الخهاع اإلاٟغوى ٖلى ُ٢إ ٚؼة ُٞمى٘ جهضًغ مىخجاث الهىاٖاث الُ٨مُاثُت زاعحُا ،مما هخج ٖىه
مك٨الث ٦بيرة ألصخاب اإلايكأث الهىاُٖت ،وطل ٪لهٗىبت الضزى ٫بلى ألاؾىا ١ؤلا٢لُمُت بؿبب بٚال ١اإلاٗابغ،
خُث ؤصي طل ٪بلى جغؾُش الاٖخماص ٖلى اإلاىخجاث ؤلاؾغاثُلُت بلى حاهب اإلاىخجاث التي ًخم اؾخيراصها مً الخاعج
بك٩ل ٦بير ً
حضا ،وبالخالي نٗىبت بُ٘ اإلاىخجاث الٟلؿُُيُت؛ مما ؤصي بلى ج٨ضؾها في الؿى ١اإلادلي وز ٌٟبهخاج هظه
اإلاهاو٘ للمىخجاث الُ٨مُاثُت ،وخضور يمىع لهظه الهىاٖاث .و٢ض ٢ام الاخخال ٫في الؿىىاث ألازيرة بخضمير ٖضص
1

Perket, C. (2010). Improving the Waste Management Hierarchy ‘The Sustainability Hierarchy’. The Envirobiz Group: The
Envirobiz Group. Persson, A. and Sjöstedt, M.(2012)‘Responsive and Responsible Leaders. page 6.
2
Gruiz, K., Meggyes, T., &Fenyvesi, É. (Eds) . The previous reference .page 138.

 3االحتاد العام للصناعات الكيميائية .ادلرجع السابق ص.0
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٦بير مً اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت زهىنا زال ٫الاٖخضاءاث الٗؿ٨غٍت الثالزت ٖلى ُ٢إ ٚؼة (2008م2012 ،م2014 ،م)
خُذ صمغ ؤ٦ثر مً  45مهىٗا.1
في ًىلُى 2016م بضؤث مك٩لت و ٠٢بصزا ٫اإلاىاص الخام جتزاًض مً اإلاٗابغ التي ٌؿُُغ ٖليها الاخخال ٫وزانت
اإلاىاص الالػمت في نىاٖت ؤلاؾٟىج و البُاعٍاث ،وٍىضح الجضو ٫ع٢م ( )1خالت الُ٣إ الُ٨مُاجي في ُ٢إ ٚؼة.
حضو ٫ع٢م ( )1خالت الُ٣إ الُ٨مُاجي في ُ٢إ ٚؼة
الصىت

عدد املصاوع املغلقت

عدد العمال

الطاقت إلاهخاجيت

2015م

11

1900

%30

2016م

18

1400

%22

2017م

24

600

%10

املصدر :الاجحاد العام للصىاعاث الكيميائيت "بياهاث غير ميشىرة".

وَٗخبر ُٚاب جُبُ ٤اإلاىانٟاث الٟلؿُُيُت ٖلى الهىاٖاث اإلاؿخىعصة مً ؤبغػ اإلاكا٧ل واإلاُٗ٣اث الىَىُت
اإلاازغة ٖلى الهىاٖاث الُ٨مُاثُت اإلادلُت ،بياٞت بلىًٗ ٠صوع ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ في يبِ الهىاٖاث
اإلادلُت واإلاؿخىعصة مً زال ٫الٟدىناث الضاثمتٖ،الوة ٖلى طل ٪الًغاثب التي جٟغى ٖلى اإلاهاو٘ بك٩ل ٖام.2
 -1-3الصالمت والصحت املهىيت الداخليت في ميشأث الصىاعاث الكيميائيت:
ًخٗغى الٗاملىن في مهاو٘ الُ٨ماوٍاث للٗضًض مً بناباث الٗمل هدُجت الخٗامل م٘ آلاالث واإلاىاص
الخُغة،ؤو ٖضم ٟ٦اءة ْغو ٝالٗمل ،وٍيخج ًٖ طل ٪ػٍاصة اخخمالُت بنابت بًٗهم باألمغاى و ؤلاناباث اإلاهىُت،
ً
ً
ول٩ل نىاٖت هىٖا مُٗىا مً الخىاصر وجسخل ٠اليؿبت مً نىاٖت ألزغي ،وفي مجا ٫الؿالمت مً بناباث الٗمل
ًخُلب مً الٗامل الالتزام بال٣ىاٖض و الخىحيهاث وؤلاحغاءاث الخانت بخجىب ؤلاناباث.
 -2-3املخاطر التي جىاجه العاملين في امليشأث الصىاعيت:
 1-2-3املخاطر الكيميائيت :وؾىاء ٧اهذ اإلااصة الُ٨مُاثُت ًٖىٍت ؤو ٚير ًٖىٍت ،ؾاثلت ؤو ٚاػٍت ؤو نلبت
ً
ً
ً
ً
ً
ٞةن جإزيرها ٖلى ؤلاوؿان ٢ض ً٩ىن ؾاما ؤو خاع٢ا ؤو مسضعا مهُجا ؤو مؿغَىا .وجضزل هظه اإلاىاص بلى الجؿم بما ًٖ
َغٍ ٤الجهاػ الخىٟس ي ؤو ًٖ َغٍ ٤الجلض ؤو الٟم.3

 1االحتاد العام للصناعات الكيميائية .ادلرجع السابق ص .8
 2االحتاد العام للصناعات الكيميائية .ادلرجع السابق ص .2
 3اميمة  ،ادلغين " .واقع إجراءات األمن والسالمة ادلهنية ادلستخدمة يف منشآت قطاع الصناعات التحويلية يف قطاع غزة" رسالة ماجستري غري منشورة .اجلامعة
االسالمية غزة .فلسطني8116( .م) .ص.20
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 2-2-3املخاطر املاديت الفيزيائيت :حكمل هظه اإلاساَغ ٧لما ًخٗل ٤بالبِئت اإلااصًت للٗاملين مثل صعحاث الخغاعة
والغَىبت والتهىٍت وؤلاهاعة والًىياء ،ومؿخىٍاث الً ِٛو ؤلاقٗاٖاث الهاصعة مً اإلااُ٦ىاث واإلاىاص ألاولُت
واإلاهىٗت ،خُث بن الخٗغى لهظه الٗىامل بمٗضالث ؤٖلى مً اإلاٗاًير التي خضصتها مىٓمت الٗمل الضولُت ؤو مىٓمت
الصخت الضولُت ًاصي بلى ؤيغاع بالٛت ٖلى صخت ؤلاوؿان ؤو بِئت الٗمل ؤو الصخت الٗامت.1
-4-2-3املخاطر البيىلىجيت:
جيخج هظه اإلاساَغ بؿبب اهدكاع ال٩اثىاث الخُت الض٣ُ٢ت و اإلاٗضًت،و ما جٟغػه مً مىاص الؿامت و َُٟلُاث
ممغيت ،وجيخ٣ل بىاؾُت الُٗام ؤو ملىزاث اإلا٩ان ؤو الٗضوي مً ألامغاى اإلاهىُت

2

-5-2-3املخاطر امليكاهيكيت :وجيخج ًٖ اإلاٗضاث وآلاالث و اإلااُ٦ىاث مثل اؾخسضاما إلاٗضاث ٚير اإلاىاؾبت ،وطاث
اإلاىانٟاث الغصًئت و الؿِئت،و ؤلاهما ٫في اؾخسضام ؤصواث و٢اًت ؤًٖاء الجؿم ال٣غٍبت مً اإلااُ٦ىاث.3
-6-2-3املخاطر الكهربائيت

:ولها ٖال٢ت بُبُٗت الخمضًضاث والٗىاػ ٫ال٨هغباثُت اإلاؿخسضمت في

اإلاهاو٘،واؾخسضام اإلا٣ابـ واإلاٟاجُذ طاث الجىصة الغصًئت التي جخل ٠بؿبب ألاخما ٫ال٨هغباثُت ،و ٦ظل ٪مساَغ
الدؿغب ال٨هغبي.4
 7-2-3املخاطر الاقخصاديت والىفصيت الاجخماعيت :وحكمل ويُٗت الٗمل (حلىؽ ؤو و٢ى ،)ٝجسُُِ اإلاغا٤ٞ
واإلاٗضاث ،الخٟاٖل بين الٗامل وآلالت ،الضزل ،الخغ٧اث اإلاخ٨غعة ،الخىاػٕ في م٩ان الٗمل ،مى ٠٢الٗمل ،ؤلاحهاص.5
 3.3مخاطر الحرائق:
جبضؤ الخغاثٖ ٤اصة مً هُا ١يُ ٤ألن مٗٓمها ًيكإ مً قغاعة نٛيرة بؿبب ؤلاهما ٫في اجبإ َغ ١الى٢اًت
مً الخغاث ،٤و ل٨نها ؾغٖان ما جىدكغ بطا لم جخم اإلاباصعة بةَٟائها مسلٟت زؿاثغ ومساَغ ٞاصخت في ألاعواح
ً
واإلامخل٩اث وألامىا ٫واإلايكأث ،وهٓغا لخىاحض ٦مُاث ٦بيرة مً اإلاىاص ال٣ابلت لالقخٗا ٫في ٧لما ًدُِ بىا وفى مسخل٠
مىا ٘٢جىاحضهاٞ .الخغٍٖ ٤باعة ًٖ جٟاٖل ُ٦ماجي ٌكمل ألا٦ؿضة الؿغَٗت للمىاص ال٣ابلت لالقخٗا.6٫
وبل ٜبحمالي الخىاصر التي حٗاملذ مٗها َىا٢م الضٞإ اإلاضوي الٟلؿُُني في اإلاهاو٘ 27خاصر خغٍ ٤في
الٗام2017م ،خُث حٗخبر ألا٢ل ول٨نها ألا٦ثر زُىعة ٖلى الٗاملين والبِئت ،و٧ان ؤ٦برها خاصزت في مهى٘ للخهيُ٘

1زلمد  ،ادلغري .ادلرجع السابق .ص.7
 2جريمي سرتانكس" .دليل ادلدير إىل الصحة والسالمة ادلهنية يف العمل" .القاهرة :رلموعة النيل العربية للنشر والتوزيع8113( .م)
 3حلمي&العفشوك ".السالمة والصحة ادلهنية".القاهرة .دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع8111( .م)
4
زلمد  ،ادلغري .ادلرجع السابق .ص .2

5

Jouda. Ahmed J.& Abed A. Schokry. "Concept paper of priorities for scientific research in occupational health and safety in
industrial sectors in the Gaza Strip". gaza. Palestine. Islamic University . (2018). P3.

 6ونس ،أمحد" .السالمة والصحة ادلهنية" كلية الزراعة .وحدة السالمة و الصحة ادلهنية وتأمني بيئة العمل مصر .جامعة دمياط8102( .م).ص.00

مجلت العلىم الصياشيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مارس/آذار  -2021املركز الديمقراطي العربي  .برلين املاهيا

400

إدارة املخاطر في امليشأث الصىاعيت الكيميائيت في قطاع غزة

هظام محمىد ألاشقر و
آخرون

الُ٨مُاجي للمىخجاث البالؾدُُ٨ت والتي اؾخمغ ٖملبها  13ؾاٖت ٖمل بهىعة مخىانلت.1لظلً ٪لؼم اجساط ؤلاحغاءاث
الاختراػٍت التي ج٣لل مً ؤزُاع خضوثها و بزماصها في ػمً ٢هير و بإصوى الخؿاثغ ،وجخمثل اإلاهمت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤
زضماث م٣اومت الخغاث ٤مً ؤزغ الخىاصر الُ٨مُاثُت في ؤلاه٣اط وؤلازماص واإلادانغة.2
 -4-3هظم الخدريب ملقاومت حرائق املىاد الكيميائيت الخطرة وإلاهقاذ:
جخًمً اإلادخىٍاث الغثِؿُت للخضعٍب ٖلى الخىاصر الُ٨مُاثُت الخُيرة ما ًلي:43
ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاع في خاالث الُىاعت.
جضعٍب ؤلاصاعة والٗاملين والجمهىع ٖلى مماعؾت مهاعة جدضي اإلاساَغ الُ٨مُاثُت و٦ظل ٪جضعٍب
خغاؽ مُٗىين إلاغا٢بت الخغاث.٤
الخضعٍب ٖلى اإلاهاعاث ألاؾاؾُت إلا٩اٞدت الخغاث ٤م٘ الاخخٟاّ بسجل الخضعٍب يمً صلُل
الخغاث.٤
الخضعٍب ٖلى مهاعاث ؤلاه٣اط في خاالث الُىاعت  ،وؤلاه٣اط في مؿاخت مدضوصة.
الخضعٍب ٖلى اإلادا٧اة الٗالُت واإلاماعؾت اإلاُضاهُت.
بحغاء مدا٧اة لدؿغب اإلاىاص الخُغة وبػالت الخلىر الُ٨مُاجي.
مغاحٗت الخضعٍب ٖلى ؤؾاؽ ؾىىي والخسُُِ له يمً ما حؿمذ به ال٣ضعة اإلاالُت للميكإة.
 .4إخالء امليشأث الكيميائيت الخطرة في حاالث الحريق والطىارئ:
ٖاصة ما جدهل الخىاصر الُ٨مُاثُت الخُغة بهىعة مٟاحئت ،لظل ٪جخُلب م٩اٞدتها ؤٖلى اإلاهاعاث اإلاهىُت
لٟغٍ ٤م٣اومت الخغاث ٤وؤلاه٣اط والٗاملين في مهاو٘ الُ٨ماوٍاث و٦ظل ٪الجمهىع وزانت اإلاىاص الُ٨مُاثُت ال٣ابلت
لالقخٗا ٫واإلاخٟجغةٞ ،بمجغص الخسلو ٚير الؿلُم لها ٢ض جدضر ٖىا٢ب وزُمت لُىا٢م ؤلاه٣اط وؤلاَٟاء ،لظل٪
ً
ٌٗخبر بحغاء الخضعٍب لظوي الٗال٢ت مهما للخض مً اإلاساَغ .5ومً بحغاءاث ؤلازالء في خاالث الخغاث ٤ؤهه في خا٫
ؾمإ حهاػ ؤلاهظاع ًجب ٖلى ٧ل الٗماٚ ٫ير اإلا٩لٟين بإٖما ٫الُىاعت مٛاصعة اإلا٩ان والظهاب بلى ؤ٢غب مسغج والبٗض
ًٖ اإلا٩ان مؿاٞت ال ج٣ل ًٖ  60متر ،واإلاٗغٞت اإلاؿب٣ت بمؿاعاث الخغوج وؤما ً٦الخجم٘ مً زال ٫زغاثِ ؤلازالء

1زلمد  ،ادلغري .ادلرجع السابق .ص.6
 2عبد اللطيف ،درويش " .إمخاد احلرائق النامجة عن ادلواد الكيميائية" .خطط وعمليات .رللة امارات األمان .العدد الرابع عشر8112( .م) .ص.0
 3خطيب وعلمي" .دليل متطلبات السالمة واألمن الصناعي بادلنشآت الصناعية واخلدمات بادلدن الصناعية" هيئة ادلدن الصناعية ومناطق التقنية .السعودية( .غري
معروف).
4

Uana, J.-l. (2016). Yua , Zuo-fu&, G Fire and Rescue Combat Technical Training System Construction for Dangerous
Chemicals. ScienceDirect, pp. Procedia Engineering, ,Elsevir.
5Yu, Z. F., & Guan, J. L. (2016). Fire and Rescue Combat Technical Training System Construction for Dangerous
Chemicals. Procedia Engineering, 135, 655-660.
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ً
ً
اإلاجهؼة مؿب٣ا ،ومً ؤلاحغاءاث ؤًًا ؤلابال ًٖ ٙألاشخام اإلا٣ٟىصًً ،وؤهه ًجب الخٗامل م٘ ٧ل ؤلاهظاعاث بمدمل
مً الجضًت  ،1وٍىضح ق٩ل ع٢م ( )3زُت بزالء مهاو٘ الُ٨ماوٍاث الخُغة في خاالث الخغٍ ٤والُىاعت في اإلايكإة.

1

ليفايس شتراوس8112( .م) .البيئة و الصحة والسالمة (الطبعة الثانية) .فريق السالمة بشركة ليفايسشتراوس و شركاءه.
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 .5هخائج الدراشت ومىاقشتها:
 -1-5قطاع صىاعت املىظفاث:
ًخًمً ُ٢إ نىاٖت اإلاىٟٓاث في ُ٢إ ٚؼة ً
ٖضصا ً
٦بيرا مً اإلاهاو٘ التي حٗمل بىجيرة ٚير مىخٓمت بؿبب
الاٖخماص ٖلى اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة وٖضم اؾخُاٖت الهىاٖت اإلادلُت الخىاٞـ بك٩ل ٖاص ٫م٘ اإلاىخج اإلاؿخىعص مً
خُث الجىصة والؿٗغً ،
ٖلما بإن مهاو٘ اإلاىٟٓاث في ُ٢إ ٚؼة ٢اصعة ٖلى جلبُت خاحت الؿى ١بيؿبت  %150و
الخهضًغ ٦ما ٧ان ؾاب٣ا الى الًٟت الٛغبُت وألاعاض ي اإلادخلت خُث بخم بهخاج ونى٘ ؤٚلب اإلاىٟٓاث .م٘ الٗلم ؤن
ال٨مُاث اإلاباٖت ًىمُا مً ؾاثل الجلي اإلادلي  100نىضو ١بِىما ال٨مُاث اإلاباٖت ًىمُا مً ؾاثل الجلي اإلاؿخىعص
 1000نىضو.١
وزال ٫بحغاء اإلا٣ابالث م٘ ؤصخاب ؤهم اإلاهاو٘ الٗاملت في اإلاىٟٓاث ٢ضع الٗاملىن في مجا ٫اإلاىٟٓاث ٖضص
اإلاهاو٘ مً  150بلى  200مهى٘ في مدآٞت ٚؼة لىخضها ،في خين ؤن ٖضص اإلاهاو٘ اإلاغزهت ال جخجاوػ 12مهىٗا
وهى ماقغ زُير ًضٖ ٫لى ٖكىاثُت هظا اإلاجا ٫الخهيُعي خُث حٗمل هظه اإلاهاو٘ في مدالث لٗماعاث ؾ٨ىُت ؤو مً
صازل اإلاىاػ ٫الؿ٨ىُت صون مغاٖاة ألي مً اإلاٗاًير والاقتراَاث.
لىخٔ ٖضم وي٘ الٗالماث اإلاىاؾبت للمىاص الُ٨مُاثُت في الخاوٍاث،بط ًخم وي٘ ال٨مُاث في ػحاحاث
بالؾدُُ٨ت ال ًىي٘ ٖليها ؤي مله ٤مً مله٣اث وٖالماث اإلاىاص الخُغة،وؤًًا ال وي٘ ؤي مٗلىمت جسو اإلاىخج ؤو
حهت ؤلاهخاج .و٢ض جم بحغاء م٣ابلت م٘ ناخب ؤخض هظه اإلاهاو٘ التي حٗمل مىظ ٖكغ ؾىىاث ،خُث ًخىاحض اإلاهى٘
في خانل ٖماعة ؾ٨ىُت ال جخجاوػ مؿاخخه  50متر ،والٗما ٫هم مً هٟـ الٗاثلت،وال ًىحض ؤي مً الترازُو
واإلاىا٣ٞاث ٢بل بوكاء اإلاهى٘ ؤو بٗض بوكاثه ،ولم ًخم الالتزام بال٣ىاهين والخٗلُماث الهاصعة مً الجهاث الغؾمُت
ُٞما ًسو البِئت ؤو الؿالمت والصخت اإلاهىُت للٗاملين٦ .ما ًخم الخسلو مً الىٟاًاث الؿاثلت في قب٨ت الهغٝ
الٗامت ،بِىما ًخم الخسلو مً الىٟاًاث الهلبت في خاوٍاث الىٟاًاث الخابٗت للبلضًت .وٍغي الباخثىن بًغوعة مخابٗت
هظه اإلاهاو٘ ومغا٢بتها وزانت ؤجها حؿخسضم اإلاىاص الُ٨مُاثُت بتر٦يزاث ٖالُت لؼٍاصة ٞاٖلُت اإلاىخج والظي بضوعه ًاصي
الى خغو ١في الُضًً وٍازغ ؾلبا ٖلى الُٗىين و خؿاؾُت في الجؿم.
وٍغي الباخثىن بإهه جىحض ججاوػاث مً قإجها ؤن جدؿبب في خىاصر صازل اإلاهاو٘ ،منها ٖضم الالتزام بىؾاثل
الخماًت الصخهُت ؤزىاء الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة ،و٦ظل ٪بهما ٫هٓاٞت اإلا٩ان ووحىص اوؿ٩اباث صازل اإلاهى٘،
ً
وٖكىاثُت الٗمل زال ٫الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة ً
بضء مً اإلاغخلت ألاولى،ومغوعا ب٩اٞت اإلاغاخل ختى الخسلو النهاجي،
باإلياٞت الى ٖضم الالتزام بىؾاثل ألامان والخماًت منها ٖضم مىاؾبت الخهمُم لخ٩ىن مهاو٘ مالثمت م٘ وحىص اإلاىاص
الخُغة صازلها مً خُث التهىٍت واإلاساعج والىىاٞظ وٖضم جىٞغ اإلاؿاخاث اإلاىاؾبت باإلياٞت لٗضم وحىص َٟاًاث
للخغاث ٤ؤو اؾٟىجاث مىاؾبت المخهام اإلاىاص اإلايؿ٨بت.ومً ؤهم اإلاسلٟاث الىاججت ًٖ ُ٢إ اإلاىٟٓاث :اإلاسلٟاث
الهلبت مثل الٗبىاث البالؾدُُ٨ت وألاوعا ١وال٨غاجين ،واإلاسلٟاث الؿاثلت الىاججت ًٖ الاوؿ٩اب.
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و٢ض جم مالخٓت ؤن اإلاهاو٘ اإلاغزهت مً الجهاث اإلاسخهت ٧اهذ ؤ٦ثر التزاما بلى خض ما بال٣ىاهين واإلاٗاًير مً
اإلاهاو٘ ٚير اإلاغزهت ول ً٨صون الىنى ٫للمؿخىي اإلاُلىب.
و٢ض جمذ ػٍاعة مهى٘ خبىف للمىٟٓاث الظي ٌٗخبر مً اإلاهاو٘ اإلاغزهت مً الجهاث الغؾمُت خُث حٗغى
اإلاهى٘ للخغٍ ٤مغجين ،في اإلاغة ألاولى ٧ان ؾبب الخغٍ ٤هى خغٍ ٤في مهى٘ آزغ مجاوع إلاهى٘ خبىف وهدُجت اإلاىاص
الخُغة اإلاخىٞغة في اإلايكاة امخضث الخغٍ ٤إلاهى٘ خبىف ،في خين ؤن الخغٍ ٤الثاوي ٧ان بؿبب اؾتهضا ٝاإلاهى٘
بك٩ل مباقغ مً ٢بل الاخخال ٫الاؾغاثُلي ٖام 2014م مما ؤصي الى جضمير اإلاهى٘ بال٩امل و٢ضعث الخؿاثغ هدى ملُىوي
صوالع و٢ض بُ٣ذ الٛاػاث هدُجت الخغٍ ٤لٗضة ؤًام.1
وجمذ ؤًًا ػٍاعة مهى٘ ٖلُىة للمىٟٓاث خُث ًىحض مهى٘ ٖلُىة في مدآٞت صًغ البلح وله ٞغٕ آزغ في
ً
مدآٞت ٚؼة وَٗمل مىظ ٖ 40اما ،وهى مً اإلاهاو٘ الخانلت ٖلى الترازُو واإلاىا٣ٞاث الالػمت مً الجهاث اإلاسخلٟت
ٖىض ؤلاوكاء،والتي حكمل ؾلُت حىصة البِئت ،والضٞإ اإلاضوي ،ووػاعة الا٢خهاص ،والبلضًت ،ووػاعحي الٗمل والصخت،
باإلياٞت الى خهى ٫الٗاملين ُٞه ٧ل ؾىت ٖلى صوعة زانت في الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة ،وٍخم ججضًض الغزو مً
البلضًت والضٞإ اإلاضوي ووػاعة الا٢خهاص ،وٍخىٞغ في اإلاهى٘ بمضاصاث للمُاه والهغ ٝالهحي وال٨هغباء .باإلياٞت بلى
وحىص مىلضاث ٦هغباء حٗمل ؤزىاء اهُ٣إ الخُاع ال٨هغباجي وهى مً اإلاهاو٘ التي جلتزم بال٣ىاهين والخٗلُماث الهاصعة
مً الجهاث الغؾمُت،بِىما ًخم ػٍاعة اإلاهى٘ مً الجهاث اإلاسخهت بالؿالمت والصخت اإلاهىُت والبُئُت إلاغا٢بت اإلايكإة
ٖىض ججضًض الترزُو  .ِ٣ٞوٍخم اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت للخ٣لُل مً مساَغ اإلاىاص الُ٨مُاثُت ؤزىاء الخسؼًٍ والى٣ل
وؤلاهخاج ٢ضع ؤلام٩ان والىاججت مً الخبرة الٗملُت باإلياٞت بلى وحىص زُت جضعٍبُت صوعٍت للٗاملين ٖلى وؾاثل
الؿالمت اإلاهىُت والصخهُت وجىحض زُت َىاعت للميكإة جخًمً الاؾخجابت للخضر والؿُُغة وؤلازالء والاجها٫
م٘ الجهاث الغؾمُت ٖلى خض ٢ى ٫ناخب اإلاهى٘.
ول٣ض حٗغى اإلاهى٘ للخضمير زالر مغاث ٖام 2004م و 2008م ،باإلياٞت بلى جضميره زال ٫الاٖخضاء الاؾغاثُلي
ٖام 2008مٖ،ىضما ٧ان مىٗ٢ه ٖلى الخضوص الكغُ٢ت بال٣غب مً مٗبر اإلاىُاع (٧اعوي).و٢ض ؤصي طل ٪بلى زؿاثغ
٦بيرة،ولم ًخم ص ٘ٞؤي حٗىٌٍ ًٖ الخؿاثغ بالغٚم مً وحىص جإمين للمهى٘ وللٗاملين ُٞه.وللخ٣لُل مً آزاع اإلاىاص
الُ٨مُاثُت الخُغة ٣ٞض جم عف اإلاىُ٣ت بال٨غبىهاث،وٖلى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض ؤزغث ٖلى التربت والىباجاث اإلاجاوعة
للمهى٘ وهظا ًضٖ ٫لى مضي زُىعة اإلاىاص اإلاؿخسضمت في اإلاىٟٓاث وزانت بىصعة ال٩لىع والهىصا ال٩اوٍت وبالغٚم
مً طلً ٪خم ه٣ل مسلٟاث اإلاهى٘ الى م٨ب جخغ الضً ٪مباقغة.2

1

2

ماهر حبوش" .مصنع حبوش للمنظفات" .مقابلة .غزة .فلسطين8102( .م).
عليوة" .مصنع عليوة للمنظفات" .مقابلة .غزة .فلسطين8102(.م).
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-2-5الاشخيخاجاث:
هىا ٥ججاوػاث ٦بيرة في مهاو٘ اإلاىٟٓاث وال ًخم جُبُ ٤الخض ألاصوى مً مٗاًير الؿالمت وزانت
اإلاهاو٘ ٚير اإلاغزهت.
ال ًخم ٞهل اإلاسلٟاث الخُغة ًٖ اإلاسلٟاث ٚير الخُغة.
تهاون الٗاملين بااللتزام بإصواث الؿالمت الصخهُت زال ٫الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة .
ًخم جهغٍ ٠اإلاسلٟاث الهلبت م٘ اإلاسلٟاث البلضًت بِىما ًخم جهغٍ ٠اإلاسلٟاث الؿاثلت في قب٩اث
الهغ ٝالهحي.

ً
ً
جهى ٠اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت بإجها مهاو٘ حك٩ل تهضًضا وزُغا ٖلى البِئت اإلادُُت وٖلى الٗاملين

ٞيها بطا لم ًخم اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت.
حٗغيذ الٗضًض مً اإلاهاو٘ لخىاصر ؤصث بلى جضميرها بال٩امل وزانت جل ٪التي حٗغيذ للخغاث٤
إلاا جدخىٍه هظه اإلاهاو٘ ٖلى مىاص مكخٗلت.
٦ثرة اإلايكأث الٗكىاثُت و ٚير اإلاغزهت جىا ٫مً ؾمٗت اإلاىخج اإلادلي لٗضم الالتزام بال٨مُاث
اإلادضصة مً اإلاىاص الخام.
هىا ٥جدضًاث ُٞةم٩اهُتجُبُ٣مٗاًيروبحغاءاجالصختوالؿالمتاإلاهىُتُٞبِئتالٗملُ٣ُٟاٖٛؼة ،لظل٪
ًجب جيؿُ٧ ٤ل الجهىص للخٛلب ٖلى اإلاكا٧ل والخدضًاث.
وي٘ زُت بزالء مً الخغاث ٤للمهاو٘ ُ٢ض الضعاؾت.
 5.3الخىصياث:
.1

الخضعٍب اإلاخسهو في مجا ٫بصاعة اإلاساَغ للٗاملين في اإلاهاو٘ ،وَغ ١الخٗامل في خاالث

الُىاعت.
.2

جضعٍب الٗاملين اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت ٖلى آلُاث ٢غاءة وٞهم الىٓام اإلايؿٖ ٤اإلاُا)(SDSفي

الخٗامل م٘ اإلاىاص الخُغة.
.3

مغا٢بت ومخابٗت اإلاهاو٘ الُ٨مُاثُت التي جهىٖ ٠لى ؤجها ميكأث زُغة ول ً٨صون ٞغى

مؼٍض مً الًغاثب إلاا حٗاهُه هظه اإلايكأث هدُجت الخهاع اإلاٟغوى ٖلى ُ٢إ ٚؼة.
ً
يغوعة ج٣ىٍت وجُىٍغ اإلاىخجاث اإلاهىٗت مدلُا مً الجهاث اإلاؿئىلت.
.4
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الىظام شبه السئاس ي وامكاهيت جطبيله في العساق

الىظام شبه السئاس ي وامكاهيت جطبيله في العساق
The semi-presidential system and its applicability in Iraq

 شعد مدمد خصً حامعت كسبالء العساق.م

 علي مساد كاظم.م
: امللخص

ً وم، بطىعة غامت َىان ازخالف وحشابه فُما بحن الاهظمت الؿُاؾُت مؼ وحىص جفاوث وصعحاث وجباًً ؾىاء في املفاضل التي جدشابه مػها او التي جسخلف
 وبالخالي الازخالف غاةض الى غىامل كض جيىن جاعٍسُت او زلافُت او احخماغُت او، َظا املىؿلم فلض وحض الىظام الؿُاس ي همىهج لدؿُحر واصاعة وجىحُه الضولت
 والُت الاهخلاٌ والخىلل مً ؾلؿت الى ازغي وَى ما ًفؿغ الػىصة لضعاؾت جيىًٍ وجاعٍش الؿلؿاث وججاعب الشػىب بالؿمىح هدى اكامت هظام ًخالءم، غحرَا
 وغلى َظا الاؾاؽ جدىىع الاهظمت الؿُاؾُت ما بحن الىُابي والغةاس ي واملسخلـ مؼ وحىص فىاعق في الخؿبُم ختى بمؿخىي الىمىطج الىاخض، وؾبُػت املجخمؼ
 وفي صعاؾت الخالت للىظام شبه الغةاس ي الظي ًلىم غلى اؾـ مسخلفت ججمؼ مابحن الىظام الغةاس ي والىظام الىُابي وَػخبر الىمىطج الفغوس ي زحر مثاٌ غلى،
 مً حاهب ازغ َىان عأي ًضفؼ باججاٍ جؿبُم الىظام الشبه عةاس ي في الػغاق في ظل الاػمت الؿُاؾُت مىظ كُام الػملُت الؿُاؾُت، الىظام شبه الغةاس ي
واملشاول املتراهمت واملداضطت الؿُاؾُت والتي ؾاملا جىبري بػض ول اهخساباث حشغَػُت ًغافلها مشاول حمت جيخهي بخىافم وجلاؾم املىاضب غلى اؾـ
 لظلً اللجىء هدى الشبه الغةاس ي كض ًسفف مً َظٍ الاػمت الا ان الامغ لِـ بخلً الؿهىلت فهىان مػغكالث كض ًطؿضم بها َظا الخىحه، ؾاةفُت وكىمُت
. او الغاي

Abstract

In general, there is a difference between the political systems and a disparity in the joints that are
similar to or different from them, so that the political system becomes a method of running,
managing and directing the state, and consequently the difference is due to the historical, cultural,
social, or other factors . The mechanism of moving from one authority to another explains return to
study the composition and history of the authorities and the experiences of peoples with the
ambition to establish a system Fits the nature of the community, according to this the political
systems divided into parliamentary, presidential, and mixed regime with differences in application
even into one model, In the case study of the semi-presidential system, which is based on Different
bases combines between presidential and parliamentary system, The French model is the best
example of a semi-presidential system , On the other hand, there is a view that is pushing toward the
application of the semi-presidential system in Iraq under the political crisis, Since the establishment
of the political process, the accumulated problems and the political privatization after each
legislative election, with many problems ending with consensus and sharing of positions on
sectarian and national bases. So resorting to the semi-presidential approach may reduce this crisis
but it's not easy because there are dilemmas this approach or opinion is being challenged
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امللدمت
غاصة ما جلجأ الضوٌ لىغؼ أهظمتها الؿُاؾُت في ؾبُل جىظُم ؾلىن وغمل الضولت غبر ؾلؿلت مً املغاحؼ
والهُيلُاث ألحل مؿاًغة الىغؼ الػام  ،اما ازخالف وؾبُػت شيل طلً الىظام له أؾباب غضة مجها الاعر الخاعٍخي
َ
َ
غبر مشاَضاث واخضار أزغث هثحرا في بلىعة شيل الىظام هما في بغٍؿاهُا والىضىٌ للىظام البرملاوي الظي ال ًؼاٌ كاةما
الى ًىمىا َظا  ،وكض لضجه صوٌ هثحرة غبر هلل الخجغبت الحها مؼ اصزاٌ بػؼ الخػضًالث غلُه او بمؿمُاث مسخلفت ،
ً
اًػا مً غمً الاؾباب هي الخغوب والجزاغاث هما في الىالًاث املخدضة بػض الخغب الاَلُت وجىخُض الضولت وان لآلباء
املإؾؿىن عؤٍت واضخت ومسغج وخُض في وغؼ الىظام الغةاس ي واؾخمغ الى الان  ،هظلً غىضما ًجغي اؾخػماع صولت
مً كبل صولت ازغي حشغع الازحرة بيسخ وهلل الخجغبت في الضولت املؿخػمغة .
وفي خالت الػغاق ومىظ جأؾِـ الضولت الخضًثت  1921والىلىج بالىظام املليي ختى اؾلاؾه واغالن الجمهىعٍت 1958
ً
ومً زم اهلالباث غضة ختى وضىٌ خؼب البػث للؿلؿت وجبيُه للىظام الغةاس ي والخىم الفغصي للغابت  35غاما ختى
ؾلىؾه في غام  2003غلى ًض اللىاث الامغٍىُت  ،التي شغغذ بفغع هظام حضًض كاةم غلى اؾـ مسخلفت غً
الؿابم وؾلؿت اهخلالُت ختى حؿلُمها للػغاكُحن غبر اصزاٌ الىظام البرملاوي مؼ وحىص مالمذ جسخلف غً الىظام
البرملاوي املػخاص عبما بؿبب ؾبُػت املغخلت وهثرة الاخؼاب الؿُاؾُت وظهىع غامل املداضطت هغهحزة أؾاؾُت في
حشىُل حمُؼ الخيىماث املخػاكبت  ،وكض شهضث الػملُت الؿُاؾُت في اجىن َظا الىظام مشاول هبحرة اعحػها البػؼ
لؿبُػت الىظام البرملاوي الظي ًفخلغ للخؿبُم الصخُذ هما وان خضازت الخجغبت وغُاب جؿبُم اللىاهحن خالذ صون
الىضىٌ لخفػُل وجؿبُم حىَغ الىظام الىُابي  ،لظلً عبما اللجىء للىظام الشبه عةاس ي الظي ًجمؼ ما بحن البرملاوي
والغةاس ي َى الؿغٍم الافػل لىغؼ الػغاق الخالي وَى ما هداوٌ حؿلُـ الػىء غلُه .
اشكاليت البدث
إلاشيالُت الاؾاؽ في َظا البدث هي الطػىبت والػىاةم التي جدىٌ صون الخىحه لىظام ازغ كض ًالةم ظغف
وؾبُػت الػغاق  ،الؾُما بػض زىع ججغبت هظام هُابي لم ًدلم املبخغى مً الازظ به  ،هما وان الطػىبت الاهبر هي
اكىاع مً جطضوا للخىم وال ػالىا مً حغُحر افياعَم هدى هظام حضًض في ظل جمؿىهم واكخىاغهم بىظام حغي ضُاغخه
وفم مطالح وملاؾاث حهاث ؾُاؾُت خاهمت .
فسضيت البدث
جىؿلم فغغُت البدث مً زالٌ مػالجت الاشيالُاث اغالٍ  ،فالخدىٌ هدى هظام حضًض كض ًإصي لجملت مً
ً
الاغتراغاث وفلا لجمُؼ مػؿُاث الىاكؼ الؿُاس ي الػغاقي .
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هدف البدث
يهضف البدث إلخاؾت املىغىع مً مسخلف الجىاهب و بضاًتها مً الخػغف غلى الىظام شبه الغةاس ي وما هي ابغػ
مالمده اغافت الى اًجابُاث وؾلبُاث َظٍ الىظام وماهي ابغػ املشاول التي حػخلُه اطا ما ضاع جىحه هدى جؿبُله
َ
َ
بالػغاق  ،فمجغص ازاعة املىغىع كض ًىلض عصوصا كىٍت الا انها كض جيىن مسغحا لالػمت .
أهميت البدث
جخأحى أَمُت البدث مً زالٌ املىاغُؼ التي ٌػالجها او ٌؿلـ الػىء غلحها  ،فمىغىع الىظام شبه الغةاس ي
وما ًدمله مً أَمُت هبحرة وألالُاث التي جدىم غمل َظا الىظام جدظى باَخمام هبحر  ،هظلً فأن الػغاق في ظل
مشاول جؿبُم الىظام الىُابي وهثرة الاخؼاب واللىي الؿُاؾُت وظهىع الازفاكاث في غضة مجاالث ؾُاؾُت كض جيىن
بىاصع هدى الخفىحر بدبجي هظام ًسغج الػغاق مً مشاوله الؿُاؾُت .
مىهجيت البدث
اغخمض البدث غلى مىهج الخدلُل الىظمي ئغافت الى غضة مضازل ازغي مجها امللاعن والىضفي .
هيكليت البدث
اهخظم البدث في زالر مباخث عةِؿُت وكض حاء الاوٌ بػىىان  :املبدث الاوٌ  :هػغة غامت خىٌ الىظام شبه
الغةاس ي وكض حغي جلؿُمه الى مؿلبحن وَما الاوٌ  :مفهىم الىظام شبه الغةاس ي و الثاوي  :الفغق ما بحن الىظام الشبه
الغةاس ي والاهظمت الازغي  ،اما املبدث الثاوي كض خمل غىىان  :صعاؾت الىمىطج الفغوس ي وكض جػمً املؿلب الاوٌ :
اؾباب اججاٍ فغوؿا هدى الىظام شبه الغةاس ي و املؿلب الثاوي  :الُاث الػمل وصوع املإؾؿاث  ،فُما حغي جىظُم
املبدث الثالث بػىىان َ :ل ًمىً الازظ بالىظام شبه الغةاس ي في الػغاق وَى ًدمل مؿلبحن الاوٌ  :ضػىباث
الخؿبُم و املؿلب الثاوي  :ملىماث الىجاح والفشل  ،ومً زم الخاجمت والاؾخيخاحاث والخىضُاث .
الدزاشاث الصابلت
جىحض مجمىغت مً الضعاؾاث الؿابلت جىاولذ الىظام البرملاوي  ،الى حاهب صعاؾاث هثحرة جيلمذ غً الىظام شبه
َ
الغةاس ي  ،والجضًض في البدث َى الخؿغق إلمياهُت الازظ بىظام مسخلـ شبه عةاس ي كض ًيىن مسغحا لىثحر مً املشاول
املتراهمت .
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املبدث الاول :هظسة عامت خىل الىظام شبه السئاس ي
املطلب الاول مفهىم الىظام شبه السئاس ي
يهضف غلم الؿُاؾت بشيل غام إلًجاص هظام خىم امثل ًدىاؾب وؾبُػت املجخمؼ لخدلُم الاؾخلغاع
الؿُاس ي والاكخطاصي  ،ئغافت ئلى الخىاػن املجخمعي والؿعي الػصَاع وجلضم شػىب جلً الضوٌ  ،مجمل َظٍ ألاهظمت
واهذ غباعة غً ؾغوخاث لفالؾفت ومفىغًٍ بدثىا و اوحضوا أهىاع غضة مجها هأهظمت خىم كابلت للمماعؾت والخؿبُم
وال جسلى مً ميامً كىة وميامً غػف  ،ومً غمً اولئً الفالؾفت َى الفغوس ي مىهدؿىُى _  Montesquieuوالظي
ٌػض مً ابغػ الظًً جدضزىا غً مىغىع فطل الؿلؿاث وهي الفىغة املؿخىخاة مً ؾغوخاث الفُلؿىف الاهيلحزي
حىن لىن  ، John Locke -الا ان مىهدؿىُى وان كض اهخلض الخضازل ما بحن الؿلؿاث وهاصي بػغوعة وغؼ الفىاضل
ً
ما بُجها  ، 1ووفلا ملىدؿىُى جىحض زالر اهىاع مً الخىم وهي هظام الخىم الغةاس ي والبرملاوي والىظام الشبه عةاس ي ،
ففي الغةاس ي ًجغي اهخساب عةِـ الجمهىعٍت بطىعة مباشغة غبر اكتراع غام مباشغ وبهظٍ الخالت ًيىن الغةِـ َى
املؿإوٌ غً حشىُل الخيىمت التي جيىن مؿإولت مىه  ،أي ان الغةِـ الًيىن مؿإوٌ امام البرملان هما وال ًمىً
للبرملان ان ًدل الخيىمت  ،وفي الىىع الثاوي أي الىظام البرملاوي فهى ًخألف مً عةِـ حمهىعٍت بطالخُاث شيلُت الى
حاهب عةِـ وػعاء بطالخُاث واؾػت وٍيىن مؿإوٌ امام البرملان الظي بامياهه ان ًدل الخيىمت او ٌسخب الثلت مجها
غبر اؾخجىاب عةِـ الىػعاء او اخض الىػعاء بػض ان ًجمؼ غضص مً اضىاث اغػاء البرملان بػضص مػحن  ،اما الىظام
شبه الغةاس ي وَى مدىع البدث هداوٌ شغخه بطىعة مفطلت ، .2
َ
اوال  -حعسيف الىظام الشبه زئاس ي
َ
َى الىظام الظي ًخألف مً عةِؿا للجمهىعٍت ًجغي اهخسابه بطىعة مباشغة مً كبل الشػب غبر الاكتراع
َ
َ
الػام  ،اغافت الى وحىص عةِـ وػعاء ًسخاعٍ البرملان والظي بضوعٍ ًيىن مؿإوال اما م عةِـ الجمهىعٍت والبرملان اًػا
َ
 ،اما مىغىع سخب الثلت او خل الخيىمت فهى ًسخلف مً صؾخىع الى ازغ الى ان اغلبها حػؿي خلا لغةِـ الجمهىعٍت
َ
َ
بػؼٌ عةِـ الىػعاء او اخض الىػعاء وفي الىكذ طاجه ًيىن َظا الخم مباخا اًػا للؿلؿت الدشغَػُت  ،وَىا ًيىن عةِـ
الىػعاء جدذ الػغـ الغةاس ي والبرملاوي  ،وَىا هيىن اما ؾلؿت حشغَػُت كىٍت وعةِـ حمهىعٍت كىي ومً َىا حاءث
حؿمُخه باملسخلـ ليىهه ًجمؼ ما بحن الغةاس ي والبرملاوي  ،اغافت الى طلً فأن َظٍ الاهظمت غاصة ما جلىم غلى صؾخىع
شامل ممحز غً كىاغض الىظام البرملاوي اط جىظ غلى اهخساب عةِـ الجمهىعٍت بطىعة مباشغة وٍيىن طاث ضالخُاث

1ينظر  :حممد نصر مهنا  ،يف تاريخ األفكار السياسية وتنظري السلطة  ،ادلكتب اجلامعي احلديث – القاىرة  ، 1999 ،ص60
2ينظر  :عادل ثابت  ،النظم السياسية – دراسة للنماذج الرئيسية احلديثة ونظم احلكم يف البلدان العربية وللنظام السياسي اإلسالمي  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر
والتوزيع – القاىرة  ،ط ، 2007 ، 2ص. 98
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زاضت اغافت الى وحىص بغملان مىخسب بطىعة مباشغة مً الشػب  ،وَىا ًمىً جلخُظ مفهىم الىظام شبه الغةاس ي
غبر الىلاؽ الخالُت :1
 -1الغةِـ في ظل َظا الىظام يهُمً غلى الؿلؿت الخىفُظًت وجدشاعن مػه الخيىمت بلُاصة عةِـ الىػعاء الظي
ًيىن مؿإوٌ مؼ وػاعجه امام البرملان .
 -2في الىظام الشبه عةاس ي ٌشخمل الضؾخىع فُه غلى كىاغض وملغعاث جدضص ؾغٍلت وغمل واهخساب عةِـ
الجمهىعٍت الظي ًيخسب باالكتراع الػام  ،وفي الىكذ طاجه مً خم البرملان اؾلاؽ الخيىمت .
 -3باالؾدىاص للىلاؽ اغالٍ ان َظا الىظام كض حمؼ ما بحن الغةاس ي والبرملاوي غبر وحىص عةِـ بطالخُاث واؾػت
وٍيخسب مً كبل الشػب ووحىص بغملان مىخسب له الخم بمماعؾت وافت ضالخُاجه اججاٍ الخيىمت .
 -4لِـ بالػغوعة ان ًيىن الغةِـ مً هفـ الغالبُت البرملاهُت الا ان الامغ ًبضو افػل خاٌ غىضما ًيىن الغةِـ َى
مً طاث الخجمؼ او الخؼب الي ًدظى بالغالبُت البرملاهُت لػمان حؿُحر غمل الخيىمت التي هي مؿإولت مً البرملان
وان وان الغةِـ َى مً ٌػحن الىػٍغ الاوٌ الظي ًلىم بضوعٍ بدشىُل وابُيخه التي جدخاج لىُل زلت الؿلؿت
الدشغَػُت .
َ
ثاهيا  :كيف وشأ الىظام الشبه زئاس ي -:
في بضاًت اللغن الػشغًٍ ظهغث بىاصع لضي بػؼ الضوٌ هدى جبجي الىظام الشبه عةاس ي وٍبضو ان الؿبب ٌػىص
َ
هدُجت لؿعي جلً الضوٌ إلًجاص خل ما بحن الىظام الغةاس ي الطغف وما بحن الىظام البرملاوي الطغف اًػا مؼ الازظ
َ
َ
بػحن الاغخباع بأن اململىت املخدضة البرًؿاهُت واهذ كض اوحضث هظاما بغملاهُا ؾاغضَا غلى اغفاء الاؾخلغاع الى حىب
هظام اهخسابي ًدىاؾب والىظام البرملاوي وبالخالي اضبدذ صولت مؿخلغة مترسخ فحها الىظام البرملاوي  ،هما وان الىالًاث
َ
املخدضة الامغٍىُت هي الازغي وهدُجت للظغوف التي مغث بها كض جىضلذ لىظام عةاس ي َى الازغ حػلها حشهض اؾخلغاعا
َ
ؾُاؾُا في ظل جبىحها لهظا الىمىطج  ،اللاةم غلى اؾـ الفطل ما بحن الؿلؿاث وحػؼٍؼ للغكابت املخباصلت ما بحن
الؿلؿت الدشغَػُت والخىفُظًت اما ٌػغف ب "  ، " checks and balancesاط ان الغةِـ ًلىم بازخُاع وحػُحن اغػاء
خيىمخه الظًً ًيىهىن مؿإولحن امامه ولِـ امام اليىهجغؽ . 2
َ
وغلى َظا املىىاٌ بضأث هثحرا مً الضوٌ جدبؼ اما الىمىطج البرًؿاوي او الىمىطج الامغٍيي أي البرملاوي او الغةاس ي  ،الا ان
َ
هثحرا مجها لم جىً هاجخت في جؿبُم جلً الاهظمت او باألخغي لم جطل الى مغخلت الاؾخلغاع الؿُاس ي في ظل َظا الخبجي
 ،والاؾباب مخػضصة مجها الطػىبت في جدلُم خؼب ما الاغلبُت املؿلىبت وَىا الخضًث غً ججاعب اغلب الضوٌ الاوعبُت
وغىض اطن جلجأ الى حشىُل اةخالفاث للخطىٌ غلى الاغلبُت البرملاهُت لدشىُل الخيىمت وَىا جضزل الضولت في مأػق هبحر
1منذر الشاوي  ،فلسفة الدولة  ،الذاكرة للنشر والتوزيع  ،بغداد  ،ط ، 2012 ، 2ص . 98
2ينظر  ،فائقة الرفاعي  ،الدميقراطية ودور الربدلان  ،مكتبة الشروق الدولية  ،القاىرة  ، 2013 ،ص . 55
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َ
هدُجت لالزخالف وضػىبت الاجفاق والخأزحر الظي ًدطل وضىال لخالت مً الاهجماص الؿُاس ي وما ًيخج غىه مً مشاول
َ
جغاهمُت  ،في خحن جبيذ صوٌ اوعبُت ازغي الىظام الغةاس ي في مداولت لخللُض الخجغبت الامغٍىُت  ،واًػا واحهتها بػؼ
الطػىباث مجها الطالخُاث الىاؾػت للغةِـ مما ٌػؿُه كىة وهفىط غلى خؿاب الؿلؿت الدشغَػُت التي بضأ صوعَا
باالهدؿاع  ،ئغافت الى ئمياهُت جدىٌ ألاهظمت الغةاؾُت الى أهظمت صهخاجىعٍت في ظل غُاب املىاص الضؾخىعٍت املدضصة
َ
لطالخُاجه وخضزذ هثحرا مً الخاالث  ،ومؼ اًجاص الػغاكُل هدى جبجي الىمىطج البرًؿاوي والىمىطج الامغٍيي كامذ
الضوٌ الاوعبُت باغافت واصزاٌ حػضًالث صؾخىعٍت الؾُما في مؿلؼ اللغن الػشغًٍ بغغع اًجاص هظام ًجمؼ مابحن
الازىحن وَى ما ٌػغف بالىظام الشبه عةاس ي  ، 1اطا بضأث فلىضا بخؿبُله واغلبتها املاهُا بػض الخغب الػاملُت الاولى
َ
َ
َ
وجدضًضا  1919بدبجي الىظام الشبه الغةاس ي وشِئا فشِئا بضأث اغلب الضوٌ الاوعبُت بخبىُه بػض اًجاص الخػضًالث
الضؾخىعٍت املالةمت لظلً الخغُحر  ،مؼ مغاغاة ؾبُػت وجيىًٍ ول صولت هما خضر في الىمؿا واًغلىضا  ،ئال ان َظا
َ
املطؿلح أي الشبه عةاس ي ظل مبهما ختى جبىاٍ عؾمُا في مُضان غلم الؿُاؾت املفىغ والفُلؿىف الاحخماعي مىعَـ
صوفىعحُه Maurice Duvergerالظي كام بضوعٍ بخطيُفه غلى اهه هظام خىم مؿخلل غً الىظام الغةاس ي والبرملاوي
فُما اشيل بػؼ الباخثحن غلى طلً الخطيُف وضاع مدل زالف لضي البػؼ َل َى مؿخلل غً الغةاس ي والبرملاوي
او َى حؼء مجها ً ،ظهغ ان بػؼ الضوٌ اصزلذ حػضًالث صؾخىعٍت ملىذ ضالخُاث اوؾؼ للبرملان غلى خؿاب الغةِـ
فُما البػؼ الازغ اغؿى للغةِـ ضالخُاث اوؾؼ وبػؼ الضوٌ واػهذ طلً والامثلت غلى طلً هثحر هداوٌ اغؿاء
همىطج في املباخث الالخلت . 2
املطلب الثاوي :الفسق مابين الىظام الشبه السئاس ي وألاهظمت ألاخسي
َىان غىامل حشابه وازخالف ما بحن الاهظمت الثالر الغةاس ي وشبه الغةاس ي والبرملاوي هما في اصهاٍ -:
َ
اوال  :الىظام الغةاس ي ً :مىً اًجاػٍ بالىلاؽ الخالُت : 3
 -1في َظا الىظام ًيىن مىغىع الفطل ما بحن الؿلؿاث غلى اجمه الؾُما ما بحن الؿلؿت الدشغَػُت
والخىفُظًت ومثاٌ طلً الىالًاث املخدضة الامغٍىُت .
 -2في الىظام الغةاس ي ًخمخؼ الغةِـ بطالخُاث شاؾػت وهبحرة وَى املؿإوٌ غً حػُحن الىػعاء وَم بضوعَم
مؿإولحن أمامه .
 -3ول مً الؿلؿت الخىفُظًت والدشغَػُت جمخلً اصواث جدافظ بها غلى اؾخلاللها في مجابهت جضزل الؿلؿاث
الازغي ففي الىالًاث املخدضة الغةِـ ًلترح الؿُاؾاث وٍىافم غلحها اليىهجغؽ بمجلؿُه الشُىر والىىاب
َ
لخطضع غلى شيل كىاهحن في ملابل طلً ال ًطبذ َظا اللاهىن هافظا الا بػض مطاصكت الغةِـ غلُه .
 1صاحل جواد الكاظم  ،علي غالب العاين  ،األنظمة السياسية  ،العاتك لصناعة الكتاب  ،بغداد  ، 1990 ،ص . 77
2ينظر  :خريي عبد الرزاق جاسم  ،نظام احلكم يف العراق والقوى ادلؤثرة فيو  ،بيت احلكمة  ،بغداد  ، 2012 ،ص . 15
3ينظر  :علي مراد العبادي  ،التعددية السياسية والربدلان العراقي  ،مركز العراق للدراسات  ،بغداد  ، 2015 ،ص . 60

مجلت العلىم الصياشيت و اللاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازس/آذاز  -2021املسكز الديملساطي العسبي  .بسلين املاهيا

413

الىظام شبه السئاس ي وامكاهيت جطبيله في العساق

أ .علي مساد كاظم
أ .شعد مدمد خصً

 -4اما الؿلؿت اللػاةُت لها الخم بالغاء اللىاهحن التي ٌؿجها اليىهجغؽ او اللغاعاث التي ًخسظَا الغةِـ متى
ما وحضث بها مسالفاث صؾخىعٍت وَظا ما مػمىٌ به في الىالًاث املخدضة .
 -5هجض في الىظام الغةاس ي اخاصًت الؿلؿت الخىفُظًت أي ان الغةِـ َى عةِـ للضولت وبالىكذ طاجه ًدل مدل
عةِـ الىػعاء الظي ًخىلى ازخُاع اليابِىت الخيىمُت  ،هما واهه ال ًجىػ الجمؼ ما بحن الؿلؿخحن أي ان ًيىن
بالدشغَػُت والخىفُظًت .
 -6ال ٌؿخؿُؼ الغةِـ في َظا الىىع مً الاهظمت ان ًدل البرملان في ملابل طلً لً ًخمىً البرملان مً اؾلاؽ
الغةِـ الا اطا زبذ له الخُاهت الػظمى .
اما غً اَم ما ًىحه للىظام الغةاس ي مً اهخلاصاث فُمىً اًجاػَا بالخالي . 1
 -1الطالخُاث الشاؾػت والىاؾػت للغةِـ جمىىه مً الاؾخدىاط غلى اللىة لىخضٍ صون مغاغاة او جمثُل
لؤلخؼاب او حهاث ازغي وَىا عبما جغجىؼ ول الؿلؿت بُضٍ الؾُما اطا واهذ الضولت غحر فُضعالُت او في خالت
الاخاصًت الخؼبُت عبما ججػل َظا الخؼب يهُمً غلى املشهض الؿُاس ي .
 -2هما غغفىا َىان اهخساباث الزخُاع الغةِـ واهخساباث الزخُاع املجلـ الخمثُلي او الىُابي مؼ ازخالف
املؿمُاث  ،وفي خالت لى وان الغةِـ مً خؼب مػحن واملجلـ الخمثُلي مً خؼب ازغ غحر خؼب الغةِـ عبما
جدضر حػاعغاث و مىاهفاث كض جإزغ غلى مجمل الخُاة الؿُاؾُت وحػلض الامىع .
َ
زاهُا  :الىظام البرملاوي  :هىص َىا طهغ اَم الخطاةظ والُت الػمل وهلاؽ اللىة والػػف والدشابه والازخالف مابِىه
وبحن الاهظمت ألازغي وهي والخالي : 2
 -1باليؿبت للفطل ما بحن الؿلؿاث َى لِـ بالفطل الخام بل َى مىاػهت وحػاون ما بحن الؿلؿت الخىفُظًت
والدشغَػُت .
 -2جيىن اعجياػٍت الؿلؿت الخىفُظًت هي بُض عةِـ الىػعاء وفي خالت وحىص عةِـ باألهظمت الجمهىعٍت او ملً
باألهظمت امللىُت فأن صوعَم ًيىن عمؼي أي ٌؿىص وال ًدىم بػىـ الىظام الغةاس ي .
 -3زىاةُت الؿلؿت الخىفُظًت التي ًمثلها عةِـ الجمهىعٍت والىػعاء الا ان الؿلؿت الفػلُت ومػظم الطالخُاث
هي بُض عةِـ الىػعاء الظي ٌشيل خيىمخه وٍيىن مؿإوٌ غجها امام البرملان .
 -4وشأة َظا الىظام َى بغٍؿاهُا وَى الاهغ اهدشاعا في صوٌ الػالم مؼ الازخالف ببػؼ الامىع .
عةِـ الىػعاء او املؿدشاع خؿب حؿمُت بػؼ الضوٌ َى غالبا ما ًيىن مغشح الاغلبُت البرملاهُت أي الخؼب
او الخدالف الظي خظي بأغلبُت ملاغض البرملان وَى مً ٌشيل وابُيخه الىػاعٍت عبما مً هفـ غالبُت خؼبه
1النظام الرئاسي وشبو الرئاسي  ،مقال منشور يف موقع قناة اجلزيرة  ،الشبكة الدولية للمعلومات االنرتنت والرابط التايل :
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/
2ينظر  :منذر الشاوي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 69
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الظي خلم فىػا وٍدم للبرملان سخب الثلت او اؾخجىاب عةِـ الىػعاء او أي مً أغػاء الخيىمت بػض حمؼ
الػضص اليافي مً جىاكُؼ الىىاب .
 -5مً الػُىب التي جىحه لهظا الىظام اهه كض ًغهؼ اغلب الطالخُاث بُض عةِـ الىػعاء اغافت الى ضػىبت اجساط
اللغاع لى واهذ َىان جدالفاث غضة صون جدلُم حهت مػُىت غالبُت بغملاهُت مغٍدت  ،وما ًمحز َظا الىظام اهه
ًمىً مً اشغان اهثر مً فئت فُه الؾُما في الضوٌ طاث الخػضصًت الخؼبُت والخىىع الؿُاؾُت والاحخماعي .
َ
زالثا  :الىظام الشبه الغةاس ي  :هما اؾلفىا خىٌ اضل ووشأة َظا الىظام الظي حمؼ ما بحن البرملان والغةاس ي مؼ
وحىص بػؼ الازخالفاث في الخؿبُم ما صولت وازغي وَىا ًمىً اًجاػ ممحزاجه بالىلاؽ الخالُت :1
 -1الازخالف َىا غً البرملاوي بأن عةِـ الجمهىعٍت وعةِـ الىػعاء ًدشاعوان بمهمت اصاعة الضولت والازخالف الازغ
بأن الغةِـ َى مىخسب مباشغة مً كبل الشػب بػىـ البرملاوي .
 -2الازخالف الازغ غً الىظام الغةاس ي بأن عةِـ الىػعاء َى مؿإوٌ امام البرملان الظي ًمخلً الخم بمداؾبخه
او سخب الثلت مىه .
 -3مً غمً الامىع التي صغذ الاهظمت لؤلزظ به َى لخلىٍت صوع عةِـ الجمهىعٍت واًجاص ؾلؿت حشغَػُت كىٍت
بىفـ الىكذ .
 -4مً غمً غىامل اللىة لهظا الىظام َى اغؿاء الخيىمت ضالخُاث وكىة باضضاع اللغاعاث التي هي بمثابت
كىاهحن فػالت  ،بػض ان ًىافم غلحها عةِـ الجمهىعٍت وَى ما ًمىجها مً الػمل بدغٍت واؾخجابت اهثر
ملخؿلباث الىاكؼ  ،هما وحغي مىذ الخيىماث الخم بأن جلترح بػؼ اللػاًا التي ًخدخم مىاكشتها في البرملان
 ،هما وٍدم لغةِـ الجمهىعٍت ان ًلىم بدل مجلـ الىىاب في ملابل طلً ًدم ملجلـ الىىاب الاؾاخت
بالخيىمت .
 -5مً غمً الطالخُاث املمىىخت للغةِـ في َظا الىظام الخم باغالن خالت الؿىاعب وصغىة الشػب لالؾخفخاء
في بػؼ اللػاًا الهامت .
ً -6ىحض مجلـ صؾخىعي ًأزظ غلى غاجله مغاكبت مضي التزام وجؿابم اللىاهحن التي جطضع مً وافت مإؾؿاث
الضولت مؼ اللىاةذ الضؾخىعٍت  ،هما وَشيل البػؼ غلى مىغىع جطاصم بػؼ مطالح ضالخُاث عةِـ
الجمهىعٍت مؼ مطالح عةِـ الىػعاء الظي ًمثل ألاغلبُت في البرملان او ما ٌػغف بالخػاٌش في فغوؿا .
وبالخالي َىان فغوق واضخت املػالم ما بحن ألاهظمت البرملاهُت والغةاؾُت وشبه الغةاؾُت او املسخلؿت وحغي اًػاخها
همفخاح للبدث لفً الالخباؽ الخاضل والدشابه والازخالف ما بحن هظام وازغ .

 1ثامر كامل حممد اخلزرجي  ،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة  ،عمان  ،االردن  ، 2004 ،ص . 21
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املبدث الثاوي :دزاشت الىمىذج الفسوس ي
حػض فغوؿا مً اَم الضوٌ التي ازظث بالىظام الشبه الغةاس ي وطلً ألؾباب غضة ًأحي في ملضمتها املىغىع الخاعٍخي
وججغبت خىم الجمهىعٍت الخامؿت والضوع الىبحر لشاعٌ صٌغىٌ  ،اغافت الى الاخؼاب الؿُاؾُت وحجم الخػضصًت
الؿُاؾُت  ،وهىص في َظا املبدث اغؿاء هبظة غً ؾبُػت الخجغبت الفغوؿُت وممحزاث الىظام فحها .
املطلب الاول :اشباب اججاه فسوصا هدى الىظام شبه السئاس ي
بػض ان اججهذ اغلب الاهظمت الغغبُت املػاضغة هدى الؿعي لخلىٍت الؿلؿاث املفىغت لغةِـ الضولت والتي
واهذ عمؼٍت في ظل الىظام البرملاوي الؾُما وان اغلب الضوٌ الاوعبُت هي واهذ طاث اهظمت بغملاهُت غلى غغاع الخجغبت
البرًؿاهُت  ،ولخجىب الػػف الخاضل في صوع الغةِـ البض مً وحىص هظام ًلىي مً َظا الضوع وَؿخمض جلً الؿلؿت
َ
غً ؾغٍم الشػب الظي ًلىم باهخساب الغةِـ بطىعة مباشغة  ،الى حاهب وحىص مجلـ حشغَعي ًيخسب اًػا مً
كبل الشػب  ،وغلى َظا املىىاٌ اججهذ فغوؿا هدى الازظ بالىظام الشبه عةاس ي بػض ان جىلى شاعٌ صٌغىٌ املىطب او
ما ٌػغف بالجمهىعٍت الخامؿت اججه في غام  1958لىغؼ صؾخىع حضًض وحغث املىافلت غلُه في اغلاب اؾخفخاء
شػبي خظي بلبىٌ الفغوؿُحن  ،هما وان الجمهىعٍت الخامؿت واهذ كض مغث بمغاخل غضة ففي اغلاب ؾلىؽ
الجمهىعٍت الغابػت غلى ازغ الثىعة الجؼاةغٍت وما اغلبها مً اهخلاصاث للجمهىعٍت الغابػت مما اغؿغ خيىمت بفلُمحن
 1958لالؾخلالت الامغ الظي حػل الغةِـ عووي وىحي الؿلب مً شاعٌ صٌغىٌ حشىُل خيىمت وبػض ان خطل غلى
الاغلبُت الىُابُت بىاكؼ  329غض  224كام بالؿلب مً الجمػُت الىؾىُت املىافلت غلى كاهىن ًمىذ في ظله حمُؼ
الؿلؿاث للخيىمت واملىافلت غلى حػضًل املاصة  9املخػللت بخػضًل الضؾخىع  ،وبػض مىافلت البرملان مما مىىه مً اصاعة
الاػمت ملضة ؾخت اشهغ ومً زم اكضم غلى جلضًم مشغوع الضؾخىع الجضًض الظي ضىث لطالخه الشػب . 1
ًخمحز الضؾخىع الجضًض في ظل الجمهىعٍت الخامؿت بلُاصة شاعٌ صٌغىٌ بأهه ازظ هأوٌ مغة الؿحر غلى
ضُاغت هظام بغملاوي اهثر غلالهُت  ،اط ٌؿُؿغ فُه الجهاػ الخىفُظي بػض ان خىلذ الطالخُاث الخىفُظًت للغةِـ
َ
اغافت الى ان ؾبُػت الىظام هي بغملاهُت لظلً ؾمي بالىظام الشبه الغةاس ي  ،وبػض غضة مغاخل واضالخاث وضىال
لػام  1962حغي اهخساب عةِـ الجمهىعٍت بطىعة مباشغة مً كبل الشػب  ،وحغي الاؾخمغاع باألزظ بالشبه الغةاس ي
َ
في فغوؿا وضىال الى  1986غىضما فلض الغةِـ ( مخحران ) الاغلبُت الِؿاعٍت في الجمػُت الػمىمُت _ البرملان _ مما
َ
اغؿغٍ الزخُاع عتؿا للىػعاء مً الُمً وَى حان شحران وَى ما غغف بدالت الخػاٌش  ،التي ًيىن فحها الغةِـ مً
حهت وعةِـ الىػعاء مً حهت ازغي او مً طاث الاغلبُت الدشغَػُت  ،والغغٍب في املىغىع ان َظٍ الخالت غىضما
جدطل أي فلضان الغةِـ لؤلغلبُت البرملاهُت ًفلض مػها ضالخُاجه وٍترن بػػها للخيىمت التي جيىن بمىاحهت مؼ
1ينظر  :فرانسيس فوكوياما  ،أصول النظام السياسي من عصر ما قبل االسالم اىل الثورة الفرنسية  ،ترمجة جماب االمام ومعني االمام  ،منتدى العالقات العربية
والدولية  ،الدوحة  ،قطر  ، 2016 ،ص . 548
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البرملان  ، 1لظلً ولما وان الغةِـ ًخمخؼ بخأًُض الاغلبُت صازل الجمػُت الىؾىُت ًيىن مىكف الخيىمت كىي غلى وفم
ان الغةِـ َى مً ٌػحن الخيىمت التي جخمىً مً الػمل بدغٍت جامت وؾلؿت كىٍت اما اطا واهذ الخالت مػيىؾت أي ان
الغةِـ ال ًدظى بضغم الغالبُت الىُابُت َىا جيىن الخيىمت بمىكف ضػب وهثحرا مً الاخُان ًترن الغةِـ الامغ
للخيىمت وٍمىدها الطالخُاث .
املطلب الثاوي :الياث العمل ودوز املؤشصاث
هما اؾلفىا بأن هظام الخىم في فغوؿا َى شبه عةاس ي او مسخلـ ما بحن الىُابي والغةاس ي  ،هما وحػخبر فغوؿا
عاةضة َظا الىظام ومً افػل مً ؾبله مىظ الجمهىعٍت الخامؿت وختى الُىم مؼ اصزاٌ بػؼ الخػضًالث  ،هما
َ
وجخيىن فغوؿا مً  22اكلُما ملؿمت الى كغابت  96وخضة اصاعٍت وللخىغُذ اهثر غً ؾبُػت وصوع املإؾؿاث ًمىً
اًجاػَا بما ًلي :
َ
اوال  :صوع ومياهت الؿلؿت الخىفُظًت  :جخمثل الؿلؿت الخىفُظًت في الىظام الفغوس ي مً عةِـ الجمهىعٍت وعةِـ
َ
الىػعاء وهال له اصواع وضالخُاث كض اهُؿذ به هما مىغىع اصهاٍ :
 عةِـ الجمهىعٍت  :والظي ًجغي اهخسابه ول ( )5اغىام غبر الاهخساب الػام املباشغ بدؿب الضؾخىع  ،هما
وان ؾلؿخه هي اغلى مً عةِـ الىػعاء اطاهه ٌؿخمض جلً الؿلؿت مً الشػب باغخباعٍ مىخسب مً كبلهم
ولِـ مً كبل البرملان  ،الامغ الازغ َى ًماعؽ الؿلؿت الؿُاؾُت بػىـ عةِـ الىػعاء الظي ًمثل الؿلؿت
الاصاعٍت  ،وهما اؾلفىا فأن كىة عةِـ الجمهىعٍت جيىن اهثر غىضما جيىن الاغلبُت البرملاهُت هي مً طاث خؼب
الغةِـ وبػىؿه ًػػف صوعٍ  ، 2اما غً اَم الطالخُاث املمىىخت للغةِـ فهي والخالي : 3
 امياهُت خل الجمػُت الىؾىُت . اطا ما حػغغذ البالص لخؿغ هبحر ومدضق فأن باميان الغةِـ الخطىٌ غلى ؾلؿاث اؾخثىاةُت ختى لىَ َ
اؾخىلى غلى الؿلؿت الخىفُظًت والدشغَػُت مػا وفلا للماصة  16مً الضؾخىع .
 خله في صغىة البرملان لالوػلاص او فػه اغافت الى الخم في الاغتراع غلى اللىاهحن الطاصعة مً البرملانوخله في مساؾبت البرملان .
 ًدم له مساؾبت الشػب بطىعة مباشغة في الامىع الدشغَػُت ختى وان ججاوػ البرملان .1ينظر  :موريس دوفريجيو  ، ،ادلؤسسات السياسية والقانون الدستوري واألنظمة السياسية الكربى  ،ترمجة  :جورج سعد الشبكة العربية لألحباث والنشر
– ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرو التوزيع  ،ط ، 2014 ، 2ص . 77
2ينظر  :ايفميين  ،ترمجو حممد عرب صاصيال  ،النظام السياسي الفرنسي  ،وزارة الثقافة  ،دمشق  ،سوريا . 2009 ،
3ينظر  :صاحل جواد الكاظم  ،علي غالب العاين  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 85
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 ًسخاع عةِـ الخيىمت مً الاهثرًت الىُابُت هما وَؿمي الىػعاء بػض اكتراخهم مً عةِـ الىػعاء ومً خلهالػىصة الؾخفخاء الشػب غىض وكىع الجزاع مؼ الجمػُت الدشغَػُت .
 ًخدىم بطىؼ الؿُاؾت الخاعحُت وٍملً خم حػُحن مجلـ اللػاء الاغلى وله الخم بخػُحن زالزت اغػاءمً املجلـ الضؾخىعي الاغلى .
 َى اللاةض الػام لللىاث املؿلخت وٍملً خم ابغام الاجفاكُاث وله الخم بغؾم الؿُاؾاث الػامت هماوٍخمىً مً " ئكالت عتـ الىػعاء في خالت واخض وهي إلاكالت املػللت (( لِـ صؾخىعٍا وئهما اجسظ عؤؾاء
الجمهىعٍت َظا غلى غاجلهم مؼ أن عةِـ الىػعاء ال ًىحى ئال ئطا اؾخلالذ الىػاعة هما ًلىٌ الضؾخىع )) "
َ
زاهُا  :مهام وصوع الؿلؿت الدشغَػُت  :جخيىن الؿلؿت الدشغَػُت في فغوؿا مً مجلؿحن وَما :
َ
 -1الجمػُت الىؾىُت  :جخألف الجمػُت الىؾىُت مً  577هاةبا ًجغي اهخسابهم بطىعة مباشغة مً كبل الشػب
بىاؾؿت الاكتراع الػام والخطىٍذ الفغصي زالٌ حىلخحن وجيىن مضة الضوعة هي  5ؾىىاث  ،هما وال ًمىً
خلها الا في خالت وحىص اػمت جدمل مساؾغ هبحرة غلى ان ال ًجغي خلها مغجحن في هفـ الؿىت  ،وجخألف
الجمػُت مً لجان صاةمُه وازغي مخسططت اغافت الى مإجمغ الغؤؾاء الظي بضوعٍ ًخيىن مً عةِـ
الجمػُت وعؤؾاء الىخل واللجان واغػاء املياجب وممثلحن غً الخيىمت وله بغهامج مدضص وَػمل غلى اصاعة
املضاوالث . 1
اما غً اَم ازخطاضاث الجمػُت الػامت فهي والخالي : 2
 حػمل غلى اغضاص اللىاهحن ومىاكشتها والخطىٍذ غلحها وَظا خم صؾخىعي  ،اغافت الى صوعَا في مغاكبت اصاءوغمل الخيىمت غبر لجانها البرملاهُت املسخلفت غبر ؾغح الاؾئلت ؾىاء بشيل شفهي او هخابتها التي جخدخم احابت
الىػعاء غلحها .
َ
 مً خلها الخطىٍذ غلى املىاػهت الػامت للضولت وبلُت اللىاهحن املالُت  ،اًػا جخمخؼ بؿلؿت صبلىماؾُت غبرالخطضًم غلى املػاَضاث واغالن الخغب .
 ال ًمىً ان جمغ الخػضًالث الضؾخىعٍت الا بػض ان جىافم غلحها باالحخماع مؼ مجلـ الشُىر . باميانها حجب الثلت غً الخيىمت واؾلاؾها في ملابل خم عةِـ الجمهىعٍت ان ًدل الجمػُت الىؾىُت ،بػىـ مجلـ الشُىر الظي لِـ مً خله اؾلاؽ الخيىمت ولِـ مً خم عةِـ الجمهىعٍت خله .
1صادق االسود  ،علم االجتماع السياسي اسسو وابعاده  ،وزارة التعليم العايل العراقية  ،جامعة بغداد  ، 1990 ،ص ، 291
2ادلصدر نفسو ص .292
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َ
 -2مجلـ الشُىر ً :خيىن مجلـ الشُىر مً  322غػىا ًجغي اهخسابهم باالكتراع الػام غحر املباشغ بىاؾؿت
اغػاء مجلـ الشىعي والبلضًاث  ،غلى ان ًجغي اهخساب زلثهم ول زالزت ؾىىاث  ،اما غً اَم الطالخُاث
املىاؾت باملجلـ فهي والخالي : 1
ٌ ػمل غلى ضُاغت اكتراخاث بغُت حػضًل مشاعَؼ اللىاهحن وامللترخاث امللضمت مً كبل اغػاء الجمػُت
الىؾىُت  ،وبالغغم مً الطالخُاث الىاؾػت لؤلزحرة في مجاٌ الدشغَؼ الا اهه ال ًمىً ججاَل عأي مجلـ
الشُىر باليؿبت للخيىمت .
ً خمخؼ اغػاء مجلـ الشُىر بىفـ ضالخُاث الىىاب في الجمػُت الىؾجي عبما باؾخثىاء خم الخطىٍذ غلى
سخب الثلت مً الخيىمت .
َ
زالثا  :اللػاء في فغوؿا ٌ :ػخبر اللػاء الفغوس ي مً اكضم واغغق الاهظمت اللػاةُت وٍخمخؼ بممحزاث غضة وٍخألف مً
زالزت اضىاف عةِؿُت وهي : 2
 -1املجلـ الضؾخىعي  :ومً اَم الىظاةف التي ًخىالَا هي الاشغاف غلى الاهخساباث والىظغ في مضي صؾخىعٍت
مشاعَؼ اللىاهحن واملػاَضاث كبل ان ًطاع الى اغخماصَا او الاغالن غجها بطىعة عؾمُت  ،زالزت مً اغػاةه
َ
ٌػُجهم عةِـ الجمهىعٍت وزالزت هال مً عةِـ الجمػُت الىؾىُت وعةِـ مجلـ الشُىر .
 -2مجلـ الػضٌ الاغلى  :والظي ًجغي ازخُاع اغػاةه بىاؾؿت البرملان الفغوس ي وٍخيىن مً غضص مدؿاوي بػض
ان ًجغي ازخُاعٍ اغػاةه مً كبل الجمػُت الىؾىُت ومجلـ الشُىر وٍخمخؼ بطالخُاث هبحرة مً غمىه
الخم بمداهمت عةِـ الجمهىعٍت والىػعاء .
 -3مجلـ اللػاء الاغلى ً :خيىن َظا املجلـ مً عةِـ الجمهىعٍت وَى بمثابت عةِـ املجلـ الى حاهب حؿػت
مً الاغػاء الظي ٌػُجهم الغةِـ وفم كاهىن مدضص وشغوؽ مىغىغت لؿغٍلت الازخُاع وٍخمخؼ باالؾخلاللُت
بما ًسظ حػُحن اللػاة وول ما ًخػلم بتركُتهم وجأصًبهم .
عابػا  :الاخؼاب والجمػُاث الؿُاؾُت  :حػخبر ججغبت الاخؼاب الؿُاؾُت في فغوؿا مً الخجاعب الغاةضة في اوعوبا ولها
َ
َ
جاعٍش وباع ؾىٍل في املجاٌ الؿُاس ي اغافت الى هثرة الخىحهاث وجللبها واوشؿاعَا اخُاها او اوشلاق اغػائها ،اًػا ٌ
جمخاػ غً باقي الاخؼاب في الضوٌ الاوعوبُت بأن اغلب الاججاَاث الؿُاؾُت هي ال جلخطغ غلى خؼب واخض بمػجى هي

1ايفميين،ترمجو حممد عرب صاصيال ،مصدر سبق ذكره  ،ص .34
2فائقة الرفاعي ،مصدر سبق ذكره  ،ص .50
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َ
ممثلت مً غضة اخؼاب وجدبؼ لىفـ َظٍ الاججاٍ  ،فاالججاَاث املػخضلت كض جخلاعب وجدىم مػا او الاججاَاث
الاشتراهُت وَىظا  ،اما غً اَم جلً الاخؼاب فُمىً جىغُدها بما ًلي : 1
 -1الخؼب الشُىعي  :حػىص بضاًاث جأؾِؿه لػام  1920في شهغ صٌؿمبر  ،بػضما اهلؿم الاشتراهُىن والظي
ؾعى والتزم مىغىع جدىٍل املجخمؼ مً الغأؾمالُت الى الشُىغُت غبر مغاخل وزؿـ ختى وان واهذ غلى
املؿخىي البػُض .
 -2الخؼب الاشتراوي  :وان كض جأؾـ في غام  1905بػض ان جىخضث الخُاعاث طاث الخىحه الاشتراوي الا اهه
َ
ؾغغان ما شهض اهلؿاما غلى ازغ اوسخاب زلثي اغػاةه واؾؿىا الخؼب الشُىعي الفغوس ي غام  1920وكض
اجسظ اؾلىب املػاعغت للخىم في بضاًت الجمهىعٍت الخامؿت .
 -3اخؼاب ازغي  :هثحرة هي الاخؼاب التي مجها الخجمؼ مً احل الضًملغاؾي  ،والاجداص مً احل الضًملغاؾُت
والجبهت الىؾىُت .
• الخجمؼ مً احل الضًملغاؾُت ً :ىدضع مً الخؼب الضٌغىلي وجم حشىُله لضي غىصة صٌغىٌ ئلى الؿلؿت غام 1958
• الاجداص مً احل الضًملغاؾُت الفغوؿُت
• الجبهت الىؾىُت
مً زالٌ اؾخػغاع الالُت التي حاء بها الىظام الفغوس ي ًدبحن البىاء الغضحن غبر مخؿلباث ول مغخلت  ،وَظا
ً
الامغ َى الاؾاؽ الظي جىؿلم مىه اًت ججغبت والا ما فاةضة الاجُان بىظام حاَؼ ومفطل وفلا لضولت ازغي وفغغه غلى
مجخمؼ بظاجه ما كض ٌؿبب اػمت وفجىة حؿخمغ ألحُاٌ غضة  ،فالىظام الفغوس ي جمىً مً الخىُف مؼ مخؿلباث
املغخلت واملؼج ما بحن البرملاوي والغةاس ي وصلُل زباجه َى ول جلً الػلىص والًؼاٌ كاةم .

املبدث الثالث :هل يمكً الاخر بالىظام الشبه زئاس ي في العساق
مً بحن املؿالب التي ًغفػها البػؼ هؿبُل لئلضالح الؿُاس ي في الػغاق ،مىغىع هظام الخىم ،وحغُحرٍ مً
بغملاوي الى عةاس ي ،فُما ًخدفظ البػؼ غلى َظا الىظام وىهه ًمهض لػىصة الضهخاجىعٍت في بلض ال ًمىً الاؾمئىان فُه
الى كىة الضؾخىع في غمان جضاوٌ الؿلؿت ،بػض خاالث اهتهان َظا الضؾخىع زالٌ الؿىىاث املاغُت ،وبضال مً طلً
ًخدضزىن غً خل وؾـ َى الىظام شبه الغةاس ي ،فما هي مالمذ َظا الىظام الغةِؿُت .

1منذر الشاوي  ،مصدر سبق ذكره ص .433
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ًلىم الىظام شبه الغةاس ي غلى جىاػن في الطالخُاث واللىة بحن حهاث الخىم الثالر الغةِـ والبرملان والخيىمت بما
ً
ًسلم جىاػها فػاال بُجها ًدلم الاؾخلغاع الؿُاس ي .البرملان مىخسب مً الشػب ،والغةِـ ًيخسبه الشػب مباشغة
فُلىم بدؿمُت عةِـ للخيىمت ًطاصق غلُه البرملان .فالبرملان ّ
ٌشغع لىىه ال ٌؿخؿُؼ اكالت الغةِـ ،والغةِـ بامياهه
هلؼ ما ٌشغغه البرملان ،وعةِـ الخيىمت مديىم بغأي ألاغلبُت صازل البرملان.
لىً َظٍ املالمذ الغةِؿُت جىؿىي غلى جفطُالث مخغحرة خؿب ول بلض وما جلخػُه ظغوفه ،لظلً ال ًمىً الػثىع
غلى جؿبُم واخض لهظا الىظام ،الظي اهدؿب اؾمه غلى ًض الػالم الفغوس ي مىعَـ صي فىعحُه غام  ٠٧٩١بػض
ؾلؿلت حغُحراث صؾخىعٍت في غضص مً الضوٌ للىضىٌ الى هظام ًخىؾـ الىظامحن الغةاس ي والبرملاويَ .ىان صوٌ ؾبلذ
َظا الىظام لىجها واحهذ مشيلت اػصواحُت عأؽ الؿلؿت الخىفُظًت ،غبر الخىاهف بحن عةِس ي الجمهىعٍت والخيىمت،
ّ
وهالَما ٌؿخمضان الشغغُت مً الشػب ،الاوٌ باالهخساب املباشغ ،و الثاوي باملطاصكت البرملاهُت ،ولم جيخهي املشيلت الا
بالخدىٌ الى الىظام الغةاس ي هما خضر في اًغان أوازغ الثماهِىاث.
في الػغاق فان جؿبُم َظا الىظام في ظل الخىػَؼ الؿاةفي للؿلؿاث ؾُيىن أضػب بىثحر ،وؾدشهض البالص في ظله
املؼٍض مً الخالفاث واملىاهفاث التي حػغكل أي اهجاػ .فىحىص ؾلؿاث زالزت مدؿاوٍت في اللىة ٌػجي انها ؾدخىػع غلى
امليىهاث الثالر ،وفي ظل غضم الثلت وجباغض الخؿلػاث والىىاًا ،ؾخػمل ول عةاؾت في اججاٍ مسخلف وؾخػُم غمل
الغةاؾاث ألازغي اطا اعاصث ،زطىضا اطا وان عاؾا الؿلؿت الخىفُظًت مىػغحن بحن ميىهحن.
ّ
ّ
ً
َظا الىظام لِـ خال ملشيلت الػغاق الؿُاؾُت ،والىظام الغةاس ي ال ٌشيل خال أًػا ،ألهه ًإؾـ لضهخاجىعٍت
ّ
املشىٍ
حضًضة ،فػال غً أن امليىهاث ألاضغغ حجما ؾتراٍ خطغا للؿلؿت بُض امليىن ألاهبر ،فُما الىظام الخالي
املػالم ،الظي ًجمؼ بحن البرملاوي املىلىص والخىافلُت املػُلت للػمل ،لم ٌؿخؿؼ ازباث حضاعجه ختى الان .1
املطلب الاول :صعىباث الخطبيم
َ
في ظل الاػماث املتراهمت للىظام الؿُاس ي الػغاقي بػض غام  2003وظهىع مشاول هبحرة صاةما ما واهذ تهضص
الػملُت الؿُاؾُت بغمتها  ،لظلً َىان بػؼ الاؾغاف وان كض صغذ لخغُحر الىظام مً البرملاوي الى الشبه الغةاس ي
ألؾباب غضة  ،الا انها جىحه ضػىباث غلى اعع الىاكؼ ومً املمىً غغع اَم جلً الطػىباث بالخالي :
َ
اوال َ  :ؾبُػت الخغُحر غام  -:2003لم ًىً الخغُحر الؿُاس ي غام  2003كض ازظ مؿاعٍ الؿبُعي واهما حاء بػامل
زاعجي بػض الغؼو الامغٍيي الظي اؾاح بىظام ضضام خؿحن  ،فاملىغىع لم ًىً باعاصة صازلُت او حاء غلى وفم او
جلبُت ملخؿلباث
1ينظر كتاب :كيف يصنع القراريف األنظمة العربية – دراسة حالة األردن – اجلزائر – السعودية – السودان – سورية – العراق – الكويت – لبنان –
مصر – ادلغرب – اليمن  ،جمموعة باحثني  ،مركز دراسات الوحدة العربية – بريوت  ، 2020 ،ص . 44
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املجخمؼ  ،فاإلعاصة الامغٍىُت واهذ كض فغغذ غلى الػغاق الىظام البرملاوي والبػؼ ًغحؼ الؿبب لػىامل غضة مجها
الخالي :1
 -1ججغبت خىم البػث  :الػغاق كبل غام  2003وان مديىم بىمـ صهخاجىعي اط جىلى خؼب البػث الؿلؿت بػض
الاؾاخت بػبض الىغٍم كاؾم وكض جىالى عؤؾاء غضة الخىم غلى الػغاق وان ازغَم ضضام خؿحن َ ،ظا
الىظام الظي اغخمض الخضًض والىاع لخثبُذ اعوان خىمه وكمؼ املػاعغحن بشتى الاهىاع والضزىٌ بدغب مؼ
اًغان لثمان اغىام ومً زم غؼو اليىٍذ غام  1990اغافت الى الخغب مؼ الىغص وكمؼ الاهخفاغت الشػباهُت
غام  ، 1991وان الىظام الغةاس ي غلى اشضٍ اط ان الغةِـ كض حمؼ ول الطالخُاث بُضٍ في ملابل وحىص
ؾلؿاث حشغَػُت وكػاةُت شيلُت مجزوغت الؿلؿاث ال جخمىً مً اجساط أي ش يء بمػؼٌ غً مىافلت عةِـ
الجمهىعٍت  ،وبالخالي َظٍ الخجغبت في ظل هظام عةاس ي مدشضص ومخفغص وكامؼ للخغٍاث الصخطُت والاغالمُت
والخػبحر غً الغأي وجيىًٍ الاخؼاب وخغٍت الازخُاع باالهخساباث كض ظلذ عاسخت في طًَ الػغاكُحن وَظا ما
اوػىـ غام  2003بػض ان اججهذ الاؾغاف الؿُاؾُت بمػُت ألامغٍيان هدى الىظام البرملان همسلظ مً
الىظام الغةاس ي .
 -2جىىع الاخؼاب الؿُاؾُت  :بػض الؿُاؾت التي اجبػها هظام ضضام خؿحن ظهغث اخؼاب وحمػُاث و كىي
مػاعغت هثحرة ومخىىغت الخىحه مجهم الاؾالمي بشلُه الؿجي والشُعي ومجهم الػلماوي واللُبرالي ومجهم
الشُىعي ومجهم اللىمي َ ،ظا الخىىع وازخالف الهضف والبيُت الفىغٍت حػلذ الاجفاق ضػب وعبما مؿخدُل
ان جلجأ َظٍ اللىي للخىاػٌ غً مياؾبها او اللبىٌ بخىلي شخظ مً حهت مػُىت الغةاؾت والخىف مً
الاؾخفغاص بالؿلؿت حػلها جخىحه هدى الىظام البرملاوي لخدلُم هىع مً الخىاػن والخطىٌ غلى مؼٍضا مً
املياؾب الؾُما وان اوػضام الثلت ما بحن َظٍ اللىي َى ؾُض املىكف  ،لظلً وان ملجلـ الخىم اللبىت
الاؾاؽ هدى جغؾُش الخداضظ والخلاؾم والػمل غلى جبجي الىظام البرملاوي بشيل اؾاؽ . 2
َ
زاهُا  :الخيىًٍ املجخمعي  :ان الخىىع املىحىص في الػغاق كض اوػىـ غلى ؾبُػت وجيىًٍ الىظام الؿُاس ي الجضًض  ،هما
اؾلفىا ان ؾبُػت الاخؼاب الؿُاؾُت املىحىصة ؾىاء املػاعغت او الجضًضة هي ولُضة البِئت التي وشأث فحها  ،او هي
ولُضة الظغف ومسغحاجه فاألخؼاب الؿُاؾُت اللىمُت هي جيىهذ في ظل جىحه اغلب الضوٌ في جلً املغخلت هدى
اللىمُت والاًداء للشػىب بػغوعة الىخضة هما خطل في الخمؿُيُاث والؿخِىُاث وفي غهض حماٌ غبض الىاضغ في
1ينظر  :سربست مصطفى رشيد آميدي  ،ادلعارضة السياسية والضمانات الدستورية لعملها – دراسة قانونية – سياسية – حتليلية – مقارنة  ،مؤسسة
موكرياىن للبحوث والنشر – اربيل  ، 2011 ،ص . 90
2ينظر  :العراق بعد عام  / 2003احملاصصة واالحزاب والتعليم ومفوضية االنتخابات  ،جمموعة مؤلفني  ،مركز الدراسات االسرتاتيجية  ،جامعة كربالء
 ، 2020 ،ص . 91
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مطغ او الخالف الظي خطل مؼ غبض الىغٍم كاؾم في الػغاق هدُجت مػاعغخه لخىحه اللىمُىن وَىظا وشأث اخؼاب
جبيذ اللىمُت  ،اًػا ظهىع املض الشُىعي في ظل الاجداص الؿىفُتي وجغاحػه بػض جفىً طلً الاجداص فُما وان
الاؾالم الؿُاس ي كض ػحىا به هغصة فػل بػض الخأزغ الخاضل باملض الشُىعي َ ،ظا باليؿبت لؿبُػت حشيل جلً الاخؼاب
 ،اما الػامل الازغ فُمىً في ان ؾبُػت وبيُت املجخمؼ الػغاقي بيُت حػضصًت في الؿىاةف والاصًان واملػخلضاث  ، 1فخجض
الاخؼاب الضًيُت الشُػُت والاخؼاب الضًيُت الؿيُت وهظلً الىغصًت فُما ججض اخؼاب غلماهُت او مىاؾلُت او كىمُت
هاججت الوػياؽ البِئت املدُؿت فالػغاق َى بلض حػضصي َىان املؿُحي والؿجي والشُعي اغافت لخػضصًت كىمُت غغب
وهغص وجغهمان  ،وفي ظل الاهفخاح الس ي بػض غام  2003طَب الجمُؼ هدى املؿالبت بالخمثُل الؿُاس ي وَىا ضاع جىحه
للىظام البرملاوي باغخباعٍ ًالةم حجم جلً املؿالباث او هظغٍت الاخخىاء واغؿاء مىطب عةاؾت حمهىعٍت للػغاق للميىن
الىغصي والبرملان للػغب الؿىت والخيىمت للشُػت وَظا مخأحي مً حجم اللاغضة وغضص الؿيان ومبضأ الاهثرًت و
ً
الاكلُت وضاع َظا غغفا حؿحر بسؿاٍ جلً الىخل الؿُاؾُت في اغلاب الاهخساباث والخىحه هدى حشىُل الخيىمت بمبضأ
الخداضظ والخلاؾم في ؾبُل اعغاء ول امليىهاث  ،بمػجى ازغ لى ضاع الخىحه هدى الشبه الغةاس ي هُف ؾِخم اعغاء
َظٍ الاؾغاف بػض ان اضبدذ املىاضب الغةِؿُت ملخطلت بميىهاث مػُىت  .2وبطىعة غامت ًمىً اًجاػ أَم مػىكاث
اكامت الىظام شبه الغةاس ي في الػغاق مً زالٌ الىلاؽ الخالُت : 3
ً -1غي بػؼ املسخطىن بأن الىظام شبه الغةاس ي كض ًلؼ بىفـ كاغضة امليىهاث الثالزت  :ؾىت – شُػت –
اهغاص  .بمػجى اؾخمغاع للمداضطت (عةِـ شُعي – عةِـ وػعاء ؾجي – عةِـ بغملان هغصي) .
 -2غغكلت الػمل الؿُاس ي في خاٌ غضم جىافم عةِـ الجمهىعٍت ،وعةِـ الىػعاء  ،ال ؾُما اطا ما وان لػامل
الػىطغٍت جأزحر غلى شخطُت أخض مجهما .
 -3في خالت الػغاق وفي ظل الظغوف الغاَىت كض ًدطل حػمم في الخىاػع املجخمعي ،وىهه ٌػؼػ الخسىضق املظَبي
واللىمي ،خىٌ ول مىطب وبالخالي ؾِىلؿم الشػب الى زالزت ميىهاث ؾُاؾُت والى زالزت ميىهاث مجخمػُت
.
 -4مً ؾُلبل باملىطب الثالث ؟ اي عةِـ البرملان اليل ؾخدىافـ غلى املىطبحن الاولحن  ،مً الطػب اكىاع
اي ميىن بأن املىطب الفالوي لً ًيىن مً خطخه  ،وان ًجب ان ًغض ى باألكل .

1ينظر  ،علي مراد كاظم  ،حسني باسم عبد االمري  ،االثار السياسية للمحاصصة يف العراق بعد عام  ، 2003حبث منشور يف جملة قضايا سياسية ،
كلية العلوم السياسية  ،جامعة النهرين  ،العدد  ، 2028 ، 55ص . 420
2ينظر  :فؤاد عبد الكرًن ,حكومة اجلعفري (حتدي اتفي الواجهة) ,بغداد ,ط  ,3أغسطس  ,2005ص . 92
3ينظر  :عامرحسنفياض ,العراقوشقاءالدميقراطيةادلنشودة ,ط  ,1داراسامةللنشروالتوزيع ,عمان ,2009 ,ص . 86

مجلت العلىم الصياشيت و اللاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازس/آذاز  -2021املسكز الديملساطي العسبي  .بسلين املاهيا

423

الىظام شبه السئاس ي وامكاهيت جطبيله في العساق

أ .علي مساد كاظم
أ .شعد مدمد خصً

 -5ان اللىٌ بأن مىطب عةِـ الجمهىعٍت ًلابل مىطب عةِـ الىػعاء او ًلترب مىه ٌ ،ػجي ان جلىم الضولت
بخىفحر محزاهُت مدؿاوٍت ليل مً املىطبحن  .وَظا فُه جيلفت ماصًت للبالص ،بؿبب هثرة الىفلاث .
 -6الازظ بالىظام شبه الغةاس ي ،كض ٌػؼػ مً الخضزل الخاعجي بالشأن الػغاقي ،وىن زاعؾت الىظام واضخت
للجمُؼ ،الضولت (أ) ؾدخضزل لضغم عةِـ الجمهىعٍت وىهه ًمثل امليىن الفالوي ،والضولت (ب) ؾدخضزل
بضغم عةِـ الىػعاء وىهه ًمثل امليىن الفالوي ،وَىظا . ...
 – 8البرملان الظي مً املفترع ان ًغاكب عةِـ الجمهىعٍت وعةِـ الىػعاء ،ؾىف ًىلؿم غلى هفؿه اًػا  .مجمىغت
مؼ َظا ومجمىغت مؼ طان ،وبالخالي جػُؼ وخضة الػمل املغحىة .
 – 9في خاٌ وحىص شً باالهخساباث ،وفي خاٌ اؾخدىط عةِـ الجمهىعٍت غلى الخىم او ححرٍ لطالح ميىهه املجخمعي،
كض ًخضَىع الىغؼ الامجي  ،وَػىص الػىف الؿُاس ي الظي ًلىم به الؿغف املغلىب غلى امغٍ ،او الظي ٌشػغٍ باهه
َىظا.
 – 10كض ًىاحه َظا الىظام بغفؼ صولي ،باألزظ مً كبل الىالًاث املخدضة الامغٍىُت ،غلى اغخباع انها هي ضاخبت
مشغوع الىظام الضًملغاؾي – البرملاوي في الػغاق ،والخدىٌ الى شيل ازغ مً الىظامَ ،ى اغتراف بفشلها  .وفي َظٍ
الخالت كض جػؼ الػغاكُل امام هجاخه ،الامغ يهضص اؾخلغاع البالص.
املطلب الثاوي ملىماث هجاح الىظام شبه السئاس ي
في أغلاب اخضار  2003وما اغلبها مً حغُحر حظعي في مسخلف اعوكت الىظام الؿُاس ي والىلىج بخجغبت حضًضة
جسخلف ولُا غً ؾابلاتها  ،فالىظام البرملاوي في الػغاق وان كض فطل غلى ملاؾاث الىمىطج الجضًض وفم مبضأ
ً
الخداضظ ما بحن الىغص والؿىت والشُػت وبلُت الاكلُاث وضاع الامغ اشبه بالػغف الؿُاس ي ومشهضا مألىفا ًخىغع
بػض ول الاهخساباث  ،ما اهذ ًجغي اغالن الىخاةج الاهخسابُت ختى حشغع الىخل الؿُاس ي بمفاوغاث حشىُل الخيىمت
غلى ان جظَب املىاضب وفم الػغف الؿاةض عةاؾت الجمهىعٍت هي مً خطت الىغص وعةاؾت مجلـ الىىاب هي للػغب
الؿىت وعةاؾت الىػعاء مً خطت الشُػت  ،الا ان الازخالف ًبلى غلى ازخُاع الاشخاص لخلً املىاضب والامغ لم ًيخهي
غىض َظا الخض بل حػلبه جلاؾم الىػعاء والىهالء واملضعاء الػامىن وغحرَم َ ،ظٍ الخالت وغحرَا ؾاَمذ بىحىص
غاعع شػبي عافؼ ملثل َظٍ املماعؾاث وزغحذ اضىاث هثحرة جىاصي بػغوعة حغُحر شيل الىظام الى عةاس ي او شبه
عةاس ي وَظٍ ما شهضهاٍ في جظاَغاث  25حشغًٍ  2019او غبر املؿالباث بمىاكؼ الخىاضل الاحخماعي او وؾاةل الاغالم ،
او عغبت بػؼ الىخل الؿُاؾُت الا ان املػىق الضؾخىعي ًبلى مدل حضٌ وعبما ًضعج غمً الخػضًالث الضؾخىعٍت
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التي ؾاٌ اهخظاعَا  ،مؼ طلً الجؼاٌ الغغبت الشػبُت بخغُحر شيل الىظام كاةمت لىً جدخاج لترجِب واصعان لىحىص
خىافؼ او ملىماث مً املمىً اًجاػَا بما ًلي : 1
 -1كض ًدلم َظا الىظام شغاهت خلُلُت ما بحن ميىهاث الىؾً وَىا هلطض امليىهاث الغةِؿُت الثالر (ؾىت –
شُػت – اهغاص)  ،غلى اغخباع ان الؿلؿت الخلُلُت واللغاع الخلُلي ؾُيىن مىػغا بحن حهخحن عةِـ
الجمهىعٍت وعةِـ الىػعاء ،وللبرملان ؾلؿت املغاكبت .
 -2مً غمً املمحزاث او ملىماث هجاخه بالػغاق في ظل ججغبت جأعٍسُه غبر اؾخئثاع خؼب واخض غلى ملضعاث
البلض واطا ما ضاع جىحه هجى الىظام شبه الغةاس ي ًمىؼ اؾخئثاع ميىن ؾُاس ي غغاقي بالؿلؿت ،بل ًدافظ
غلى جىػَػها واغخضالها  ،فال الغةِـ ًلضع غلى الاؾدبضاص وال عةِـ الىػعاء له ضالخُت طلً .
 -3في وغؼ الػغاق الخالي ًجغي اهخساب هخل مسخلفت صون جمىً اخضاَا مً حشىُل الخيىمت بطىعة مىفغصة
ً
وبالخالي جلجأ للخىافم و املداضطت وازخُاع عةِـ الخيىمت بطىعة جىافلُت بػُضا غً عؤٍت لشػب  ،واطا
ما اضبذ جىحه هدى الىظام شبه الغةاس ي كض ًللل مً املداضطت  ،والؿبب ان الغةِـ ؾُيىن الخللت
َ
الاؾاؽ في مدىع الىظام والظي بضوعٍ ؾُيىن مىخسبا مً كبل الشػب بطىعة مباشغة وَىا ؾُيىن خامل
َ
الخطىٌ غلى اهثر غضص مً اضىاث الشػب ؾُظفغ بثلتهم وال ًيىن شغؾا ليىهه مً ؾاةفت الاهثرًت او حهت
مػُىت كض جظهغ شخطُت واعٍؼمُت او كىٍت ولضيها كبىٌ شػبي مً مسخلف الؿىاةف وَى غامل مصجؼ هدى
مغاصعة املداضطت.
 -4في ظل الىظام شبه الغةاس يٌ ،ؿاَم بخػؼٍؼ جلىٍت الضولت الػغاكُت ،بفػل اؾدىاص عةِـ الجمهىعٍت الى
اضىاث الجماَحر التي كامذ باهخسابه .
 -5في خالت الخدىٌ هدى الىظام شبه الغةاس ي ،ؾِؿهم في جىخُض الىظام الؿُاس ي ومإؾؿاث الضولت الػغاكُت،
وىهه ؾُللل الدشدذ الظي ٌػاوي مىه الىظام البرملاوي الُىمي  ،ؾخيىن َىان وخضة كغاع و وخضة زؿاب
مدطىعة في عةِـ الجمهىعٍت وعةِـ الىػعاء .
 -6الىظام شبه الغةاس يً ،دطغ املؿإولُت وَصخظ الازؿاء الؿُاؾُت ،بدُث ًخدمل عةِـ الجمهىعٍت
وعةِـ الىػعاء الازؿاء التي جغجىب.
 -7الىظام شبه الغةاس ي ،في خاٌ جؿبُله ؾُجػل الػغاق ميسجما مؼ املىظىمت الؿُاؾُت في املىؿلت الاكلُمُت
املدُؿت به ،فهى هثحر الشبه بالىظام الاًغاوي الظي ًىحهه شخظ واخض َى املغشض والتروي الظي ًلىصٍ
1ينظر  :علي حسني سفيح الساعدي،السياسة العامة يف النظا م السياسي العراقي والعوامل ادلؤثرة فيها بعد ، 2003رسالة ماجستري،جامعة النهرين
كليةالعلوم السياسية ، 2013 ،ص . 153
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شخظ واخض وهظلً امللً الاعصوي وامللً الؿػىصي والشُش اليىٍتي والغةِـ الؿىعي  .ولها هظم جلاص مً
كبل فغص كىي .
 -8الىظام شبه الغةاس ي ،ؾُللل مً جأزحر الاخؼاب الؿُاؾُت وحماغاث الػغـ في الػملُت الؿُاؾُت
الػغاكُت ،وىن املىافؿت مدطىعة بمغهؼًٍ فلـ ،وغىضما ًدبىأ ول مجهما املىطب ؾُيىهىن في مىكؼ كىة
وهي الاعاصة الشػبُت ،ولِـ الاعاصة الخؼبُت .
 -9ؾِؿهم الىظام شبه الغةاس ي  .في الاؾخلغاع املجخمعي في الػغاق  ،وىن الغةِـ ؾِخدغع مً ؾُؿغة الؿاةفت
او اللىمُت غلُه ،فهى مىخسب مً كبل ول شغاةذ الشػب ،وال ًمثل ميىن مجخمعي مػحن َ .ى مخدغع ووؾجي
.
غلى وفم الىلاؽ اغالٍ وغىامل الىجاح او مػىكاث الخؿبُم جبلى عَُىت الاعاصة الشػبُت والخؿىع الظَجي والاعاصة
والاصعان والىعي الؿُاس ي املجخمؼ  ،كض ًيىن كاهىن الاهخساباث الجضًض ًسخلف غً غحرٍ بالغغم مً بػؼ املالخظاث
َ
ً
الا ان الضواةغ املخػضصة بدض طاجه ٌػخبر ش يء اًجابي وزؿىة هدى الامام كض جدضر حغُحرا بؿُؿا  ،لظلً اًت زؿىة
ً
ًخسظَا ضىاع اللغاع بالخدىٌ هدى الىظام شبه الغةاس ي كض جالقي ضػىباث حمت هظغا للىلاؽ التي طهغهاَا في اغالٍ مؼ
طلً لِـ باملعجؼة اطا جىافغث الاعاصة الؿُاؾُت والػغـ الشػبي .

الخاجمت
ً
ًدبحن مً البدث مفهىم الىظام شبه الغةاس ي وما ًدظى به مً ممحزاث واملاَُت الخاعٍسُت واؾباب ظهىعٍ في هثحرا مً
البلضان في الػالم  ،والخضعج الخاعٍخي لخؿىعٍ مً شيل ألزغ وهُف وظفخه بػؼ الضوٌ بما وٍخجاوـ مؼ ؾبُػت
الشػىب وجلً الضوٌ  ،وكض هجح في بػػها في اعجأث صوٌ ازغي غجها وجىحهذ هدى الازظ بالىظام البرملاوي او الغةاس ي
بشيل مسخلف  ،ففي الػغاق وفي ظل الخدىٌ الضًملغاؾي حغي الازظ بالىظام البرملاوي بػض خلبت ؾىٍلت مً الىظام
الغةاس ي وخىم الصخظ املىفغص والخؼب الىاخض  ،وهدُجت لؿبُػت الخغُحر الجظعي والضوع الامغٍيي وحشىُل مجلـ
الخىم وما جبػها مً خيىماث مخػاكبت والالُت التي ؾاع غلحها البلض مً مداضطت ؾُاؾُت الى جلاؾم الؿلؿت الى
مشاول اهخسابُت الى غُاب جؿبُم بػؼ اللىاهحن الؾُما الضؾخىعٍت مجها الى املشيلت الامىُت الؾُما خلبت ؾُؿغة
جىظُم صاغش الاعَابي وما هخج غجها مً مشاول الى الاػمت املالُت وجضوي وَبىؽ مؿخىي اؾػاع الىفـ الى الفؿاص
املؿدشغي صون مػالجت خلُلُت َ ،ظٍ الاػماث وغحرَا اعحػها البػؼ للؿغٍلت الذ جيىن بها الىظام الؿُاس ي
الجضًض لظلً حغي ؾغح الىظام شبه الغةاس ي همسغج لالػمت غبر جلىٍت َغم الؿلؿت واغاصة عبـ املإؾؿاث بىظام
كىي كضع غلى مػالجت الازفاكاث هظلً خطغ اللغاعاث بجهت مػُىت اي َىا عأؽ جىفُظي واخض ًخدمل املؿإولُت
الياملت  ،الى حاهب ؾلؿت حشغَػُت وليل مجهما ميامً كىة وَى ما كض ٌؿاَم بػالج املشاول املتراهمت .
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الاشخيخاحاث
جىحض مجمىغت مً الاؾخيخاحاث التي حغي الخىضل لها :
َ -1ىان هلاؽ حشابه وازخالف ما بحن الاهظمت الؿُاؾُت مؼ وحىص حغُحر ٌػىص ألؾباب غضًضة وبالخالي أفػل
هظام َى طلً الظي ًدىاؾب وؾبُػت وبِئت املجخمؼ والظي ًؿبم بطىعة صخُدت .
 -2الىظام الشب عةاس ي ًدظى بػىامل مؿاغضة وممحزاث هبحرة وكض حغي الازظ به في بلضان غضة الؾُما فغوؿا
.
 -3الىظام البرملاوي مً افػل الاهظمت غلى مؿخىي الػالم والػغاق كض ازظ به ألؾباب غضة الا ان خضازت
الخجغبت وصزىٌ غىامل غضًضة وغُاب الغؤٍت الىاضخت وظهىع املداضطت اصث لخالت غضم الاؾخلغاع .
 -4مً املمىً جدىٌ الػغاق هدى الىظام شبه الغةاس ي اطا ما اجفلذ الاؾغاف الؿُاؾُت غلى طلً الؾُما واهه
كض ًدلم مالم ٌؿخؿؼ الىظام البرملاوي مً جدلُله .
الخىصياث
مً املمىً وغؼ مجمىغت مً الخىضُاث ومً ابغػَا -:
 -1اججاٍ الػغاق هدى جبجي الىظام البرملاوي حاء وفم ظغوف مػُىت غلب اخضار غام  2003لظلً البض مً
اغاصة جلُُم لهظٍ الخجغبت .
 -2بػض اشخضاص الاػماث الؾُما كبُل ول اهخساباث وبػض الخىحه هدى حشىُل الخيىمت جظهغ الطغاغاث لخحن
الىضىٌ لخالت جىافلُت جغض ي الاؾغاف الؿيُت والشُػُت والىغصًت  ،وَىا ًخدخم اًجاص مسغج اهثر ملبىلُت
مً طلً وال غحر بالخىحه هدى الىظام الشبه عةاس ي ملا ًخمحز مً وحىص غىامل كىة .
 -3بالغغم مً وحىص مػىكاث وضػىباث جدىٌ صون جدىٌ الػغاق هدى الىظام شبه الغةاس ي الا انها لِؿذ
بمؿخدُلت وَىا جبرػ الخاحت لدشىُل فغٍم كىي كاصع غلى اكىاع مسخلف الاؾغاف بخلً الخؿىة .
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جأثير الاكصاء في بىاء الدولت اليمىيت الحدًثت

جأثير إلاكصاء في بىاء الدولت اليمىيت الحدًثت
The Impact of Exclusion on Building the Modern Yemeni State

بالسباط-جامعت مدمد الخامع-  وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت-بىس ًديى الظبياوي/ب
: امللخص
ً
ضًما٢  بىاء الضولت الُمىُت٤ٍ وبمماعؾاجه الدؿلُُت الاؾخدىاطًت الباجؿت حجغ ٖثرة في َغ،ام والىسب٩ىؽ الخٟخه اإلاخجظعة بىٞا٣هاء بش٢ًمشل ؤلا
ً
ً
شحرا٦  الؾُما ؤن،ًذ الغاه٢بر الظي ًىاظهه الُمىُحن في الى٦ هى الخدضي ألا، ماؾؿاتها وبَاعها٫ما٨ما ًٓل مكغوٕ بىاء الضولت اإلاضهُت واؾخ٦ ،وخضًشا
ُمت وجإزحراجه الؿلبُت بمؿاع بىاء الضولت وجغؾُش٣ٗهاء ال٢ٗل مماعؾاث الاٟ ب،ُاب الضولت ؤو مغجبِ بهاٚ ًٖ غاع هاظمت٣مً الهغاٖاث وٖضم الاؾخ
بت الاؾخٗماعٍت وحؿىٍاث ما بٗض٣ما الضولت الٗغبُت حٗىص مٗٓمها بلى بضاًاث وكإتها في ْل الخ٦ ،م ؤن حٗثر مكغوٕ بىاء الضولت الُمىُتٚ وع.ماؾؿاتها
ذ الىسب الُمىُت والؿلُاث٣ٟ خُض ؤز،٫ال٣ذ في مغخلت ما بٗض الاؾخ٣ بال ؤنها حٗم،ى الاؾخٗماعٍت٩ُـ ب٨ًُت ؾا٢اٟ اج٤ٞالخغب الٗاإلاُت ألاولى و
 حٗبر ًٖ هىٍت،والخغٍاث اإلاؿدىضة بلى ماؾؿاث عاسخت، بت في الٗضًض مً اإلاغاخل الؼمىُت في بىاء الضولت الُمىُت الخضًشت؛ صولت اإلاىاَىت٢مت اإلاخٗا٦الخا
٘ وجخمخ، الؿلمي للؿلُت٫ الخضاو٤ُ٣غاَُت لخد٣هاء ؤو جمُحز ٖبر الىؾاثل الضًم٢ صون ب،٘غُٖت في اإلاجخمٟ الهىٍاث ال٠وَىُت ظامٗت حؿخىٖب مسخل
خهاصي٢غاع والخىمُت والغزاء الا٣حر ألامً والاؾخٞ بخى٤ُما ًخٗلٞ  وبسانت،اءةٟ٨ها الغثِؿُت بُٟام بىْاث٣ضعة الضولت لل٢  بمٗجى،اٖلُت والكغُٖتٟبال
غُٖت ؾىاءٟ بدُض ٌؿمى الىالء للضولت الىَىُت ٖلى الىالءاث ال،البُت الٗٓمى مً مىاَىيهاُٛاب الىالء ألاؾمى لل٣ضعتها ٖلى اؾخ٢ ًٖ ًالٞ ،إلاىاَىيها
.ُت ؤو ظهىٍتٟبُلت ؤو َاث٢ ُت ؤو٢اهذ ٖغ٧ؤ
 مٓاهغ حٗثر بىاء الضولت،ل الضولت٩ مؿاع حك، بىاء الضولت الُمىُت،هاء٢ جـإزحر الا:اليلماث املفخاخيت
Abstract
Exclusion, with its rooted culture in the rulers and elites and its authoritarian practices, blocks the way
of building the Yemeni state. Therefore, the project of building a civil state and completing its institutions and
framework remain the biggest challenge facing Yemenis at the present time, as many conflicts and instability
are caused by the absence of the state or linked to it, due to exclusion practices and its negative impacts on
the course of building the state and consolidating its institutions. Although the Yemeni state goes back, as
well as the Arab national states, to the colonial era and post-World War I settlements in accordance with the
Sykes-Picot colonial agreement, it deepened in the post-independence phase, where the Yemeni elites and the
successive ruling authorities failed in building the modern Yemeni state: the state of citizenship, and
freedoms based on well-established institutions, expresses an inclusive national identity that accommodates
the various sub-identities in society, without exclusion or discrimination through democratic means to
achieve the peaceful transfer of power, and enjoys effectiveness and legitimacy.This means that the state is
able to efficiently carry out its main functions, especially with regard to providing security, stability,
development and economic prosperity for its citizens, as well as its ability to attract the loyalty of the vast
majority of its citizens, so that loyalty to the nation-state prevails over sub-loyalties, whether they are ethnic,
tribal, sectarian or regional.
Key words: the effect of exclusion, building the Yemeni state, the path of state formation,
manifestations of stalled state building
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ملدمت:
ً
ًٓل مكغوٕ بىاء الضولت مُلبا ملخا في خُاة الكٗىب ،مىظ الخُاة البضاثُت التي ٖغٞتها البكغٍت ختى ًىمىا الخايغ،
إلاا جمشله الضولت مً ؤهمُت ٦مكغوٕ ٨ٞغي وبَاع ماؾسخي ًىٓم قان اإلاىاَىحن وخُاتهم ،وٍد ٤٣ما ًهبىن بلُه مً
عزاء واؾخ٣غاع ،وإلاا ج٣ىم به الضولت وماؾؿاتها اإلاسخلٟت مً حٗؼٍؼ وخماًت ُ٢م الخغٍت والٗضالت واإلاؿاواة إلاىاَىيها.
زمت جاعٍش َىٍل وقا ١بظترخه الُمىُىن ،للبدض ًٖ الضولت وبىاء مكغوٖها اإلاخ٩امل في وا ٘٢خُاتهم اإلاٗاف ،مىظ
وكا مٗٓم الخًاعاث والضو ٫الُمىُت بالكُغ الجىىبي للجؼٍغة الٗغبُت ،خُض حٗض هظه اإلاىُ٣ت الجٛغاُٞت مً ؤ٢ضم
اإلاىاٖ ٘٢لى ألاعى ،التي ؾ٨نها البكغ وؤ٢امىا ٖليها خًاعاث بوؿاهُت مخٗضصة لٗل مً ؤبغػها (ؾبإ ومٗحن و٢خبان
وخًغمىث وخمحر)،والتي وكإ بٌٗ منها ٢بل اإلاُالص.
وفي بَاع عخلت الؿعي الى بىاء الضولت الُمىُت اإلادٟىٞت باإلاساَغ والٗ٣باث في الخاعٍش ال٣ضًم والخضًض،هً٘ مخٛحر
ؤلا٢هاء مدل البدض بما ًدمله مً ز٣اٞت ومماعؾاث اؾخدىاطًت وؾلُىٍت مخجظعة ،وآلُاجه و مىُل٣اجه و وؾاثله
اإلاضمغة واإلادؿببت في ججضص صوعاث الهغإ ٖلى الؿلُت اإلاٟطخي الى جبضًض الجهىص والُا٢اث ،واإلاٗؼػ لخاالث ٖضم
الاؾخ٣غاع وحٗثر مكغوٕ بىاء الضولت .وفي بَاع مخٛحر ؤلا٢هاء ؾىً ٝخم البدض خى ٫ما ًمشله الا٢هاء مً بٖا٢ت
جدى ٫بحن الُمىُحن وبحن مبخٛاهم في بىاء صولتهم الخضًشت صولت اإلااؾؿاث وال٣اهىن ،واإلاىاَىت ،والخغٍاث،
ّ
الخ٩ام ُ
والىسب الُمىُحن في مدُاث ٖضًضة في
والضًم٣غاَُت،والخضاو ٫الؿلمي للؿلُت .وً ٠ُ٦م ً٨جٟؿحر بزٟا١
بىاء صولت وَىُت خضًشت حؿدىض بلى ماؾؿاث عاسخت؟ وحٗبر ًٖ هىٍت وَىُت ظامٗت حؿخىٖب مسخل ٠الهىٍاث
الٟغُٖت في اإلاجخم٘ صون ب٢هاء ؤو جمُحز ،وجخمخ٘ بالٟاٖلُت والكغُٖت.
وبىاء ٖلى ما ؾب ٤جدضصث مشيلت هره الدزاطت في الدؿائ ٫الغثِـ:
ما مضي جإزحر الا٢هاء في بىاء الضولت الُمىُت الخضًشت ٖبر مؿاع حك٩لها الخاعٍخي؟
وٍىبش ًٖ ٤هظا الدؿائ ٫الغثِـ حؿائلحن ٞغٖحن :هل حٗض ز٣اٞت ؤلا٢هاء اإلاًُٟت للهغإ ٖلى الؿلُت اإلاازغ الغثِـ
في حٗثر بىاء الضولت الُمىُت؟ وما هي ؤبغػ اإلآاهغ لخإزحر مخٛحراث ؤلا٢هاء في بىاء الضولت الُمىُت؟
٦ما ؤن هظه الضعاؾت اهُل٣ذ مً الٟغيُتالخالُت:
ً
ٌعىد حعثر بىاء الدولت اليمىيت الحدًثت ،لخأثير الاكصاء و ججرزه ثلافت وممازطت في الىاكع اليمني.
ً
وتهدف الضعاؾت في بَاع مدخىاها ومداوعها ،الى معسفت ماهيت إلاكصاء في الثلافت اليمىيت فىسا وممازطاث،
باإلطافت لبيان صىز إلاكصاء في مظاز حشيل الدولت اليمىيت ،هما طيخم بيان وزصد مخغيراث إلاكصاء وإًظاح
مىطللاجه املؤثسة على بىاء الدولت اليمىيت وعسض أبسش مظاهسه وآثازه في الىاكع اليمني.
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ولخدلُل مك٩لت هظه الضعاؾتً ،م٨ىىا اؾخسضام ملازبت مىهجيت جىطلم مً املىهج الخازٍخي إلاٗغٞت بٌٗ الجىاهب
الخاعٍسُت٦ ،ما ؤنها طخعخمد على املىهج اليظلي٧ ،ىهه اإلاىهج اإلاىاؾب لٟهم البِئت الُمىُت ب٩اٞت ظىاهبه او مٗغٞت
جإزحر "ؤلا٢هاء" ومماعؾاجه ٦مضزالث للمخٛحر اإلاؿخ٣لٖ ،لى صاثغة مٗالجاث اإلاخٛحر الخاب٘ "بىاء الضولت الُمىُت"
واإلاخمشل في اإلاسغظاث .وٍإحي ازخُاع هظا اإلاىهج مً وا ٘٢نالخُاجه في صعاؾت الٓىاهغ الؿُاؾُت طاث الُبُٗت
الضًىامُُ٨ت في بَاع الضاثغة اإلاىخٓمت اإلاضزالث ،واإلاسغظاث ،وعظ٘ الهضي ،والاؾخجابت التي جىٗ٨ـ ٖلى بىاء الضولت
الُمىُت وماؾؿاتها ٖلى ؤعى الىا.٘٢
وٍخ٩ىن البدض مً ؤعبٗت مداوع وزاجمت ،ؤولها ًىضح اإلاٟاهُم الىٓغٍت للبدض ،وٍدىاو ٫اإلادىع الشاوي الا٢هاء ومؿاع
حك٩ل الضولت في الُمً ،في خحن ًُبحن اإلادىع الشالض مىُل٣اث ؤلا٢هاء الؿُاسخي ومخٛحراجه في الىا ٘٢الُمجيُٞ ،ما
ًدىاو ٫اإلادىع الغاب٘ آزاع ومٓاهغ ؤلا٢هاء لخٗثر مؿاع بىاء الضولت الُمىُت.

ً
أوال :املدخل املفاهيمي للدزاطت
ٌُٗض ؤلا٢هاء ٛ٦حره مً اإلاٟاهُم الخ٣لُضًت في الخ٣ل الٗلمي للضعاؾاث ؤلاوؿاهُت بك٣يها الؿُاسخي والاظخماعيٚ ،حر
ً
ً
ً
ؤهه ألا٢ل صعاؾت وجىاوال ،بطا ما ٢ىعهبٛحره مً اإلاٟاهُم اإلاغجبُت به ألا٦ثر صعاؾت وجدلُال٧ ،االؾدبضاص والُُٛان
والهغإ وٖضم الاؾخ٣غاع.
ً
ً
ً
واهُال٢ا مً ؤهمُت بُٖاءؤلا٢هاء خ٣ه ٦مٟهىم،واإلاٟاهُم اإلاغجبُت به قغخا واًًاخا ،وبالظاث جل ٪اإلاٟاهُم طاث
ً
الاعجباٍ اإلاباقغ باإل٢هاء زال ٫هظا البدضٛٞ ،البا ما ً٩ىن ؤلا٢هاء ؾببا لٓهىع الاؾدبضاص ٦ش٣اٞت ،واإلاؿدبض الٟغص
ً
ً
ؾلى٧ا ومماعؾت ،وفي خاالث ؤزغي ً٩ىن ؤلا٢هاء مٓهغا وهدُجت ًخمشل في وؾُلت ؤو آلُت للمؿدبض الُاُٚت
ً
ً
ً
ً
ؾىاء ٧ان خا٦ما ؤو ٞغصا ؤو ظماٖتً ،ماعؾه لُ٣صخي به زهىمه ومىاٞؿُه ،عًٞا مىه إلابضؤ الخضاو،٫
ؤوالض٦خاجىع،
ً
والكغ٦ت ،والخٗاٌل اإلاكتر ،٥وبه٩اعا مً اإلاؿدبض لخ ٤آلازغًٍ في الؿلُت والثروة ،ما ًدؿبب في حٗثر بىاء الضولت،
بٟٗل ججضص صوعاث الهغإ و ٖضم الاؾخ٣غاع.
 .1مفهىم إلاكصاءExclusion،
ٌُٗغ ٝؤلا٢هاء في ال٨ٟغ الؿُاسخي بإهه "خغمان اإلاغء ؤو ببٗاصه ًٖ اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الؿُاؾُت في
اإلاجخم٘"(.)1وجدؿ٘ ْاهغة ؤلا٢هاء في اإلاجخمٗاث الاؾدبضاصًت ،التي ال ًخاح ٞيها للمىاَىحن الٟغم ال٩اُٞت باإلاكاع٦ت
ً
ً
الؿُاؾُت والخٟاٖل إلبضاء آعاءهم والخٗبحر ًٖ مىاٟ٢هم عًٞا ؤو ٢بىال ججاه ؾُاؾاث الؿلُت في الكان الٗامت ؤو
الخانت التي جمـ خُاتهم.

( )1أنتوين غيدنز ،علم االجتماع ،ترمجة فايز الصياغ ،ادلنظمة العربية للرتمجة ،مؤسسة ترمجان ،مركز دراسات الوحدة العربية :بريوت ،ط,4الطبعة  .2005 ،ص395
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ب/بىس ًديى
الظبياوي

ُ
وحٗض ؤويإ ٦هظه مغخلت زُحرة مً خاالث ؤلا٢هاء لٟئاث اظخماُٖت خحن جدغم مً خ٣ى٢ها ألاؾاؾُت وألانُلت،
٧اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،ؤو خغمانهم مً خ ٤اإلاكاع٦ت في الثروة والؿلُت ،هاهُ ًٖ ٪خغمانهم
مً خ ٤الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث .بل ًهل ؤلا٢هاء بلى مىتهاه خحن حؿ ِ٣مُالب ومك٨الث ٞئاث مجخمُٗت ،ؤو
اٞغاص صازل مجخمٗاتهم مً ألاظىضاث الؿُاؾُت والخ٣ىُ٢ت للؿلُت ؤو لضي مىٓماث الٗمل الاظخماعي واإلاضوي.
٦ما ّ
ٌٗغ ٝؤلا٢هاء بإهه الٗملُت الاظخماُٖت التي ًخم بها ببٗاص وتهمِل ألاٞغاص والجماٖاث مً مماعؾت خ٣ى٢هم
وؤوكُتهم صازل اإلاجخم٘٦ .ما ًٓهغ “ؤلا٢هاء والتهمِل” في لب ٧ل مؿاثل الهغإ الاظخماعي ،التي جسخل ٠حؿمُاتها
بازخال ٝمٓاهغها وجمشُالتها

(.)1

ُٞما ًىٓغ هظا البدض الى التهمِل؛ بإهه ؾلىٖ ٥ضواوي؛ ًسخل ًٖ ٠الا٢هاء٧ ،ىهه ًَهضع ممً ًمل ٪ال٣ىة
ً
ً
والٟٗل ٖلى ٞئت ؤو قغٍدت ؤو شخو ما ،ال ًمل ٪ال٣ىة والخإزحر في اإلاجخم٘ ،وال ًمشل زُغا ؤو ختى مىاٞؿا إلاً ًماؽ
ً
ً
الا٢هاء ،وبهما لخغماهه مً خ٣ى٢ه بٖدؿاٞا وبهاهت وصوهُت.
ً
ً
ً
وٍم ً٨حٗغٍ ٠الا٢هاء بظغاثُا بإهه؛ طل ٪الؿلى ٥الٗضاجي ،اإلادؿلح بإصواث الٗى ٠والا٦غاه جغهُباؤو جغُٚبا،
و٢ض ًماعؽ مً ٢بل صولت ؤو ؾلُت مخمشلت في ظماٖت ؤو خؼب ؤو شخو ،ججاه آلازغ الىض ؤو اإلاىاٞـ ،بهض ٝببٗاصه ؤو
مىٗه ،والخُلىلت بِىه وبحن مماعؾت خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت ،منها اإلاكاع٦ت الٟاٖلت صازل مجخمٗه ،ؤو خغماهه مً خ٤
الخٗبحر ًٖ عؤًه في الكإن الٗام ؤو للمُالبت بالكغا٦ت في الؿلُت والثروة.
٦ما ًم٨ىىا الىٓغ إلاٟهىم الهغإ٦ ،دالت زُحرة ومخ٣ضمت لئل٢هاء ،وهدُجت َبُُٗت إلاماعؾاجه ،الغاًٞت إلابضؤ
الخضاو ٫والخىاع والكغا٦ت وال٣بى ٫باآلزغ والاٖترا ٝبد٣ى٢ه في الؿلُت والثروة ،ما ًض ٘ٞلخىلض الهغاٖاث
اإلاُٗ٣ت لبىاء الضولت وججظع مكغوٖها وماؾؿاتها ٖلى ؤعى الىا.٘٢
 .2مفهىم الدولتState ،
ًدٓى مٟهىم الضولت مىظ ْهىعه في مُاصًً الٗلىم ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت باالهخمام والبدض والازغاءٟٞ ،ي ال٨ٟغ
ً
الؿُاسخي،حٗضصث الخهىعاث الىٓغٍت واإلاىهجُت ،بل وألاًضًىلىظُت ،في قإن مٟهىم الضولت ،اهُال٢ا مً ازخهاناث
ً
مخىىٖت مشل الا٢خهاص والؿُاؾت والاظخمإ وال٣اهىن والٟلؿٟت ،وؤٚلبها ع٦ؼث ؤؾاؾا ٖلى وُْٟت الضولت وؤع٧انها
ومجاالتها ،ؤي بنها لم جىٓغ بلى الضولت بدض طاتها (ماهُتها وظىهغها) ،وٚالبا ما ٧ان ُي ّهمل الؿُا ١اإلاجخمعي وجإزحره في
ُ٢ام الضولت ومؿاعها.
ٞىجض ٞااص الهالحي ًىٓغ بلى مٟهىم الضولت باٖخباعها " ؾلُت ُم ّ
مإؾؿت " حٗخمض ال٣اهىن والخىُٓم في ؤظهؼتها
البحرو٢غاَُت ،وجدٓى ب٣بى ٫مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ -الكٗب ،وجماعؽ وْاثٟها الخدضًصُت في بَاع ؤلا٢لُم اإلادضص لها،
( )1عبدااللو سطي ،ادللكية واالسالميون يف ادلغرب ،دفاتر وجهة أنظر ،ع  :25الرباط ،مطبعة النجاح اجلديدة ،ط ،2012 1،ص5
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وٍغ٦ؼ هظا الخٗغٍٖ ٠لى ؤهم نىع الضولت الخضًشت ،وهي الجاهب اإلااؾسخي وال٣اهىوي والخىُٓميّ ،
زم الكغُٖت التي
ًجب جىاٞغها مً ظاهب الكٗبٖ ،الوة ٖلى صوعها الخدضًثي (.)1
ً
وَٗض ٖبض هلل الٗغوي مً ؤ٦ثر اإلا٨ٟغًٍ الٗغب جىاوال ،إلاؿإلت الضولت في ؾُا ١مكغوٖه ال٨ٟغي الظي ٖمل ٖلُه لغ٘ٞ
الىعي الٗغبي الى مؿخىي الخضازت ٖبر ؾلؿلت ٦خبه ًٖ اإلاٟاهُم٦" ،مٟهىم الخغٍت" و"مٟهىم الضولت "( ،)2وٍم٨ىىا
ً
الخغوط بخٗغًٍ ٠لخو ظملت الخٗغٍٟاث اإلاخٗضصة للضولت الخضًشت التي ؤوعصها الٗغوي ٞهي؛ الُ٨ان الظي ًمل٢ ٪ضعا
مً الٗ٣الهُت إلصاعة اإلااؾؿاث اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت ،لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝالىَىُت و ٤ٞهٓام بصاعي بحرو٢غاَي مؿخ٣ل
ًٖ اإلاجخم٘ وٍىٞغ الجهض والى٢ذ (.)3
ً
جاعٍسُا بىظىص
ُٞما ًغي البٌٗ ؤنها َغؤث حٛحراث مسخلٟت ٖلى مٓاهغ ُ٢ام الضولت ومهامها ،وؤن وظىص الضولت اعجبِ
الؿُاؾت(٦.)4ما ًغي البٌٗ آلازغ ؤن ظهاث مسخلٟت ماعؾذ الؿُاؾت ٢بل وكىء الضولت ،و٧ان ؤهم هظه الجهاث
ً
ال٣بُلت ،التي ؤصث صوعا مهما في بٌٗ اإلاغاخل الخاعٍسُت في يبِ مجخمٗاتها وجىػَ٘ اإلاهاصع اإلادضوصة ،وم٘ جىامي
الجزٖاث ال٣ىمُت في ؤوعوبا ،زال ٫ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ،وجغاظ٘ الضو ٫ؤلامبراَىعٍت والضًيُتْ ،هغث الضولت ال٣ىمُت
ً
خهغٍا بالؿُاصة ٖلى ب٢لُمها وقٗبها ،مٗؼػة ؾُاصتها بىظىص اٖترا ٝصولي بها( .)5وهدُجت للخُىع
الخضًشت التي جخمخ٘
الظي َغؤ ٖلى الٗال٢ت بحن الٟغص واإلاجخم٘ والضولت ،ؤنبدذ الضولت حٗؼػ ؾُاصتها مً زال ٫مىذ اإلاجخم٘ ؤو ألاٞغاص
خ ٤اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت ،وؤنبذ عيا ألاٞغاص و٢بىلهم هى ؤخض ؤهم اإلاٗاًحر لخد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع والخٟاّ ٖلى
جماؾ ٪الضولت ووخضتها (.)6
لظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫بإن الهغإ وٖضم الاؾخ٣غاعٌ ،ؿهمان ُٞخٗثر بىاء الضولت وهكاقت ماؾؿاتها ،بٟٗل جٟصخي
الا٢هاء وز٣اٞخه اإلاضمغة ،بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وهسبه الؿُاؾُت والاظخماُٖت وؾلُخه الخا٦مت ،ما ًىٗ٨ـ في ظملت مً
ً
ً
اإلاماعؾاث الا٢هاثُت ومٓاهغ الاؾدبضاص صازل اإلاجخم٘ ،جٟغصا باإلاهلخت واخخ٩اعا للؿلُت و ٤ٞمىُ ٤اؾدبضاصي ال
ًامً باآلزغ وخ٣ه في الِٗل والكغا٦ت .في ْل صولت جدؿ٘ للجمُ٘ ،وٍىٗم ؤٞغاصها بالضًم٣غاَُت واإلاىاَىت اإلادؿاوٍت
والخٗاٌل اإلاكتر ،٥اإلاد٣٣ت لالؾخ٣غاع والغزاء.

( )1فؤاد عبد اجلليل الصالحي ،نشؤ الدولة احلديثة يف اليمن ومسار تشكلها ،ضمن الكتاب اجلماعي الثورة اليمنية اخللفية واالفاق ،حترير فؤاد الصالحي ،ادلركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات :الدوحة ،ط ،2012 ،1ص .27
( )2مشس الدين الكيالين ،مفكرون عرب معاصرون؛ قراءة يف جتربة بناء الدولة وحقوق االنسان ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات :بريوت ،ط ،1يوليو
 ،2016ص .75
( )3عبداهلل العروي ،مفهوم الدولة :بريوت ،الدار البيضاء ،ادلركز الثقايف العريب ،ط ،2،،1983ص.85-78
( )4ىاين موسى ،أزمة الدولة يف اليمن :اخللفيات واحملددات .رللة سياسات عربية ،العدد  ،37ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات :الدوحة ،آذار/مارس
 ،2019ص.51-50
( )5عبد العايل دبلة ،الدولة :رؤية سوسيولوجية :القاىرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،2004،ص.57،56
( )6زلمد اذلاليل وعزيز لزرق ،إعداد وترمجة ،الدولة ،سلسلة دفاتر فلسفية ،ع :21الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر ،2011 ،ص .29،28
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ً
ً
وو٣ٞا إلاا ؾبً ٤م٨ىىا حٗغٍ ٠الضولت اإلاضهُت الخضًشت بظغاثُا بإنها؛ الُ٨ان اإلاٗتر ٝبه صولُا اإلاخجؿض في اإلااؾؿاث
ً
الٗلُا اإلاضهُت والٗؿ٨غٍت الغاقضة الًامىت للٗضالت واإلاؿاواة ،واإلادخ٨غة لل٣ىة و٣ٞا للضؾخىع وال٣اهىن الخاثؼ ٖلى
عيا اإلاىاَىحن٦ ،ما ج٣ىم ماؾؿاتها بالخٟاّ ٖلى هىٍت ألامت وؾُاصتها ومهالخها وجد ٤ُ٣الخىمُت والاؾخ٣غاع،
َ
ُ
وحٗمل ٖلى خماًت الخغٍاث وخ٣ى ١اإلاىاَىتُٞ ،ما حٗض ماؾؿاث الضولت الخ٨م اإلاداًض والجزًت في الخُاة الؿُاؾُت
الضًم٣غاَُت ،بحن مسخل ٠ألاَغا ٝاإلاخىاٞؿت لخد ٤ُ٣الخضاو ٫الؿلمي والؿلـ للؿلُت.وبالىٓغ الى الىا ٘٢الُمجي،
ًم ً٨ال٣ى ٫بإن مٗٓم جل ٪ألاؾـ واإلاغج٨ؼاث وألاهضا ٝالهامت لخإؾِـ الضولت الُمىُت الخضًشت ْلذ ٚاثبت ولم
ً
خًىعا ً
وؤزغ بإعى الىا ،٘٢بال ببٌٗ الٟتراث وبهىع ها٢هت ومكىهت ،في خحن ٧ان ً٣خهغ اؾخدًاعها في
ججض لها
بَاع الاؾتهال ٥ؤلاٖالمي زال ٫زُاباث وقٗاعاث الخ٩ام والىسب بك٩ل صاثم.

ً
ثاهيا :إلاكصاء ومظاز حشيل الدولت اليمىيت
ًمل ٪الُمىُىن ججاعب مغٍغة ومؿاع مخٗغط ومخٗثر ،في بَاع مداوالتهم إلوكاء الضولت وجُٗ٣ض مغج٨ؼاتها في وا٘٢
جبرػ ُٞه الٗضًض مً الٗ٣باث والٗىاث ، ٤والتي ال حؿمذ للبىاء الخضاسي بالدك٩ل الؿُاسخي الىاْم للمجخم٘ ،بل
ّ
ُ
جؼاخمه في وُْٟخه وعمؼٍخه ،وهىا جًُل٘ الىسب الؿُاؾُت والاظخماُٖت م٘ الخ٩ام بضوع مهم ،في بٖاصة بهخاط البجى
الخ٣لُضًت اإلاخمشلت في الخدال ٠اإلاظهبي وال٣بلي وجىُْٟها الخىُْ ٠الؿحئ ،في بَاع الهغإ ألظل الىنى ٫بلى الؿلُت
ؤو الاؾخدىاط بمهالخها ،ألامغ الظي ؤل٣ى بأزاعه الؿبُلت ٖلى مؿاع جبلىع مكغوٕ الضولت الُمىُت وبىاء ماؾؿاتها
ً
وخًىعها الٟاٖل والٗا٢ل في الىا ٘٢اإلاًُغب خغوبا ونغاٖاث بٟٗل مماعؾاث ؤلا٢هاء.
 .1ماهيت الاكصاء في الىاكع اليمني
ًغػح الىا ٘٢الؿُاسخي الُمجي جدذ جإزحر ز٣اٞت ؤلا٢هاء اإلاخجظعة في الش٣اٞت الُمىُت ؾلُت ومجخم٘ ،مىظ وكا الضولت
الُمىُت في الٗهىع ال٣ضًمت ختى الُىم ،بد٨م زىاثُت الٗال٢ت بحن ال٣بُلت ٦ممشل للؿلُت الاظخماُٖت وعؤؽ اإلاا ٫مً
ظهت،وعظا ٫الضًً اإلامشلحن للؿلُت الضًيُت مً ظهت ؤزغي ،خُض ٢امذ هظه الٗال٢ت الخاعٍسُت للخٟاّ ٖلى مهالح
الُغٞحن ،مخسظًً مً مماعؾاث ؤلا٢هاء بمىُل٣اجه الخ٣لُضًت بدؿب مُُٗاث البِئت ػماها وم٩اها ،وجدذ ُٚاء
هٓغٍت الخ٨م الشُى٢غاَي الكُعي ؤوالؿجي وؾُلت إل٢هاء اإلاىاٞؿحن ومى٘ ؤبىاء اإلاجخم٘ مً الكغا٦ت في بىاء صولتهم
ال٩اٞلت للمىاَىت وخ ٤الخضاو ٫الؿلُت ٖبر ؤصواث ؾلمُت.
وفي بَاع مماعؾاث الا٢هاء ،وجؼاًض خاالث الهغإ وٖضم ؤلاؾخ٣غاعْ ،ل الُمىُىن ًبدشىن ًٖ آلُت ماؾؿُت جخٗالى
ً
ٖلى مماعؾاتهم ؤلا٢هاثُت لُٗبروا مً زاللها بلى مغخلت بىاء الضولت اإلاؿخ٣غة ،بُٗضا ًٖ اإلاكاعَ٘ اإلاخٗثرة لبىاء
ً
ً
الضولت الُمىُت ،التي ٧اهذ جدك٩ل في بَاع جغجِب جىا٣ٞي جاعة ،وفي بَاع ٚلبت ال٣بُلت وؤخاصًت اإلاظهب واإلاغظُٗت جاعة
ؤزغي ،ؤو م٘ اه٣الباث الٗؿ٨غ وهُمىت الخؼب الىاخضٖ٣ب ُ٢ام زىعحي ؾبخمبر وؤ٦خىبغ في مُل٘ الؿخِىاث ،وفي
الٗ٣ىص ألازحرة جلبؿذ الؿلُت وخ٩امها بالضولت ٞإنبدىا هم الضولت وماؾؿاتها جمشلذ في شخىنهم ،عٚم وظىص
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بٌٗ اإلاماعؾاث الضًم٣غاَُت الك٨الهُت .ومٗٓم جل ٪الخجاعب الباجؿت حٗ٨ـ مؿاعاث وججاعب مخٗضصة لخٗثر ُ٢ام
الضولت الُمىُت مىظ اإلاجخم٘ الُمجي ال٣ضًم ،مغو ًعا بالٗهىع الىؾُُت ،وختى اللخٓت الغاهىت (.)1
 .2مظاز حشيل الدولت اليمىيت
ججلذ بعهاناث حٗثر بىاء الضولت الُمىُت الخضًشت ،بسل ٤مبرعاث ظضًضة إلاماعؾاث الا٢هاء اإلاٟطخي للدكٓي
والهغإ جدذ خ٨م اإلاؿخٗمغ البرًُاويٟٞ ،ي نهاًت الشالزُيُاث مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،ؤنبذ الُمً مى٣ؿما،
ً
ً
ً
اُٞا وصًمىٚغ ً
ظٛغ ً
وبصاعٍا ،قُغًٍ مخٗاصًحن()2؛ ألاو ٫ظىىبي جضًغه بغٍُاهُا ومغ٦ؼه ٖضن،
وا٢خهاصًا
وؾُاؾُا
اُٞا
والشاوي قمالي جضًغه.الضولت الٗشماهُت ومغ٦ؼه نىٗاء(.)3
٦ما جم٨ىذ بغٍُاهُا مً جد ٤ُ٣مسُُها الاؾخٗماعي في الُمً مً زال ٫اللٗب ٖلى الخىاً٢اث في البيُت
ً
الاظخماُٖت الُمىُت ،ال٣بلُت واإلاظهبُت والُاثُٟت ،ويغب الخٟاهماث بحن هظه اإلا٩ىهاث ،مؿخسضمت في طل ٪بٚغاءاتها
اإلاالُت وؤلاصاعٍت لخٗؼٍؼ ز٣اٞت الا٢هاء لضي بٌٗ الؼٖاماث الخ٣لُضًت الباخشت ًٖ ؤي ؾلُت وامخُاػاث (.)4
ً
جاعٍسُا ،وٖملذ ٖلى جىؾٗت وحٛظًت ز٣اٞت
بظل ٪اؾخٟاصث بغٍُاهُا مً خالت الاه٣ؿام والدكٓي التي قهضها الُمً
الا٢هاء وقهىة الاؾخدىاط لضي الُمىُحن ،مً زال ٫زل ٤وجٟغٍش الُ٨اهاث ،ال٣بلُت واإلاظهبُت والُاثُٟت ،طاث الُاب٘
ً
الؿُاسخي ،والتي ق٩لذ مضزال لخٛلٛلها في ألاعاضخي الُمىُت (.)5
ً
وٖؼػث لىضن مً ؾُُغتها ٖبر مماعؾاث الا٢هاء و٣ٞا لؿُاؾتها ببض عوح الٟغ٢ت والهغإ بحن اإلا٩ىهاث الُمىُت
ً
وا٢خهاصًا و صًمىٚغ ً
ً
اُٞا ،التي ٧ان مً
ؾُاؾُا
الجىىبُت،ماحؿبب في الخلل البيُىي الظي ؤيٗ ٠الُ٨اهُت الُمىُت،
اإلاٟترى ؤن جاؾـ لضولت خضًشت مىخضة (.)6
٦ما ججؿض الخ٣ؿُم الشىاجي للُمً بٗض ٢بى ٫الٗشماهُحن ،جدذ وَإة اإلاؿخٗمغ البرًُاوي ،في مٗاهضة مىصعوؽ وؿبت
الى الجؼٍغة الُىهاهُت التي وٗ٢ذ ٞيها ٖام ،1918والتي خغمذ الُمىُحن مً الخىخض في بَاع صولت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة
ٖلى ٧امل ،ب٢لُمها وقٗبها.

( )1فؤاد عبد اجلليل الصالحي ،نشؤ الدولة احلديثة يف اليمن ومسار تشكلها ،ضمن الكتاب اجلماعي الثورة اليمنية اخللفية واالفاق ،حترير فؤاد الصالحي ،ادلركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات :الدوحة ،ط ،2012 ،1ص .30-27
( )2ىاين موسى ،أزمة الدولة يف اليمن ،ادلرجع السابق ،ص.54
( )3للمزيد انظر :صباح مهدي وميض ،تاريخ جنوب اجلزيرة العربية احلديث :عمان ،دارالفكر،2010،ص ص .192-169
( )4انظر :زلمد أمحد العشملي ،الوحدة والصراع السياسي :دراسة يف التكوين التارخيي والسياسي لدولة الوحدة اليمنية  :2003-1820صنعاء ،مركز النهار
للدراسات السياسية ،2004،ص.24
( )5صادق عبده علي ،احلركات السياسية واالجتماعية يف اليمن  :1918-1967بريوت ،مؤسسة دار الكتاب احلديث؛ الشارقة :دار الثقافة العربية،1992 ،
ص.32-24
( )6صباح وميض ،ادلرجع السابق ،ص.180-170
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وؤنهذ جل ٪اإلاٗاهضة الىظىص الٗشماوي الشاوي في الُمً( ،)1بال ؤنها ؤؾؿذ إلاغخلت ظضًضة مً الهغإ و الا٢هاء ،لً٨
هظه اإلاغة بحن صولت ًمىُت خضًشت ػمىُا ،عٚم ؤنها ج٣ىم ٦ؿاب٣اتها ٖلى زىاثُت الخدال ٠اإلاظهبي ال٣بلي و ٤ٞهٓغٍت
زُى٢غاَُت ا٢هاثُت ،ووكإث هظه الضولت اإلاخى٧لُت في قما ٫الُمً بؼٖامت الؼٍضي ًدحى خمُض الضًً ،ومؿخٗمغ
بغٍُاوي ًضعي الخضازت في الجىىب ،بلى ظاهب بٌٗ الٟىاٖل،اإلادلُت وؤلا٢لُمُت والضولُت ،التي اه٣ؿمذ في مىاٟ٢ها
وصٖمها بحن الُغٞحن.اإلاظ٧ىعًٍ ً
آهٟا ،ومٗٓمها باجذ ؤخض ٖىانغ الهغإ و ألاػمت الُمىُت اإلاُٗ٣ت لبىاء الضولت(.)2
لم ج ً٨مٗاهضة مــىصعوؽ ،الظي جإؾؿذ بمىظبه الضولت الُمىُت الخضًشت في الكما ،٫ألاولى م٘ اإلاؿخٗمغ البرًُاوي،
ً
٣ٞض ؾب٣خه مٗاهضجان ألاولى ٖام  ،1904والشاهُت ٖام ٚ ،1914حر ؤن مٗاهضة مىصعوؽ حٗض ألازُغ وألاقض جإزحرا
ً
خُنها ٖلى مؿخ٣بل الُمً ،وٖىهغا مً ٖىانغ ألاػمت وججضص الهغإ؛ بط خؿمذ ُٞه مؿإلت جغؾُم الخضوص بحن
الكما ٫والجىىب ،ؤي بحن َغفي الخ٨م في الُمً :بغٍُاهُا مً ظهت ،وٍدحى خمُض الضًً ماؾـ هٓام الخ٨م الامامي
اإلال٩ي الؿاللي في.الكما )1962-1918( ٫مً ظهت ؤزغي(.)3
ً
ً
ً
٦غؽ الترؾُم الخضوصي للخجؼثت بحن قُغي الُمً٦ ،ما مشل صاٖما اإلاهالح البرًُاهُت ومكغٖىا اخخاللها ،ومضمغا
ً
ً
الامخضاصاث الُبُُٗت و الضًمىٚغاُٞت والش٣اُٞت بحن ؤبىاء الكٗب الُمجي الىاخض وٖاث٣ا ؤمام بىاء صولتهم اإلاإمىلت.
ً
زُإ بؾتر ً
اجُجُا اعج٨به الخ٨م الامامي الٗىهغي في بَاع ؾُٗه الاخخٟاّ بما جد ٤٣له مً
وحٗض هظه اإلاٗاهضة
الاؾخدىاط ٖلى ؾلُت ٦هىىجُت في الكُغ الكمالي للُمً،بٗض هخاثج الخغب بحن الىٓامحن الامامي الؼٍضي واإلال٩ي
الؿٗىصي ،ؤصث الى جى ُ٘٢مٗاهضة الُاثٖ ٠ام  ،1934والتي ا٢خُٗذ الؿٗىصًت بمىظبها مىاَٖ ٤ضة مً ألاعاضخي
الُمىُت .وْل الُمً ٌٗاوي آزاع جل ٪الخغاثِ التي عؾمذ مً زال ٫اجٟاُ٢ت الُاث ٠واجٟا ١الخضوص الكُغي لٗ٣ىص،
ً
ً
ً
٦ما ٧اهذ لهما جبٗاث ؾِئت ؾُاؾُا وا٢خهاصًا واظخماُٖا ،ختى جد ٤ُ٣الىخضة بحن قُغي الُمً في مُل٘ الٗ٣ض
ألازحر مً ال٣غن اإلااضخي ٖام  1990،الظي ؤٖاص خالت مً الاعجُاح والغضخى لضي الُمىُحن بخد ٤٣وخضة الكٗب
وألاعى بحن قُغي الُمً (.)4
ًخطح مما ؾب ٤ؤن ؤلاق٩االث التي ؤزغث في وكإة الضولت الُمىُت الخضًشت ،واحؿإ خضة الهغإ وألاػماث اإلاخخالُت،
٧اهذ بٟٗل الهغإ الضازلي واإلاماعؾاث الا٢هاثُت للخ٩ام ججاه ال٣ىي اإلاىاٞؿت،وبٟٗل الخضزالث ؤلا٢لُمُت والضولُت
وحٛظًتها وصٖمها ألَغا ٝالهغإ،و٧اهذ جخٟا٢م ٖىانغ هظه ألاػمت ٖلى الهُٗضًً الضازلي والخاعجي ،وٍم ً٨عنض
بٌٗ ظىاهبها اإلاازغة في وكإة الضولت الُمىُت:
( )1رلموعة من ادلؤلفني السوفيات ،تاريخ اليمن ادلعاصر 1917–1982،ترمجة زلمد علي البحر ،مراجعة زلمد أمحد علي  :القاىرة ،مكتبة مدبويل،1992،
ص.9-7
()2عبد الوىاب آدم العقاب،الوحدة اليمنية :دراسة وثائقية يف تاريخ اليمن ادلعاصر من حكم اإلمام إىل دولة الوحدة ،سلسلة تاريخ شبو اجلزيرة العربية ) دمشق :دار
ومؤسسة رسالن للطباعة و النشر والتوزيع ،2009،مرجع سابق ،ص .21-20
( )3للمزيد انظر :عبد الوىاب آدم العقاب،تاريخ اليمن ادلعاصر ،سلسلة تاريخ شبو اجلزيرة العربية،دمشق :دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر و
التوزيع،2010.،ص.27-26
( )4زلمد العشملي ،الوحدة الصراع السياسي،مرجع سابق ،ص.44-34
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ؤً .ىٓغ الى الضولت الُمىُت (ُ الُ٣غٍت) التي وكإث بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولىٛ٦ ،حرها مً الضو ٫الٗغبُت ،بإنها
اإلاجخم٘ الُمجي ،ولم جإث في ؾُا ١جُىع َبُعي اوؿُابي ؤو في بَاع حٗا٢ض مجخمعي ،بل
صولت مؿُ٣ت ٖلى
ِ
وكإث بٟٗل مدضصاث وجضزالث زاعظُت ( .)1وْهغ هظا الضوع في ج٣ؿُم الُمً قُغًٍ ،قمالي وظىىبي،
وخغمان الُمىُحن مً جد ٤ُ٣وخضتهم ،وجدضًض مٗالم صولتهم ،مً زال ٫ازخُاعهم إلاً ًد٨م ،و٠ُ٦
ًد٨م؟ وإلاهلخت مً ًد٨م؟
ً
ً
وٖكىاثُا ،ؾىاء بحن قما ٫الُمً
٢ؿغٍا
ب٦ .ما ججلذ ؤػمت اليكإة للضولت الُمىُت في جغؾُم الخضوص الُمىُت
وظىىبه ؤو م٘ صو ٫الجىاع ( ،)2م٘ ججاهل م٣هىص ومخٗمض للخ٣اث ٤الخاعٍسُت والجٛغاُٞت و٦ظل ٪للبجى
الاظخماُٖت والش٣اُٞت (.)3
جل ٪ألاؾباب وٚحرها ؾاهمذ في حٛظًت ز٣اٞت الا٢هاء اإلادٟؼة للهغإ ٖلى الؿلُت ،والتي اوٗ٨ؿذ ٖغاُ٢ل وٖ٣باث
بمؿاع حك٩ل الضولت الُمىُت ،خُض ظٗلذ الؿلُاث الخا٦مت في الُمً ٛ٦حرها مً الؿلُاث الٗغبُت الخا٦مت ؤ٦ثر
٢ىاٖت ،بإن اؾخمغاها في الؿلُت مغهىن بُبُٗت ٖال٢اتها م٘ ٢ىي زاعظُت ٞاٖلت ومازغة في الىٓام الضولي ،ؤ٦ثر مما
هى مغجبِ بمضي قغُٖتها لضي قٗىبها وجد ٤ُ٣جُلٗاتها وبىاء صولتهم اإلايكىصةٟٞ .ي هظا الؿُا ١اؾخمغث ال٣ىي
الٛغبُت وبسانت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في ج٣ضم الضٖم واإلاؿاهضة لىٓم حؿلُُت َاإلاا ْلذ مغجبُت بإهضاٝ
واقىًُ ومهالخها في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،وهى ما ٌٗض جطخُت مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة بمباصت الضًم٣غاَُت وخ٣ى١
ؤلاوؿان وبىاء صولت اإلااؾؿاث واإلاىاَىتالظي حٗلً واقىًُ جبيُه وصٖمه ،لخؿاب مهالخها الا٢خهاصًت وألامىُت
وهٟىطها في اإلاىُ٣ت.

ً
ثالثا :املىطللاث السئيظت لإلكصاء ومخغيراجه في الحياة الظياطيت اليمىيت
 .1مىطللاث إكصائيت جلليدًت ذاث بعد فىسي أًدلىجي ثيىكساطي (الشيعي والظني)
ًيكإ الا٢هاء ومماعؾاجه اإلاضمغة في وا ٘٢الخُاة الؿُاؾُت الُمىُت ،بٟٗل مىُل٣اجه طاث البٗض ال٨ٟغي ؤلاًضلىجي
الشُى٢غاَي بهبٛخُه الكُُٗت والؿيُت ،ما ٌؿهم في جٟصخي الا٢هاء واحؿإ آزاعه بمىاَٖ ٤ضًضة مً عٗ٢ت الضولت
ؤلاؾالمُت ،عٚم ازخال ٝالضو ٫والخ٩ام والكٗىب وحٗا٢ب ألاظُا .٫و٧اهذ الُمً ٖبر اإلاغاخل الخاعٍسُت للضو٫
ؤلاؾالمُت اإلاخٗا٢بت بِئت مىاؾبت لخٛلل هظا الضاء واهدكاعه بٟٗل صوعاث الهغإ ؤلا٢هاجي ٖلى الؿلُت اإلا٨غؽ
للدؿلِ واإلال ٪ال٨هىىحي ،بُٗضا ًٖ بُٖاء الىاؽ خ٣هم و ٤ٞألاَغ الؿلمُت اإلاىاؾبت الزخُاع مً ًد٨مهم ،ما حؿبب
( )1ىاين موسى ،أزمة الدولة يف اليمن ،ادلرجع السابق ،ص.52
( )2من األمثلة على الرتسيم القسري للحدود ضم السعودية مناطق عسري وجنران وجيزان اليمنية يف مطلع الثالثينيات من القرن ادلاضي ،من خالل القوة العسكرية
والدعم الربيطاين الالزلدود ،وىو ما تسبب يف حدوث نزاع حدودي طويل بني البلدين ،حسم يف بداية األلفية احلالية بتوصل الطرفني إىل اتفاق جدة عام
 ،2000انظر :العقاب ،تاريخ اليمن ،مرجع سابق ،ص.53-48
( )3للمزيد انظر :صادق عبده علي ،احلركات السياسية واالجتماعية يف اليمن 1918-1967بريوت :مؤسسة دار الكتاب احلديث :الشارقة :دار الثقافة العربية،
 ،1992ص.38-33
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في حٗثر بىاء الضولت وجد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع ،بد٨م البيُت الاظخماُٖت ال٣بلُت اإلاخىاٞؿت ٖلى الؿلُت واإلاهالح اإلاغجبُت بها،
هاهُ ًٖ ٪الٗاَٟت الضًيُت الجُاقت لضي الُمىُحن ،والتي وْٟتها الؿلُاث وُ٢اصتها بضٖاوي خماًت الضًً ؤلاؾالمي
وعٖاًت الكغَٗتُٛ٦ ،اء إلاماعؾاتها الا٢هاثُت لالؾخدىاط بالؿلُت وم٩اؾبها اإلااصًت واإلاٗىىٍت.
أ .الاكصاء في الفىس الشيعي الصٍدي الهادوي ،هظسٍت وجىب الخسوج على الحاهم وخصس الامامت في
البطىيين.
ًىُل ٤ال٨ٟغ الكُعي الؼٍضي الُمجي في جدىٍغاجه الهاصوٍت ،مً هٓغٍت زُى٢غاَُت جغي لىٟؿها ألاخُ٣ت في الؿلُت
والخ٨م صون ؾاثغ الىاؽ ،اهُال٢ا مً ٨ٞغة ٦هىىجُت ٖىهغٍت ًامً بها مٗٓم الكُٗت ٦دهغ الامامت في البُىحن مً
ّ
ؤبىاء الخؿً والخؿحن ابجي الخلُٟت الغاب٘ ٖلي ابً ابي َالب .مشل طل ٪الاًمان بىٓغٍت خهغ الامامت في البُىُحن
ً
صاٗٞا لُدحى بً الخؿحن ابً ال٣اؾم الغسخي ،الؾخٛالٖ ٫اَٟت الخضًً لضي الُمىُحن ٖمىما ،وخبهم آل ٫بِذ البجي
ً
مدمض نل هللا ٖلُه وؾلم لىهغتهم ٦مٓلىمحن زهىنا ،ص ٘ٞبُدحى الغسخي للكغوٕ بخإؾِـ ؾلُخه بُٛاء صًجي
مظهبي وجدال٢ ٠بلي ألعباب عؤؽ اإلاا ٫والاُ٢إ ،بٗض ؤن اؾخُإ الخٗغٖ ٝلى زهاثو اإلاجخم٘ الُمجي
وجىاً٢اجه ،ما م٨ىه مً وكغ ؾلُخه الؿُاؾُت والضًيُت في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘ الُمجي ،بمماعؾاث ب٢هاثُت جخسظ مً
ً
الضًً واإلاظهب ُٚاء ومبرعا لئل٢هاء والاؾدبضاص للب٣اء في الؿلُت والخٟغص بها ،وهىما ؤجج صواماث مً الهغاٖاث
والاه٣ؿاماث اإلاجخمُٗت اإلاخخالُت  ،ؤوظضث خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع لُٛاب الضولت وماؾؿاتها وآلُاث الخضاوٖ ٫لى
مً ْاللها ال٨ئِبت ختى الُىم.
الؿلُت ،والتي ٖاهذ وحٗاوي الُمً ٍ
ؤؾـ ًدحى بً الخؿحن الغسخي ؾلُخه ؤو صولخه اإلاٗغوٞت في الُمً بهٗضة في ٖام  284هـ ـ  897م ،وهي التي صزلذ
في نغإ م٘ الخغ٧اث الؿُاؾُت الضًيُت اإلاىظىصة آهظا ،٥بضوا ٘ٞؾلُىٍت جىؾُٗت ا٢هاثُت جغ ٌٞؤي مىاٞـ ؤو
قغٍ ٪في الؿلُت ختى وبن ٧ان مً طاث اإلاظهب٦ ،ما هى الخا ٫م٘ ال٣غامُت ؤلاؾماُٖلُحن بُ٣اصة ٖلي بً الًٟل ،
وؤلاؾماُٖلُت الغؾمُت بُ٣اصة مىهىع الُمً ،و٦ظل ٪م٘ الضوٍالث التي ٧اهذ ٢ض ؤؾؿتها الؼٖاماث ال٣بلُت
ّ
اؾخمغث صولتهم بحن ٖامي  205هـ ـ  820م و  403هـ  1012 -م  ،وآٌٟٗ ٫غ
وؤلاُ٢اُٖت اإلادلُت  ،مشل بجي ػٍاص الظًً
ّ
اؾخمغث بحن ٖامي  225هـ ـ  839م و  393هـ  1003 -م  .و٧اهذ جل ٪الؼٖاماث ال٣بلُت ؤلاُ٢اُٖت جخمخ٘ في
الظًً
ً
مىاَ٣ها باؾخ٣ال ٫طاحي ًؼٍض ؤو ً٣ل ،و٣ٞا للٓغو ٝالؿُاؾُت اإلادُُت باإلاىُ٣ت (.)1
ًىٓغ الى الخ٣ُ٣ت الؿُاؾُت الخاعٍسُت اإلاخمشلت بصىاثُت الٗال٢ت اإلاظهبُت ال٣بلُت ،لم ج ً٨لخترسخ وجاؾـ
وظىصها في الىا ٘٢والبِئت الُمىُت الكمالُت ال٣بلُت ،بال بالخدال ٠م٘ قُىر ال٣باثل زانت ،وال٣ىي ؤلاُ٢اُٖت

( )1على زلمد زيد ،تيارات معتزلة اليمن يف القرن السادس اذلجري :صنعاء ،ادلركز الفرنسي للدراسات اليمنية ،1997،ص .64 – 10
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جإث بلى الُمً مً ٞغاٙ
الىاٞظة في مىاَ٣ها ،وال ؾُما ؤن ؤلامامت اإلاظهبُت ،باٖخباعها مكغوٕ ؾلُت وصولت ،لم ِ
ؾُاسخي مُل٤؛ بل ٖلى زلُٟت وظىص صوٍالث مدلُت مسخلٟت جدمل ز٣اٞت ا٢هاثُت نغاُٖت(.)1
واؾخمغث وخضة الشىاثُت بحن ؤلامامت وال٣بُلت َُلت ال٣غون اإلاايُت ٧لها في نىعة وخضة جاعٍسُت مهالخُت ونغاٖاث
ا٢هاثُت مخجضصة ،مغجبُت ب٣ىة ؤلامامت ويٟٗها ،ونغاٖاث ألاثمت الضازلُت ُٞما بُنهم ٖلى الؿلُت وم٩اؾبها ،ختى
جإؾِـ صولت ؤؾغة خمُض الضًً في ٖام .1918
ٌٗض الخًىع الخاعٍخي ل٨ٟغة اؾخٗاصة الخ٨م في زهىنِخه ؤلامامُت ال٨هىىجُت الخاعٍسُت ً
٢اثما ومخجضصا ٖىض بٌٗ
ً
ووؿبا في بٌٗ مىاَ ٤الُمً ،ولِؿذ خغب
الباخشحن ًٖ الؿلُت والٗىصة اليها مً ؤبىاء اإلاضعؾت الهاصوٍت مظهبا
ٍ
نٗضة  2010 - 2004التي ؤط٧ى قغاعتها ألاولى خؿحن بضع الضًً الخىسي ،بخمغصه اإلاؿلح ٖلى الضولت الُمىُت ،زم ؤٖ٣بها
ؤزُه ٖبضاإلال ٪الخىسي في  21ؾبخمبر  ،2014باه٣الب مُلِكاوي ٖلى الٗملُت الؿُاؾُت والكغُٖت الُمىُت ،جم ً٨مً
زالله الؿُُغة ٖلى ماؾؿاث الضولت ب٣ىة الؿالح بخأمغ صازلي وجىاَئ ب٢لُمي وصولي ،وهىما ٌٗ٨ـ ججظع ز٣اٞت
الا٢هاء ال٨هىىجُت بىظضان ؤبىاء هظه الؿاللت اإلاخسمحن بكهىة الاؾخدىاط بالؿلُت ،وحٗبحر ص ًٖ ٤ُ٢زهىنُاث
طل ٪الخضاعي والخجلي لظل ٪الخًىع الخاعٍخي الظي ًداو ٫ؤن ٌؿخُٗض م٩اهخه – ؤو ٖلى ألا٢ل  -باٖخباعه ألاخ ٤قغُٖا
ً
وصًيُا في وعازت ؤلامامت ،واؾخٗاصتها مً الخ٩ام الُمىُحن الجضص ،عٚم ؤن ؤولئ ٪الخ٩ام ؤجىا الى الؿلُت ٖ٣ب زىعاث
اؾُ٣ذ خ٨م ال٨هىىث ؤلا٢هاجي ،و ٧ان مً ؤولىٍاث ؤهضاٞها جدُ ٤جُلٗاث الكٗب ببىاء الضولت الُمىُت ،بال ؤنهم
ً
٦ؿاب٣يهم مً خ٩ام الامامت ٧اهىا ؾببا في ٞكل وحٗثر الخإؾِـ للضولت الُمىُت اإلاٗانغة اإلاؿخ٣غة ،صولت الخغٍت
والٗضالت واإلاىاَىت وحٗؼٍؼ الش٣اٞت الضًم٣غاَُت ال٣اثمت ٖلى الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع
والخىمُت وججاوػ صوعاث الهغإ والخغوب اإلاضمغة.
ب .الاكصاء في الفىس الظني الظلطاوي وفم هظسٍت الجبر وطلطت املخغلب.

ًغج٨ؼ الهغإ الؿُاسخي ٖلى الؿلُت في الخاعٍش ؤلاؾالمي بحن اإلاخىاٞؿحن ؾىت وقُٗت ،بازخالَ ٝىاثٟهم ومظاهبهم
وؤٖغا٢همٖ ،لى الُٛاء الضًجي لخبرًغ مماعؾاتهم الا٢هاثُت ،ألظل الىنى ٫الى الؿلُت ؤو الب٣اء ٞيها ،مىظ اهتهاء
الخالٞت الغاقضة ٖ٣ب م٣خل الخلُٟت الغاب٘ ٖلى ابً َالب عضخي هللا ٖىه ،واؾدُالء مٗاوٍت ابً ابي ؾُٟان ٖلى
الؿلُت و ٤ٞمىُ ٤الٛلبت وهٓغٍت الجبر والٛلبت ،اإلااؾـ إلاغخلت الخ٨م اإلال٩ي الىعاسي الًٗىى في الخاعٍش الؿُاسخي
ً
ؤلاؾالمي ،ملُٛا مبضؤ الكىعي الاؾالمُت في ازخُاع الخا٦م اإلاؿلم ومباٌٗخه ،و٣ٞا للمكغوُٖت الؿُاؾُت ،ولِـ
إليٟاء الكغُٖت للؿلُت ال٣اثمت ؾلُت الامغ الىا ،٘٢التي ابخلُذ بها الامت ؤلاؾالمُت ختى و٢خىا الخايغ.

( )1قادري امحد حيدر ،احلضور التارخيي وخصوصيتو يف اليمن ،ضمن الكتاب اجلماعي الثورة اليمنية اخللفية واالفاق ،حترير فؤاد الصالحي ،ادلركز العريب لألحباث
ودراسة السياسات ،الدوحة :ط ،2012 ،1ص .80
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وجخجلى الخُاباث التي ًُغى ٖليها هٟـ الا٢هاء وز٣اٞخه للخ٩ام اإلاؿخىلحن ٖلى الؿلُت بٛلبت الؿُ ٠وال٣ىة،
ً
ً
ما٦ضًً ؤخُ٣تهم بالؿلُت صون ٚحرهم قغٖا بدؿب ػٖمهم ،باصٖائهم جمشُل ؾلُت هللا في ألاعىُٞ ،ما هم واٗ٢ا
ً
ً
ًد٨مىن الىاؽ بال٣هغ و٢ىة الؿُ ،٠وٍغًٞىن مبضؤ الكغا٦ت وال٣بى ٫باآلزغ ؾىاء مٗاعيا ؤو ها٢ضا ،والترار
ؤلاؾالمي ًدىي نىعا ٦شحرة له٨ظا ز٣اٞت ومماعؾاث اؾدبضاصًت وا٢هاثُت،وحٗض صزُلت ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي وُ٢مه
مىعؾذ مً ٢بل خ٩ام وؾالَحن الضو ٫الامىٍت والٗباؾُت والٗشماهُت.
لظلٌٗ ٪خبر اإلا٨ٟغ مدمض الجابغيٖ ،هض "ؤعصقحر بً باب " ٪مل ٪الٟغؽ ،والظي ًدخل ُٞه الؿلُان ،مجزلت الُ٣مت
اإلاغ٦ؼٍت التي جخسل ٤خىلها َب٣اث الضولت وٞئاث اإلاجخم٘ في جغاجب ُ٢مي ،ناخب الضوع الغثِسخي في وكغ وج٨غَـ
الُ٣م ال٨ؿغوٍت ،في الش٣اٞت الٗغبُت الاؾالمُت .وٍىٟي الجابغي ًٖ ،هظه ألازال ١ؤي نلت باإلؾالم وُ٢مهٞ ،هي ٢ض
ؤهخجذ" ؾلُت" ال مبرع لها مً الكغٕ ؤو الٗ٣ل للخ٩ام ،وؤؾهمذ بك٩ل ٦بحر في حكُ٨ل ٖ٣لُت الٟغص واإلاجخم٘ اإلاؿلم
في اججاه الاؾدبضاص .وهخجذ ٖنها ُ٢م حٗلي مً ؤزال ١الُاٖت ،وجماهي بحن َاٖت الؿلُان وَاٖت هللا ،وججٗل الضًً
ً
ً
واإلال ٪جىؤمان ،ختى ؤلبـ زُاب الُاٖت لباؾا بؾالمُا (.)1
لم ج ً٨الُمً بُٗضة ًٖ جل ٪الش٣اٞت الا٢هاثُت وطل ٪الهغإ الؿلُىي٣ٞ ،ض قهضث مىظ اهتهاء خ٨م الخالٞت
الغاقضة ؾىت 41هـ ،وكا الٗضًض مً الضو ٫مخٗضصة اإلاظاهب والىالءاث ،منها ما ٧ان ًد٨م مىاَ ٤نٛحرة ،وؤزغي ٧ان
خ٨مه ٌكمل مٗٓم ألاعاضخي الُمىُت.
ًجم٘ جل ٪الضو ٫ؾمت باعػة هي الهغإ ُٞما بُنها ٖلى الؿلُت ،و ٤ٞز٣اٞت ا٢هاثُت ال جامً بد ٤الازغ في الكغا٦ت
ً
في الؿلُت والثروة ،و٧ان للٗامل الضًجي واإلاظهبي صوعا في اط٧اء ظظوة جل ٪الهغاٖاث اإلاخٗا٢بت ،خحن ًخسظ مىه
ً
ً
ً
مىُل٣ا لبىاء ز٣اٞت ا٢هاثُت ،حُٗي الهغإ م٘ اإلاىاٞـ ا َ
إلاسخل ٠مٗه مظهبُا ؤو ٢بلُا ؤو مىاَُ٣ا بٗضا صًيُا ،وجمضه
ِ
باإلابرعاث إلاماعؾت الا٢هاء والاؾخدىاط ،وفي م٣ضمتها الاؾخسضام اإلاٟغٍ لىؾاثل ال٣ىة والٗى ،٠وفي بٌٗ ألاخُان
٧ان ًدضر الهغإ والا٢هاء بحن ؤبىاء طاث اإلاظهب ،بل ٧ان ًهل الهغإ بحن ؤٞغاص الاؾغة الخا٦مت هٟؿها وختى
ً
ابخضاء بهغإ اخٟاص ًدحى الغسخي بٗض مىث ابيهما اخمض الىانغ الظي حؿبب في صماع مضًىت نٗضة خُنها
بحن الازىة ،
( ،)2وما جال طل ٪مً نغاٖاث ؾلُىٍت قُُٗت بحن الاؾغ الهاقمُت مً طاث اإلاظهب واإلاضعؾت الهاصوٍت ،ؤو م٘ ٚحرها مً
الاؾغ الهاقمُت اإلاىاٞؿت مً اإلاضاعؽ الكُُٗت ألازغي٧ ،اإلاُغُٞت والخؿُيُت وال٣غامُت والاؾماٖلُت والهلُدُت.
وٍ٣ؿم البٌٗ الهغإ اإلاظهبي الؿلِ وَٗبر مؿاع حك٩ل الضولت الى زالزت مؿخىٍاث :اإلاؿخىي ألاو :٫نغإ م٘
اإلاكغوٖاث الؿُاؾُت والضو ٫الىَىُت ،والتي واظهذ اإلاظاهب الضًيُت اإلادؿِؿت للضو ٫ال٣اثمت .و٢ض ْلذ الؼٍضًت
( )1زلمد عابد اجلابري" ،العقل السياسي العريب– زلدداتو وجتلياتو" .مركز دراسات الوحدة العربية :بريوت – لبنان ط  ،2000، 4ص .236
( )2رلموعة باحثني ،اإلمامة يف اليمن( ،تاريخ من الدماء والدمار) ،صحيفةادليثاق ،متاح على ادلوقع  . www.almethaq.net.yeالعدد الصادر بتاريخ 29
.2004 / 6 /
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بالظاث قى٦ت في زانغة ظمُ٘ الضو ٫التي ْهغث في البالص مىظ ال٣غن الخاؾ٘ وؾاهمذ في بؾ٣اَها .في اإلاؿخىي
الشاوي :نغإ م٘ الضٖىاث اإلاظهبُت ألازغي ،خُذ زايذ الضٖىاث اإلاظهبُت خغوبا ٢اؾُت ُٞما بُنها ،و٢ض ون٠
بًٗها با «خغب بباصة» .ؤما اإلاؿخىي الشالض :نغإ صازل الضٖىاث الكُُٗت الؼٍضًت هٟؿها ،خُض زايذ الؼٍضًت
َىا٢ ٫غون خغب بباصة يض الاؾماٖلُت والابايُت اإلاُغُٞت ،وبد٨م ؤن اإلاظاهب الكُُٗت نممذ بهض ٝالىنى٫
للؿلُت والخ٨مٞ ،ضزلذ الؿُاؾت مً بىابت الٗى٦ ،٠ما ؤيٟذ ٖلى طل ٪الهغإ الُاب٘ الضًجي بمٗجى مظهبت
الهغإ(.)1
مشلذ ز٣اٞت الا٢هاء الؿلُىٍت الاؾدبضاصًت الكُُٗت اإلاخُغٞت ،بمضاعؾها اإلاخٗضصة في الُمً مىظ الهاصوٍت ختى
الخىزُت ،خاٞؼا الهُال ١ز٣اٞت ا٢هاثُت مًاصة مً ٢بل اإلاىخمحن للمظاهب الؿيُت إلاىاظهتها ،خُض هجض ؤن الضو٫
التي جمشل الؿىت ٧األمىٍت والٗباؾُت والٗشماهُت٧ ،اهذ جخسظ طاث الؿالح الضًجي اإلاظهبي إلاىاظهت الخهىم واإلاىاٞؿحن
ً
ؾىاء اإلاسخل ٠مٗهم مظهبا ،وؤخُاها م٘ منهم مً طاث اإلاظهب ،وؤبغػ الضو ٫الُمىُت ؾيُت اإلاظهب هي الؼٍاصًت و
الُٟٗغٍت و الىجاخُتوألاًىبُت والغؾىلُت والُاهغٍت والاصعَؿُت ،و٧اهذ هظه الضو ٫جسىى نغاٖاث هٟىط واؾخدىاط
ألظل الؿلُت ،بظاث الش٣اٞت الا٢هاثُت الكُُٗت م٘ الضو ٫ألازغي اإلاىاٞؿت مً طاث اإلاظهب ،ؤو اإلاسخلٟت مٗها
مظهبُا ٧الكُٗت اإلاخمشلحن في الضولت الامامُت الهاصوٍت بيسخها اإلاخٗضصة والتي ٧ان آزغها الضولت اإلاخىُ٦لت ،باإلياٞت الى
صو ٫جيخمي الى اإلاظاهب الكُُٗت ألازغي ٧اإلؾماُٖلُت ؤوالهلُدُت ،مٗٓمها ٧ان ًلٛب ٖليها َاب٘ الش٣اٞت الا٢هاثُت
الؿلُىٍت اإلاصخىهت بالُٛاء الضًجي اإلاظهبي اإلاخٗهب الؿجي والكُعي ،الغاًٞت لآلزغ اإلاىاٞـ ٖلى الؿلُت .وٖلى
الغٚم مً طل ٪جىظض ازخالٞاث بحن جل ٪الضوٍالثُٞ،ما جىٞغ لها مً خاالث الاؾخ٣غاع الغزاء وبىاء م٣ىماث الضولت،
بم٣ضاع خًىع وجٟصخي ز٣اٞت الا٢هاء ومماعؾاجه الدؿلُُت ،التي ٧اهذ جٟطخي لٗضم الاؾخ٣غاع وحٗثر بىاء الضولت ؤو
اؾخمغاع جىاظضها.
 .2مىطللاث إكصائيت خدًثت ذاث بعد أًدلىجي طياس ي خصبي (اشتراوي ،كىمي ،إطالمي)
ً
جدؿم مىُل٣اث الا٢هاء الخ٣لُضًت التي ٖغيىا لها آهٟا بالشىاثُت ال٣بلُت ٦م٩ىن بظخماعي واإلاظهبُت ٦م٩ىن صًجي٦ ،ما
اعج٨ؼث ٖلى ز٣اٞت ا٢هاثُت ومماعؾاث اؾخدىاطًت ؾلُىٍت اؾدبضاصًت ،ال جغي ألاخُ٣ت في الؿلُت والثروة بال
لىٟؿها ،هاهُٟ٦ ًٖ ٪غها بش٣اٞت بىاء الضولت وجضاواللخ٨م.
ؤزغث الش٣اٞت الا٢هاثُت بمىُل٣اتها الخ٣لُضًت ؾلباٖ،لى وا ٘٢الش٣اٞت الُمىُت بمىُل٣اتها الخضًشت ،طاث البٗض
ؤلاًضلىجي الؿُاسخي والخؼبي ل٩ل ال٣ىي الىَىُت ،بخٗضص ؤًضولىظُاتها الِؿاعٍت وال٣ىمُت وؤلاؾالمُت ،وظمُٗها جدمل
ّ ً
بعزا ز٣اُٞا و٨ٞغٍا مكبٗا بش٣اٞت الا٢هاء والاؾخدىاط والخٟغصٖ ،لى الغٚم ؤن مٗٓم مكاعَ٘ جل ٪ال٣ىي جخًمً

( )1أمحد علي األحصب ،ىوية السلطة يف اليمن جدل السياسة والتاريخ ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات :بريوت ،ط ،2019، 1ص .160
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وجىاصي ببىاء الضولت الىَىُت طاث اإلاكغوٕ الخضاسي الجام٘( ،)1و٣ٞا للىٓام وال٣اهىن وصولت اإلااؾؿاث واإلاىاَىت ،بال
ً
ؤن جلل ٪اإلاكاعَ٘ والا٩ٞاع الىٓغٍت ،لم ججض لها خًىعا ٖلى ؤعى الىا ،٘٢ألنها باألؾاؽ لم ججض لها م٩اهاوبًماها
ً
خُ٣ُ٣ا بىٟىؽ وٖ٣ى ٫مً ًدملىنها مً ُ٢اصاث جل ٪ال٣ىي .وعٚم ز٣اٞت الا٢هاء ومماعؾاجه الُٗ٣مت٣ٞ،ض اؾخُإ
ً
الُمىُىن زال ٫اإلائت ٖام ألازحرة الُ٣ام بإعب٘ زىعاث ق٩لذ ملمدا ل٣ضعة الُمىُحن في ٗٞلهم الجماعي ٖلى بيٗاٝ
مغج٨ؼاث الدؿلِ والخ٨م الكمىلي ،بال ؤن الش٣اٞت الؿُاؾُت الا٢هاثُت ال جؼا ٫مد٩ىمت بمىٓىمت مً الٗاصاث
والخ٣الُض الؿاب٣ت لش٣اٞت الضولت واإلاصخىبت مً مغخلت الًغوعة بٗهبىٍاتها .وو٣ٞا لظل ٪جال٢ذ ألا٩ٞاع الخ٣لُضًت
الؿُاؾُت اإلاصخىبت مً زاعط الُمً ،م٘ الخىُْ ٠الؿحئ للخ٩ام والؿلُاث اإلاخٗا٢بت لخ٣الُض ال٣بُلت وٖاصاتها،
لُمشلىا ظمُٗا ٖ٣باث وٖىاث ٤ؤمام الىعي الٟغصي والجماعي للٗبىع بلى الضولت اإلاضهُت صولت اإلااؾؿاث واإلاىاَىت.
ُ
ؤؾؿذ الضولت الجمهىعٍت ألاولى في الُمً زال ٫الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ٖ٣ب زىعة ؤًلى / ٫ؾبخمبر 1962
في قما ٫الُمً ،وزىعة حكغًٍ ألاو / ٫ؤ٦خىبغ  1963في الكُغ الجىىبي٣ٖ ،ب مؿاع جاعٍخي للخغ٦ت الىَىُت ٧اهذ مً
ؤهم ؤولىٍاتها وؤظىضاتها الضٖىة بلى بىاء صولت خضًشت حٗخمض الضؾخىع وال٣اهىن وجد ٤٣اإلاىاَىت اإلادؿاوٍت ،وم٘ اهخهاع
الشىعجحن في قما ٫الُمً وظىىبه ،جُل٘ الُمىُىن إلاغخلت ظضًضة ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣في بَاع بىاء هٓام ؾُاسخي ظضًض
ّ
ٌك٩ل ً
بَاعا للضولت التي َاإلاا خلم بها الُمىُىن .ل ً٨مؿاع ُ٢ام الضولت وهٓامها الؿُاسخي حٗثر بٗض الضزى ٫في خغب
ّ
اؾخمغث زماوي ؾىىاث في الكما ٫بحن الشىاع الجمهىعٍحن اإلاضٖىمحن مً ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ،وبحن ؤههاع
ؤهلُت
الخ٨م الامامي الؿاللي ال٨هىىحي اإلاضٖىمحن مً ٢بل الىٓام الؿٗىصي وؤلاًغاوي الظًً ٖملىا لٗىصة اإلالُ٨ت وبٞكا٫
الىٓام الجمهىعي الىلُض ،مً زال ٫صٖمهم للخغب التي اؾخمغث ما ً٣غب الؿب٘ ؾىىاث ٦ ،ما ال ًيبغي اٟٚا٫
الهغإ الضازلي بحن مٗؿ٨غ الجمهىعٍحن اهٟؿهم ع٣ٞاء الشىعة ،خحن اه٣ؿمىا الى ٞغٍ٣حن جضٗٞهم زلُٟاتهم ال٨ٟغٍت
والاًضلىظُت،جخمشل ب٣ىي الُمحن اإلادا ٔٞاإلاىًىٍت جدذ "الاجداص الُمجي" بغثاؾت الغثِـ ٖبض الغخمً
الاعٍاوي،الضاٖحن خُنها الى اإلاهالخت الضازلُت م٘ اإلالُ٨حن وب٢لُمُا مٗالىٓام الؿٗىصي ،في م٣ابل ٢ىي الِؿاع الشىعي
ومٗهم بٌٗ ال٣ىمُحن ًًمهم "الاجداص الكٗبي الشىعي" ( .)2و٢ض خؿم طل ٪الهغإ بؿُُغة ٢ىي الُمحن ٖلى
الؿلُت بٗض اخضار -24/23اٚؿُـ ،1968ما اؾٟغ ًٖ ا٢هاء ٢ىي الِؿاع مً الؿلُت ومً اإلااؾؿاث الٗؿ٨غٍت
وألامىُت ،وهى ما ص ٘ٞبالِؿاعٍحن الخىظه الى ٖضن والاؾهام في صٖم جإؾِـ الىٓام الكُىعي و ٤ٞالىٓغٍت الاقتراُ٦ت
الٗلمُت ،لُٗملىا ظمُٗا بدؿب مكغوٖهم مً اؾ٣اٍ الىٓام ل٣ىي الُمحن الغظُٗت بالكُغ الكمالي وق٩لىا لظل٪
مجمىٖاث ٖؿ٨غٍت مؿلخت ٢اصث الى اهضالٕ خغبحن قُغجحن ألاولى ٖام  1972والشاهُت ٖام  ،1979جل ٪الخضزالث
ً
ألاظىبُت وؤلا٢لُمُت والهغإ الضازلي ظٗلذ مً الُمً مؿغخا للهغإ الخاعجي وؾاخت لخهُٟت الخؿاباث بحن
( )1فؤاد عبد اجلليل الصالحي ،نشؤ الدولة احلديثة يف اليمن ومسار تشكلها ،مرجع سابق ،ص.39
()2
عمان :دار زىران للنشر ،منشورات وزارة الثقافة ،ط ،2010 ،2ص.163
عبد الوىاب الروحاين ،اليمن خصوصية احلكم والوحدة :دراسة حتليليةّ ،
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مٗؿ٨غًٍ ٧ل منهما ؤعاص مض هٟىطه ٖلى الىٓام الجضًض وؾلُاتها الخا٦مت ،وهى ما حؿبب في حٗثر بىاء الضولت
وماؾؿاتها وجبلىع مكغوٖها ٖلى ؤعى الىا ٘٢بالكُغ الكمالي للُمً .
لم ج ً٨ألاويإ في الجىىب الُمجي ؤخؿً خاال ،خُض لم ٌؿخ٣غ الىي٘ بال ً
إلااما ،بط قهض صوعاث ٖى ٠مخٗا٢بت
زال٣ٖ ٫ضًً بحن ؤظىدت الؿلُت الخا٦مت عاح ضخُتها آال ٝالُمىُحن بُنهم عئؾاء وُ٢اصاث ٖؿ٨غٍت ومضهُت ،وبن
بغػ ق٩ل ظضًض لىٓام ؾُاسخي ججاوػ الخ٩ىٍىاث ما ٢بل الىَىُت بإًضًىلىظُا مخ٣ضمت ،وؤٖاص جغجِب الجٛغاُٞا و٤ٞ
ً
اؾتراجُجُت ؾُاؾُت اٖخمضث وخضة اهضماظُت لـ  22ؾلُىت و مكُست في ؾذ مدآٞاث٧ ،اهذ ٢ىام الضولت في
ً
ً
ؾُاؾُا اقتراُ٦ا ججاوػ ُٞه الىٓام ؤلا٢لُمي اإلاجاوعٞ ،ىي٘ هٟؿه مىي٘ اتهام
الجىىب .اٖخمض هٓام الجىىب زُاعا
ً
ٖمىما وؤمحر٧ا زهىنا.
وٖضاء لضو ٫الجىاع الٛىُت بالى ِٟواإلاغجبُت بخدال ٠م٘ الٛغب الغؤؾمالي
ًم ً٨ال٣ى ٫بةن قُغي الُمً زال٣ٖ ٫ض الؿبُٗىاث ؤزظا ٌؿحران في اججاهحن مخٗا٦ؿحن مً خُض الترُ٦بت
الؿُاؾُت والخىظه ال٨ٟغي والاعجباَاث الخاعظُت ،وؤزظث ؤلاظغاءاث الغاصً٩الُت التي ٢امذ بها الجبهت ال٣ىمُت لبىاء
الؿلُت ونُاٚتها ً
و٣ٞا لل٨ٟغ اإلااع٦سخي ،ج٣ىم بمماعؾاث ب٢هاثُت مخىالُت بد ٤ال٣ىي الؿُاؾُت اإلاٗاعيت :ؤًٖاء
ظبهت الخدغٍغ ،واإلاكاثش والؿالَحن وؤلاؾالمُحن وٚحرهم مً مسخل ٠ال٣ىي الؿُاؾُت والاظخماُٖت اللظًً قاع٧ىا في
خغب الخدغٍغ٦ ،ما جم ب٢هاء الجىاح ال٣ىمي ؤو ما ًُلٖ ٤لُه بالجىاح الُمُجي في الجبهت ال٣ىمُت بُ٣اصة الغثِـ
٢دُان الكٗبي" ،وبٗض جد ٤ُ٣هضٞها في الؿُُغة الؿُاؾُت جم٨ىذ مً اخ٩ام ٢بًتها بال٣ىة ٖلى ماؾؿاث
الضولت ،وٖلى مجخم٘ الُمً الجىىبي ٩٦لٗٞ ،ملذ ٖلى الؿُُغة ٖلى ظمُ٘ ؤظهؼة الضولت ٖلى الُغٍ٣ت التي اجبٗتها
ألاخؼاب الكُىُٖت في ؤوعوبا الكغُ٢ت و٧ىبا".وهُمً ما ٌٗغ ٝبِؿاع الِؿاع ٖلى الجبهت ال٣ىمُت والؿلُت في ظىىب
الُمً ،واججهذ الجبهت ال٣ىمُت للخىاع م٘ ال٣ىي الِؿاعٍت ألازغي لدكُ٨ل جىُٓم ؾُاسخي واخض ٦مغخلت اهخ٣الُت
لخ٩ىًٍ الخؼب الُلُعيً ،
وبىاء ٖلى طل ٪جم الضمج بحن الٟهاثل اإلااع٦ؿُت الشالزت :الجبهت ال٣ىمُت ،وخؼب الاجداص
الكٗبي ،وخؼب الُلُٗت الكٗبُت ،وحك٩ل الخؼب الاقترا٧ي الُمجي في ؤ٦خىبغ 1978م(.)1
ُ
وبظل ٪هُمىذ ألاًضًىلىظُت اإلااع٦ؿُت ٖلى الىٓام في الجىىب وؤُٖض نُاٚت الضولت واإلاجخم٘ و ٤ٞالغئٍت اإلااع٦ؿُت،
ُ
و٢مٗذ جماما الخىظهاث الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت ألازغي وجم الخٗامل مٗها بٗى ٠و٢ؿىة ،وامخضث نالث الىٓام في ٖضن
بالضو ٫واإلاىٓماث الاقتراُ٦ت وا٢خهغث ٖليها ،وهٓغ الىٓام بلى الضولت في الجىىب ٖلى ؤنها ٢اٖضة مخ٣ضمت للىظىص
الِؿاعي في اإلاىُ٣ت ،وؤنها مٗىُت بخ٣ضًم الضٖم بلى الخىُٓماث الِؿاعٍت مً ؤظل مًاٖٟت اإلا٩اؾب الؿُاؾُت
والخىُٓمُت للخُاع الِؿاعي في اإلاىُ٣ت.
وؾاعث الخُىعاث في الكُغ الكما ٫باالججاه اإلاًاص ،مً خُض بىاء الىٓام الؿُاسخي وجغُ٦بت الىسبت الؿُاؾُت
الخا٦مت ،وجىظهاتها ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت ،وجدالٟاتها الخاعظُت.
( )1ناصر زلمد الطويل .احلركة اإلسالمية والنظام السياسي يف اليمن ،من التحالف إىل التنافس( ،رسالة ماجستري ،منشورة) ،مصر ،جامعة أسيوط :صنعاء ،مكتبة خالد بن الوليد2009 ،م،ص
.127
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إلاىاظهت ج٨خل ال٣ىي اإلااع٦ؿُت في الجىىب ،ايُغث ال٣ىي الؿُاؾُت اإلاٗاعيت للخىظهاث الِؿاعٍت في الكما ٫بلى
الخ٨خل ؤًًا وحكُ٨ل خؼب الؿلُت اإلااجمغ الكٗبي الٗام ،و٧ان في ال٣لب مىه جىُٓم ؤلازىان اإلاؿلمحن ،وجم بىاء
جدال ٠صازلي بحن جل ٪ال٣ىي ؤقبه ما ً٩ىن بالخدال ٠الضولي الظي ق٩لخه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى اإلاؿخىي
الٗالمي إلاىاظهت اإلاض الكُىعي.
ً
مشل وظىص صولت ماع٦ؿُت ٢ىٍت لها َمىح في مض هٟىطها الى قما ٫الُمً مً الٗىامل اإلاهمت صاٗٞا باججاه جىزُ٤
الٗال٢ت بحن ؾلُت الغثِـ ٖلي ٖبضهللا نالح وخغ٦ت ؤلازىان اإلاؿلمحنٞ ،اإلزىان ؤصع٧ىا بإنهم ؤ٦ثر ألاَغا ٝجًغعا
مً ؤي ههغ ًد٣٣ه اإلااع٦ؿُىن في قما ٫الُمً،في خحن ؾعى الغثِـ نالح خُنها إله٣اط هٓامه مً ؾ٣ىٍ وقُ٪
ً
ؤمام الؼخ ٠الشىعي الِؿاعي ،و٢ض ب٣ي الخٗاون بحن الُغٞحن ٢ىٍا بحجم الخُغ الظي ًمشله الىٓام في الجىىب ٖلى
َ
الُغٞحن والؾُما الغثِـٗٞ ،ىضما ز َٟذ الجىىح هدى الغاصً٩الُت في الجىىب مىخه ٠الشماهِىاث جغازذ الٗال٢ت بحن
ً
الغثِـ وؤلاؾالمُحن ،واػصاصث جغازُا بٗض الًغبت ال٣ىٍت التي حٗغى لها الخؼب الاقترا٧ي في ؤخضار ()13
ًىاًغ.)1(1986
ً
ٌٗض جد ٤ُ٣الىخضة الُمىُت بحن قُغي الُمً في الشاوي والٗكغًٍ مً ماًى ٖام  ،1990جإؾِؿا للٗهض الجمهىعي
الشاوي ،ومشل زُىة مهمت هدى ؤوكاء الضولت الُمىُت اإلاضهُت الضًم٣غاَُت ،في ْل ب٢غاع الخٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت
وبظغاء اهخساباث ٖامت حكغَُٗت وعثاؾُت في الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن اإلااضخي ،الا ؤن الُ٣اصاث الٗلُا للؿلُت في صولت
الىخضة مً ٦ال الكُغًٍْ ،لذ ؤؾحرة لخلُٟاتها الاًضلىظُت واقبإ عٚباتها اإلاهالخُت الًُ٣تٞ ،هي لم حؿخُ٘
مٛاصعة الش٣اٞت الدؿلُُت الاؾدبضاصًت مىظ الىهلت ألاولى ،خُض لم حؿخمغ بُنهما خالت الخٟاهم والخىا ٤ٞؾىي ٞترة
وظحزة ،لخُغى مً ظضًض لٛت الا٢هاء والاؾخٟغاص بالؿلُت والثروة ،مما حؿبب في اهضالٕ خغب نُ،1994 ٠التي
صٗٞذ ببٌٗ الُ٣اصاث الجىىبُت لئلٖالن الاهٟها ٫والتراظ٘ ًٖ اجٟاُ٢ت الىخضة الاهضماظُت ،ما ؾهل لُ٣اصة
الؿلُت بهىٗاء في ْل الؼزم الكٗبي اإلاخٗاْم للخٟاّ ٖلى الىخضة مً ٦ؿب الخغب وهؼٍمت ٢ىي الاهٟها،٫
اؾخُإ الغثِـ ٖلي نالح بٗض الخسلو مً ؤ٦بر اإلاىاٞؿحن له ٖلى الؿلُت والثروة ُ٢اصاث الخؼب الاقترا٧ي
و٧ىاصعه ،مً بخ٩ام ؾُُغجه ٖلى الؿلُت والخٟغص بهىاٖت ال٣غاع ،وهى ما ًُىٓغ اليها ٦مماعؾاث ا٢هاثُت ٞاصخت
مى٣بل الغثِـ ٖلي نالح وخؼبه وال٣ىي اإلاخدالٟت مٗه خُنها٧ ،ىنها حؿببذ بٓهىع الًُ٣ت الجىىبُت التي حٗض مً
ا٦بر الً٣اًا الىَىُت تهضًضا لالؾخ٣غاع والىخضة وبىاء الضولت.

( )1ناصر الطويل ،ادلرجع السابق ،ص.130
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٦ما جىامى الضوع ال٣بلي واإلاظهبي وؤيحى ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً طي ٢بل ،بٟٗل الخىُْ ٠الؿلبي مً زال ٫اللٗب ٖلى
اإلاخىاً٢اث واإلاهالح للم٩ىهاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت والضًيُت ،ال ّ
ؾُما بٗض ؤن خُٓذ ال٣باثل في ٦ال الكُغًٍ
بضٖم مً ؾلُت الغثِـ الؿابٖ ٤لي نالح(.)1
ُٞما ْهغث ًُ٢ت نٗضة بٟٗل لٗبت الغثِـ ٖلي نالح اإلاضمغة بخىُْٟه للخالٞاث وصٖم ؤَغاٞها ،خُض اؾخٟاصة
ظماٖت الخىسي الجاعوصًت الكُُٗت مً جد ٤ُ٣م٩اؾب وٞىاثض مً طل ٪الضٖم لخٗؼٍؼ خًىعها اإلاظهبي للهاصوٍت
الؼٍضًت في مدآٞاث نٗضة وحجت وٖمغان وفي مىاََ ٤ى ١نىٗاء  ،وبظلٖ ٪اصث بلى الىاظهت مً ظضًض في مُل٘
ألالُٟت الخالُت ،بةٖالن جمغصها اإلاؿلح مً مضًىت نٗضة ٖلى الضولت الُمىُت ٖام  ،2004و٧ان هظا الهضام م٘ ؤجبإ
هظا اإلاظهب هى ألاو ٫بٗض جى ٠٢الخغب ألاهلُت في الكما ٫بحن الجمهىعٍحن واإلالُ٨حن ٖام .1970وفي يىء اإلاٗالجت
الخاَئت لؤلػمت مً ظاهب ؾلُت ٖلي نالح في ؤَاع نغإ اإلاهالح بحن اظىدت الؿلُت  ،ج٨غعث الهضاماث
والخغوب الٗؿ٨غٍت بحن الضولت واإلاخمغصًً مسلٟت جبٗاث ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؤمىُت ظمت٢ ،اصث م٘ ٚحرها مً
الاػماث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت في نهاًت اإلاُا ٝبلى خضور الخغا ٥الجماهحري ٖبر زىعة الكٗب
الؿلمُت في ٞبراًغ ٖام  2011ما ؤصي الى ؾ٣ىٍ هٓام ٖلي نالح وحكُ٨ل ؾلُت خ٨م اهخ٣الي و ٤ٞاإلاباصعة
الخلُجُت ،ما لبصذ مً حؿُحر ماؾؿاث الضولت والاقغاٖ ٝلى ماجمغ الخىاع الىَجي ،ختى جم ً٨الخىزُىن بضٖم مً
ٖلي نالح وهٓامه ،وبخىاَا ب٢لُمي وصولي مً الؿُُغة ٖلى الٗانمت نىٗاء وماؾؿاث الضولت باه٣الب مؿلح ٖلى
الٗملُت الؿُاؾت بؿبخمبر ٖام  ، 2014وهى ما ػاص مً حُٗ٣ض اإلاكهض الُمجي واوٗضام الاؾخ٣غاع ،وحؿبب في الخغب
اإلاؿخٗغة بحن ال٣ىاث الخ٩ىمت الكغُٖت والاه٣البحن الخىزُحن ،وحٗض هظه الخغب ومسلٟخه مً ؤزاعها ال٨بحرة ،يغبت
مىظٗت إلاكغوٕ بىاء الضولت اإلاضهُت الاجداصًت الضًم٣غاَُت الظي ٧ان ٢اب ٢ىؾحن مً الكغوٕ في جىُٟظه.
 .3مىطللاث إكصائيت لخدالف املصالح الطفيليت املخفسدة بالظلطت واملدخىسة للثروة والسطاميل العائلي
ٖىض حصخُهه لهٗىبت جد ٤ُ٣الاهٟخاح الؿُاسخي في البلضان الٗغبُتً ،ا٦ض ال٩اجب بغهان ٚلُىن هدُجت جغصي
ألاويإ الا٢خهاصًت بالٛت الؿىء ،الى اؾخمغاع ؾُُغة ٞئت ٖكاثغٍت وٖاثلُت وخؼبُت ٖلى الؿلُت والثروة .وبدؿب
ٚلُىن حٗض بخضي آلُاث ج٩ىن الغؤؾما ٫الٗىلمي اهُال٢ا مً بلخا ١ؤصخاب الغؾامُل وٞئاث البرظىاػٍت اإلابخىعة
الغؤؽ واإلاٗضومت الاهخماء ؤو الىالء به ويمها بلُه .وهي ٦ظل ٪مهضع الٟىضخى الؿُاؾُت التي حِٗكها وؾخِٗكها
بك٩ل ؤ٦بر اإلاجخمٗاث ال٣ٟحرة باٖخباعها الكغٍ الًغوعي إلٖاصة بهخاط ؾلُت ؤعؾخ٣غاَُت عزت وَب٣ت وؾُى ػباثيُت
م٩ىهت مً قب٩اث اإلاهالح والىالء الٗكاثغي والٗاثلي والجهىيٚ ،حر مىخجت وال مبضٖت ومٟخ٣غة في ؾلى٦ها الٟغصي
والٗمىمي ألي مٗاًحر مىيىُٖت ووَىُت وؤزالُ٢اث ٖامت(.)2

( )1عادل اجلوجري ،اليمن فوق بركان :صراع القبيلة والسلطة :النصر دلن؟ :حلب ،دارالكتاب العريب للنشر والتوزيع ،2010 ،ص.89-81
( )2برىان غليون ،دلاذا يبدو االنفتاح السياسي مستحيال يف العامل العريب؟ متاح عرب الرابط /ttps://www.aljazeera.net/knowledgegate
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وحٗض ز٣اٞت الاؾخدىاط بالؿلُت والثروة ،بخضي اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت للمىُل٣اث الخ٣لُضًت لش٣اٞت الا٢هاء ،طاث
البٗض الا٢خهاصي اإلاهالحي ،بما جمشله مً ؤهمُت لُ٣ام الٗال٢ت واؾخمغاعها بحن الؿلُت الؿُاؾُت وؤصخاب عؤؽ
اإلاا ٫والاُ٢إ بجىاخُه اإلاظهبي وال٣بلي في الىا ٘٢الُمجي بمغاخله الؼمىُت اإلاسخلٟت عٚم حٗضص الخ٩ام والضو .٫و٧ان
لخل ٪الٗال٢ت اإلاهالخُت جإزحر واضح ،لٟغى مماعؾاث الا٢هاء في وا ٘٢الخُاة الؿُاؾُت ججاه ٧ل ما ًمشل تهضًضا ،ؤو
مىاٞؿا إلاهالح جل ٪الٟئت الُُٟلُت في هُا٢ها الؿُاسخي ؤو الا٢خهاصي ،لخب٣ى جل ٪الُب٣ت مخٟغصة ومؿخدىطة
بالؿلُت والثروة ،و٣ٞا إلابرعاث مظهبُت ٦هىىجُت ،عاًٞت ل٩ل مٗاوي الكغا٦ت والخضاو ٫ؤ و ختى الخُٛحر.
ً
ؾىاء في ٖال٢اث الُمً
َوٍغظ٘ ٞكل الخ٩ىماث الُمىُت اإلاخٗا٢بت في جسُي بق٩الُت اليكإة اإلاإػومت للضولت الُمىُت ،
الضازلُت ؤو الخاعظُت ،الى َبُٗت هٓام الخ٨م الظي احؿم بش٣اٞت الا٢هاء ال٣بلي واإلاظهبي ال٣اثم ٖلى ٖال٢ت
مهالخُت اؾخدىاطًت جاعة ،وخ٨م الٟغص اإلاؿدبض ؤو الخؼب الىاخض ناخب الش٣اٞت ألاًضلىظُت الؿُاؾُت الا٢هاثُت
جاعة ؤزغي ،وٖضم هجاخها في بىاء صولت ج٣ىم ٖلى همىطط صًم٣غاَي ًاؾـ لخضاو ٫الؿلُت وٍمىذ الُمىُحن ً ٞغنا
مخ٩اٞئت للمكاع٦ت في الٗملُخحن الؿُاؾُت والا٢خهاصًت.
٦ما ٧اهذ الضولت الُمىُت في ؾٗيها بلى الخدضًض والخىمُت ،حٗخمض آلُاث ج٣لُضًت ،بل وحُٗض بهخاط البجي والش٣اٞت
كىهها .هىا جبرػ ؤهم ّ
الخ٣لُضًت ،وهي في طل ٪جؼاخم ٖملُاث الخدضًض ؤو ُح ّ
مٗى٢اث بىاء الضولت الُمىُت الخضًشتّ ،
وؤهم
بق٩االث الاهضماط الاظخماعي ،مً زال ٫اإلاماعؾاث الا٢هاثُت التي بلٛذ ؤٖلى مؿخىٍاتها ٖبر الاخخ٩اع الٗهبىي
للؿلُت والثروة في الخٗبحر ًٖ ُٚاب صولت الٗمىم التي حؿمذ بخضاو ٫اإلاىا ٘٢واإلاغاجب واإلاىا ٘ٞبك٩ل ٢اهىوي ،هىا
ٌُٛب الخىاػن الاظخماعي وًٍٗ ٠الاهضماط الىَجي ،والهىٍت الىَىُت ،هدُجت لٗضم ج٩اٞا الٟغم واؾخمغاع الغقىة
والٟؿاص ،وبالخالي اوؿضاص ٞغم الٗمل وػٍاصة مٗضالث الٗاَلحن وال٣ٟغاء وجؼاًض حجم الخغمان البكغي ألاٚلبُت ؤٞغاص
ً
ً
جضعٍجُا بُٛاب اإلاىاَىت اإلادؿاوٍت ويٗ ٠الاهضماط الاظخماعي  ،ونىال بلى الكٗىع باالٚتراب ًٖ
اإلاجخم٘ ،جؼاًض الىعي
الضولت ،خُض ٌكٗغ ألاٞغاص والجماٖاث بإن الىٓام الؿُاسخي الخا٦م ًماؽ الا٢هاء ٖليهم وَٗمل يض مهالخهم ،
ومً ّ
زم ٞهى بىٓغهم ال ًمشلهم وال ٌٗبر ًٖ ؤهضاٞهم وجُلٗاتهم ببىاء الضولت الُمىُت صولت اإلاىاَىت الضًم٣غاَُت(.)1
لظلْ ٪لذ ٢ىي اإلاٗاعيت الُمىُت اإلاىًىٍت في ج٨خل الل٣اء اإلاكتر ،٥جدظع مً زُىعة اخخ٩اع الؿلُت والثروة أل٦ثر
مً زالزت ٖ٣ىص بُض الغثِـ الؿابٖ ٤لي نالح وٖاثلخه وقب٨ت اإلاهالح الؼبىهُت الضاثغة في زضمت الؿلُت وب٣ائها،
وطل ٪مً زال ٫مكـغوٕ عئٍت ؤلاه٣اط الىَجي الهاصع ًٖ "ملخ٣ى الدكاوع الىَجي" والل٣اء اإلاكتر ٥ؤخض م٩ىهاجه
الغثِؿت ،والظي ج٣ضمذ به الى هٓام الغثِـ نالح ٢بل جٟجغ زىعة الكباب في مداولت ظاصة إلظغاء انالح ؾُاسخي
ٖاظل ًى٣ظ الىي٘ وٍى ٠٢الانهُاع،و٢ض ؤعظٗذ ؤؾباب الٟكل والٟؿاص الؿُاسخي والا٢خهاصي لىٓام الغثِـ
الؿابٖ ٤لي نالح وخؼبه اإلااجمغ الكٗبي الٗام ،إلاىُ ٤الا٢هاء والاؾخدىاط الظي ٧ان ًماعؾىهه زال ٫خ٨مهم ،
( )1

قادري امحد حيدر ،احلضور التارخيي وخصوصيتو يف اليمن ،ضمن الكتاب اجلماعي الثورة اليمنية اخللفية واالفاق ،حترير فؤاد الصالحي ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات:الدوحة ،ط،1
 ،2012ص ص .99-79
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ولغًٞهم مبضؤ لكغا٦ت الىَىُت في الؿلُت والثروة واٖخماصهم ٖلى الب٣اء في الؿلُت مً زال ٫جؼوٍغ الاهخساباث ،
ومٗها جم جؼوٍغ بعاصة اإلاجخم٘  ،بىي٘ مٗاًحر في الخىُْ ٠ب٩ل مؿخىٍاجه ٖلى ؤؾـ الىالء واإلاىاَُ٣ت،
واإلادؿىبُت...وٚحرها مً اإلاٗاًحر ٚحر الىَىُت  ،ولم ًخى ٠٢ألامغ ٖىض خضوص التزوٍغ  ،والخىُْ ، ٠والٓلم ،بل جغ٥
البالص ب٩ل بم٩اهاتها  ،ومىاعصها لٗهبت ٖاثلُت  ،ومً ًضوع خىلها مً الاهتهاػٍحن  ،وؾعى ب٩ل الؿبل لخمهُض الخىعٍض
للؿلُت  .وفي ؾبُل طل ٪ؾاع بالبالص وبم٩اهاتها وبؾتراجُجُاتها بما ًسضم هاظؿه الخىعٍثي ،مما ٧ان له جضاُٖاث
٧اعزُت ٖلى البالص ،وؤػماث لم ٌؿخُ٘ الىٓام مٗالجتها ،والؿُُغة ٖليها(.)1

ً
زابعا :آثاز ومظاهس حعثر مظاز بىاء الدولت اليمىيت
ً
زلٟذ مماعؾاث الا٢هاء آزاعا مضمغة ججلذ في الٗضًض مً اإلآاهغ بىا ٘٢الخُاة الُمىُت ب٩ل ظىاهبها
الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وال٨ٟغٍت ،وظمُٗها زل٣ذ مبرعاث لخجضص الهغإ ٖلى الؿلُت وم٩اؾبها ،ما
ً
ؤٞطخى الوٗضام الاؾخ٣غاع وحٗثر مؿاع بىاء الضولت الُمىُت اإلاضهُت مكغوٖا وماؾؿاث،والتي بم٣ضوعها في خا ٫جم
بىاءها وخًىعها الٟاٖل خماًت الخغٍاث وخ٣ى ١اإلاىاَىت ،هاهُ ًٖ ٪جد٣ُ٣ها للخىمُت والغزاء واإلادآٞت ٖلى
ؾُاصة الىًَ وم٨دؿباث الكٗب الُمجي.
وبىاء ٖلى ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫ؤن الا٢هاء ًمشل الٗضو اللضوص لخًىع الضولت وماؾؿاتها ،وؤن الٗال٢ت بُنهما ؤي
الا٢هاء والضولت ٖال٢ت ٖ٨ؿُتٞ ،بم٣ضاع جىاظض ؤخضهما ًخالشخى الازغ وؿبت وجىاؾب ،بمٗجى ؤهه خحن جدًغ الضولت
ً
مكغوُٖت وقغُٖت وماؾؿاثً ،خالشخى الا٢هاء وٍسخٟي الهغإ وٖضم الاؾخ٣غاعٞ ،ىجض في الخالت الُمىُت ؤن
لئل٢هاء جإزحراث ؾلبُت حؿببذ بخٗثر مؿاع بىاء الضولت الُمىُت الخضًشت،واٖا٢ذ خًىعها مكغوٖا وماؾؿاث بىا٘٢
الخُاة ،وٍمٖ ً٨غى ؤبغػ آلازاع الا٢هاثُت التي ؤٖا٢ذ مكغوٕ بىاء الضولت الُمىُت الخضًشت ،وحؿببذ في احؿإ
خاالث الهغإ وٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي و عنضها باإلآاهغ آلاجُت:
 -1الدظلط والفظاد
ًىٓغ الى الضولت الىَىُت الُمىُت ٛ٦حرها مً الضو ٫الٗغبُت في مغخلت ما بٗض الاؾخ٣ال ،٫بإنها صولت مخطخمت،
حؿلُُت ،ال جمخل ٪اؾخ٣اللُت خُ٣ُ٣ت ًٖ شخو الخا٦م ،طل ٪الخماهي ص ٘ٞلخٟصخي مماعؾاث الا٢هاء الدؿلُُت،
ما حؿبب في يٗ ٠وقلل مٗٓم الضو ٫الٗغبُت و٢ضعاتها اإلااؾؿُت٦ ،ما ؾاهم باؾدكغاء الٟؿاص في ؤظهؼتها
وماؾؿاتها٧ ،ل ج٩ل الٗىامل خالذ صون عؾىر مٟهىم الضولت في الىعي الجمعي إلاىاَىيها ،الؾُما وؤهه ؤ٣ٞضها
الٟاٖلُت والكغُٖت ،بمٗجى ٢ضعتها ٖلى ؤصاء وْاثٟها الخ٣لُضًت بٟ٨اءة ،وهجاخها في اؾخُ٣اب الىالء ألاؾمى إلاىاَىيها.
ولظل ٪لم حؿخُ٘ في ٦شحر مً الخاالث ؤن جغسخ مً قغُٖتها ٦ضولت وَىُت .وجغجب ٖلى طل ٪الىي٘ اهدكاع الٟؿاص في
( )1اللجنة التحضريية للحوار الوطػين .مشػروع رؤية اإلنقاذ الوطين ،متاح على موقع الصحوة نتt www.alsahwa-yemen.ne:
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ؤظهؼة الضولت وماؾؿاتها ،وبسانت في ْل اإلاماعؾاث الؿلُىٍت للىٓم الخا٦مت ،وُٚاب آلُاث ٗٞالت للكٟاُٞت
واإلاؿاءلت واإلاداؾبت .و٢ض حٗاْم هظا الٟؿاص لضعظت ؤهه جدى ٫في ٦شحر مً الخاالث بلى ٞؿاص ماؾسخي (مإؾؿت
الٟؿاص) ،وبسانت في ْل الخىظه هدى ألازظ بؿُاؾاث مكىهت لالهٟخاح الا٢خهاصي والخصخهت مىظ زماهُيُاث
ال٣غن الٗكغًٍ(.)1
ْلذ اإلاماعؾاث الا٢هاثُت الدؿلُُت ؾمت باعػة إلاٗٓم الخ٩ام والؿلُاث الُمىُت اإلاخٗا٢بت بمسخل ٠مىُل٣اتها
وزلُٟاتها ألاًضلىظُت ال٨ٟغٍت ،مىظ الشىعاث الخدغعٍت بمُل٘ الؿخِىاث ختى الى٢ذ الغاهً ،مٗٓم جل ٪اإلاماعؾاث
مشلذ حجغ ٖثرة في َغٍ ٤جبلىع مكغوٕ الضولت ٖلى ؤعى الىا ،٘٢عٚم مىاصاة ٧ل الؿلُاث والخ٩ام للٗمل ٖلى بىاء
صولت اإلااؾؿاث واإلاىاَىتٚ .حر ؤن ما ججؿض في الىا ٘٢الُمجي هى صوعاث الهغإ الضمىٍت اإلاؿخمغة ٖلى الؿلُت بحن
اإلاخىاٞؿحن ٖبر الاه٣الباث الٗؿ٨غٍت ؤو الهغٖاث بحن ؤظىدت الؿلُت هٟؿها ،ؤوبازخال ١الؿلُت للهغاٖاث
الضازلُت والخاعظُت للهغوب مً بزٟا٢اتها في ٖملُاث ؤلانالح الؿُاسخي والا٢خهاصي والخىمىي الًغوعٍت التي ًُالب
بها اإلاىاَىىن  ،ولٗل ؤبغػ هخاثج جل ٪اإلاماعؾاث الا٢هاثُت اؾخمغاع الهغإ،و جٟصخي الٟؿاص في ماؾؿاث الضولت
اإلاترهلت الٟا٢ضة للٟاٖلُت ،بؿبب ٖضم امخال٦ها لالؾخ٣اللُت ٧ىنها ؤنبدذ مخضازلت م٘ شخهُت الخا٦م وحؿخمض
ٞاٖلُتها و٢غاعتها مً جىظيهاجه وحٗمل بدؿب عٚبخه ومؼاظه ومهالخه ،اؾدكغاء الٟؿاص وحٛلٛل ب٩ل مٟانل
اإلااؾؿاث وانابها بالًٗ ٠والعجؼ بٟٗل جماهي جل ٪اإلااؾؿاث في شخو الخا٦م ،ما اٞغٚها مً مٗىاها وصوعها
الخ٣ُ٣ي للُ٣ام بىْاثٟها لخضمت اإلاىاَىحن وجد ٤ُ٣مهالخهم وجُلٗاتهم ،ونل الامغ طعوة الؿىء والترصي بالٗ٣ض
ألازحر مً خ٨م الغثِـ ٖلي نالح في الى٢ذ الظي بضؤ بظغاءاث جىعٍض الؿلُت لؤلبىاء ،بٗض ؤن ؾلمهم ػمام ُ٢اصة
ابغػ اإلااؾؿاث الٗؿ٨غٍت وألامىُت والا٢خهاصًت وانبذ البلض وماؾؿاجه وزغوجه ملُ٨ت زانت للهالح وٖاثلخه
وبٌٗ الكب٩اث الُُٟلُت والىُٟٗت الؼبىهُت اإلاغجبِ مهالخها بسضمت مكغوٕ الؿلُت في الخىعٍض والاؾخدىاط
بم٣ضعاث الضولت.
 -2ججددالصساع الظياس ي
ً
ً
ًٓل الهغإ ؾمت باعػة للخُاة الؿُاؾُت الُمىُت وخايغا ب٣ىة في مسخل ٠مغاخلها ٢ضًما وخضًشاٞ ،مىظ
الخإؾِـ ألاو ٫للضولت الخضًشت في مُل٘ ال٣غن الٗكغًٍ م٘ صولت الامامت ال٨هىىجُت التي خ٨مذ قما ٫الُمً
بضٖم وجيؿُ ٤وجٟاهم بغٍُاوي في اَاع خغبها للً٣اء ٖلى الضولت الٗشماهُت ،خُض ٢امذ بىظه الخ٨م الامامي زالر
زىعاث ابخضؤث بالخغ٦ت الضؾخىعٍت ؤلانالخُت ٖام ،1948جلتها زىعة ،1955والتي ؾاهمخا في الخمهُض للشىعة
( )1حسنني توفيق إبراىيم ،تصدع الدولة الوطنية يف مرحلة ما بعد "الربيع العريب" .رللة إجتاىات سياسية ،العدد الثاين عشر – اجمللد الثالث ،سبتمرب-أيلول ،2020
دورية علمية دولية زلكمة تصدر عن ادلركز الدميقراطي العريب .برلني – أدلانيا ،ص.11
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الجمهىعٍت الام زىعة بكما ٫الُمً بإًلى ٫ؾبخمبر ،1962التي ؤَاخذ بىٓام الامامت الؿاللي الٗىهغي٦،ما جلتها
زىعة ؤ٦خىبغ َ1963غصث اإلاؿخٗمغ البرًُاوي مً ظىىب الُمًٚ .حر ؤن قُغي الُمً قهضا نغاٖاث بُيُت ؤو
صازلُت ٖىُٟت بٟٗل اإلاماعؾاث الا٢هاثُت بحن اإلا٩ىهاث الىَىُت بزغ ج٣اؾم اإلاهالح واإلاىانب ،وبٟٗل الخضزالث
الخاعظُت ،وو٣ٞا للخلُٟاث ال٨ٟغٍت والاًضلىظُت ،خُض قهض قما ٫الُمً خغبا لؿىىاث بحن الجمهىعٍحن
واإلالُ٨حن ،ما بن اهتهذ ختى اهضلٗذ نغاٖاث بحن ٢ىي الُمحن اإلادآٞت و٢ىي الِؿاع الشىعٍت وبٌٗ ال٣ىمُحن،
الكُغ الجىىبي ٖهٟذ به نغاٖاث صمىٍت مخىالُت بحن اظىدت الؿلُت الجبهت ال٣ىمُت م٘ ظبهت الخدغٍغ ،جُىعث
ُٞما بٗض بحن عٞا ١الخؼب الاقترا٧ي ،عاح ضخُتها الا ٝال٣خلى واإلاسُٟحن،وزال ٫جل ٪الٟترة اٚخُل ؤعبٗت عئؾاء
ًمىُحن الغثِؿحن ؾالم عبُ٘ وٖبض الٟخاح بؾماُٖل في الجىىب والغثِؿحن ببغاهُم الخمضي وؤخمض الٛكمي في
الكما .٫جلى طل ٪خغبحن قُغجحن ٖامي 1972و1979بحن الىٓامحن ،جىٟ٢ذ الخغب والهغإ م٘ جد ٤ُ٣الىخضة
الُمىُت بماًى  ،1990لم ًضوم الاؾخ٣غاع َىٍال عٚم ب٢غاع صولت الىخضة للخٗضصًت الؿُاؾُت واإلاماعؾاث
الضًم٣غاَُت ،لٗضم جسلي ٦ال الخؼبحن الخا٦محن اإلااجمغ والاقترا٧ي ًٖ ز٣اٞت ومماعؾاث الا٢هاء والاؾخدىاط ،ما
ؤصي الى اهضالٕ ما ٖغٞذ بدغب الاهٟها ٫التي اٖالن الخؼب الاقترا٧ي الُمجي ازىائها لالهٟها ٫و ٪ٞالاعجباٍ
بهُٖ ٠ام .1993
ٞبٗض ؤن جسلو الغثِـ ٖلي نالح مً ؤ٢ىي اإلاىاٞؿحن له ٖلى الؿلُت الخؼب الاقترا٧ي ،وؾاٖضه خُنها جدالٟه م٘
خؼب الانالح٦،ما ٖؼػث هخاثج الاهخساباث البرإلااهُت ٖام  ،1997مً عٚبت نالح وخؼبه للخٟغص والاؾخدىاط ٖلى
الؿلُت و ٤ٞمىُ ٤ا٢هاجي ٖاثلي مهالحي ُٖ٣مُٖ ،ل به ماؾؿاث الضولت وؤٞغٚها مً مهامها بخضزله الصخصخي
الٟج الٛحر الىاعي .مماعؾاث الا٢هاء والاؾخدىاط والدؿلِ والبضء في اظغاءاث جىعٍض الؿلُت لؤلبىاءٞ ،ا٢م مً خالت
السخِ والاخخجاظاث والخٓاهغاث لضي الكاعٕ الُمجي في بٌٗ اإلادآٞاث والخغا ٥الجىىبي الؿلمي٦ ،ما اهضلٗذ
الخغب بحن الجِل الُمجي وظماٖت الخىسي اإلاخمغصة بهٗضة واؾخمغث ظىالتها ججضص ختى ُ٢ام زىعة الكٗب الؿلمُت
ٖام  ،2011التي اؾُ٣ذ هٓام نالح ومشلذ هُ٣ت يىء لخجاوػ خاالث الا٢هاء وحٗثر بىاء الضولت اإلاضهُت التي هاصي
بها زىاع ٞبراًغ مً زال ٫ؤهضاٞها ومسغظاث الخىاع الىَجي الكامل اإلاخًمً ألاؾـ الًامىت لضولت اإلاىاَىت
واإلااؾؿاث لُمً ظمهىعي اجداصي صًم٣غاَي ٚ،حر ؤن الخىسي ٢ام باه٣الب مؿلح ٖلى الٗملُت الؿُاؾُت وٖلى
الكغُٖت والاظمإ الُمجي ومسغظاث الخىاع الىَجي ،بضٖىي ؤخُ٣خه ال٨هىىجُت والؿاللُت بد٨م الُمىُحن ،وهى ما
ًغًٞه الُمىُىن مىظ الىهلت ألاولى وٍ٣امىن هظا اإلاكغوٕ الاه٣البُالٗىهغٍمىظ ؾبخمبر ،2014ختى الُىم ألؾ٣اٍ
الاه٣الب اإلاؿلح اإلاضٖىم بًغاهُا ،ألظل الٗىصة الى ما جىاٖ ٤ٞلُه الُمىُِىلخىُٟظ مسغظاث ماجمغ الخىاع الىَجي ٦دل
ؤمشل إلنهاء الهغٕ وبؾ٣اٍ الاه٣الب٧ ،ىن جل ٪اإلاسغظاث خاػث ٖلى عضخى ٚالبُت الؿٗب الُمجي وؤلا٢لُمي
والضولي لخىا٣ٞها م٘ اإلاباصعة الخلُجُت وال٣غاعاث الضولُت.
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 -3احظاع هطاق الخدخالث الخازجيت واهتهان الظيادة
جخجلى مٓاهغ جهضٕ الضولت الُمُىت ؾاب٣ا بٗضم ٢ضعة الضولت وماؾؿاتها الهكت مً الخىاظض في مسخل ٠مىاَ٤
الُمً ٦مكاعَ٘ وزضماث ،هاهُ ًٖ ٪خًىعها وماؾؿاتها الٟٗلي ٖلى ألاعى ٦هاخبت الخ ٤في اخخ٩اع ال٣ىة وٞغى
الىٓام وال٣اهىن ،وهدُجت لظل ٪الًٗ ٠اجسظث الؿلُاث وباألزو هٓام ٖلي نالح ؾُاؾت اللٗب وجىُْ٠
الخالٞاث بحن اإلا٩ىهاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت واإلاظهبُت ،وهي ما ٧ان ًُلٖ ٤ليها نالح "ؾُاؾت الغ٢و ٖلى عئوؽ
الشٗابحن " جل ٪الؿُاؾت ٧اهذ بىٓغ الؿلُت مُٟضة ٖلى اإلاضي ال٣غٍب لخمىدها ٞغنت الهغوب مً الُ٣ام بىاظباتها
والتزاماتها ججاه اإلاىَىحن والىًَ ،ل ً٨مساَغها الخضمحرًت ظمت ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي والاظخماعي والىَجي ،جل٪
الؿُاؾاث الخضمحرًت صٗٞذ الى الترصي اإلاؿخمغ لخهل ألاويإ الى ما ٌٗاٌكه الُمىُىن الُىم مً خغوب ونغاٖاث
واه٣الباث ٖلى الؿلُت الكغُٖت ،ؤصث الى الدكٓي وجهضٕ الضولت الُمىُت بك٩ل واضح مً زال ٫حٗضص ال٣ىي
والُ٨اهاث اإلاؿُُغة ٖلى ب٢لُم الضولت الُمىُت.
ٌٗغى ج٣غٍغ خضًض إلاجمىٖت ألاػماث الضولُتٞ ،ةن الُمً مى٣ؿم الُىم بلى"زمؿت ٧اهخىهاث للؿُُغة الؿُاؾُت
والٗؿ٨غٍت :اإلاغجٟٗاث الكمالُت التي ٌؿُُغ ٖليها الخىزُىن؛ واإلاىاَ ٤التي جضًغها الخ٩ىمت الكغُٖت في مإعب،
والجى ،ٝوقما ٫خًغمىث ،واإلاهغة ،وقبىة ،وؤبحن ،ومضًىت حٗؼ؛ واإلاىاَ ٤الخايٗت لؿُُغة اإلاجلـ الاهخ٣الي
الجىىبي الضاعي لالهٟها ٫اإلاضٖىم بماعاجُا في ٖضن وما ًدُِ بها مً مىاَ ٤وٍدبٗها مً حكُ٨الث ٖؿ٨غٍت
وملِكُاث مؿلخت ؛ في اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ خُض حك٩ل ٢ىاث اإلا٣إومت اإلاكتر٦ت ال٣ىة الغثِؿُت
بُ٣اصة َاع ١نالح ؛ وؾاخل خًغمىث ،خُض الؿُُغة للؿلُاث اإلادلُت .وجضوع عحى الخغب ٖلى ٖضة ظبهاث مً
مىاَ ٤الُمً ،ول٩ل مً هظه ال٣ىي والدكُ٨الث اإلاؿلخت صًىامُُ٨اتها الؿُاؾُت وؾالؾل الؿُُغة والخد٨م.
اإلاجمىٖاث اإلادلُت ،وبًٗها مغجبِ ٖلى هدى ٚحر وزُ ٤بمٗؿ٨غ الخ٩ىمت ل ً٨حٗمل بك٩ل ٖملي مؿخ٣ل وفي ْل
ً
هظا الىي٘ ال٩اعسي ؤنِبذ ؤظهؼة الضولت الُمىُت وماؾؿاتها وهي الًُٟٗت والهكت انال ،بدالت مً الخهضٕ ظٗلتها
ٚحر ٢اصعة ٖلى الُ٣ام بىْاثٟها وظٗلها ٖغيت للخضزالث الخاعظُت وجدىٍلها الى ؾاخت خغب لخهُٟت الخؿاباث
ؤلا٢لُمُت والضولُت ،هاهُ ًٖ ٪خالت ،الضماع التي لخ٣ذ بالبيُت الخدخُت للضولت .و٧ل طل ٪وٚحره ؤصي بلى جهاٖض خضة
اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وجٟا٢م مٗاهاة الُمىُحن.
 -4حعثر الخدىل الدًملساطي وغياب الخىميت
ًدؿبب الا٢هاء ومماعؾاجه الؿلُىٍت في بٖا٢ت مكغوٕ الخُٛحر الؿلمي ،خحن جم بٞغاٚه مً مدخىاه و اهضاٞه
وجدىٍله الى مماعؾاث ق٨الهُت ُٖ٣مت ال ًد ٤٣جضاو ٫للؿلُت و ٤ٞآلُاث صًم٣غاَُت ؾلمُت ،وطلٌٗ ٪ىص لخالت
حٗثر بىاء الضولت الىَىُت الُمىُت،في ْل اوؿضاص ا ٤ٞالخُٛحر الؿلمي واوٗضام ٢ىىاجه ال٣اصعة ٖلى اؾدُٗاب
الخٗضصًت اإلاجخمُٗت في بَاع هىٍت وَىُت ظامٗت ٦ ،ما لجإث الىسب الخا٦مت اإلاخٗا٢بت لالؾخدىاط بالؿلُت
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والثروة وجىػَٗهما و٣ٞا لخُىٍ الاهخماءاث ال٣بلُت والٗكاثغٍت ؤو الُاثُٟت ؤو اإلاىاَُ٣ت بُٗضا ًٖ ؤؾـ اإلاىاَىت
والٗضالت الاظخماُٖت  ،وهخج ًٖ طل ٪ازخال ٖ ٫ضالت الخىػَ٘ للثروة والؿلُت بحن اإلاىاَىحن ،بياٞت الى ٚحرها مً
ألاؾباب اهضلٗذ خغوب ؤهلُت مضمغة في مغخلت ما ٢بل "الغبُ٘ الٗغبي ".وهي خغوب ٧ان لها ؤبٗاص صازلُت وزاعظُت
مخٗضصة ومٗ٣ضة.
٦ما خغنذ الىسب الُمىُت الخا٦مت اإلاخٗا٢بت ٖلى ج٨غَـ مبضؤ اخخ٩اع الؿلُت والثروة.لظل٪
ً
هجض الغثِـ ٖلي نالح مىظ الىهلت ألاولى لخ٨مه اُٖى اهخماما زانا بىاء ألاظهؼة واإلااؾؿاث التي جغسخ الخ٨م
الؿلُىي وال٣بًت ألامىُت للىٓام ،ولِـ بىاء ؤظهؼة وماؾؿاث الضولت الىَىُت ٖلى الىدى الظي ٌٗؼػ مً ٞاٖلُت
هظه الضولت وقغُٖتها لضي ظمُ٘ مىاَىيها بمسخل ٠اهخماءاتهم الضًيُت والُاثُٟت والٗغُ٢ت وال٣بلُت.
ً٣ٟض الخماهي بحن الضولت والؿلُت الخا٦مت ؤو باألخغي بحن الضولت وشخو الخا٦م مً ٞاٖلُت الضولت واؾخ٣اللُتها،
ُ
خُض ناعث الضولت ال جخمخ٘ باؾخ٣اللُت خُ٣ُ٣ت ًٖ شخو الخا٦م ،والظي مً اإلاٟترى ُٞه ؤهه ًماعؽ ؾلُت
الضولت في بَاع الضؾخىع وال٣اهىن صون ؤن ًمخل٨ها.وباإلياٞت بلى ما ؾب٣ٞ ،٤ض ؤنبذ الخجىُض للمىانب الغثِؿُت في
ماؾؿاث الخ٨م وؤظهؼة الضولت ٌٗخمض باألؾاؽ ٖلى الىالءاث الؿُاؾُت والغوابِ ألاولُت ال٣اثمت ٖلى الاهخماءاث
ُ
الٗاثلُت وال٣بُلت والُاثُٟت و الجهىٍت٦ .ما ؤنبدذ ؤظهؼة الضولت وماؾؿاتها جىْ ٠في اإلا٣ام ألاو ٫لخضمت مهالح
ٞئاث اظخماُٖت مُٗىت مٗغوٞت بىالئها للؿلُت .و٢ض ظؿضث ججغبت ٖلى ٖبض هللا نالح في الُمً هظه الٓاهغة
بىيىح ،خُض ؤنبدذ اإلاىانب الغثِؿت التي جمشل مٟاجُذ الؿلُت ومغا٦ؼ ال٣غاع جتر٦ؼ في ًض الغثِـ وٖاثلخه وؤبىاء
ً
ٖكحرجه ؤو ٢بُلخه ؤو َاثٟخه .ومً اإلاٗغو ٝؤن اخخ٩اع الؿلُت اٖخماصا ٖلى اإلااؾؿاث ال٣مُٗت ٢ض ٖؼػ مً اخخ٩اع
الثروة ،وطل ٪مً زال ٫قب٨ت واؾٗت إلاا باث ٌُٗغ ٝبـ"ا٢خهاص اإلاداؾِب" والٗال٢اث الؼباثيُت()1التي عسختها ؾلُت
ٖلي نالح .و٢ض جغجب ٖلى طل ٪جٟا٢م خضة اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،بدُض جؼاًضث بك٩ل خاص مٗضالث
ال٣ٟغ والبُالت وبسانت في نٟى ٝالكباب ،وؤنبدذ ُ٢اٖاث واؾٗت مً الؿ٩ان جٟخ٣غ بلى الخض ألاصوى مً
م٣ىماث الخُاة ال٨غٍمت ،وال حؿخُُ٘ الِٗل صون الاٖخماص ٖلى اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت  ،خُض بن ؤ٦ثر مً %81مً
الُمىُحن باث بداظت بلى مؿاٖضاث ٚظاثُت وصخُت بدؿب ج٣اعٍغ لؤلمم اإلاخدضة( ،)2ال ؾُما وؤن ظاثدت ٧ىعوها ٢ض
ٞا٢مذ مً اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في خُاة الُمىُحن ٦ .ما ؤصث الخغوب اإلاؿخٗغة بلى جمؼٍ ٤اليؿُج
الاظخماعي للمجخم٘ ،خُض بنها ٖم٣ذ مً نغاٖاث الهىٍت ٖلى ؤؾـ ٢بلُت وٖغُ٢ت وصًيُت وَاثُٟت ،وهي نغاٖاث

()1حسنني توفيق إبراىيم ،تصدع الدولة الوطنية ،ادلرجع السابق ،ص.10
()2كمال الوزيزة ،ادلسؤول اإلعالمي يف مكتب اليونيسف باليمن ،خالل حوار مع موقع أخبار األمم ادلتحدة ،بتاريخ /28أكتوبر ،2020/متاح على الرابط
https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064662
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لها جضاُٖاتها ال٩اعزُت ٖلى ُ٢م وٞغم الِٗل اإلاكتر ،٥هاهُ ًٖ ٪جإزحراتها الٟاصخت في اٖا٢ذ وحٗثر مكغوٕ بىاء
الضولت الُمىُت في خايغ الُمً ومؿخ٣بله.
الخاجمت:
بٗض الاؾخٗغاى إلاجمل مخٛحراث البدض وجدلُلها ،ؤجطح ؤن مؿاع بىاء الضولت الُمىُت اٖتريخه الٗضًض مً الٗ٣باث
والٗىاث ،٤بٟٗل جإؾِـ ؾلُت ب٢هاثُت اؾخدىاطًت ٢امذ و ٤ٞجدالٟاث ؾلُىٍت ،وٖملذ ٖلى الخىُْ ٠الؿحئ
للخدالٟاث الاظخماُٖت واإلاظهبُت ،ولغمىػ ال٣بُلت والجماٖاث وألاخؼاب طاث الخلُٟت اإلاظهبُت الضًيُت.
وبٟٗل خاالث الا٢هاء ومماعؾاث الاؾخدىاط والخٟغص للخ٩ام والىسب  ،لم حؿخُ٘ الضولت وماؾؿاتها ٞغى
وظىصها الغمؼي صازل اإلاجخم٘ ٖ ،لى الغٚم مً بٌٗ اإلاداوالث الجاصة في قُغي الُمً قماال وظىىبا ،بال ؤهه لم
ّ
ً
ُ٦اها ٢اه ً
وجىُٓمُا ً٣ىم بىْاث ٠بهماثُت صازل اإلاجخم٘ بال في بٌٗ
ىهُا
ًُلمـ خًىع الضولت في الىا ٘٢باٖخباعها
باه٣الباث
الٟتراث ال٣هحرة  ،بط ٚلب ٖلى الُمً خاالث مً الهغإ وٖضم ؤلاؾخ٣غاع يمً صوعاث ٖى ٠جغجبِ
ِ
ً
ٖؿ٨غٍت مؿلخت زال٣ٖ ٫ضي الؿبُٗىاث والشماهِىاث ،وو٣ٞا لش٣اٞت ا٢هاثُت عاًٞت إلاباصت الضًم٣غاَُت باٖخباعها
آلُت لخىُٓم مماعؾت الؿلُت والىلىط بليها والخغوط منها في ألاَغ الؿلمُت.
ومً زال ٫اؾخٗغاى مخٛحراث الضعاؾت جىنل البدض بلى ؤن هىاٖ ٥ال٢ت ٚحر جهالخُت بحن الا٢هاء وبىاء
الضولت الُمىُت اإلاضهُت اإلااؾؿُت ال٣ىٍتٞ ،دًىع الا٢هاء ٌٗجي بلٛاء ؤي مٗجى خ٣ُ٣ي لضولت ماؾؿُت ٢ىٍت
ومخدًغةُٞ ،ما هجض ؤن خًىع اإلااؾؿُت لٟتراث ػمىُت مدضصة و ٤ٞجىا٣ٞاث ؾُاؾُت ؤزغ ُ٢ام الىخضة الُمىُت
بضص مً ؾُىة الا٢هاء ،ويُ ٤مؿاخاجه ،ل ً٨ما ؤن جٟغص هٓام نالح بالؿلُت بٗض خغب  ،94واؾخٟغاصه بالخُاة
الؿُاؾُت بزغ هخاثج الاهخساباث البرإلااهُت ٖام ،1997ختى ٖاص الا٢هاء بهىعة ؤبك٘ مما ٧ان ٖلُه ،وؤلغى الهامل
اإلااؾسخي٦ ،ما ؤٞغ ٙالهامل الضًم٣غاَي مً مدخىاه ،لُتر ٥الٟؿاص ًىسغ ببيُت الضولت اإلااؾؿُت ،وٍدىلها بلى هُا٧ل
ٞاعٚت اإلادخىي مكلىلت الخغ٦ت.
وجغظ٘ مٗٓم ال٣ىي الُمىُت الؿُاؾُت والاظخماُٖت ظظوع اإلاك٩لت الُمىُت في الٗ٣ضًً ألازحرًً الى َغٍ٣ت خ٨م
الغثِـ ٖلي نالح ؤلا٢هاجي الٟغصي اإلاصخهً الظي ّ
خى ٫الضولت الُمىُت مً مكغوٕ ؾُاسخي وَجي بلى مكغوٕ
ٖاثلي يُ ،٤ؤٞطخى بلى ج٣ىٌٍ وبهضاع هًاالث وجطخُاث ؤبىاء الُمً  ،والٟ٣ؼ ٖلى م٨دؿباث  ،وؤهضا ٝالشىعة
الُمىُت  ،ومًامحن وخضة 22ماًى الؿلمُت 1990م ،وٍ٨ك ًٖ ٠ؤبغػ مٓاهغ ألاػمت ،و ٠ُ٦ظغي ج٣ىٌٍ اإلاكغوُٖت
الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت ،وؾض مىاٞظ ؤلانالح الؿُاسخي وآٞا ١الخُٛحر الؿلمي بةظغاء اهخساباث صً٩ىعٍت ق٨الهُت جٟخ٣ض
إلاٗاًحر الخغٍت والجزاهت ٦ ،ما بَالً ١ض الٟؿاص لخدؿُض وجلتهم زغواث البالص ،وحٗبض بد٣ى ١اإلاىاَىحن الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت ،لخ٨غَـ ههج الا٢هاء بخج٢ ٠ُٟىة اإلاٗاعيحن الؿُاؾُت والا٢خهاصًت .طل ٪الىا ٘٢ؤلا٢هاجي ؤصي الى
جٟجغ خالت ٚحر مؿبى٢ت مً الاخخ٣ان والٛلُان الجماهحري وخاالث مً ٖضم الاؾخ٣غاع ،و٦ىدُجت َبُُٗت الوؿضاص
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ألا ٤ٞالؿُاسخي ،وجغصي ألاويإ اإلاِٗكُت٧ ،ان مً ؤبغػها في اإلادآٞاث الجىىبُت اهُال ١الخغا ٥الجىىبي الؿلمي
ٖام  2006والظي ٧ان الا٢هاء والتهمِل مدغ٦ه الغثِسخي ،نهُ ًٖ ٪اإلاىاظهاث الٗؿ٨غٍت للجِل الُمجي م٘ ظماٖت
الخىسي بٗض بٖالنها الخمغص اإلاؿلح ٖلى الضولت بمدآٞت نٗضة.
٦ما زلو البدض ؤهه وفي ؤٖ٣اب الشىعة الكبابُت الؿلمُت ،صزلذ الُمً مغخلت زُحرة بل ٜالا٢هاء ومماعؾاجه
ؤٖلى اإلاؿخىٍاث لُخٗثر مكغوٕ بىاء الضولت الُمىُت الاجداصًت ،بزغ اه٣الب مُلِكُا الخىسي ب٣ىة الؿالح ٖلى الٗملُت
الؿُاؾُت والكغُٖت الُمىُت ومسغظاث ماجمغ الخىاع الىَجي في ؾبخمبر  ،2014بضٖم الغثِـ الؿابٖ ٤لي نالح
وخؼبه ،وبخىاَئي ب٢لُمي وصولي  ،وهى ما حؿبب في الً٣اء ٖلى ما جب٣ى مً ماؾؿاث الضولت الهكت ،وظٗل ؾُاصة
الُمً ووخضة ؤعايُه في زُغ ،ؤزىاء الخضزل الخاعجي "الخدال ٠الٗغبي" ال ؾُما ؤلاماعاحي بجزٖخه ؤلا٢هاثُت
اإلاخُغٞت ،واإلاخدال ٠م٘ بٌٗ اإلا٩ىهاث الُمىُت التي ظىضها لخضمت مهالخه وؤَماٖه الًُ٣ت ،خُض ظٗل منها
زهما للكغُٖت الُمىُت وال٣ىي الؿُاؾُت اإلاخدالٟت مٗها ،وحؿببذ جل ٪اإلاماعؾاث الا٢هاثُت اإلاخُغٞت للُ٨اهاث
اإلاُلكىٍت في قما ٫الُمً وظىىبه،زال ٫الخمـ الؿىىاث ألازحرة بمساَغ وؤزاع ٧اعزُت تهضص ب٣اء الىخضة والضولت
الُمىُت ،خُض لم جلغي  ِ٣ٞالبىاء اإلااؾسخي بل جيؿ ٠بيُان مٓاهغ الضولت وؤظهؼتها ال٣اهىهُت٦ ،ما ؤوظضث خاالث
مً الٟىضخى والهغإ والدكٓي مٗخمضة ٖلى بط٧اء الخالٞاث الؿُاؾُت واإلاجخمُٗت وحكُ٨ل الٗهاباث الخاعظت ًٖ
الضولت،لخماعؽ مً زالها هٟؿها الؿُاسخي ؤلا٢هاجي اإلاضمغ.
كائمت املساجع
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الغوخاويٖ،بض الىهاب ،الُمً زهىنُت الخ٨م والىخضة :صعاؾت جدلُلُتّ ،2ٍ ،
ٖمان :صاع ػهغان لليكغ ،ميكىعاث وػاعة
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ػٍضٖ ،لى مدمض ،جُاعاث مٗتزلت الُمً في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي :نىٗاء ،اإلاغ٦ؼ الٟغوسخي للضعاؾاث الُمىُت.1997،
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ؾُيٖ ،بض الاله ،اإلالُ٨ت و الاؾالمُىن في اإلاٛغب ،1ٍ ،صٞاجغ وظهت هٓغ :25 ٕ ،الغباٍ ،مُبٗت الىجاح الجضًضة.2012 ،
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الهالحيٞ ،ااص ٖبض الجلُل ،وكا الضولت الخضًشت في الُمً ومؿاع حك٩لها ،يمً ال٨خاب الجماعي الشىعة الُمىُت الخلُٟت

والاٞا ،1ٍ ،١جدغٍغ ٞااص الهالحي ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث :الضوخت.2012 ،
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ً
"القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في النزاعاث الدوليت اإلاظلحت" فلظطين همىذجا
“International Humanitarian Law in International Armed
Conflicts Palestine as Model”

 زام هللا فلظطين- جامعت بيرشيذ-ًًهالت محمىد طه دود.أ
: اإلالخص

 بلى غغوعة، الخٓىّ ؤلاوؿاهُت وجاصي بلى ؤغغاع حؿُمت وال بوؿاهُتٚؤصث الخغوب والجزاناث الضولُت اإلاؿلخت والتي جىته
 وبظلذ حهىص ٖبحرة مً ؤحل بضضاع ْىانض ضاعمت،ّخماًت ألاعواح وبالخالي جىحب وحىص ْىاهحن جد٘م هظه الجزاناث وجػمً الخٓى
جخؿغّ هظه الضعاؾت للخهغٍِ بالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وجؿبُٓه نلى.جػو خض لُكانت الجزاناث اإلاؿلخت الضولُت ويحر الضولُت
 الضولُت ججاه الٓػُتٛومىِْ اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت ومد٘مت الهض، والخهغٍ نلى آلُاث جؿبُٓه،الخالت الُلؿؿُيُت
.الُلؿؿُيُت
. الضولت الخامُت، الضولُتٛ مد٘مت الهض، اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت، الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي، َلؿؿحن:الكلماث اإلافخاحيت

Abstract
Wars and international conflicts that violate human rights and lead to massive and inhuman
damage have led to the need to protect lives and thus necessitate the existence of laws that govern
these conflicts and guarantee rights, and great efforts have been made to issue strict rules that put
an end to the atrocity of international and non-international armed conflicts. This study deals with
the definition of international humanitarian law and its application to the Palestinian situation, the
mechanisms of its applications, and the stance of the International Criminal Court and the
International Court of justice towards the Palestinian issues.
Key words: Palestine, International Humanitarian Law, the International Criminal Court, the
International Court of Justice, the Protecting Power.
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أ.هالت محمىد طه دودًً

مقدمت
شهض الهالم نضة جدىالث في الىكام الضولي مً مخهضص ألاْؿاب بلى زىاجي الٓؿبُت زم ؤخاصًت الٓؿبُت ،بهض
انهُاع اإلاىكىمت الاشتراُٖت وجُ٘ ٚالاجداص الؿىَُتي وبغوػ اإلاهؿ٘غ الًغبي اللُبرالي بؼنامت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت،
بغػث الهىإلات في ٗاَت اإلاجاالث الؿُاؾُت والاْخطاصًت والثٓاَُت والاحخمانُت ،واهطب اهخمام الهالم بشٙل ٖبحر
ججاه ْػاًا الؿلم وألامً الضولُحن وْػاًا خٓىّ ؤلاوؿان والضًمىْغاؾُت والخضزل ؤلاوؿاوي في بهؼ الٓػاًا،
وقهغث ْػاًا ؤلاعهاب والخؿغَىجىامذ الجزناث الهغُْت وؤلازيُتَ ،إضبذ ُحل اهخمام اإلاىازُٔ واإلاهاهضاث الضولُت
ً
ًىطب نلى خماًت خٓىّ ؤلاوؿان التي حهخبر خٓىْا مٓضؾت ال ًجىػ اهتهاٖها ؤو ججاوػها.
حاءث اإلاىكماث الضولُت ويحر الضولُت مً ؤحل خماًت وضىن الخٓىّ ؤلاوؿاهُت وخُل الؿلم وألامً
الضولُحن ،وؤضبذ هىإ ْىاهحن زاضت ٗالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وْاهىن خٓىّ ؤلاوؿان وجم جىُْو نضة اجُاُْاث
ومهاهضاث لػمان الخٓىّ والخغٍاث ،وحهخبر الضو ٛخماًت خٓىّ ؤلاوؿان ؤولىٍت مً ؤولىٍاث ؾُاؾاتها
اع مدخلت مً ْبل
الخاعحُت.جبرػ ؤهمُت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي في َلؿؿحن مً ٗىن ألاعاض ي الُلؿؿُيُت ؤع ٍ
الاخخال ٛؤلاؾغاثُلي ،خُث ٌشٙل الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤلاؾاع الٓاهىوي الظي ًد٘م ؾلىٕ الضولت اإلادخلت ،وفي
الخالت الُلؿؿُيُت حهخبر اؾغاثُل الضولت اإلادخلت وبالخالي ًجب ؤن ًد٘م الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؾلىٖها ،وٍخىحب
جؿبُٔ هظا الٓاهىن في ألاعاض ي الُلؿؿُيُت الىاْهت جدذ الاخخال ٛالاؾغاثُلي.
جضعٕ الخٙىمت الُلؿؿُيُت ؤهمُت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وجضنى للخمؿ ٚبه وجؿبُٓه نلى ألاعاض ي
الُلؿؿُيُت ،وحؿعى في ٗل زؿاباتها إلقهاع التزامها بٓىانض وؤخٙام الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي الظي ًدُل خٓىّ
ً
اإلاضهُحن ويحر اإلآاجلحنٌ .هخبر الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي حؼء مً الٓاهىن الضولي الهامٖ ،ما ًؿلٔ نلُه ؤًػا ْاهىن
الخغب ؤو ْاهىن الجزاناث اإلاؿلخت ،الظي حاء للخسُُِ نلى ؤلاوؿاهُت مً وٍالث الجزاناث اإلاؿلخت خُث ًدمي مً ال
ً
ضلت له بالخغب ؤو مً ٗان له ضلت باألنما ٛالهضاثُت ؾابٓاٖ ،ما ؤهه ًىكم الهالْاث بحن الضو ٛوٍُٓض الضو ٛبىؾاثل
وؤؾالُب الخغبٌ .هخبر الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤلاؾاع الٓاهىوي الظي ًد٘م الؿلىٕ ؤلاؾغاثُلي ٖضولت مدخلت لألعاض ي
الُلؿؿُيُتٖ ،ما ًىكم الهالْت بحن الاخخال ٛؤلاؾغاثُلي وَلؿؿحن.
.1.1

ؤلاشكاليت

جٓاؾُهالُت ؤي ْاهىن بدىُُظه نلى ؤعع الىاْو ،وَهاوي الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً مشٙلت جىُُظه في
مىاؾٔ صون ؤزغيَُ ،ي خالت الجزام الُلؿؿُني ؤلاؾغاثُلي ٌهاوي الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً مشٙلت الخىُُظ ،مً
ْبل الجاهب الاؾغاثُلي الظي ًغَؼ الانتراٍ به وباجُاُْاث حىُِ ألاعبو نلى ألاعع الُلؿؿُيُت ،ومً هىا جبرػ
ؤلاشٙالُت ألاؾاؾُت"ما مدي التزام حكىمت الاحخالل الاطسائيلي بدىفير قىاعد القاهىن الدولي ؤلاوظاوي واجفاقياث
جىيف ألازبع لعام 1141؟"
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ويىبثق عً الدظاؤل السئيس ي ألاطئلت الفسعيت آلاًت:


ما هى الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وُِٖ وشإ؟



ما صوع اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت ومد٘مت الهض ٛالضولُت في جؿبُٔ الٓاهىن الضولي

ؤلاوؿاوي في َلؿؿحن؟


ما هي الهُئاث اإلا٘غؾت لإلشغاٍ نلى جىُُظ ْىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي؟

الفسطيت
ً ً
جُترع الضعاؾت وحىص آلُاث ْاهىهُت لخىُُظ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي والتي جلهب صوعا هاما في جؿبُٔ ْىانضه
ومباصثه ،بال ؤن الانخباعاث الؿُاؾُت جؿغى نلى الانخباعاث الٓاهىهُت في الخالت الُلؿؿُيُت في قل الطغام
الُلؿؿُني الاؾغاثُلي.
ألاهداف
تهضٍ الضعاؾت للخهغٍ نلى الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وؤهم مباصثه ومضي جؿبُٔ هظه اإلاباصت نلى الخالت
الُلؿؿُيُت ،والخهغٍ نلى آلُاث جؿبُٓه وصوع اإلااؾؿاث والهُئاث الضولُت في جىُُظ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
ألاهميت
جبرػ ؤهمُت الضعاؾت في الىْىٍ نلى ْػُت هامت جخمثل بالطغام الُلؿؿُني الاؾغاثُلي ،وجىغُذ الاهتهاٗاث
الطاعزت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واجُاُْاث حىُِ ألاعبو ،مً ْبل الاخخال ٛالاؾغاثُلي ججاه ألاعع الُلؿؿُيُت،
وجىغُذ ؤهمُت اإلاهغَت بمباصت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي ججىب الضو ٛاإلاؿاولُت الضولُت ،وحهغع الٓاصة
للمالخٓاث الجىاثُت والٓػاثُت.
اإلاىهجيت
جدبو هظه الضعاؾت اإلاىهج الىضُي الخدلُلي بىضِ وجدلُل مضي التزام الضو ٛفي جؿبُٔ الٓاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي واجُاُْاث حىُِ ألاعبو ،واإلاىهج الخاعٍخي بالغحىم بلى جاعٍش ووشإة الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

-1هبرة جازيخيت عً القاهىن الدولي ؤلاوظاوي
ًىٓؿم الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بلى َغنحن عثِؿُحن ،خُث وشإ الُغم ألاو ٛمو اجُاُْت حىُِ لهام
،1864وْض خُضث الاجُاُْت الخضماث الؿبُت للٓىاث اإلاؿلخت في مُضان اإلاهغٖت لػمان نملها لطالح الجىىص
الجغحى واإلاغض ى .في خحن وشإ الُغم الثاوي نام  1868خُث احخمو ممثلى الضو ٛفي ؾاهذ بؿغؾبرى للخىُْو نلى
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ً
بنالن ًدكغ اؾخسضام اإلآظوَاث اإلاخُجغة التي ًٓل وػنها نً  400يغام ،بال ؤن هظا البىض الخاص ؤضبذ ْضًما
ً
بؿبب الخؿىع الؿغَو لخ٘ىىلىحُا ألاؾلخت ،وؤضبذ اإلابضؤ الهام الظي جم ضُايخه في صًباحت ؤلانالن ؤؾاؾُا للٓاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي" ،ؤن الهضٍ الشغعي الىخُض الظي ًجب نلى الضو ٛؤن حؿعى بلى جدُٓٓه ؤزىاء الخغب هى بغهاٍ
ْىاث الهضو الهؿ٘غٍت".

1

وحضث الٓىانض الٓاهىهُت والغوخُت والُلؿُُت التي جُٓض اؾخسضام الٓىة اإلاؿلخت مىظ الهطىع
الٓضًمتَ،شغم ألاَغاص في مىخطِ الٓغن الخاؾو نشغ مً مسخلِ ؤهداء الهالم بلى جُُٓض وؾاثل وؤؾالُب الخغب
وَغع ْىانض جدمي ضخاًا الخغب ،وٗان مً بحن هاالء ألاشخاص هجري صوهان والُٓطغ ؤل٘ؿىضع الثاوي وَغاوؿِـ
ً
لُبرٗ .اهذ ْىاهحن وؤنغاٍ الخغب ْلُلت ْضًما بال ؤهه ؤضبذ ًىحض آلان مجمىنت ٖبحرة ومُطلت مً الٓىاهحنَ2.بهض
ضضمت عئٍت مُضان مهغٖت "ؾىلُغٍىى" ونظاب الهضًض مً الجىىص الجغحى هدُجت لهضم وحىص عناًت لهم ،اْترح هجري
صوهان الهمل نلى بوشاء مىكمت إلاؿانضة الجغحى الهؿ٘غٍحن (الطلُب ألاخمغ ،وببغام مُثاّ صولي لػمان خماًت
الجغحى في ؾاخت اإلاهغٖت اجُاُْت حىُِ ألاولى) ،وبهاجحن الخؿىجحن ًإمل صوهان بإن ًسُِ اإلاهاهاة التي حؿببها
الخغب.

3

ًىظ مُثاّ ألامم اإلاخدضة بٙل وغىح نلى ؤن التهضًض باؾخسضام الٓىة ؤو اؾخسضامها ججاه صو ٛؤزغي يحر
ْاهىوي ،ومىظ الهام  1945لم حهض الخغب وؾُلت مٓبىلت لدؿىٍت اإلاىاػناث والخالَاث بحن الضو .ٛبال ؤن اإلاُثاّ لم
ًدكغ بالٙامل اؾخسضام الٓىة خُث جدخُل الضو ٛبالخٔ في الضَام نً هُؿها بشٙل َغصي ؤو حماعي غض الهجماث
التي جازغ نلى اؾخٓال ٛؤعاغيها ،عصؤ نلى اؾخسضام ْاهىوي ؤو يحر ْاهىوي للٓىة .ولم ٌشمل خكغ اإلاُثاّ الؾخسضام
الٓىة في الجزاناث اإلاؿلخت الضازلُت ؤو الخغوب ألاهلُتٖ ،ما ؤن الُطل الؿابو مً اإلاُثاّ ٌؿمذ للضو ٛألانػاء
باؾخسضام الٓىة في الهمل الجماعي مً ؤحل ضىن ؤو اؾخهاصة الؿلم وألامً الضولُحن .بالغيم مً خكغ مُثاّ ألامم
اإلاخدضة للخغوب بال ؤنها مىحىصةَٙ ،ان ال بض مً وحىص ْىانض صولُت جدض مً آزاع الخغوب واإلاىاػناث الضولُت ويحر
الضولُت وجدمي الُئاث اإلاؿخػهُت مً ألاشخاصَ ،جاء الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واجُاُْاث حىُِ ألاعبو
والبروجىٗىلحن ؤلاغاَُحن.

4

وغهذ ْىانض جدمي َئاث مهُىت مً ضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت ،وبالغيم مً ْضم هظه الٓىانض وبضاثُتها بال
ؤنها لم جً٘ مىغىنت ألؾباب بوؿاهُت بل وغهذ ألؾباب اْخطاصًت بدختَ ،مثال جم خكغ حؿمُم آلاباع والظي ؤنُض
الخإُٖض نلُه في الهاي نام  1899مً ؤحل الؿماح باؾخًال ٛألاعاض ي اإلادخلتٖ ،ما ؤهه جم خكغ ْخل ألاؾغي وؤنُض
الخإُٖض نلى هظا البىض وجؿىٍغه في اجُاُْت حىُِ الثالثت لهام  ،1949مً ؤحل خماًت ؤعواح نبُض اإلاؿخٓبل وحؿهُل
1

COL Hans- Ulrich Baer. International humanitarian law: Introduction (Military Medicine 2002), vol 167, 8.
Kevin Reiordan. International Humanitarian Law (United Nations 2017), 1-2.
3
Hans-Peter Gasser. International Humanitarian Law and the protection of war victims
4
Ibid.
2
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ً
الخباص ٛالنهاجي لألؾغيٗ .ان هىإ مدكىعاث في الهضًض مً الخػاعاث في مسخلِ ؤهداء الهالمَ ،مثال ٗان هىإ
ْىانض مدضصة بشإن بضؤ ألانما ٛالهضاثُت بحن مسخلِ الشهىب في ؤحؼاء ٖثحرة مً ؤَغٍُٓا .وفي ؤؾغوخت بهىىان
"ًَ الخغب" للٙاجب الطُني ؾىن جؼو والتي ٖخبذ في الهام ْ 500بل اإلاُالص ،ؤنغب َيها بإن جٓخطغ الخغوب نلى
الػغوعة الهؿ٘غٍت وؤن ؤؾغي الخغب والجغحى واإلاغض ى واإلاضهُحن ًجب ؤن ًىٓظواٖ .ما ؤن الٓاعة الهىضًت ٗان لها
ْىانض ممازلت َهلى ؾبُل اإلاثا ٛفي "ْاهىن ماهى" الظي ٖخب نام ْ 200بل اإلاُالص ٗان هىإ ْىانض جخهلٔ بالؿلىٕ
في الٓخآَ ،ٛض ؤنلً الٓاهىن نً خكغ ألاؾلخت اإلاؿمىمت وألاؾلخت الشاث٘ت ،وؤن ًخلٓى الجىىص الجغحى الغناًت
باإلغاَت بلى ؤن ًخم ججىب اإلآاجلحن اإلاؿدؿلمحن .خضر ؤو ٛجؿىع في ْاهىن الخغب في الهام ْ 300بل اإلاُالص مً ْبل
اإلاضعؾت الُلؿُُت الُىهاهُت اإلاؿماة "الغواُْت" ،خُث صنذ بلى ؾغٍٔ ؤلاوؿاهُت مً زال ٛالخُاهم والخهاؾِ وَهم
ً ً
1
البهؼ ،وٗل طل ٚلهب صوعا مهما في بوشاء الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
خضر جؿىع جضعٍجي للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مىظ اجُاُْت حىُِ لهام  ،1864وقهغ الخؿىع في الخىؾُو
اإلاؿخمغ لُئاث ضخاًا الخغب التي ًدميها الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،التي جخمثل في الجغحى الهؿ٘غٍىن واإلاغض ى
والًغقى واإلاضهُىن في ألاعاض ي اإلادخلت وؤؾغي الخغب والؿٙان اإلاضهُىن بالٙامل ،باإلغاَت بلى الخىؾو في الخاالث التي
ًخم َيها خماًت ضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت الضولُت ويحر الضولُت .والخدضًث اإلاىخكم للمهاهضاث إلاغاناة خٓاثٔ
الجزاناث ألازحرة َهلى ؾبُل اإلاثا ،ٛجم حهضًل الٓىانض التي جدمي الجغحى التي جم جبىيها في الهام  1864في ألانىام
 1906و 1929و1949و.1977ؾاهم ْاهىن حىُِ وْاهىن الهاي ختى نام  1977في هظا الخؿىع ،خُث يهخم ْاهىن
بشٙل ؤؾاس ي بدماًت ضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت ؤي يحر اإلآاجلحن والظًً جىُْىا نً اإلاشاعٖت في ألانماٛ
حىُِ
ٍ
الهضاثُت 2،وجضنىا بلى مؿانضة الظًً ٌهاهىن مً آزاع الخغب صون جمُحزٖ ،ما ؤن البروجىٗىالن ؤلاغاَُان ًىطان نلى
جىؾُو الخماًت بلى ؤي شخظ ًخإزغ بالجزام وؤهه ًجب نلى ؤؾغاٍ الجزام واإلآاجلحن نضم مهاحمت الؿٙان اإلاضهُحن ؤو
ً
ألانُان اإلاضهُت ،وٍجب نليهم بحغاء نملُاتهم الهؿ٘غٍت وَٓا لٓىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاهترٍ بها 3.ؤما ْاهىن
الهاي َخخهلٔ ؤخٙامه بُغع ُْىص وخكغ نلى وؾاثل وؤؾالُب الخغب اإلادضصة.

.2

4

الخعسيف بالقاهىن الدولي ؤلاوظاوي

ً
ٌهخبر الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي حؼءا مً الٓاهىن الضولي الهام ،وهى ْاهىن ٌهنى بدىكُم الهالْاث بحن الضوٛ
واإلاىكماث الضولُت ويحرهم مً ألاشخاص الخاغهحن للٓاهىن الضولي في ؤوْاث الجزام اإلاؿلح 5،وٍؿلٔ نلى الٓاهىن
1

Mr. Antione A. Bouvier. International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict ( Peace Operations

Training Institute 2020), 13-14.
2

Ibid,17.
Summary of the Geneva conventions of 12 August 1949 and their additional protocols (International Committee
of the Red Cross (ICRC) 2102), 3.
4
Mr. Antione A. Bouvier. International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict ( Peace Operations
3

Training Institute 2020), 13-14.
5

International Humanitarian Law. (Inter-Parliamentary Union (IPU) and International Committee of the Red
Cross (ICRC) 2016), 8.
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ً
الضولي ؤلاوؿاوي ؤًػا ْاهىن الخغب ؤو ْاهىن الجزاناث اإلاؿلخت،وٍخٙىن مً مجمىنت مً الٓىانض التي تهضٍ بلى
خماًت ألاشخاص اإلاهغغحن بلى الخؿغ في وْذ الجزام اإلاؿلح ،والظًً ال ٌشاعٗىن في الٓخا ٛؤو جىُْىا نً اإلاشاعٖت في
ألانما ٛالٓخالُتٖ1.ما ًخإلِ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً ْاهىن اإلاهاهضاث الضولُت والٓىانض الهغَُت الهاصَت لخل
ً
الٓػاًا ؤلاوؿاهُت الىاججت مباشغة نً الجزاناث اإلاؿلخت الضولُت ويحر الضولُت2.باإلغاَت بلى ؤهه ٌهمل نلى جُُٓض
وؾاثل وؤؾالُب الخغب ،خُث جُٓض الٓىانض ؤؾغاٍ الجزام في اؾخسضام ألاؾالُب والىؾاثل اإلاىاؾبت في الخغب صون
اإلابالًت َيهاٖ ،ما ٌهمل نلى خماًت ألاشخاص واإلامخلٙاث اإلاخػغعة ؤو التي جٙىن نغغت للخإزغ بالجزام.

3

ٖما ٌهغٍ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بإهه "مجمىنت مً الٓىانض الضولُت اإلاؿخمضة مً الاجُاُْاث وألانغاٍ
التي تهضٍ بشٙل زاص بلى حؿىٍت اإلاش٘الث ؤلاوؿاهُت الىاحمت بطىعة مباشغة نً الجزاناث اإلاؿلخت الضولُت ؤو يحر
الضولُت ،والتي جُٓض ألؾباب بوؿاهُت خٔ ؤؾغاٍ الجزام في اؾخسضام اؾالُب الخغب وؾغْها التي جغوّ لها ،ؤو جدمي
ألاشخاص وألامالٕ اإلاهغغحن ؤو الظًً ًمً٘ ؤن ًخهغغىا ألزؿاع الجزام".

4

وهىإ حهغٍِ آزغ للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بمهىاه الضُْٔ خُث ٌهغٍ بإهه "طل ٚالجؼء الهام مً الٓاهىن
الضولي الهام اإلاؿبٔ في الجزاناث اإلاؿلخت ،واإلاخػمً إلاجمىنت مً اإلاباصت والٓىانض الهغَُت والخهامضًت التي ًسػو
لها ؾلىٕ اإلاداعبحن اإلاشدب٘حن في هؼام مؿلح نىض مباشغتهم لخٓىْهم وواحباتهم اإلاهترٍ بها في هظه الٓىانض،
واإلاخهلٓت بؿحر الهملُاث الهضاثُت التي جدض مً خٓهم في ازخُاع وؾاثل وؤؾالُب الخغب ،وحؿتهضٍ بىىم زاص،
والنخباعاث بوؿاهُت خماًت ضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت صولُت ٗاهذ ام يحر صولُت؛ وهم اإلآاجلىن الهاحؼون نً الٓخاٛ
الظًً لُكتهم اإلاهغٖت ،والاشخاص يحر اإلآاجلحن؛ وهم اإلاضهُىن يحر اإلاشترٖحن في الٓخا ٛؤضال َخىإي بهم ٖما جىإي
ً
ً
ببهؼ اإلامخلٙاث وألانُان التي ال ضلت لها باإلاهغٖت مً ان ًٙىهىا او جٙىن هضَا للٓخا ،ٛؤو مىغىنا ألًت مهاملت يحر
بوؿاهُت مً حغاء الهملُاث الهضاثُت".

5

ً
ًسػو الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي صاثما إلاباصت مهُىت ،خُث ًٓىم نلى مبضؤ ؤلاوؿاهُت الظي ًىَغ خماًت زاضت
لإلوؿان وٍلؼم ؤؾغاٍ الجزام اإلاؿلح بالِ٘ نً ٗل ما هى صون الػغوعة الهؿ٘غٍت ،وٍضنىا بلى ججىب ألانماٛ
الىخشُت وؤنما ٛالٓؿىة في الٓخا ٛزاضت التي ال جدٓٔ الهضٍ مً الخغب وهى الىطغَ ،الٓخل والانخضاء نلى
ً
ألاؾغي والجغحى واإلاغض ى واليؿاء والاؾُا ٛحهخبر ؤنماال يحر بوؿاهُت .ومبضؤ الػغوعة الهؿ٘غٍت ؤي نضم ججاوػ
1

Aldo Zammit Borda. Introduction to International Humanitarian Law, (Commonwealth Law Bulletin 2008),
Vol, 34, 739.
2
International Humanitarian Law. (Inter-Parliamentary Union (IPU) and International Committee of the Red
Cross (ICRC) 2016), 8.
3
International Humanitarian Law- Answers to your Questions. (The International Committee of the Red
Cross2002(ICRC), 4.
4

جعفور اسالم .مبدأ اإلنسانٌة المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولً( ،جامعة مولود معمري-رسالة ماجستٌر .2-1 ،)2009
5
محمد عمر عبدو .اآللٌات القانونٌة لتطبٌق القانون الدولً اإلنسانً على الصعٌد الوطنً (جامعة النجاح الوطنٌة-نابلس-رسالة ماجستٌر ،)2012
.6
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مٓخػُاث الخغب وهى التزام ؤؾغاٍ الجزام اإلاؿلح باؾخسضام الٓىة الػغوعٍت لخدُٓٔ هضٍ الٓخا ٛالظي ًخمثل بشل
ً
ْىة الخطم ،وٗل اؾخسضام للٓىة اإلاؿلخت ًخجاوػ جدُٓٔ هظا الهضٍ ٌهخبر نمال يحر مشغوم ،وال ًجىػ للؿغٍ
اإلاىخطغ الاؾخ مغاع والخماصي في ألانما ٛالهضاثُت غض الخطم .باإلغاَت بلى مبضؤ الخىاؾبالظي يهضٍ بلى الخض مً ؤو
جٓلُل الخؿاثغ واإلاهاهاة اإلاترجبت نلى الهملُاث الهؿ٘غٍت ؾىاء باليؿبت لألشخاص ؤو ألاشُاء ،وٍدكغ الٓاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي الهجماث يحر اإلاخىاؾبتمً ؤحل اهٓاط اإلاضهُحن وألانُان اإلاضهُت مً آزاع الخغب ،وٍٓطض بالهجىم يحر
ً
اإلاخىاؾب "الهجىم الظي ًخىْو مىه ان ٌؿبب زؿاثغ في ؤعواح اإلاضهُحن ؤو اضابتهم ،ؤو ًلخٔ ؤغغاعا باألنُان اإلاضهُت،
ؤو ؤن ًجمو بحن هظه الخؿاثغ وألاغغاع بشٙل ًُغؽ في ججاوػ ما ًيخكغ ؤن ٌؿُغ نىه طل ٚالهجىم مً محزة نؿ٘غٍت
ملمىؾت ومباشغة".

1

ً ً
ومبضؤ الخمُحز الظي ٌهخبر مبضثا هاما للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي خُث ؤهه ٌؿدىض بلى ؤلاْغاع "بإن الًغع الشغعي
الىخُض الظي حؿتهضَه الضو ٛؤزىاء الخغب هى بغهاٍ ْىاث الهضو الهؿ٘غٍت"" ،وٍخمخو الؿٙان اإلاضهُىن وألاشخاص
اإلاضهُىن بدماًت نامت غض الازؿاع الىاحمت نً الهملُاث الهؿ٘غٍت" ،وٍخهحن نلى ؤؾغاٍ الجزام الخمُحز بحن ألانُان
اإلاضهُت واإلآاجلحن ،وؤن جىحه الانما ٛالهؿ٘غٍت غض الاهضاٍ الهؿ٘غٍت َٓـ 2.وججؿض اجُاُْت حىُِ ألاولى َ٘غة
ً
بوؿاهُت ؾامُت وهي الخُاص ،خُث جضنىا بلى جٓضًم الهىن ختى بلى الخطىم وهى نمل ْاهىوي وال ٌشٙل َٓـ نمال
ً
ً
3
نضاثُا ؤو بزالال بالخُاص.
ٌهخبر وشغ مباصت وؤخٙام وْىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً الالتزاماث الضولُت التي جٓو نلى ناجٔ الضو،ٛ
التي ْبلذ باإلاهاهضاث الضولُت اإلاخهلٓت بالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واإلاخمثلت باجُاُْاث حىُِ ألاعبو وبغوجىٗىليها
ؤلاغاَُحن والىكام ألاؾاس ي للمد٘مت الجىاثُت الضولُت لهام َٓ .1998ض هطذ اإلااصة " "47مً اجُاُْت حىُِ ألاولى
نلى وشغ هظه اإلاباصت والٓىانض وْذ الؿلم والخغب ،وٍدٓٔ وشغ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي نلم الٙاَت به زاضت
الهؿ٘غٍحن وعحا ٛالٓىاث اإلاؿلخت ؾىاء الشغؾت ؤو الجِش ؤو اإلاُلِشُاث اإلاؿلخت ألاهلُتَ ،هظه الُئاث مساؾبت
بطىعة مباشغة مً ْبل الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاويٖ .ما ؤن هىإ غغوعة ليشغ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي للٓاصة والخٙام
َالهلم بٓىانضه ًجىبهم مً الىْىم في مسالُاجه ،وَهخبر ؤمغ غغوعي لألَغاص اإلاضهُحن اإلادمُحن بمىحب الٓاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي وَهغَهم نلى واحباتهم وخٓىْهمٖ ،ما ًجب ؤن ًٙىن هىإ صعاًت مً ْبل عحا ٛالصخاَت وؤلانالم
والؿىاْم الؿبُت ،الظًً ًخهغغىن باؾخمغاع الهتهاٗاث الاخخالَُ ٛي َلؿؿحن حهغع الصخُُحن والؿىاْم الؿبُت
لل٘ثحر مً الانخضاءاث مً ْبل الاخخال ٛالاؾغاثُلي ،واعج٘ب بدٓهم حغاثم خغب واهته ٚالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وهظا

1

الملخص .مجلة المحقق الحلً للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،عدد .161-159 ،4
2
نٌلٌسمٌلزر .القانون الدولً اإلنسانً مقدمة شاملة (اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر .18 ،)2016
3
عمر مكً .القانون الدولً اإلنسانً فً النزاعات المعاصرة (اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر).35 ،

مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021اإلاسكص الدًمقساطي العسبي  .بسلين اإلااهيا

461

ً
" القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في النزاعاث الدوليت اإلاظلحت" فلظطين همىذجا"

أ.هالت محمىد طه دودًً

ًكهغ الخاحت لغَو الضناوي الجىاثُت الضولُت غض اؾغاثُل بانخباعها صولت مدخلت جىته ٚالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
وجغج٘ب حغاثم خغب وحغاثم غض ؤلاوؿاهُت.

1

بضؤ الخٓىحن الهالمي للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الٓغن الخاؾو نشغ ،خُث وآَذ الضو ٛنلى ؾلؿلت مً
الٓىانض الهملُت بؿبب الخجاعب اإلاغٍغة للخغوب الخضًثتً .دكغ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي حمُو وؾاثل وؾغّ الخغب
ً
التي جُشل في الخمُحز بحن الظًً ٌشاعٗىن في الٓخا ٛوالظًً ال ٌشاعٗىن ،وَؿعى صاثما لخماًت اإلاضهُحن وممخلٙاتهم مً
آزاع الخغوب ٖما ًغَؼ بلخاّ الػغع الشضًض بالبِئت ،لظلَٓ ٚض خكغ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي الهضًض مً ألاؾلخت
شضًضة الػغع ٗاألؾلخت البُىلىحُت وؤؾلخت اللحزع وخكغ اؾخسضام اإلاىاص الُ٘ماوٍت والغضاص اإلاخُجغ .بالغيم مً
ؤن هىإ اهتهاٗاث ضاعزت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وػٍاصة ٖبحرة في ؤنضاص الطخاًا مً اإلاضهُحن ،بال ؤن هىإ ْػاًا
ً
ً
مهمت ؤخضر َيها الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي َغْا ٖبحرا في خماًت اإلاضهُحن والسجىاء والجغحى واإلاغض ى واإلاطابحن
باإلاغع.

2

.3

الهيئاث اإلاكسطت إلاساقبت جطبيق القاهىن الدولي ؤلاوظاوي

 .1-3اللجىت الدوليت للصليب ألاحمس
ؤوٗلذ نضة هُئاث إلاهمت مغاْبت جؿبُٔ بىىص الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي والتي منها اللجىت الضولُت للطلُب
ألاخمغ ،والتي حهخبر ألاب الخُٓٓي للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وؤهم الهُئاث نلى ؤلاؾالّ ،وهي مىكمت صولُت يحر خٙىمُت
وحؿدىض في وشاؾها بلى هكامها ألاؾاس ي الظي ًدضص مجاالث وؤؾالُب نملها ،وانترَذ اجُاُْاث حىُِ بدٓها في
مباشغة مهامها ؤلاوؿاهُت في بؾاع خماًت ضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت ،وهي ملؼمت بالخهاون مو ٗاَت ألاؾغاٍ لخدُٓٔ هظه
ً
اإلاهام .جبظ ٛاللجىت الضولُت للطلُب ألاخمغ حهىصا مهخبرة مً ؤحل غمان جؿبُٔ ْىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
مؿدىضة في طل ٚبلى هظ اإلااصة عْم " "4في هكامها ألاؾاس ي والتي هطذ نلى الاغؿالم باإلاهام اإلاىٗلت بليها بمىحب
اجُاُْاث حىُِ ،والهمل مً ؤحل الخؿبُٔ الىاحب في الجزاناث اإلاؿلخت والهلم بإي شٙاوي مبيُت نلى مؼانم
باهتهاٗاث الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وغمان الخماًت واإلاؿانضة للمضهُحن والهؿ٘غٍحن مً ضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت،
ؾىاء صولُت ؤو يحر صولُت َهي ماؾؿت مداًضة جٓىم بهمل بوؿاويٖ ،ما حهمل نلى غمان ؾحر نمل الىٗالت اإلاغٖؼٍت
ً
للبدث نً اإلآُىصًً ،وحؿاهم في جضعٍب الهاملحن في اإلاجا ٛالؿبي وبنضاص الخجهحزاث الؿبُت جدؿبا لخضور هؼاناث
مؿلخت ،باإلغاَت بلى نملها في وشغ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي الىاحب جؿبُٓه في الجزاناث اإلاؿلخت.

3

1

غنٌم قناص المطٌري .آلٌات تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً (جامعة الشرق األوسط -رسالة ماجستٌر .68-66 ،)2010\2009
What is The International Humanitarian Law? (The International Committee of the Red Cross2004(ICRC).
3
محمد نعرورة .دور اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً الرقابة على تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً (مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،)2014
عدد .135-134 ،8

2
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حؿتهضٍ اللجىت الضولُت للطلُب ألاخمغ نلى وحه الخطىص ألاشخاص والُئاث التي جدضص مطحر ضخاًا
الجزاناث اإلاؿلخت ،ؤو بىؾهها حؿهُل نمل اللجىت ؤو نغْلت نملها وحشمل الٓىاث اإلاؿلخت وألامً والشغؾت ويحرهم
مً خاملي الؿالح ،ؤو ضىام الٓغاع وْاصة الغؤي نلى اإلاؿخىي الضولي واإلادلي ،وتهضٍ اللجىت بلى الخإزحر نلى مىاِْ
الىاؽ وؾلىٖهم مً ؤحل حهؼٍؼ خماًت اإلاضهُحن وضخاًا الجزاناث اإلاؿلخت ،وحؿهُل الىضى ٛبلى ضخاًا الجزاناث
وحؿهُل الكغوٍ ألامىُت التي ًجغي الهمل ؤلاوؿاوي في قلها .جدث اللجىت الضولي للطلُب ألاخمغ الضو ٛنلى جبني
ؤلاحغاءاث الػغوعٍت وجؼوٍضها اإلاهلىماث والخدلُالث الالػمت ،إلاؿانضتها الُٓام بىاحباتها بشٙل ؤَػل .وال ًمً٘ ؤن
ً
جلهب اللجىت الضولُت للطلُب ألاخمغ صوعا في اإلاُاوغاث الؿُاؾُت لٙىنها جخمخو بمبضؤ الخُاص ،بال ؤنها حؿخؿُو
اإلاؿاهمت بؿغٍٓت مازغة مً زال ٛالضبلىماؾُت الىْاثُت ومؿانيها الخمُضة والاؾخسضام اإلابخ٘غ لضوعها ٗىؾُـ
مداًض.

1

 -2-3الدولت الحاميت
حهخبرالضولت الخامُت مٙلُت بالغْابت نلى جىُُظ ْىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي هطذ نليها اجُاُْت
حىُِ الغابهت لهام  ،1949وهظا الىكام ٌهىص بلى ؤضل نغفي جم اصزاله نلى اجُاُْت حُيُِ لهام  ،1929لُخم
الهمل به في اجُاُْاث حىُِ لهام  1949وبغوجىٗىليها ؤلاغاَُحن .ونغٍ الُٓهاء الضولت الخامُت بإنها "صولت جخىلى
عناًت مطالح صولت ما لضي صولت ؤزغي بمىآَت هاجحن الضولخحن" ،وباليؿبت للخهاعٍِ الاجُاُْت ْضمذ اجُاُْت حىُِ
ً
لهام  1949حهغٍُا للضولت الخامُت بشٙل يحر مباشغ لٙىنها مٙلُت بغناًت مطالح ؤؾغاٍ الجزامٖ ،ما نغٍ البروجىٗىٛ
ً
ً
ؤلاغافي ألاو ٛلهام  1977حهغٍُا للضولت الخامُت "بإنها صولت مداًضة ؤو صولت ؤزغي لِؿذ ؾغَا في الجزامٌ ،هُنها ؤخض
ً
ؤؾغاٍ الجزام وٍٓبل بها الخطمً ،ىأَ نلى ؤصاء اإلاهام اإلاؿىضة بلى الضولت الخامُت وَٓا الجُاُْاث حىُِ ألاعبهت
لؿىت  1949وبغوجىٗىليها ؤلاغاَُحن لؿىت  ."1977جٙلِ الضو ٛالخامُت بغناًت مطالح ؤؾغاٍ الجزام بدؿب هظ
اإلااصة " "8اإلاشترٖت بحن اجُاُْاث حىُِ ،وٍجىػ لها ؤن حهحن بسالٍ مىقُيها الضبلىماس ي ؤو الٓىطلي ،مىضوبحن مً
عناًا صو ٛؤزغي مداًضة ًسػهىن إلاىآَت الضولت التي ؾُاصون واحباتهم لضيها مو حؿهُل الُٓام بمهمتهم ،وصون
ججاوػ خضوص مهمتهم.

2

ٖما ًخمثل صوع الضو ٛالخامُت في الُٓام بإنما ٛؤلايازت ونملُاث الخماًت ومهاوهت الطخاًا وؤلاشغاٍ نلى
الامخثا ٛللٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وػٍاعة ؤؾغ الخغب واإلاضهُحن اإلاهخٓلحن 3.وحهخبر الضولت الخامُت ؤن مً واحبها مغاْبت
اخترام الالتزاماث الىاشئت نً الثدت الهاي الغابهت ،واؾخؿانذ الضو ٛالخامُت ؤن جلُذ اهدباه الؿلؿت اإلاهىُت في
الضولت الخاحؼة بلى الخاالث التي ال جدىاؾب َيها مهاملت ألاؾغي مو اإلاهاًحر اإلادضوصة ،نً ؾغٍٔ جدُٓٓاث صوعٍت جٓىم
1

سفٌان بن بودرٌو .دور المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة فً تطبٌق قواعد القانون الدولً اإلنسانً (جامعة العربً بن مهٌدي-أم البواقً-رسالة
ماجستٌر .43 ،)2018\2017
2
حمودي نجاة ،وغٌلً عٌدة .تقٌٌد حرٌة أطراف النزاع المسلح الدولً فً اختٌار وسائل وأسالٌب الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً (جامعة عبد
الرحمن مٌرة-بجاٌة-رسالة ماجستٌر .78-76 ،)2016\2015
3
القانون الدولً اإلنسانً اجابات على أسئلتك (اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر .86 ،)2014
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ً
بها ،وْض وغهذ اإلااصة " "86في اجُاُْت حىُِ لهام  1929صوعا للضو ٛالخامُت ٖػماهت للخؿبُٔ الىكامي لالجُاُْت.
ؤزحر مىغىم الضولت الخامُت بشٙل ٖبحر زال ٛالخغب الهاإلاُت الثاهُت بؿبب الهضص ال٘بحر مً ألاؾغي اإلآبىع نليهم،
َاوه٘ـ طل ٚنلى جؿبُٔ اإلااصة " "86نلى هؿاّ واؾو .وٖىدُجت ألهمُت الضوع الظي جٓىم به الضولت الخامُت في
مغاْبت جىُُظ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،صنا ماجمغ حىُِ الضبلىماس ي لهام  1949بإن ًدبنى هظ في ٗل اجُاُْت مً
اجُاُْاث حىُِ الاعبوً ،خػمً بُان صوع الضولت الخامُت في جؿبُٔ ؤخٙام هظه الاجُاُْاث ،زم جم اؾخ٘ما ٛألاخٙام
اإلاخهلٓت بالىكام الٓاهىوي للضولت الخامُت في البروجىٗىلحن ؤلاغاَُحن.

1

 -3-3اللجىت الدوليت لخقص ي الحقائق
ً
جخٙىن اللجىت الضولُت لخٓص ي الخٓاثٔ مً " "15نػىا ًخمخهىن بضعحت نالُت مً الخلٔ الخمُض والجزاهت
والخُاصًت ،وٍيخسب هاالء ألانػاء لُترة "زمـ ؾىىاث" نً ؾغٍٔ الاْترام الؿغي وججخمو اللجىت مغ في الؿىت نلى
2
بىاء نلى ؾلب زلث نضص انػائها نلى ألاْل ؤو ً
ألاْل ،وججخمو ً
بىاء نلى ْغاع اإلا٘خب.
حهخبر اللجىت الضولُت لخٓص ي الخٓاثٔ هُئت صاثمت مداًضة ويحر ؾُاؾُت اؾخدضزذ لخهمل ٖألُت لخىُُظ
الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وؤوشإث بمىحب اإلااصة " "90مً البروجىٗى ٛؤلاغافي ألاو .ٛوج٘مً مهمت اللجىت الضولُت
ً
ً
ً
لخٓص ي الخٓاثٔ في الخدُٓٔ في ألانما ٛالتي حهض اهتهاٗا حؿُما ألخٙام الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وَٓا لىكامها
الضازلي ،وٍخم جلٓي ؾلب الخدُٓٔ مً ؤخض ؤؾغاٍ الجزام وَدظ الؿلب زم حشُ٘ل ؤنػاء يغَت الخدٓٔ التي جباشغ
َ
الخدُٓٔ ،وَشمل الخٓغٍغ الظي حهضه اللجىت نلى وْاجو الاهتهاٗاث الخؿحرة اإلاخىضل بليها صون الخ٘م نليها ،وَٓا
للماصة " "2\90مً البروجىٗى ٛؤلاغافي ألاو.ٛواإلاهمت الثاهُت هي اإلاؿاعي الخمُضةَ ،خٓىم ببظ ٛمؿانيها الخمُضة
لخٓغٍب وحهاث هكغ ؤؾغاٍ الجزام ،وجٓىم بضنىتهم لالمخثا ٛللٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وهظا مجغص جٓضًغ ؤولي للىْاجو
التي جم الخىضل بليها ،وفي خاْ ٛبى ٛؤؾغاٍ الجزام لخٓبل اإلاؿاعي الخمُضة ًخم حؿىٍت اإلاىغىم ،وفي خا ٛلم جخم
اإلاىآَت بحن ألاؾغاٍ ًخهحن نليهم ازخُاع مد٘م ًٓغع ؤلاحغاءاث الىاحب اجبانها.

3

ٖما حؿاهم اللجىت الضولُت لخٓص ي الخٓاثٔ بشٙل نام في جىُُظ ْىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وجدخاج
اللجىت بلى مىآَت الضو ٛاإلاهىُت لخخمً٘ مً مماعؾت ضالخُاتها في جٓص ي الخٓاثٔ وبظ ٛاإلاؿاعي الخمُضةٖ ،ما ًجب
الخطى ٛنلى مىآَت الضو ٛالتي ْبلذ بازخطاص اللجىت نً ؾغٍٔ ؤلانالن َُما ًخهلٔ باصناءاث ؤي صولتٖ ،ما
جٓضم اإلااصة " "90بمٙاهُت ؤزغي هي ؤهه في خا ٛلم جٓبل الضو ٛازخطاص اللجىتً ،بٓى للجىت خٔ مماعؾت
ازخطاضها ؾاإلاا خكُذ بٓبى ٛحمُو ألاؾغاٍ ألازغي طاث الهالْت .ما ٌهني ؤهه ًسٔ ألي ؾغٍ مً هؼام مؿلح صولي
ً
وبن لم ًً٘ ؾغَا في البروجىٗى ،ٛؤن جٓضم بلى اللجىت بسطىص ؤي اصناء الهتهإ حؿُم لالجُاُْاث .حهخبر اللجىت
1

حٌدر كاظم .نظام الدولة الحامٌة (مجلة المحقق الحلً للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة  ،)2009عدد .113-110 ،1
2
قارة ولٌد .الدور اإلنسانً للجنة الدولٌة لتقصً الحقائق (الجزائر :جامعة مولود معمري تٌزي وزو).
3
بوجلٌل نبٌل ،وبوعنانً ٌاسٌن .عوارض تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً (جامعة عبد الرحمن مٌرة-بجاٌة رسالة ماجستٌر ،)2012\2013
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الضولُت لخٓص ي الخٓاثٔ هُئت جدُٓٔ جطضع جٓاعٍغ بشإن الىْاجو التي ًخم الخدٓٔ منها وجطضع جىضُاث لألؾغاٍ ،وال
ًجىػ لها وشغ الىخاثج التي جىضلذ بليها ما لم ًؿلب منها طل ،ٚوهي لِؿذ مد٘مت وال هُئت ْػاثُت.

.4

1

جطبيق القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في فلظطين

َلؿؿحن صولت مدخلت مً ْبل الاخخال ٛالاؾغاثُلي وبالخالي ًىؿبٔ نليها الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،واجُاُْت
حىُِ الغابهت التي ٖغؾذ لخماًت اإلاضهُحن في ألاعاض ي الخاغهت لالخخال .ٛبال ؤن الخٙىمت الاؾغاثُلُت جغَؼ
الانتراٍ باجُاُْت حىُِ الغابهت وجغي ؤن جىاحضها نلى ألاعع الُلؿؿُيُت طو ؾبُهت زاضت ،خُث جضعي اؾغاثُل
بإن الكغوٍ الٓاهىهُت والؿُاؾُت التي اؾخىحبتها إلاىاحهت الضو ٛالهغبُت "حمهىعٍت مطغ الهغبُت واإلامل٘ت ألاعصهُت
الهاشمُت" ،للضَام نً هُؿها في خغب خؼٍغان نام  1967وؤنها وحضث لؿغص الٓىاث اإلاؿلخت التي جىاحضث نلى
ؤعاض ي الػُت ويؼة ،والتي جغي اؾغاثُل بإن جىاحضها يحر شغعي ٗىنهم لِؿىا ؤصخاب ؾُاصة شغنُت نلى ألاعع،
وجىُي خالت الاخخال ٛالخغبي نلى ألاعع وجغَؼ اجُاُْت حىُِ الغابهت نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت.

2

جىؿبٔ اجُاُْاث حىُِ نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت بالغيم مً عَؼ اؾغاثُل الانتراٍ بها نلى ألاعاض ي
الُلؿؿُيُتَ ،الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال ًخىِْ نلى انتراٍ صولت الاخخال ٛبإنها صولت مدخلت مً نضمهًٓ .غ اإلاجخمو
الضولي بإن اؾغاثُل ْىة اخخال ٛخغبي َغغذ هُؿها نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت في الهام  ،1967وجىؿبٔ نليها اجُاُْت
حىُِ الغابهت لهام  1949والتي جىظ نلى خماًت الٙان اإلاضهُحن وْذ الخغب ،وجلؼم اؾغاثُل بخؿبُٔ اخٙام
ً
الاجُاُْت ٗىنها ؾغَا َيهاٖ ،ما جُغع الاجُاُْت نلى ألاؾغاٍ الؿامُت اإلاخهاْضة جىَحر الخماًت للؿٙان اإلاضهُحن،
وغمان اخترام اؾغاثُل للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

3

جم الاجُاّ نلى اهؿباّ اجُاُْت حىُِ نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت في ماجمغ ألاؾغاٍ الؿامُت
اإلاخهاْضة في الهام  ،2001وؤٖضث مد٘مت الهض ٛالضولُت في عؤيها الاؾدشاعي نً نضم مشغونُت حضاع الُطل
الهىطغي الظي ْامذ ببىاثه الخٙىمت الاؾغاثُلُت نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت في الهام  ،2004وحاء في الٓغاع ؤن
اؾغاثُل صولت اخخال ٛنليها واحباث واضخت ومدضصة بمىحب ؤلانالن الهالمي لخٓىّ ؤلاوؿان ،واجُاُْت خٓىّ
ً
الؿُل ،والههضًً الضولُحن .وَُما ًسظ ْؿام يؼة َىْا للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال ًؼاً ٛغضخ لالخخال ٛالاؾغاثُلي،
ً
ً
َٙل بْلُم ًسػو للؿُؿغة الُهلُت لجِش الاخخالٌ ٛهخبر بْلُما مدخال ،ولِـ بالػغوعة وحىص الٓىاث اإلادخلت صازل

1

اللجنة الدولٌة لتقصً الحقائق فً المسائل اإلنسانٌة.4 ،
2
دلٌلك فً :القانون الدولً اإلنسانً سؤال وجواب( .سلسلة القانون الدولً اإلنسانً رقم (.22 ،)2008 )12
3
نفس المرجع .
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ً
ً
ؤلاْلُم بهما الؿُؿغة والخد٘م في ؤلاْلُم وْخما حشاء وُُٖما حشاءَ ،الخٙىمت الاؾغاثُلُت جماعؽ الؿُؿغة حىا وبدغا
ً
1
وبغا نلى ْؿام يؼة وبالخالي ًبٓى الٓؿام ؤعع مدخلت مً ْبل اؾغاثُل.
ؤصعٕ الُلؿؿُيُىن ألاهمُت ال٘بحرة للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي الظي ًسضم مطلخت الٓػُت الُلؿؿُيُت،
والظي ٌؿانض نلى ٖؿب جإًُض الغؤي الهام وبًطا ٛالٓػُت الهاصلت بلى ٗاَت اهداء الهالم ،زاضت وؤن َلؿؿحن صولت
مدخلت مً ْبل الاخخال ٛالاؾغاثُلي وٍجب ؤن ًؿبٔ نليها الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاويَ .الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٌهمل
نلى خُل خٓىّ اإلاضهُحن الظي ال ٌشاعٗىن في ألانما ٛالٓخالُت وٍسػهىن لالخخال ٛالهؿ٘غي الاؾغاثُلي .وٖسؿىة
هامت ْامذ الخٙىمت الُلؿؿُيُت باالهػمام الى اإلاهاهضاث والاجُاُْاث الضولُت ،وٗان منها اجُاُْاث حىُِ ألاعبو
والبروجىٗىلحن ؤلاغاَُحن.
ًخطح اهخمام َلؿؿحن بالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً ٗىنها ؤعع مدخلت مً ْبل الاخخال ٛالاؾغاثُلي والٓاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ٌشٙل ؤلاؾاع الٓاهىوي الىاقم للهالْت بحن الُلؿؿُيُحن والاؾغاثُلُحن .في الهام  1977وْهذ مىكمت
الخدغٍغ الُلؿؿُيُت نلى الىزُٓت الخخامُت للماجمغ الخخامي الضبلىماس ي الضولي اإلاهني بخؿىٍغ الٓاهىن الضولي ،وبهض
بنالن صولت َلؿؿحن بخاعٍش ْ 15\11\1988غعث اللجىت الخىُُظًت إلاىكمت الخدغٍغ الُلؿؿُيُت بالتزام َلؿؿحن
باجُاُْاث حىُِ ألاعبو وبغوجىٗىليها ؤلاغاَُحن ،وجٓضمذ َلؿؿحن في الهام  1989بةشهاع عؾمي بلى مجلـ الاجداص
الؿىَؿغي ًٓط ي بالتزامها بإخٙام اجُاُْاث حىُِ وما ًترجب نليها مً آزاع.

2

ًكهغ مؿخىي الىعي الؿُاس ي والهؿ٘غي الُلؿؿُني بإهمُت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً زال ٛاضضاع ْاهىن
الهٓىباث الثىعي الُلؿؿُني لهام  ،1979والظي صنا في حؼء مىه بلى خماًت الٓخلى واإلاغض ى والجغحى في الجزاناث
اإلاؿلخت ومهاْبت ٗل مً ًىته ٚال٘غامت ؤلاوؿاهُت ،ؤو الخٔ في الخُاة َٓض جمثل الهٓاب باألشًا ٛالشاْت لٙل مً
ًٓىم بؿغْت حثت ؤو حغٍذ ؤو مغٍؼ في مىؿٓت اإلاهغٖت ،ختى لى ٗان مً ألانضاء بدؿب ما حاء في هظ اإلااصة "،"157
ٖما ًٓو الهٓاب باألشًا ٛالشاْت اإلااْخت نلى ٗل مً ًىْو بجغٍذ ؤو مغٍؼ ال ٌؿخؿُو الضَام نً هُؿهٖ ،ما حاء
بىظ اإلااصة "."158

3

ٌؿانض اهػمام َلؿؿحن الجُاُْاث حىُِ ألاعبو وبغوجىٗىالها ؤلاغاَُحن نلى جضوٍل الٓػُت الُلؿؿُيُت،
وخٓىّ الشهب الُلؿؿُني وجمُ٘ىه مً اللجىء بلى اإلاداٖم الضولُت وعَو صناوي ْاهىهُت غض الاهتهاٗاث الاؾغاثُلُت
اإلاخ٘غعة ،خُث جخهمض الخٙىمت الاؾغاثُلُت اهتهإ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واجُاُْاث حىُِ ،وجخهمض الٓخل الهمض
لألبغٍاء الُلؿؿُيُحن جٓىم باالنخٓا ٛالخهؿُي وحهظًب اإلاؿاححن وال حهاملهم مهاملت ؤؾغي الخغبٖ ،ما جٓىم بخضمحر
ممخلٙاتهم صون وحىص غغوعة نؿ٘غٍت.اجبهذ َلؿؿحن ؤؾلىب الاهػمام للخهبحر نً عغاها بااللتزام باالجُاُْاث
1

نفس المرجع
2
معتصم عوض .التشرٌعات الفلسطٌنٌة والقانون الدولً اإلنسانً (جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً) تارٌخ النشر ،26\2\2012
./https://www.palestinercs.org
3
المرجع السابق./https://www.palestinercs.org ،
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الضولُتٖ ،ما الْذ هظه الخؿىة جغخُب اإلااؾؿاث الخٓىُْت الهاملت في َلؿؿحن .بن خطىَ ٛلؿؿحن نلى صولت
نػى مغاْب في ألامم اإلاخدضة ٌهخبر زؿىة حُضة في جاعٍش الٓػُت الُلؿؿُيُت ،خُث ؤجاخذ هظه الطُت بمٙاهُت
الاهػمام إلاىكماث صولُت ،مثل اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت مً ؤحل مالخٓت الخٙىمت الاؾغاثُلُت نلى حغاثم الخغب
التي جغج٘بها بدٔ الُلؿؿُيُحنٖ .ما ؤنها ؾخهمل نلى خث اإلاجخمو الضولي وألامم اإلاخدضة للىكغ نلى ؤن الاخخالٛ
الاؾغاثُلي هى اخخال ٛصولت لضولت ،وهظا بضوعه ًازغ نلى الخؿاب الؿُاس ي بحن اؾغاثُل وباقي الضو ٛألانػاء ،وَهؼػ
اإلاىِْ الُلؿؿُني وٍلؼم الخٙىمت الاؾغاثُلُت نلى جدمل مؿاولُاتها ٖضولت اخخال.ٛ

1

ؤضبذ هىإ غغوعة لضعاؾت الاجُاُْاث اإلاىْهت بحن الخٙىمت الُلؿؿُيُت والجاهب الاؾغاثُلي بهض اهػمام
َلؿؿحن الجُاُْاث حىُِ ألاعبو وبغوجىٗىليها ؤلاغاَُحن ،وجطىٍب ؤوغانها بما ًخالءم مو الخٓىّ الُلؿؿُيُت
ً
ً
بمٓخط ى اجُاُْاث حىُِ ،التي حهؿي خٓىْا جُىّ التي جم الاجُاّ نليها ؾابٓا بحن الُلؿؿُيُحن والاؾغاثُلُحن.
ً
ً
وبدؿب اجُاُْت حىُِ َةن ؤي اجُاّ بحن الضو ٛال ًجب ؤن ًازغ جإزحرا غاعا نلى اإلاضهُحن ،وال ًجىػ الخىاػ ٛنً
الخٓىّ اإلامىىخت لهم بمٓخط ى الاجُاُْت .وٖما وعص في اجُاُْت حىُِ َةهه ًجب نلى صولت الاخخال ٛؤن جداَل نلى
الخالت الٓاهىهُت الٓاثمت في اإلاىؿٓت نىض اخخاللها ،وبالخالي بؿالن ألاوامغ الهؿ٘غٍت والٓىاهحن التي جطضعها اؾغاثُل
وجخهاعع مو الٓىاهحن الُلؿؿُيُت والٓاهىن الضولي .ؤزغ اهػمام َلؿؿحن الجُاُْاث حىُِ نلى وغو ألاؾحر
الُلؿؿُني خُث ًجب ؤن ٌهامل السجحن الُلؿؿُني ٖإؾحر خغب ،ونضم مهاملخه نلى ما ْام به مً نمل وؾني مً
مٓاومت وصَام نً ؤعغهٖ ،ما ؤن البروجىٗى ٛؤلاغافي ألاو ٛانخبر ؤن ؤؾغي اإلآاومت ٌهضون ؤؾغي خغب ،وؤن مٓاومت
ً
ً
ً
خغٗاث الخدغع لالخخال ٛألاحىبي هؼانا مؿلخا صولُا ،وهطذ اجُاُْت حىُِ نلى خٓىّ اإلاهخٓلحن مً اإلاضهُحن الظًً
لم ٌشاعٗىا مباشغة في الخغب ،بال ؤن الخٙىمت الاؾغاثُلُت ال جلتزم باجُاُْت حىُِ وجىته ٚهظه الاجُاُْت .وبمٓخط ى
اجُاُْاث حىُِ َةن للضولت اإلادخلت ؤن جسخاع صولت مداًضة حشغٍ نلى هطىص الاجُاُْت ومضي التزام ؤؾغاٍ الجزام
بما حاء في الاجُاُْت ،وجٓبل شٙاوي اإلاخػغعًٍ وجغَؼ ؤي اهتهإ غضهم ،وبالخالي ؤضبذ مً خٔ صولت َلؿؿحن
ازخُاع صولت خامُت.

2

حهخبر اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت ومجلـ ألامً مً آلالُاث الضولُت الغاصنت في جىُُظ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
َالًاًت مً جضزل اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت هى جدُٓٔ الهضالت ومهاْبت اإلاؿاولحن نً اهتهاٗاث الٓاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي ،وؤصعحذ الجغاثم ألاشض زؿىعة في الىكام ألاؾاس ي للمد٘مت الجىاثُت الضولُت ،واإلاخمثلت في حغٍمت ؤلاباصة
الجمانُت ،والجغاثم غض ؤلاوؿاهُت ،وحغاثم الخغب ،وحغٍمت الهضوان .ؤما جضزل مجلـ ألامً َهضَه الخُاف نلى
الؿلم وألامً الضولُحن ،وٍمل ٚمجلـ ألامً الؿلؿت الخٓضًغٍت إلاضي حؿامت اهتهاٗاث الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
وبالخالي ًإزظ الخضابحر الالػمت ،وؤهم بحغاءًً ًخسظهما الهٓىباث الاْخطاصًت والهؿ٘غٍت بانخباعهما ؤٖثر َهالُت في
1

مجد نعمان عبدو عبد هللا .آلٌات تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً "تطبٌق على الحالة الفلسطٌنٌة" (جامعة النجاح الوطنٌة-رسالة ماجستٌر ،)2016
.63-59
2
إحسان عادل .نتائج وأبعاد قبول انضمام فلسطٌن التفاقٌات جنٌف ،عربً  ،21تارٌخ النشر ./https://arabi21.com ،15\4\2014
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ً ً
وِْ الاهتهاٗاث الخاضلت .وهطذ اإلااصة  41مً مُثاّ ألامم اإلاخدضة نلى الهٓىباث الاْخطاصًت بانخباعها عاصنا ْىٍا
ً
وؤْل نىُا ،والتي حهخمض نلى اإلآاؾهت الاْخطاصًت والخطاع .ؤما الهٓىباث الهؿ٘غٍت َُخم اللجىء لها ٖأزغ بحغاء
لىِْ الاهتهاٗاث الجؿُمت في الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاويَٓ ،ض اؾخثىذ ألامم اإلاخدضة الٓىة الهؿ٘غٍت نً ؾغٍٔ مجلـ
ألامً للخُاف نلى الؿلم وألامً الضولُحن.

1

ً
ً
لٙل ْاهىن آلُاث لخؿبُٓه لُسغج بلى الىىع وٍطبذ مؿبٓا َهلُا نلى ؤعع الىاْو وٍسغج مً بؾاع الخؿاباث
الغهاهت وٍطبذ خحز الخىُُظَٙ .ان مً ال بض مً وحىص آلُاث لخؿبُٔ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي الظي ًد٘م آلت الخغب،
وٍدمي ألاعواح البشغٍت وَهاْب مىتهُ٘ه بؿغّ ووؾاثل ضاعمت جدىاؾب وحجم الاهتهإ الخاضلٖ .ما ؤن اجُاُْاث
حىُِ وبغوجىٗىليها الاغاَُان جػمىذ بلؼام وغو الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مىغو الخؿبُٔ وْذ الؿلم واإلاغاْبت نلى
جؿبُٓه ونضم اهتهاٖه وْذ الخغب.
-1-4اإلاحكمت الجىائيت الدوليت ودوزها في جطبيق القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في فلظطين
جدٓٓذ َ٘غة بوشاء اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت مؿلو الدؿهُيُاث وبهض انهُاع الثىاثُت الٓؿبُت وبغوػ الىكام
ألاخاصي الٓؿبُت ،خُث ٖثرث الجزناث الهغُْت والٓىمُت التي ؤصث بلى خغوب مإؾاوٍت عآَها ؤنما ٛوخشُت ،وْخل
وحهظًب ونملُاث بباصة يحر مؿبىْت .اجسظ مجلـ ألامً ْغاعًٍ هامحن بسطىص الجغاثم اإلاغج٘بت في ٗل مً
ًىيىؾالَُا وعواهضا ،خُث ًٓط ي الٓغاع ألاو ٛعْم " "827لهام  1993بةوشاء اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت إلاداٖمت
اإلاؿاولحن نً الاهتهاٗاث الجؿُمت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،اإلاغج٘بت في ؤعاض ي ًىيىؾالَُا الؿابٓت مىظ نام .1990
وْض امخض ازخطاص هظه اإلاد٘مت لِشمل الاهتهاٗاث الجؿُمت إلاهاهضاث حىُِ ألاعبو لهام  ،1949ومسالُت ْىاهحن
وؤنغاٍ الخغب ،وؤلاباصة الجمانُت والجغاثم غض ؤلاوؿاهُت .ؤما الٓغاع الثاوي عْم " "955لهام َ 1994هى الٓغاع
الخاص بةوشاء اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت إلاداٖمت اإلاؿاولحن نً حغاثم ؤلاباصة الجمانُت ،والجغاثم غض ؤلاوؿاهُت
ً
واهتهاٗاث اإلااصة " "3اإلاشترٖت مً مهاهضاث حىُِ لهام  1949والبروجىٗى ٛؤلاغافي الثاوي ،هكغا لؿبُهت الجزام في
ً
ً2
عوهضا الظي ٌهخبر هؼانا صازلُا.
ًخدٓٔ الٓػاء نلى اهتهاٗاث الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاؿخمغة واإلاتزاًضة نً ؾغٍٔ بوشاء مد٘مت صولُت
صاثمتًٙ ،ىن لها ازخطاص مداٖمت مىتهٙي الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومجغمي الخغب والجغاثم غض ؤلاوؿاهُت وٗاَت
الجغاثم الضولُت التي حؿخىحب الهٓابَٙ .ان بوشاء اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت مً ؤهم مغاخل جؿىع الٓاهىن
الضولي الجىاجيَٙ ،ل هكام ْاهىن ال بض مً ؤن ًٙىن له حهاػ ْػاجي صاثم ومؿخٓل ًػمً اخترام اخٙامه وٍدضص
اإلاؿاولُت ججاه مسالُخه والخغوج نىه .ؾلبذ الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة بٓغاعها عْم " "260في الخاؾو مً
1

بوجلٌل نبٌل ،وبوعنانً ٌاسٌن .عوارض تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً (جامعة عبد الرحمن مٌرة-بجاٌة رسالة ماجستٌر ،)2012\2013
.41-35
2
بصائر علً البٌاتً .آلٌة عمل المحاكم الجنائٌة الدولٌة.251-250 ،2004 ،

مجلت العلىم الظياطيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مازض/آذاز  -2021اإلاسكص الدًمقساطي العسبي  .بسلين اإلااهيا

468

ً
" القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في النزاعاث الدوليت اإلاظلحت" فلظطين همىذجا"

أ.هالت محمىد طه دودًً

صٌؿمبر  1948مً لجىت الٓاهىن الضولي ،صعاؾت بمٙاهُت بوشاء مد٘مت صولُت إلاداٖمت مغج٘بي حغاثم الخغب جابهت
إلاد٘مت الهض ٛالضولُت ،وفي الهام  1950ؤْغث بةمٙاهُت بوشاء اإلاد٘مت وفي الهام الخالي ْضمذ اللجىت مؿىصة
جػمىذ هكام اإلاد٘مت وؤوضذ ؤن جىغو اإلاد٘مت خحز الخىُُظ ،بمىحب اجُاُْت صولُت جغناها ألامم اإلاخدضة .زم
ؤضضعث الجمهُت الهامت بهض نضة صعاؾاث إلوشاء اإلاد٘مت الٓغاع عْم " "160\25في الهام  ،1998ونٓض ماجمغ ألامم
اإلاخدضة الضبلىماس ي إلوشاء اإلاد٘مت الضولُت الجىاثُت ،واهخهى اإلااجمغ الظي نٓض بمشاعٖت  167صولت و 17مىكمت
خٙىمُت و 237مىكمت يحر خٙىمُت ،بخطىٍذ  160صولت إلوشاء اإلاد٘مت في خحن ناعغذ بؾغاثُل والىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٘ت وصو ٛؤزغي بوشاء اإلاد٘مت ،وجم بْغاع هكام عوما ً
بىاء نلى هظا الخطىٍذ في الؿابو نشغ مً حىالي 1998
وصزل خحز الخىُُظ في الهام .2002

1

وغهذ اللجىت الىؾىُت الهلُا ؤولىٍاث وؾىُت للخىحه بلى مد٘مت الجىاًاث الضولُت بٓػُتي الهضوان نلى
ً
ْؿام يؼة وْػُت الاؾدُؿان ،وْض ؤضضع الغثِـ الُلؿؿُني"ؤبى ماػن" مغؾىما لهام  2015بشإن حشُ٘ل اللجىت
الىؾىُت الهلُا للمخابهت مو مد٘مت الجىاًاث الضولُت ،وٗاهذ ْػُت ألاؾغي الُلؿؿُيُحن في سجىن الاخخالٛ
الاؾغاثُلي مً الٓػاًا اإلاهمت ،ومً الػغوعي اصعاحها غمً اإلالُاث التي ًجب الخىحه بها بلى اإلاد٘متٌ .هخبر اهػمام
َلؿؿحن بلى هكام عوما مً ؤهم الخٓىّ التي خطلذ نليها َلؿؿحن مً ؤحل بخالت الجغاثم الضازلت في ازخطاص
ً
اإلاد٘مت بلى مضعي نام اإلاد٘مت ،وؤضضع الغثِـ الُلؿؿُني "ؤبى ماػن" مغؾىما بدشُ٘ل اللجىت الىؾىُت الهلُا إلاخابهت
الهالْت مو اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت.

2

حهخبر ْػُت ألاؾغي مً الٓػاًا الهامت وطاث ألاولىٍت لىغهها ؤمام اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت ،خُث جٓىم
خٙىمت الاخخال ٛالاؾغاثُلي بخجغٍض ألاؾغي مً ضُتهم الٓاهىهُت والشغنُت ٖإؾغي خغٖت جدغع وؾني ،ولِؿىا
اعهابُحن او مجغمحن ،وجٓىم خٙىمت الاخخال ٛالاؾغاثُلي بؿً حشغَهاث نىطغٍت بدٔ ألاؾغي والتي جسالِ الٓاهىن
الضولي واجُاُْاث حىُِ ،وال جلتزم بخؿبُٔ هظه الاجُاُْاث نلى ألاؾغي ؾىاء الهؿ٘غٍحن بمىحب اجُاُْت حىُِ
الثالثت ،ؤو اإلاضهُحن بمىحب اجُاُْت حىُِ الغابهتٖ .ما جُغع خٙىمت الاخخال ٛالاؾغاثُلي نلى اإلاهخٓلحن صَو
حهىٍػاث لطالح الجىىص واإلاؿخىؾىحن ،وحهغغهم نلى مداٖم نؿ٘غٍت اؾغاثُلُت ،وجىته ٚخٙىمت الاخخال ٛألانغاٍ
واإلاىازُٔ الضولُت َخٓىم بخهظًب ألاؾغي وانخٓا ٛألاؾُا ٛوالانخٓا ٛؤلاصاعي والخغمان مً الؼٍاعاث ،باإلغاَت بلى
نضم اخخىاء الدشغَهاث الاؾغاثُلُت نلى ؤًت ْىاهحن جضًً اعجٙاب حغاثم الخغب ؤو حغاثم غض ؤلاوؿاهُت .وبالخالي
َالخىحه بٓػُت ألاؾغي بلى اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت ٌهني الخدغع مً اؾخمغاع الخػىم إلاىكىمت الٓىاهحن وألاوامغ

1

عزي عمر .آلٌات تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً (جامعة ابً بكر بلقاٌد -رسالة ماجستٌر .40-39 ،)2015\2014
2
رامً كمال فاٌز النحال .مدى تطبٌق القانون الدولً االنسانً سٌاسٌا ً تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة (جامعة االزهر-غزة-رسالة ماجستٌر .83 ،)2018
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ً
الهؿ٘غٍت الاؾغاثُلُت ،واهطاَا لخٔ الظًً انخضي نليهم بشٙل حهؿُي زال ٛالانخٓا ،ٛومداولت لغصم خٙىمت
الاخخال ٛومؿاوليها وٍطبدىن في مغمى اإلاؿاءلت الضولُت.

1

ً
جسخظ اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت بمهاْبت مغج٘بي الجغاثم الضولُت التي حهخبر اهتهاٗا للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
وهي حغاثم الخغب ،والجغاثم غض ؤلاوؿاهُت ،والهضوان ،وؤلاباصةٖ ،ما وعص في هظ اإلااصة " "5مً الىكام ألاؾاس ي
للمد٘مت الجىاثُت الضولُت .بالغيم مً ؤن اإلاد٘مت الجىاثُت الضولُت ؤوشإث إلاداٖمت مجغمي الخغب ،واإلاؿاولحن نً
الاهتهاٗاث الطاعزت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بال ؤنها ؤزبدذ نضم مطضاُْتها في الهضوان ؤلاؾغاثُلي نلى ْؿام يؼة
نام  ،2009خُث اعج٘بذ بؾغاثُل ؤبشو حغاثم الخغب وحغاثم ؤلاباصة والجغاثم غض ؤلاوؿاهُت ،واؾتهضَذ اإلاضهُحن
بشٙل مباشغ زال ٛنملُاث الٓطِ ٖما اؾتهضَذ مغاٖؼ ألاوهغوا التي جدخىي نلى اإلاؿانضاث ؤلاوؿاهُت مً ؤصوٍت
ٍ
ويظاءٖ ،ما ْطُذ اإلاضاعؽ الخابهت لها مسلُت الهضًض مً الشهضاء والجغحى .وٗان ْض شهض نلى هظه الجغاثم
والاهتهاٗاث ممثل ألاوهغوا في ْؿام يؼة ،ونٓب اهتهاء الخغب عؤي ؾ٘غجحر نام ألامم اإلاخدضة "بان ُٖمىن" بىُؿه
ً
مٓغاث ألامم اإلاخدضة التي جم ْطُها نٓب ػٍاعة جُٓضًت للٓؿام ،بال ؤهه لم ًُ َد َغٕ ؾاٖىا مً ْبل اإلاضعي الهام وال
مجلـ ألامً الظي َشل في جىُُظ ْغاع وِْ الهضوان الظي ؤضضعه في الثاوي نشغ مً ًىاًغ  ،2009والظي عَػذ
اؾغاثُل جؿبُٓه .وبالغيم مً ٗل الخٓاثٔ الىاضخت والشٙاوي والخٓاعٍغ واإلاهلىماث والٓغاعاث التي ْضمذ بلى اإلاضعي
ً
الهام للمد٘مت الجىاثُت الضولُت ،بال اهه لم ًدغٕ ؾاٖىا ججاه ْاصة اؾغاثُل اإلاتهمحن باعجٙاب حغاثم خغب وحغاثم
غض ؤلاوؿاهُت ،ولم ًغَو مظٖغة انخٓا ٛبدٔ ؤي مً ْاصة اؾغاثُل.

2

اعج٘بذ اؾغاثُل حغاثم خغب غض الُلؿؿُيُحن مىظ اخخاللها لألعع الُلؿؿُيُت وختى ًىمىا هظآَ ،خلذ
وشغصث وؤؾغث واؾخسضمذ ٗاَت ؤشٙا ٛالهىِ غض الُلؿؿُيُحن واهته٘ذ ٗل الٓىانض ؤلاوؿاهُت .وْض نغٍ مُثاّ
مد٘مت هىعمبرج الهؿ٘غٍت الضولُت لهام  1945حغاثم الخغب بإنها "اهتهاٗاث ْىاهحن الخغب وؤنغاَها ،بما في طلْ ٚخل
مضهُحن في ؤعع مدخلت ؤو بؾاءة مهاملتهم ؤو ببهاصهم؛ ْخل ؤؾغي خغب ؤو بؾاءة مهاملتهم؛ ْخل عهاثً؛ ؾلب ملُ٘ت
ً 3
زاضت؛ والخضمحر يحر الػغوعي نؿ٘غٍا".
جٓىم اؾغاثُل مىظ اخخاللها ألاعع الُلؿؿُيُت بةحغاءاث نؿ٘غٍت حهؿُُت ْاؾُت نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت
وؾٙانهاٖ ،ما جغَؼ حمُو الٓغاعاث الضولُت الطاصعة نً هُئت ألامم اإلاخدضة واإلاىكماث الضولُت ألازغي ،وْغاعاث
مجلـ ألامً الضولي زاضت الٓغاع عْم " "242الظي ؤٖض نلى نضم حىاػ الاؾدُالء نلى ألاعع بالخغب ،وٍضنىا ْىاث
الاخخال ٛالاؾغاثُلُت بلى الاوسخاب مً الاعاض ي الُلؿؿُيُت ،إلْامت الؿالم الهاص ٛوالضاثم في الشغّ ألاوؾـ.
واجبهذ اؾغاثُل ؾُاؾت الخؿهحر الهغقي نً ؾغٍٔ الٓخل وؤلاباصة والخهجحر وؤلابهاص وؤلاْطاء ،والتي حهخبر مً ؤبشو
1

عٌسى قراقع .األسرى ومحكمة الجناٌات الوطنٌة ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة-وفا ،تارٌخ النشر ،27\1\2021
./https://info.wafa.ps
2
غنٌم قناص المطٌري .آلٌات تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً (جامعة الشرق األوسط-رسالة ماجستٌر .91-81 ،)2010\2009
3
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ً
" القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في النزاعاث الدوليت اإلاظلحت" فلظطين همىذجا"

أ.هالت محمىد طه دودًً

ً
الجغاثم ؤلاوؿاهُت وؤٖثرها حؿامت وْض اعج٘بذ ما ًٓاعب  57مجؼعة بدٔ الُلؿؿُيُحن ،مً ؤْص ى شماَ ٛلؿؿحن
بضم باعص صون ؤي مؿاءلت.
في الؿىؿىعة بلى حىىب اإلاجض ٛوبئر الؿبوْ ،خلذ َيها آالٍ ألابغٍاء الُلؿؿُيُحن وؤنضمتهم ٍ
وحؿعى اؾغاثُل لخؿبُٔ "هكغٍت البضًل الطهُىهُت في َلؿؿحن" مً ؤحل اَغاى َلؿؿحن مً شهبها الُلؿؿُني وحلب
يهىص الهالم مٙانهم.

1

-2-4دوز محكمت العدل الدوليت في جىفير قىاعد القاهىن الدولي ؤلاوظاوي
وشإث مد٘مت الهض ٛالضولُت بانخباعها الجهاػ الٓػاجي الغثِس ي في ألامم اإلاخدضة ،ووقُُتها حؿىٍت الخالَاث
بحن الضو ٛاإلاخىاػنت وٍجىػ لها جٓضًم آع ًاء اؾدشاعٍت ،بسطىص ؤي ْػُت ْاهىهُت حهغع نليها مً مجلـ ألامً ؤو
الجمهُت الهامت وؤي َغم مً َغوم اإلاىكمت الضولُت .وجىظ اإلااصة " "65مً الىكام ألاؾاس ي للمد٘مت ،ؤهه "ًجىػ
ً
ً
ً
اؾدشاعٍا بشإن ؤي مؿإلت ْاهىهُت ً
بىاء نلى ؾلب ؤي هُئت ْض جٙىن مسىلت مً ْبل ؤو وَٓا
للمد٘مت ؤن حهؿي عؤًا
إلاُثاّ ألامم اإلاخدضة لخٓضًم مثل هظا الؿلب" .وحشحر اإلااصة " "96مً اإلاُثاّ ؤهه باإلغاَت بلى مجلـ ألامً والجمهُت
الهامتً ،جىػ لهُئاث ألامم اإلاخدضة ألازغي والىٗاالث اإلاخسططت ؤن جؿلب آعاء اؾدشاعٍت بشإن مؿاثل ْاهىهُت جيشإ
في هؿاّ ؤوشؿتها.

2

وٗان مً ؤهم الٓػاًا التي ْضمذ َيها مد٘مت الهض ٛالضولُت عؤيها الاؾدشاعي بشإن جىُُظ ْىانض الٓاهىن
الضولي ؤلاوؿاويْ ،ػُت ألاوشؿت الهؿ٘غٍت وشبه الهؿ٘غٍت بحن هُٙاعايىا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ،وجػمىذ
اإلااصة " "3اإلاشترٖت الجُاُْاث حىُِ ألاعبهت لهام  ،1949بهؼ الٓىانض التي ًجب جؿبُٓها في الجزاناث اإلاؿلخت يحر
ً
الضولُت وَشٙل جؿبُٔ هظه الٓىانض نلى الجزاناث الضولُت خضا ؤصوى بمهؼ ٛنً جؿبُٔ ؾاثغ الٓىانض الٓاهىهُت التي
جغعى هظه الجزاناث ،وبالخالي َةن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ملؼمت باخترام الاجُاُْاث ونضم حصجُو ألاشخاص
والجماناث اإلاشترٖت في الجزام نلى اهتهإ ؤخٙام اإلااصة الثالثت ،نلى انخباع ؤن هظا الالتزام مؿخمض مً اإلاباصت الهامت
للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي .وؤٖضث مد٘مت الهض ٛالضولُت في عؤيها الاؾدشاعي الطاصع بخاعٍش  ،8\7\1996خىٛ
مشغونُت التهضًض باؾخسضام ؤو اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍت بؿلب مً الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة ،نلى اهؿباّ
مباصت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي نلى ٗل ما ًدضر مً تهضًض باألؾلخت الىىوٍت ؤو اؾخسضامها ،خُث الخكذ بإن
ألاؾلخت الىىوٍت ازترنذ بهض ؤن ٗاهذ ْىانض ومباصت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؾاعٍت نلى الجزاناث اإلاؿلخت،
وانخبرث مبضؤ الخمُحز ؤو ٛاإلاباصت ألاؾاؾُت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وبالخالي ًمىو اؾخسضام ألاؾلخت التي ال حؿخؿُو
الخمُحز بحن ألاهضاٍ اإلاضهُت والهؿ٘غٍت ،بال ان مد٘مت الهض ٛالضولُت لم جٓغ بإن الؿالح الىىوي ًخهاعع مو هظا
اإلابضؤ.

3

1

ماٌا الدباس وجاسم زكرٌا .القانون الدولً اإلنسانً (الجامعة االفتراضٌة السورٌة .161-158 ،)2018
Mahasen M. Aljaghoub. The Advisory Function of the International Court of Justice 1946-2005 (Berlin 2006),
1.
3
صدٌقً سامٌة .إسهامات محكمة العدل الدولٌة فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً (مجلة دراسات وأبحاث .6-5 ،)2018
2
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ً
" القاهىن الدولي ؤلاوظاوي في النزاعاث الدوليت اإلاظلحت" فلظطين همىذجا"

أ.هالت محمىد طه دودًً

اشخمل الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي نلى الهضًض مً آلالُاث التي جػمً خماًت ؤلاوؿان َترة الجزاناث اإلاؿلخت،
ً
ٖما ًُغع التزاماث إلاداعبت ؤي اهتهإ لٓىانض الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وْض زطظ حؼءا مً ؤخٙامه إلاٙاَدت ؤي
ً
اهتهإ ،اهؿالْا مً مبضؤ الهٓاب الظي ٌهخبر غمً ؤي هكام ْاهىوي َالجؼاء ٌهخبر بمثابت عاصم وٍٓلل مً وؿبت
الجغٍمت.

1

ؤجاخذ اجُاُْت َُِىا لٓاهىن اإلاهاهضاث لهام  1969للضو ٛاللجىء بلى مد٘مت الهض ٛالضولُت ،بسطىص ما
ًيشإ مً مىاػناث في اإلاؿاثل الٓاهىهُت التي جخهلٔ باهتهإ الٓىانض آلامغة في الٓاهىن الضولي ونغغها نلى اإلاد٘مت
صون اشتراؽ مىآَت ألاؾغاٍ اإلاخىاػنت ،وحهخبر اإلاباصت الهامت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً الٓىانض آلامغة اإلاخُٔ نليها
ً
بحن الٓػاء الضولي والُٓهْ .ض ًٙىن ؤلانالن الظي جطضعه الضو ٛبٓبى ٛالىالًت الجبرًت للمد٘مت مؿلٓا ،وْض ٌهلٔ
نلى شغؽ الخباص ٛمً حاهب نضة صو ٛؤو صو ٛمهُىت وْض ًُٓض بُترة مهُىت ،وْض جٙىن ؤخض الجزاناث ًخهلٔ بمباصت
الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وبظلً ٚمً٘ للمد٘مت ؤن جُطل َيها نلى هدى ٌؿمذ بخؿىع هظا الُغم مً َغوم الٓاهىن
الضولي ،ومً ألامثلت نلى طل ٚؤشاعث اإلاد٘مت بلى ْػُت مػُٔ "ٗىعَى" بلى الانخباعاث ؤلاوؿاهُت ،التي ًجب نلى
ألاؾغاٍ مغاناتها.
-3-4

2

السأي الاطدشازي إلاحكمت العدل الدوليت فيما ًخص جداز الفصل العىصسي
-4-4آلاثاز القاهىهيت الىاشئت عً حشييد جداز الفصل العىصسي على ألازاض ي الفلظطيييت اإلاحخلت
ْامذ مد٘مت الهض ٛالضولُت بةضضاع آعاء اؾدشاعٍت في ال٘ثحر مً الٓػاًا التي جخهلٔ بالٓاهىن الضولي

ؤلاوؿاوي ،وٗان مً بحن هظه آلاعاء الاؾدشاعٍت عؤيها الاؾدشاعي َُما ًخهلٔ بٓػُت حضاع الُطل الهىطغي ،الظي
َ
ْامذ الخٙىمت الاؾغاثُلُت ببىاثه نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت والظي ٌشٙل اهتهاٗا للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وْض ؤْغ
حمُو ْػاة اإلاد٘مت الخمؿت نشغ بطالخُت اإلاد٘مت باالزخطاص ،زم اهخٓلذ اإلاد٘مت لبدث مىغىم الُخىي
ً
وْغعث نضم مشغونُت حضاع الُطل الهىطغي بانخباعه ًىته ٚالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وْض ؤًض الٓغاع "ْ "14اغُا
مً الخمؿت نشغ ْاض ي.

3

ً
انخمضث الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة في ٗ 8اهىن ألاو\ٛصٌؿمبر ْ ،2003غاعا ؤشاعث َُه بلى اإلااصة " "65مً
الىكام ألاؾاس ي للمد٘متَ ،ؿلبذ نلى وحه الؿغنت بلى مد٘مت الهض ٛالضولي بضضاع َخىي بشإن "ما هي آلازاع
الٓاهىهُت الىاشئت نً حشُِض الجضاع الظي جٓىم اؾغاثُل ،الؿلؿت الٓاثمت باالخخال ،ٛبةْامخه في ألاعع الُلؿؿُيُت
اإلادخلت ،بما في طل ٚفي الٓضؽ الشغُْت وخىلها ،نلى الىدى اإلابحن في جٓغٍغ ألامحن الهام ،وطل ٚمً خُث ْىانض

1حال أمحد حممد الدوري .اآلليات الدولية لتنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين (جملة الكتاب .33-33 ،3 ،)0202
 2علي خالد دبيس .دور حمكمة العلد الدولية يف ضمان االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين (أهل البيت عليهم السالم) ،العدد .333 ،73

3علي خالد دبيس .دور حمكمة العلد الدولية يف ضمان االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين (أهل البيت عليهم السالم) ،عدد .333-333 ،73
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ومباصت الٓاهىن الضولي ،بما في طل ٚاجُاُْت حىُِ الغابهت لهام  ،1949وْغاعاث مجلـ ألامً والجمهُت الهامت طاث
الطلت؟"

1

ً
ؤضضعث اإلاد٘مت َخىاها في حلؿت نلىُت نٓضث في  9جمىػ\ًىلُى  ،2004بإيلبُت " "14ضىجا َةن حشُِض
الجضاع الظي جٓىم اؾغاثُل الضولت الٓاثمت باالخخال ٛببىاثه ،في ألاعع الُلؿؿُيُت اإلادخلت بما في طل ٚالٓضؽ
الشغُْت وما خىلها ،والىكام اإلاغجبـ بهً ،خهاعع مو الٓاهىن الضولي،وؤن اؾغاثُل ملؼمت بىغو خض الهتهاٗاتها للٓاهىن
الضولي وملؼمت بىِْ ؤنما ٛحشُِض حضاع الُطل الهىطغي الظي ْامذ ببىاثه نلى ألاعاض ي الُلؿؿُيُت ،بما َيها
ً
ً
الٓضؽ الشغُْت وما خىلها َىعا ،وؤن جُ٘ ٚالهُٙل ؤلاوشاجي الٓاثم هىإ نلى الُىع ،وؤن جلغي َىعا ؤو جبؿل
ً
مُهى ٛحمُو الٓىاهحن الدشغَهُت واللىاثذ الخىكُمُت اإلاخطلت به ،وَٓا للماصة " "151مً هظه الُخىي .وؤن اؾغاثُل
ملؼمت بجبر ٗل ألاغغاع الىاججت نً حشُِض الجضاع في ألاعاض ي الُلؿؿُيُت اإلادخلت ،بما َيها الٓضؽ الشغُْت وما
خىلها.
ً
وبإيلبُت " "13ضىجا َةن حمُو الضو ٛملؼمت بهضم الانتراٍ بالىغو يحر الٓاهىوي اإلاترجب نلى حشُِض الجضاع،
ونضم جٓضًم الهىن واإلاؿانضة في ؤلابٓاء نلى الىغو الىاش ئ نً هظا الدشُِضٖ ،ما جخدمل حمُو الضو ٛألاؾغاٍ في
اجُاُْت حىُِ الغابهت اإلاخهلٓت بدماًت اإلاضهُحن وْذ الخغب لهام  ،1949مو اخترامها إلاُثاّ ألامم اإلاخدضة والٓاهىن
ً
ً
الضولي التزاما بغاَُا بُ٘الت امخثا ٛاؾغاثُل للٓاهىن ؤلاوؿاوي الضولي نلى الىدى الىاعص في الاجُاُْت .وبإيلبُت ""14
ً
ضىجا ًيبغي لألمم اإلاخدضة وال ؾُما الجمهُت الهامت ومجلـ ألامً الىكغ َُما ًلؼم مً بحغاءاث ؤزغي ،إلنهاء الىغو
يحر الٓاهىوي الىاجج نً حشُِض الجضاع والىكام اإلاغجبـ به مو اإلاغاناة الىاحبت لهظه الُخىي.

.5

2

الخاجمت

َغغذ ٖثرة الخغوب والجزاناث اإلاؿلخت وحىص ْاهىن ًسُِ مً وٍالث الخغب وٍػمً خٓىّ اإلاضهُحن
والُئاث اإلاؿخػهُت والتي ال حشاعٕ في الخغب بشٙل مباشغَ .جاء الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومهه مجمىنت مً
اإلاباصت والٓىانض التي ؤضبدذ غغوعٍت لخؿبُٓها في خا ٛوْىم هؼام مؿلحٖ ،ما ؤهه مً الىاحب اخترام هظه الٓىانض
واإلاباصت لخىُُظها نلى الىاْو وبال ؾدبٓى مجغص ْىاهحن م٘خىبت َٓـَ ،الٓىاهحن صون جىُُظها جطبذ ٗالجؿض بال
عوح .ومً واحب الجمُو الهمل نلى وشغ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي والخهغٍِ به ،واصعاحه غمً اإلاىاص الضعاؾُت في
ً
اإلاضاعؽ والجامهاث .ومً يحر اإلاغجح ؤن ججض ؤؾغاٍ الجزام ؾغٍٓا للمطالخت والؿالم والاؾخٓغاع صون اخترام اإلاباصت
ألاؾاؾُت للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

1تقرير حمكمة العدل الدولية  7آب \أغسطس 37-0223متوز\يوليو ( 0222األمم املتحدة-نيويورك .30 ،)0222
2نفس املرجع  ،ص ص .33-33
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يهضٍ الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بلى خماًت ألاعواح ونمل جىاػن بحن الانخباعاث ؤلاوؿاهُت والػغوعة الهؿ٘غٍت،
َهى ًغَؼ الٓىة الهؿ٘غٍت التي جدضر حًحراث صاثمت باإلاىؿٓت وجٙىن بؿغٍٓت مبالٌ َيها وٍغَؼ جضمحر اإلامخلٙاث التي
ال جسضم الهملُاث الهؿ٘غٍتَ ،الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٌهخبر ؤصاة لخماًت اإلاضهُحن وضىن ٖغامتهم وممخلٙاتهم ونضم
حشغٍضهم مً ؤعغهم والاؾدُالء نليهاَ ،هى ًغَؼ الاؾخسضام الهشىاجي للٓىة وٍضنىا بلى الػغوعة َٓـ.
ال ػالذ اؾغاثُل بلى الُىم جىته ٚالٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واجُاُْاث حىُِ ألاعبو بما ًسظ ألاعع
الُلؿؿُيُت وصون عاصمَ ،هي بلى الُىم جغج٘ب الجغاثم غض الُلؿؿُيُحن وجىته ٚخٓىْهم نلى مغؤي ومؿمو الهالم
صون جدغٍ ٚؾاًٖ ،وجدبو ؤبشو ؤؾالُب الكلم والخهظًب بدٔ ألابغٍاء الُلؿؿُيُحن ،وجغج٘ب حغاثم ْخل لألؾُاٛ
واإلاضهُحن وجدبو ؾُاؾت الايخُاالث وحهامل ألاؾغي بٓؿىة وجدبو مههم شتى ؤؾالُب الخهظًب ،باإلغاَت لهملُاث
الاحخُاح وجُجحر وهضم البُىث ،وجػُِٔ الخىاّ نلى الُلؿؿُيُحن ْضع اإلاؿخؿام .ال جؼا ٛآلاما ٛمهلٓت نلى اإلاد٘مت
الجىاثُت الضولُت في مداٖمت اؾغاثُل ومغج٘بي حغاثم الخغب والجغاثم ؤلاوؿاهُت وٗاَت الجغاثم ،لُىالىا نٓابهم
الجىاجي نلى ما ْامىا به مً اهتهإ ضاعر للٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
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The crime of embezzlement of public funds
An analytical comparative study between Libyan legislation and
international law

 ليبيا- طسابلض.  وليت الاكخصاد والػلىم الصياشيت.  أشخاذ مصاغد.  غبد الصالم يىوض زحيل.د
ترة ألازيرة التي مغث بها الضولت اللُبُت في ْلٟض اػصاصث هظه الجغٍمت في ال٢ الٗام و٫ حٗض حغٍمت الازخالؽ مً ؤزُغ حغابم الخٗضي ٖلى اإلاا:امللخص
٤ٞت مضي جىاٞاعن إلاٗغ٣اهىن اإلا٣ها اإلاكغٕ اللُبي والٚىاهين التي نا٣ هظه الضعاؾت حؿلُِ الًىء ٖلى ال٫ جداو٪ؿاص اإلاالي وؤلاصاعي والؿُاس ي لظلٟال
. مُٗاع صولي٦ ؿاصٟدت الٞا٩ُت الضولُت إلا٢اٟهظه الدكغَٗاث م٘ ما حاءث به الاج
بير م٘ ما حاءث به٦  إلى خض١ احؿا٥ هىا٪ظل٦ ُما ًسو حغٍمت الازخالؽٞ اعن٣اهىن اللُبي واإلا٣ بين ال٤ٞ جىا٥خُث جبين مً الضعاؾت إن هىا
اهىن الخُهير الظي حمض الٗمل٢ هظا و٪اهىن مً ؤًً ل٢ ان ؤهمها٧  ما قغٖه مً حكغَٗاث٫ين مً زالٟثر عصٕ يض اإلاسال٦ان اإلاكغٕ اللُبي ؤ٧ُت و٢اٟالاج
ير اإلاكغوٕ وهى ؤمغٚ ؿب٨بُل ال٢ ًهغ م٣ وؤوالصه ال٠ْ ػوحت اإلاى٫ير اإلابرعة في ؤمىاٚ اهىن إن الؼٍاصة٣مت الكٗب خُث ؤٖخبر هظا ال٨به بٗض خل مد
يرٚ غابً ؤلاصاهت والتي منها ؤن ؤي ػٍاصة٣ؿاص بئًجاص ما ٌؿمى بٟؿاص ٌؿهل إزباث حغابم الٟدت الٞا٩اهىوي مخميز إلا٢  هٓام٤ زل٫اًت ألاهمُت مً زالٚ في
. ـ٨ٗاؾض إال إطا ؤزبذ الٞ ٫ؿبه ما٦ غٍىت ٖلى٢ ت مِٗكخه وحٗخبر٣ٍبت َغ٢ مغا٫ الٗام جخطر مً زال٠ْمبرعة في صزل اإلاى
.ؿاصٟدت الٞا٩ُت الضولُت إلا٢اٟؿاص ؤلاصاعي – حغٍمت الازخالؽ – الاجٟ ال-  الٗام٠ْ اإلاى: اليلماث املفخاحيت

Abstract:
The crime of embezzlement is one of the most serious crimes of encroachment on public money, and
this crime has increased in the recent period that the Libyan state went through in light of financial,
administrative and political corruption. Therefore, this study tries to shed light on the laws drafted by the
Libyan legislator and the comparative law to find out the compatibility of these legislations with What was
brought by the International Convention against Corruption as an international standard.
As it was found from the study that there is a consensus between the Libyan and comparative law
with regard to the crime of embezzlement, as well as there is consistency to a large extent with what was
brought about by the agreement, and the Libyan legislator was the most deterrent against violators through
the legislations that he legislated, the most important of which was the law of where did you get this and the
purification law that froze Acting on it after dissolving the People's Court, as I consider this law that the
unjustified increase in the funds of the employee's wife and minor children is a form of illicit gain, which is of
utmost importance by creating a distinct legal system to combat corruption that facilitates the proof of
corruption crimes by finding the so-called evidence of incrimination, including: Any unjustified increase in
the income of a public employee is evident by observing his way of life and is considered evidence of his
gaining corrupt money unless it is proven otherwise.
Key words: public servant - administrative corruption - the crime of embezzlement - international
anti-corruption convention.
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امللدمت
بين الازخالؽ والؿغ٢ت ازخال ٝفي الٗىانغ وألاع٧ان ٞالؿغ٢ت ٦ما ٖغٞها ال٣اهىن هي ؤزض ما ٫الٛير صون
عياه ؤما الازخالؽ ٞهى الاؾدُالء ٖلى اإلاا ٫الٗام مً ٢بل مً ؤو٧ل إلُه ؤمغ إصاعجه واإلا٣هىص هىا هى اإلاىْ ٠الٗام
وبالخالي ٞاالزخالؽ في خ٣ُ٣خه ال ًسغج ًٖ ٧ىهه ؾغ٢ت.
وبالغٚم مً نضوع الٗضًض مً ال٣ىاهين والدكغَٗاث إلاىاحهت هظه الجغابم زالٞ ٫ترة الخمؿُيُاث جمثل في
٢اهىن الٗ٣ىباث وٞترة الؿخِىُاث ٧ان ال٣اهىن اإلاالي للضولت وفي ٞترة الؿبُٗيُاث ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ومىخه٠
ٖ٣ض الثماهُيُاث ٢اهىن الخُهير و٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا وٚيرها وهي ٢ىاهين جدؿم بالغصٕ ل٩ل مً ًسال ٠ههىنها
وبك٩ل زام ٢اهىن الخُهير و٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا والظي ًجٗل مً ؤي مىًْٓ ٠هغ ٖلُه ؤلازغاء هى متهم ختى ًثبذ
بغاءجه وٍى٣ل ٖبء ؤلازباث مً اإلاضعي إلى اإلاضعي ٖلُه ٖلى ٖ٨ـ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت التي جؤ٦ض ؤن ألانل في ؤلاوؿان
البراءة  .إال إهىا م٘ ٧ل هظا هالخٔ وبك٩ل الٞذ للىٓغ جٟش ي حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام في الجهاػ ؤلاصاعي للضولت
اللُبُت .وبالخالي ٞئن مك٩لت الضعاؾت جخلخو في مداولت الىنى ٫إلى مٗغٞت الخلل هل هى في الهُاٚت ال٣اهىهُت
ومؿخىي حىصتها ؤم ؤن هىا ٥ؤؾباب ؤزغي.
وبىاء ٖلُه جداو ٫هظه الضعاؾت البدث في هظه الدكغَٗاث ومً ؤحل طلٌٗ ٪خمض الباخث إلى وي٘ الدكغَ٘
اللُبي في م٣اعهت م٘ بٌٗ ال٣ىاهين الٗغبُت والاجٟاُ٢ت الضولُت إلا٩اٞدت الٟؿاص ٦مُٗاع صولي .
أوال أشباب اخخياز املىطىع ً :غح٘ ازخُاع اإلاىيىٕ مً َغ ٝالباخث إلى ٖضة ؤؾباب مً ؤهمها :
َ -1بُٗت ٖمل الباخث في الٟترة الؿاب٣ت في الجهاػ ؤلاصاعي واخخ٩ا٦ه ب٨ثير مً اإلاكا٧ل هخجذ ًٖ جضازل بٌٗ
الدكغَٗاث وما جغجب ًٖ طل ٪مً جضوي واضر في مؿخىي ألاصاء الٗام وجطخم الجهاػ ؤلاصاعي للضولت ب٩ل ُ٢اٖاتها
خُث ًغي الباخث بإنها ٧اهذ هدُجت الخلل في نُاٚت بٌٗ الدكغَٗاث.
 -2الخضوي الىاضر في مغجبت الضولت اللُبُت في الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت في عنض خاالث
الٟؿاص ومنها مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت
 - . 3قُىٕ وبك٩ل الٞذ للىٓغ ْاهغة الغقىة وازخالؽ ؤمىا ٫الضولت واؾخٛال ٫الىٟىط في الىْاب ٠الُ٣اصًت
والتي ًخم قٛلها صون الىٓغ إلى اإلاؤهالث ؤو الازخُاع للٟ٨اءاث بٗض ؤن ؤنبذ اإلاُٗاع الىخُض هى الىالء بض ٫مً الٟ٨اءة
والٟاٖلُت.
ثاهيا أىميت الدزاشت
جٓهغ ؤهمُت البدث في َبُٗت اإلاىيىٕ الظي وٗالجه وؤلاق٩الُت التي هُغخها وخُىٍت اإلاىيىٕ الظي جدىاوله وهى
صوع ال٣ىاهين والدكغَٗاث في الخض مً ْاهغة الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي والظي ٌٗخبر إلى و٢ذ ٢غٍب مً اإلاىيىٖاث التي
ًدغم مىا٢كتها ؤو الخُغ ١إليها٦.ما ج٨دؿب هظه الضعاؾت ؤهمُتها الٗلمُت في إنها مً الضعاؾاث ال٣لُلت حضا التي ؾىٝ
جدىاو ٫صوع ال٣ىاهين في الخض مً ْاهغة الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ٖلى مؿخىي الضولت اللُبُت وجدضًض مؿبباث هظه
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الٓاهغة والٗىانغ الغبِؿُت التي ؤصث إلى بغوػها بك٩ل واضر باإلياٞت إلى إبغاػ صوع هظه الدكغَٗاث في الخض مً
الٟؿاص .

ثالثا مشيلت الدزاشت :
ال ًسٟى ٖلى طو بهيرة إن حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام ؤنبدذ ْاهغة مً خُث الٓهىع وحغٍمت مً خُث
الؿلى ٥اإلاىدغ ٝو ٤ٞألاٖغا ٝالاحخماُٖت اإلاسالٟت لىهىم ال٣اهىن وجؼاًض وجيرتها في آلاوهت ألازيرة بالضولت اللُبُت
بؿبب ألاويإ الؿُاؾُت التي جمغ بها وجغهل الجهاػ ؤلاصاعي ًجٗل مً البدث في ال٣ىاهين التي قغٖها اإلاكغٕ اللُبي
إلاىاحهت هظه الجغابم والٗ٣ىباث اإلاترجبت ٖليها يغوعة ملخت ألي باخث ًداو ٫الىنى ٫إلى ؤؾباب جٟش ي هظا اإلاغى في
اإلاجخم٘ .ألامغ الظي ٌؿخىحب مٗه البدث في الىٓام ال٣اهىوي وما مضي ٞاٖلُت هظه ال٣ىاهين ومؿخىي نُاٚتها ق٨ال
ومىيىٖا بٗض م٣اعهتها بال٣اهىن اإلا٣اعن والضولي مً زال ٫الاجٟاُ٢ت الضولُت إلا٩اٞدت الٟؿاص ٦مُٗاع ًم ً٨الُ٣اؽ
ٖلُه.خُث حؿعى هظه الضعاؾت لئلحابت ٖلى الؿؤا ٫الغبِس ي الخالي:
* هل نا ٙاإلاكغٕ اللُبي مً الدكغَٗاث ما ًجٗل مً مداعبت هظه الجغابم ؤمغ مم ً٨؟وما مضي احؿا١
ال٣اهىن اللُبي في م٩اٞدت هظه الجغابم م٘ ال٣اهىن اإلا٣اعن وإلى ؤي مضي ً٣ترب ؤو ًدباٖض في هظا الكإن م٘ ال٣اهىن
الضولي واإلا٣اعن.
زابػا مىهج الدزاشت
ٌٛلب الخىحه الٗام في البدىر ألا٧اصًمُت الخضًثت اٖخماصها ٖلى مىاهج ٖضًضة صازل البدث الىاخض مً
ً
ؤحل إًها ٫ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت إلى الاؾخيخاج اإلاٗغفي ألا٦ثر اؾدُٗابا للٗلم واإلاٗغٞت وجىانال م٘ هظا الغؤي ؤٖخمض هظا
البدث ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الظي ًٓهغ في مسخل ٠مغاخل البدث و ٤ٞون ٠ص ٤ُ٢وجٟهُلي للخالت وهى ؤؾلىب مً
ؤؾالُب الخدلُل اإلاغج٨ؼ ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت خُث هخٗغٖ ٝلى الُغ ١التي جخم ٞيها هظه الجغابم و ٠ُ٦جهضي لها
اإلاكغٕ بال٣ىاهين الدكغَٗاث الغاصٖت باإلياٞت إلى اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي خُث ًه ٠الٓىاهغ ؤلاحغامُت ٦ما هي ومً
البضًهي ؤن ج ٘٣الاؾخٗاهت بال٣اهىن اإلا٣اعن في البدث طل ٪ؤن اإلا٣اعهت ق٩لذ مٟهال مً مٟانل الضعاؾت
خامصا أىداف الدزاشت :
تهض ٝهظه الضعاؾت إلى الخٗغٖ ٝلى صوع ال٣ىاهين والدكغَٗاث اإلاىٓمت للجهاػ ؤلاصاعي في الخض مً اهدكاع ْاهغة
الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي وطل ٪مً زال:٫
* الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الالتزام بخُبُ ٤ال٣ىاهين والدكغَٗاث اإلاىٓمت للىُْٟت.
* مٗغٞت ؤهم اإلاٗى٢اث التي جدض مً جُبُ ٤ال٣ىاهين والدكغَٗاث .
* الخٗغٖ ٝلى مضي احؿا ١الدكغَٗاث اإلادلُت في مداعبت الٟؿاص م٘ الاجٟاُ٢ت الضولُت .
* م٣اعهت الدكغَ٘ اللُبي م٘ الدكغَ٘ اإلا٣اعن في بٌٗ الضو ٫الٗغبُت .
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شادشا حدود الدزاشت:
الضعاؾت مدهىعة في الجاهب الىٓغي لجغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام ٦إخض حغابم الٟؿاص ونىعه اإلاجغمت
والٗ٣ىباث اإلا٣غعة لها في ال٣اهىن اللُبي واإلا٣اعن وفي اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص.
وجمثل الخضوص اإلاىيىُٖت في جدضًض آلالُاث ال٣اهىهُت التي عنضها اإلاكغٕ اللُبي إلاىاحهت هظه الجغابم وجُُ٣مها
والى٢ىٖ ٝلى مضي ٞاٖلُتها خُث جى٣ؿم الضعاؾت إلى مبدثين ً٩ىن ٖلى الىدى الخالي:

املبحث ألاوٌ :إلاطاز الدشسيعي لخجسيم الخخالس ألامىاٌ الػامت
إن دزاشت إلاطاز الدشسيعي واإلاؤؾس ي لجغٍمت الازخالؽ ًىُل ٤مً زال ٫جدلُل ومٗالجت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي
ويٗها اإلاكغٕ اللُبي والىاعصة في الدكغَٗاث الجىابُت والدكغَٗاث ؤلاصاعٍت والخىُٓمُت وزانت جل ٪ال٣ىاٖض الىاعصة في
٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت والٗ٣ىباث و٢اهىن الخُهير و٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا و٢اهىن الخضمت اإلاضهُت والبدخه
الخىُٟظًت.
املطلب ألاوٌ حسيمت اخخالس املاٌ الػام
حٗض حغٍمت ازخالؽ ألامىا ٫الٗامت مً ؤهم الجغابم التي خُٓذ باهخمام اإلاكغٕ و٢ض جؼاًضث ؤهمُت صعاؾت
هظه الجغٍمت بؿبب الخغُ٦ت الا٢خهاصًت التي حكهضها صو ٫الٗالم الُىم وجىؾ٘ صوع الضولت في اإلاجالين الا٢خهاصي
والاحخماعي ٞلم حٗض ٦ما في اإلااض ي صولت خاعؾت بل ؤنبذ صوعها الُىم ؤ٦ثر صًىامُُ٨ت وٞاٖلُت خُث ؤنبدذ حٗغٝ
بالضولت اإلاخضزلت  .وخؿب الُ٣ٟه الٟغوس ي لُىن صوجي الضولت ما هي إال خؼمت مً اإلاغا ٤ٞالٗامت حؿير ًٖ َغٍ٤
اإلاىْٟين الٗمىمُين الظًً ٢ض ً٩ىن مً م٣خًُاث ُ٢امهم بىُْٟتهم ؤن جىي٘ بين ؤًضيهم ؤمىاٖ ٫امت ؤو زانت ٞئطا
ؤزل اإلاىْ ٠بهظه ألاماهت والث٣ت التي ؤو٧لذ إلُه ؤنبذ مغج٨با لجغٍمت الازخالؽ  1وجٟترى حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام
ً
ؤن اإلاىًْ ٠دىػ ماال بؿبب وُْٟخه خُاػة ها٢هت ٣ُٞىم بخدىٍل هظه الخُاػة الىا٢هت إلى خُاػة ٧املت وطل ٪بالٓهىع
ً
ً
ً
ٖلُه بمٓهغ اإلاال ٪ألهه زان الث٣ت التي ؤوصٖذ ُٞه ولِـ بكغٍ ؤن ً٩ىن اإلااٖ ٫اما .ألهه ٢ض ً٩ىن ماال زانا ول٨ىه
ؾلم للمىْ ٠بؿبب وُْٟخه.وباإلياٞت إلى ما ؾب ٤حٗخبر حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام مً ؤهم الجغابم اإلاغجبُت بالٟؿاص
ؤلاصاعي ًٞال ٖلى اعجباَها بٗملُت ٚؿُل ألامىا ٫خُث ًخجه الخانلين ٖلى ألامىا ٫اإلاسخلؿت إلى إًضاٖها في البىى٥
ألاحىبُت وإٖاصتها بٗض طل ٪إلى البالص بهىعة مكغوٖت ؾىاء مً زال ٫الخهغٞاث الُٗيُت ؤو مً زال ٫ج٨غاع وحٗضص
٢ىىاث اإلاهاع ٝاإلادلُت والٗاإلاُت .

2

 1عيفة زلمد رضا .ادلوجهة اجلنائية العتداء ادلوظف على ادلال العام .دار النهضة العربية  .القاهرة 900@.م ص;
 2من اجلرائم اليت تعد أمواذلا زلال جلرمية غسيل االموال جرائم االجتار بادلخدرات جرائم االجتار بالرقيق  ,جرائم الفساد اإلداري وجرائم التهرب الضرييب وجرائم الرشوة
وسرقة ادلال العام وغهرها من اجلرائم اليت ص عليها قاصون رقم  9لسنة < 900م بشأن غسيل االموال يف ادلادة األوىل والثاصية .
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أوال حسيمت الاخخالس في الفله إلادازي
ٌٗغ ٝحاهب مً ال٣ٟه الازخالؽ بإهه " جدىٍل اإلاىْ ٠لخُاػجه الىا٢هت للما ٫الٗام اإلاؿلم إلُه بؿبب
وُْٟخه إلى خُاػة ٧املت والٓهىع ٖلُه بمٓهغ اإلاال1 ."٪وبهظا ٌكمل الازخالؽ ٧ل وكاٍ ماصي ً٣ىم به اإلاىٌْٗ ٠بر مً
زالله ٖلى هِخه اججاه اإلاا ٫الظي ًدىػه لخؿاب ٚيره لخمل٨ه ٦.ما ٖغٞه البٌٗ بإهه ؾُُغة اإلاىْ ٠الٗام ٖلى ما٫
مؿلم إلُه بؿبب وُْٟخه وجىحيهه ٖلى ٚير الٛغى اإلاسهو له بما ًد ٤٣الاٖخضاء ٖلى ؤهضا ٝؤلاصاعة الٗامت .2
وفي ال٣ٟه الٟغوس ي ٖغ ٝحغٍمت الازخالؽ بإهه " جدىٍل ؤو ازخالؽ ألامىا ٫الٗامت ؤو الخانت مً ٢بل
اإلاداؾب الٗمىمي واإلاىيىٖت بين ًضًه بؿبب وُْٟخه .وفي ال٣اهىن اللُبي ًخطر ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؤوعص حغٍمخين إخضاهما
حغٍمت الازخالؽ في اإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت وحغٍمت الاؾدُالء في اإلااصة  28مً طاث ال٣اهىن وهظا ما
ؾِخم جىيُده الخ٣ا  .وباإلا٣اعهت ما وعص في ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت وبين هو اإلااصة  230مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبي ,
ًخطر الٟغ ١حلُا في ؤن اإلاكغٕ ٢ض جىؾ٘ في مٟهىم اإلاىْ ٠الٗام ٦ما جىؾ٘ في مٟهىم اإلاا ٫الٗام في اإلااصة الثالثت مً
٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت

3

وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الازخالؽ ًخىاٞغ ٢اهىها في حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام إطا ٢ام اإلاىْ ٠الٗام
بئياٞت ما ٫الٛير إلي مل٨ه وٍخد ٤٣طل ٪ب٩ل ٗٞل ًهضع ًٖ الجاوي ً٨ك ًٖ ٠هِخه في حُٛير خُاػجه الىا٢هت للما٫
الٗام إلى خُاػة ٧املت وؤن ًخجه إلى اٖخباعه مملى٧ا له ٞاالزخالؽ لِـ ٗٞل ماصي مدٌ ولِـ مجغص هُت في هٟـ
الجاوي وإهما هى ٖمل مغ٦ب مً ٗٞل ماصي وهى الٓهىع ٖلى الش يء بمٓهغ اإلاال ٪حؿاهضه في طل ٪هُت صازلُت هي هُت
الخمل. 4 ٪
ثاهيا الصلىن إلاحسامي :
لُ٣ام حغٍمت الازخالؽ ال بض مً ُ٢ام الجاوي بيكاٍ ماصي ؤو ؾلى ٥ماصي مٗين ً٨ك ٠لىا بهىعة ٢اَٗت
ًٖ جدىٍل ألامىا ٫الٗامت ؤو الخانت مً الخُاػة الىا٢هت إلى الخُاػة ال٩املت والٓهىع ٖلى الش يء بمٓهغ اإلاال ٪ؤو
ناخب اإلال. ٪

أ -الشسوع في الاخخالس :جمغ ؤي حغٍمت بٗضة مغاخل ؤولى هظه اإلاغاخل مغخلت الخ٨ٟير والخسُُِ جم

جليها مغخلت الخدًير وهي ؾاب٣ت ٖلى الخىُٟظ ٞئطا بضؤث مغخلت الخىُٟظ وؤجم الجاوي ٗٞلخه بخد ٤٣هدُجتها وٗ٢ذ حغٍمت
جامت وإطا جسلٟذ الىدُجت ٞئهىا ه٩ىن بهضص حغٍمت قغوٕ والتي لها زالر ؤع٧ان  .ع ً٦ماصي ًخد ٤٣بضزى ٫الجاوي في
ألاٗٞا ٫اإلاىٟظة للجغٍمت وع ً٦مٗىىي باججاه ال٣هض هدى جد ٤ُ٣الىدُجت ؤلاحغامُت ختى ولى لم جخد ٤٣بٗض . 5
 1عيفة زلمد رضاء  .ادلواجهة اجلنائية العتداء على ادلال العام  .مرجع سابق .ص?80
 2صوفل على الدليمي .احلماية اجلنائية للمال العام  .دراسة مقارصة  .الطبعة الثاصية  .دار هومة للنشر اجلزائر  900= .م ص.980
 3تن ادلادة الثالثة من قاصون اجلرائم االقتصادية على ما يلي " يقصد باألموال العامة ىف تطبيق احكام هذا القاصون االموال ادلملوكة أو اخلاضعة إلدارة أو إشراف
إحدى اجلهات ادلذكورة ادلادة السابقة أو أي جهة أخرى ين القاصون على اعتبار أمواذلا من االموال العامة .
 4زلمد عيد الغريب  .شرح قاصون العقوبات  .القسم اخلاص  .الطبعة الرابعة  .دار النهضة العربية القاهرة 900: .م ص .989
 5علي محودة  .شرح قاصون العقوبات  .القسم اخلاص  .دار النهضة العربية القاهرة 900:.م ص . 8<0
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ب -الشسوط الىاحب جىافسىا في املاٌ محل الاخخالس  :ل٩ي ج٨خمل حغٍمت ازخالؽ اإلاىْ ٠الٗمىمي ومً في
خ٨مه لؤلمىا ٫الٗامت وحؿغي ٖلُه ؤخ٩ام الىمىطج ال٣اهىوي ًجب جىٞغ عابُت زانت بين مدل الازخالؽ وبين الىُْٟت
التي ًماعؾها الجاوي ُٞترجب ٖلى وحىصها وحىص وُ٢ام ازخالؽ اإلاا ٫الٗام ٢اهىها وباوٗضامها جىٗضم هظه الجغٍمت وج٣ىم
حغٍمت ؤزغي متى جىاٞغث ؤع٧انها ال٣اهىهُت وجخمثل هظه الغابُت في ؤن ً٩ىن اإلاا ٫اإلاسخلـ ٢ض ؾلم إلى اإلاىْ ٠بؿبب
وُْٟخه ومً جم ٞئهه ٌكترٍ لُ٣ام حغٍمت الازخالؽ ؤمغان ألاو ٫خُاػة اإلاىْ ٠للما ٫والثاوي ج٩ىن هظه الخُاػة بؿبب
وُْٟخه.
ثالثا حسيمت اخخالس املاٌ الػام في اللاهىن الليبي :
 -1حسيمت اخخالس املاٌ الػام وفم أحيام كاهىن الػلىباث الليبي ٖ:الج اإلاكغٕ اللُبي حغٍمت ازخالؽ
ألامىا ٫الٗامت في اإلااصة  230مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبي والتي حاء ههها ٖلى الىدى الخالي ٌٗ" :ا٢ب بالسجً ٧ل مىْ٠
ٖمىمي ً٩ىن في خُاػجه بد٨م وُْٟخه ؤو مهىخه ه٣ىص ؤو ؤي ما ٫مى٣ى ٫مً ؤمىا ٫ؤلاصاعة الٗامت ؤو ألاٞغاص وؤزخلؿها ؤو
ؤصعى ملُ٨تها ؤو مل٨ها لٛيره " وٍدبين مً هظا إن الجغٍمت جنهٌ ٖلى زالزت ؤع٧ان هي الغ ً٦اإلاٟترى وٍخمثل في نٟت
ً
الجاوي مدل الجغٍمت  ,والغ ً٦اإلااصي بإن ًًُ ٠ما ٫الٛير إلى مل٨ه وٍخد ٤٣طلٖ ٪مال بإن ًٓهغ ٖلى اإلاا ٫مٓهغ اإلاال٪
ً
وؤن ًخجه إلى اٖخباعه مملى٧ا له  ,باإلياٞت إلى الغ ً٦اإلاٗىىي وهى نىعة ال٣هض الجىاةي بٗىهغٍه مً ٖلم وإعاصة وٍجب
ؤن ً٩ىها م٘ ٧اٞت ٖىانغ الغ ً٦اإلااصي للجغٍمت.
 -2حسيمت اخخالس ألامىاٌ الػامت وفم أحيام كاهىن الجسائم الاكخصاديت:ههذ اإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم
الا٢خهاصًت ع٢م  2لصىت 79م ٖلى ؤهه " ٌٗا٢ب بالسجً مضة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث ٧ل مىْٖ ٠ام ؤزخلـ ؤمىالا
ٖامت ؤو ؤمىالا ألشخام مؿلمت إلُه بد٨م وُْٟخه ؤو ؤصعى ملُ٨تها ؤو مل٨ها لٛيره وج٩ىن الٗ٣ىبت خض الؿغ٢ت إطا
جىٞغث قغوَه " ولُ٣ام هظه الجغٍمت البض مً جىاٞغ زالر ؤع٧ان وهي :
السهن املفترض  :لُ٣ام الجغٍمت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت البض مً ؤن ً٩ىن
اإلاسخلـ مىْٟا ٖاما .
السهن املادي :لُ٣ام الغ ً٦اإلااصي لجغٍمت الازخالؽ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت
هي اججاه إعاصة الجاوي إلى ازخالؽ ألامىا ٫الٗامت اإلاؿلمت إلُه بد٨م وُْٟخه .
السهن املػىىي  :حغٍمت الازخالؽ حغٍمت ٖمضًت ال بض مً جىاٞغ ال٣هض الجىاةي لضي الجاوي  .وٍخد ٤٣ال٣هض
الجىاةي باججاه إعاصة الجاوي إلى جمل ٪اإلاا ٫والخهغُٞ ٝه ٖلى ؤؾاؽ إهه مملى ٥له م٘ ٖلمه بإهه مملى ٥لٛيره وإهه
ؾلم إلُه بد٨م وُْٟخه  ,وطل ٪ألن الازخالؽ مٗنى مغ٦ب مً ٗٞل ماصي هى الخهغ ٝفي اإلاا ٫ومً ٗٞل مٗىىي مً هُت
إياٖت اإلاا.٫
-3غلىبت حسيمت الاخخالس :حٗل اإلاكغٕ مً حغٍمت الازخالؽ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 27مً ٢اهىن الجغابم
الا٢خهاصًت حىاًت ٖ٣ىبتها السجً بما ال ً٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث وٖلى طلٞ ٪إهه و٣ٞا لل٣اٖضة الٗامت ل٣اهىن الٗ٣ىباث
(مادة ً )21جب ؤال جؼٍض ًٖ زمـ ٖكغة ؾىت .باإلياٞت إلى الٗ٣ىبت ألانلُت ؤقاع اإلاكغٕ إن هىا٣ٖ ٥ىبت ج٨مُلُت في
اإلااصة  35مً طاث ال٣اهىن وهي ٖ٣ىبت الٛغامت خضصها اإلاكغٕ بًُٗ٢ ٠مت الش يء اإلاسخلـ م٘ مهاصعة ؤو عص اإلابال ٜالتي
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جدهل ٖليها الجاوي بؿبب اعج٩ابه لجغٍمت الازخالؽ ٚ.ير ؤهه ًالخٔ إن ال٣ٟغة ألازيرة مً اإلااصة  27حغابم ا٢خهاصًت
ههذ ٖلى إهه " وج٩ىن الٗ٣ىبت خض الؿغ٢ت في ٗٞل الازخالؽ إطا جىٞغث قغوَه " ٖلُه متى جىٞغث قغوٍ خض الؿغ٢ت
في ٗٞل الازخالؽ ٞإهه ٌؿخٗاى ًٖ ٖ٣ىبت السجً بخُبُ ٤خض الؿغ٢ت " و٢ض بين ال٣اهىن ع٢م  148لصىت 72م بكإن
إ٢امت خض الؿغ٢ت والخغابت الكغوٍ الىاحب جىاٞغها لخُبُ ٤خض الؿغ٢ت خُث بُيذ اإلااصة ألاولى هظه الكغوٍ ٖلى
الىدى الخالي :
 ؤن ً٩ىن الجاوي ٖا٢ال ؤجم الثاهُت ٖكغ مسخاعا ٚير مدخاج ؤو مًُغ . ؤن ًإزظ اإلاا ٫زُٟت بيُت الخمل.٪ ؤن ً٩ىن اإلاا ٫اإلاؿغو ١مى٣ىال مملى٧ا للٛير ال ج٣ل ُ٢مخه ًٖ ٖكغة صًىاع  .هظا و٢ض بُيذ اإلااصة الثاهُت مًهظا ال٣اهىن خض الؿغ٢ت ٞىهذ ٖلى اهه " إطا جىٞغث الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الؿاب٣ت ٌٗا٢ب الؿاع ١خضا
بً ُ٘٣ضه الُمنى " وٍالخٔ إهه متى جىاٞغث خالت مً الخاالث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الثاهُت مً هظا ال٣اهىن ٞال
ًُب ٤خض الؿغ٢ت ؤٖماال إلابضؤ " صعء الخضوص بالكبهاث "
املطلب الثاوي حسيمت اخخالس ألامىاٌ الػامت في اللاهىن امللازن :

أوال اللاهىن املغسبي :
ههذ اإلااصة  224مً مجمىٖت ال٣اهىن الجىاةي اإلاٛغبي ٖلى ؤههٌٗ " :ض مىْٟا ٖمىمُا في جُبُ ٤الدكغَ٘
الجىاةي ٧ل شخو ُٟ٦ما ٧اهذ نٟخه ٌٗهض إلُه في خضوص مُٗىت بمباقغة وُْٟت ؤو مهىت ولى مؤ٢خت بإحغ ؤو صون ؤحغ
وَؿاهم بظل ٪في زضمت الضولت ؤو اإلاهالر الٗمىمُت ؤو الهُئاث ؤو اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت ؤو مهلخت طاث هٖ ٟ٘ام ".1
ومً هو هظه اإلااصة ًخطر إن الدكغَ٘ الجىاةي ٖمض إلى الخىؾ٘ في جدضًض مً ًماعؽ ؾلُت ٖامت ؤو ً٩ل ٠بىُْٟت
مغٖ ٤ٞام ؤو ًخىلى هُابت ٖمىمُت  .قإهه في طل ٪قإن اإلاكغٕ اللُبي ٞاإلاىْ ٠ال ًم ً٨اٖخباعه ٧اآلزغًٍ خُث ًيبغي ؤن
ًخُ٣ض بمجمىٕ مً الالتزاماث الخانت ولظلٞ ٪ئن اإلاكغٕ عٚبت مىه في إيٟاء الكغُٖت الجىابُت ٖلى اإلاٟهىم اإلاىؾ٘
لهٟت مىْ ٠ؤحى بخٗغًٍ ٠سال ٠جماما الخدضًض الًُ ٤الظي وعصث به طاث الهٟت في ال٣اهىن ؤلاصاعي ٞهظا ألازير
ٌكترٍ جىاٞغ ٖىانغ ؤؾاؾُت في الصخو ٧ي ٌٗخبر مىْٟا ٖمىمُا منها الضوام والاؾخمغاعٍت بمٗنى ج٣لض وُْٟت صابمت
زم صخت حُِٗىه  .ؤما الخٗغٍ ٠الجىاةي ٞال ٌكترٍ جىاٞغ هظه الٗىانغ وٍ٨خٟي بإن ًؤصي الصخو زضمت ٖامت ولى
٧اهذ ٖاعيت ومؤ٢خت بل ولى ٧اهذ نٟخه مُٗىها ٞيها بُٗب ماصام ٌٗمل باؾم الضولت ولخؿابها.
أما غلىبت ىرو الجسيمت ٣ٞض جًمً اإلاكغٕ اإلاٛغبي ؤلاقاعة إلى الهىع اإلاسخلٟت لجغٍمت الازخالؽ خُث ههذ
اإلااصة  241مً مجمىٖت ال٣اهىن الجىاةي ؤهه " ٌٗا٢ب بالسجً مً زمؿت إلي ٖكغًٍ ؾىت وبٛغامت مً زمؿت آال ٝإلى
مئت ؤل ٠صعهم ٧ل ٢اى ؤو مىْٖ ٠مىمي بضص ؤو ؤزخلـ ؤو ؤخخجؼ صون خ ٤ؤو ؤزٟى ؤمىاٖ ٫امت ؤو زانت ؤو

 1ادلادة ; 99من رلموعة القاصون اجلنائي ادلغريب .
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ؾىضاث ج٣ىم م٣امها ؤو حججا ؤو ٖ٣ىص ؤو مى٣ىالث مىيىٖت جدذ ًضه بم٣خط ى وُْٟخه ؤو بؿببها ".

1

ثاهيا في اللاهىن املصسي
ال ًسخل ٠ما حاء به اإلاكغٕ اإلاهغي ًٖ اللُبي ؤو اإلاٛغبي ُٞما ًسو حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام خُث جٟترى
ً
هظه الجغٍمت ؤن اإلاىًْ ٠دىػ ماال بؿبب وُْٟخه خُاػة ها٢هت ٣ُٞىم بخدىٍل هظه الخُاػة الىا٢هت إلى خُاػة ٧املت
ً
ً
وطل ٪بالٓهىع ٖلُه بمٓهغ اإلاال ٪ألهه زان الث٣ت التي ؤوصٖذ ُٞه ولِـ بكغٍ ؤن ً٩ىن اإلااٖ ٫اما .ألهه ٢ض ً٩ىن ماال
ً
زانا ول٨ىه ؾلم للمىْ ٠بؿبب وُْٟخه هو اإلاكغٕ ٖلى حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام في اإلااصة  112مً ٢اهىن
الٗ٣ىباث اإلاهغي ٖلُه جنهٌ الجغٍمت ٖلى زالزت ؤع٧ان وهي الغ ً٦اإلاٟترى وجخمثل في نٟت الجاوي خُث البض مً ؤن
جخىاٞغ نٟت زانت في مغج٨ب ازخالؽ اإلاا ٫الٗام اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن الٗ٣ىباث وهي نٟت اإلاىْ ٠الٗام ومدل
الجغٍمت وهى ما ٫وحض في خُاػة اإلاىْ ٠بؿبب وُْٟخه ؤي ًجب ؤن ًىحض اإلاا ٫في خُاػة اإلاىْ٢ ٠بل جد ٤٣الغً٦
اإلااصي في الجغٍمت .

2

أما غلىبت ىرو الجسيمت و٢ ٤ٞاهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي هى مً ههذ ٖلُه اإلااصة ٣ٖ112ىباث ؤهه " ٧ل مىْ٠
ٖام ؤزخلـ ؤمىالا ؤو ؤوعا٢ا ؤو ٚيرها وحضث في خُاػجه بؿبب وُْٟخه ٌٗا٢ب بالسجً اإلاكضص.
ثالثا  -حسيمت اخخالس ألامىاٌ الػامت وفم الاجفاكيت الدوليت مليافحت الفصاد :
وؿخٗغى ُٞما ًلي مضي مىابمت الدكغَ٘ اللُبي وم٘ ما حاء في بىىص الاجٟاُ٢ت الضولُت وبالخدضًض حغٍمت ازخالؽ
اإلاا ٫الٗام.
وبالىٓغ إلى ما جًمىه الٟهل الثالث مً اجٟاُ٢ت م٩اٞدت الٟؿاص جدذ ٖىىان "الخجغٍم وجُبُ ٤ال٣اهىن" اإلاىاص
مً  59-15والظي ًجغم ؤٗٞا ٫عقىة اإلاىْٟين الٗمىمُين اإلادلُين وعقىة اإلاىْٟين الٗمىمُين ألاحاهب في اإلاىٓماث
الضولُت والازخالؽ وجىػَ٘ ؤو ؾىء اؾخسضام اإلامخل٩اث الٗامت والىٟىط الخجاعي وؾىء اؾخٗما ٫الىْاب ٠وهى ؤلازغاء
ٚير اإلاكغوٕ مثل الغقىة في الُ٣إ الخام وازخالؽ ممخل٩اث الُ٣إ الخام وجدضًض مؿؤولُت ألاشخام ًٖ جل٪
الجغابم والٗ٣ىباث الجىابُت ؤو ٚير الجىابُت بما في طل ٪الٛغاماث اإلاالُت وجىؾُ٘ هُا٢ ١اهىن الخ٣اصم في خالت ٞغاع
الجىاة مً الٗضالت .3وهي إخضي ؤهم حغابم الٟؿاص بالىٓغ لآلزاع الؿلبُت اإلاالُت الىاحمت ٖنها خُث جمثل إهضاعا ألمىا٫
وممخل٩اث الضولت التي هي في طاث الى٢ذ مل ٪اإلاجخم٘٦ .ما ج٨مً زُىعتها في ؤنها حك٩ل يغبا مً يغوب زُاهت ألاماهت
للمىْ ٠التي ؤوصٖذ إلُه مً خُث جىلُه الىُْٟت ويغوعة الخٟاّ ٖلى ألامىا ٫واإلامخل٩اث التي ًً٘ ًضه ٖليها بد٨م
هظه الىُْٟت  4وجىو اإلااصة ( )17مً الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤن (حػخمد ول دولت طسف ما كد يلزم من جدابير حشسيػيت و جدابير أخسي
لخجسيم كيام مىظف غمىمي غمدا لصالحه ىى أو لصالح شخص أو هيان أخس باخخالس أو جبديد أي ممخلياث أو أوزاق أو أمىاٌ ماليت
 1ادلادة  9;8من رلموعة القاصون اجلنائي ادلغريب .
 :عيفة زلمد رضا  .ادلرجع السابق  .ص =:8
 3مؤمتر التحديات يف مكافحة الفساد Aدور اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد  .صيودذلي 9080.م
 4عوض زلمد  .اجلرائم ادلضرة بادلصلحة العامة .دار ادلطبوعات اجلامعية  .اإلسكندرية 8@?< .م.
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غمىميت أو خصىصيت أو أي أشياء أخسي ذاث كيمت غهد بها إليه بحىم مىكػه أو حصسيبها بشيل آخس) ًخطر مً الىو إن
الاجٟاُ٢ت ٢ض جىؾٗذ في هُا ١حغٍمت الغقىة باإلا٣اعهت م٘ حغٍمت الازخالؽ ٞالجغٍمت ألاولى ًغج٨بها ٧ل مىْٖ ٠ام
ؾىاء ٧ان وَىُا ؤم ؤحىبُا ؤم ٧ان مىْٟا صولُا في مؤؾؿت صولُت .ؤما حغٍمت الازخالؽ ٞال ج ٘٣إال مً جىاٞغث ُٞه نٟت
اإلاىْ ٠الٗام الىَني  . ِ٣ٞوٍخًمً الىمىطج ال٣اهىوي لجغٍمت الازخالؽ ألامىا ٫الٗامت الىاعصة في اإلااصة ( )17مً
الاجٟاُ٢ت ع٦ىين ماصي ومٗىىي وع ً٦مٟترى وهى نٟت اإلاىْ ٠الٗام وَكمل الغ ً٦اإلااصي ٖلى ٖىهغًٍ ؤولهما ٗٞل
الازخالؽ والثاوي مدل الازخالؽ وٍخمثل ٖىهغ الازخالؽ في ؤٗٞا ٫الازخالؽ في الاؾدُالء اإلا٣ترن بيُت الخمل ٪وهى ما
ٖالجخه اإلااصة  230مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبي و٦ظل ٪اإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ٦ما جم جىيُده ؾالٟا .
وفي ال٣اهىن اإلا٣اعن ًخٗل ٤الالتزام الىاعص باإلااصة  17مً الاجٟاُ٢ت بخجغٍم ُ٢ام اإلاىْ ٠الٗام بازخالؽ ؤو جبضًض
ؤي ممخل٩اث التي ٖهض بها إلُه بد٨م مىٗ٢ه ؤو حؿغٍبها بك٩ل آزغ .وهى طاث ما حغمخه ؤخ٩ام الٟهى 244 -241 ٫مً
ال٣اهىن الجىاةي اإلاٛغبي  ,و٦ظل ٪اإلااصة  112الٗ٣ىباث اإلاهغي مما ًض ٖلى ؤن هىا ٥احؿا ١بين ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت
وال٣اهىن اإلاٛغبي واإلاهغي .ؤما حغٍمت ازخالؽ ألامىا ٫الٗامت ٣ٞض ٖالجها اإلاكغٕ اللُبي في اإلااصة  230مً ٢اهىن
الٗ٣ىباث واإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت وفي هظا ال ًسخل ٠ما حاء به اإلاكغٕ اإلاهغي ًٖ اللُبي ؤو اإلاٛغبي
ً
ُٞما ًسو حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام خُث جٟترى هظه الجغٍمت ؤن اإلاىًْ ٠دىػ ماال بؿبب وُْٟخه خُاػة ها٢هت
٣ُٞىم بخدىٍل هظه الخُاػة الىا٢هت إلى خُاػة ٧املت وطل ٪بالٓهىع ٖلُه بمٓهغ اإلاال ٪ألهه زان الث٣ت التي ؤوصٖذ ُٞه
ً
ً
ن ً
ماال زانا ول٨ىه ؾلم للمىْ ٠بؿبب وُْٟخه  .وؤج ٤ٟاإلاكغٕ اإلاهغي
ولِـ بكغٍ ؤن ً٩ىن اإلااٖ ٫اما .ألهه ٢ض ً٩ى
واإلاٛغبي واللُبي ٖلى إن حغٍمت الازخالؽ جنهٌ ٖلى زالر ؤع٧ان وهى الغ ً٦اإلاٟترى والغ ً٦اإلااصي والغ ً٦اإلاٗىىي .
باإلياٞت إلى ما ط٦غ ؾالٟا ًم ً٨للباخث ؤن ًًُ ٠بٌٗ الى٣اٍ التي ًغي ٞيها احؿا ١بين ما حاء باالجٟاُ٢ت
وما قغٖه اإلاكغٕ اللُبي في مٗالجت حغابم ازخالؽ اإلاا ٫الٗام ومنها ما ًلي -:
 -1ههذ اإلااصة  8الفلسة  5مً الاجٟاُ٢ت ج٣ىم ٧ل صولت بىي٘ هٓم إللؼام ٧ل مىْ ٠باإلٞهاح ًٖ مهاصع
صزىلهم مً ؤوكُت زاعحُت واؾدثماعاث ٢ض جؤصي لخًاعب اإلاهالر م٘ وْابٟهم واإلاغاحٗت اإلاىخٓمت مً ٢بل ؾلُت
مُٗىت للمغاحٗت اإلاىخٓمت ألنى ٫اإلاىْٟين ومهالخهم اإلاالُت .
وٍخ ٤ٟم٘ طل ٪ما ؤوعصه اإلاكغٕ اللُبي في ٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا ع٢م  10لصىت 1993م بكإن الخُهير في اإلااصة ع٢م
 4والتي جىو ٖلى ما ًلي " ٖلى ٧ل مً ًسً٘ ألخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤن ً٣ضم زال ٫ؾخين ًىما مً جاعٍش حُِٗىه ؤو جىلُه
وُْٟت ؤو زضمت ٖامت ًٖ طمخه اإلاالُت وصمذ ػوحه وؤوالصه ال٣هغ ٖلى الىمىطج اإلاٗض لظلً ٪بين ُٞه ما ً٩ىن له ؤو لهم
في هظا الخاعٍش مً ؤمىا ٫زابخت ؤو مى٣ىلت و٦ظل ٪ما ٖلُه ؤو ٖليهم مً التزاماث مالُت "
 -2ههذ اإلااصة  20مً الاجٟاُ٢ت ُٞما ًخٗل ٤بالثراء ٚير اإلاكغوٕ ٖلى ؤن حٗخمض ٧ل صولت َغ ٝما ًلؼم مً جضابير
حكغَُٗت وجضابير ؤزغي لخجغٍم حٗمض مىْٖ ٠ام ؤلازغاء ٚير اإلاكغوٕ ؤي ػٍاصة مىحىصاجه ػٍاصة ٦بيرة ال ٌؿخُُ٘ حٗلُلها
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بهىعة مٗ٣ىلت ُ٢اؾا ٖلى صزله اإلاكغوٕ .1ؤما اإلاكغٕ اللُبي ٣ٞض ؤ٦ض مً زال٢ ٫اهىن ال٨ؿب الخغام و٢اهىن مً ؤًً
ل ٪هظا ٖلى ما ًلي جىو املادة ( )4مً ال٣اهىن ع٢م  3لصىت  70م بكإن ال٨ؿب الخغام بإهه ٌٗخبر ٦ؿبا خغاما ٧ل ػٍاصة
جُغؤ ٖلى الظمت اإلاالُت ألي مما حؿغي في قإنهم ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن إطا ٧اهذ هظه الؼٍاصة ال جدىاؾب م٘ اإلاىاعص اإلاالُت
إلا٣ضم ؤلا٢غاع ؤو مً ٌكملهم هظا ؤلا٢غاع وجىو اإلااصة ( )10مً طاث ال٣اهىن للمد٨مت ؤن جضزل في الضٖىي ؤي شخو
جغي ؤهه اؾخٟاص ٞابضة حضًت مً ال٨ؿب الخغام وطل ٪لُهضع الخ٨م بالغص في مىاحهخه وٍ٩ىن هاٞضا في خالت ب٣ضع ما
اؾخٟاص ولها إن جضزل ؤي شخو ؤقتر ٥م٘ اإلاضعي ٖلُه في ال٨ؿب الخغام ؤو جىاَإ ٖلى إزٟاء اإلاخدهل مىه اإلاهضع
ًد٨م ٖليهم مخًامىين بالغص  .وجىو اإلااصة ( )6مً ال٣اهىن ع٢م  10لصىت 93م بكإن الخُهير بإهه " ٌٗض ٦ؿب ٚير
مكغوٕ ٧ل ػٍاصة جُغؤ ٖلى الظمت اإلاالُت بٗض جىلي الىُْٟت ؤو ُ٢ام الهٟت متى ٧اهذ هظه الؼٍاصة ال جدىاؾب م٘ مىاعصه
ؤو مىاعص ػوحه ؤو ؤوالصه ال٣هغ وعجؼ ًٖ إزباث مكغوُٖتها " .وفي ال٣اهىن اإلا٣اعن ًخٗل ٤الالتزام الىاعص باإلااصة  23مً
الاجٟاُ٢ت بخجغٍم إبضا ٫اإلامخل٩اث ؤو إخالتها ؤو إزٟائها ؤو حُٛير َبُٗتها م٘ الٗلم بإنها مخدهلت مً حغابم ٞؿاص وججغٍم
اإلاؿاهمت في ؤي ٗٞل ٌك٩ل حغٍمت و٣ٞا لهظه الاجٟاُ٢ت  .هى ما حاء به الدكغَ٘ اإلاٛغبي ٣ٞض حغمذ طل ٪ؤخ٩ام ال٣اهىن
ع٢م  43-05اإلاخٗل ٤بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا . ٫وفي الدكغَ٘ اإلاهغي ههذ اإلاىاص  44مىسز و 45مً ٢اهىن الٗ٣ىباث
الاخخٟاّ باألقُاء اإلاؿغو٢ت ؤو اإلاخدهلت مً حىاًت ؤو حىدت ؤًا ٧ان مؿمى الجغٍمت متى ٧ان ٌٗلم الصخو ؤن هظه
ألاقُاء مخدهلت مً حغٍمت .
ومن ىرا هالحظ الاجفاق بين ما ؤوعصه اإلاكغٕ اللُبي في ٢اهىن الخُهير باإلااصة ع٢م  4والتي جىو ٖلى ما ًلي " ٖلى
٧ل مً ًسً٘ ألخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤن ً٣ضم زال ٫ؾخين ًىما مً جاعٍش حُِٗىه ؤو جىلُه وُْٟت ؤو زضمت ٖامت ًٖ طمخه
اإلاالُت وصمذ ػوحه وؤوالصه ال٣هغ ٖلى الىمىطج اإلاٗض لظلً ٪بين ُٞه ما ً٩ىن له ؤو لهم في هظا الخاعٍش مً ؤمىا ٫زابخت
ؤو مى٣ىلت و٦ظل ٪ما ٖلُه ؤو ٖليهم مً التزاماث مالُت  .وما ههذ ٖلُه الاجٟاُ٢ت في اإلااصة  8الفلسة  5ج٣ىم ٧ل صولت
بىي٘ هٓم إللؼام ٧ل مىْ ٠باإلٞهاح ًٖ مهاصع صزله مً ؤوكُت زاعحُت واؾدثماعاث ٢ض جؤصي لخًاعب اإلاهالر
م٘ اإلاغاحٗت اإلاىخٓمت ألنى ٫اإلاىْٟين ومهالخهم اإلاالُت .

املبحث الثاوي  :إلاطاز املىطىعي لجسائم الاخخالس
املطلب ألاوٌ  :الىظام اللاهىوي للىظيفت الػامت
يلصد بالىظام اللاهىوي للىُْٟت الٗامت هى مجمىٖت اإلاباصا وال٣ىاٖض التي جد٨م قؤون الىْاب٠
واإلاىْٟين .وفي إَاع هظا الىٓام جخ٣غع ُُٟ٦ت ازخُاع اإلاىْٟين وَغٍ٣ت حُُٗنهم وخ٣ى٢هم وجإصًبهم في خالت ؤلازال ٫بخل٪
الالتزاماث . 2
1ادلادة  90اإلثراء غهر ادلشروع  " Aتنظر كل دولة طرف ،رهنا بدستورها وادلبادئ األساسية لنظامها القاصوين ،يف اعتماد ما قد يلزم من تدابهر تشريعية وتدابهر أخرى
تعمد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع ،أي زيادة موجوداته زيادة كبهرة ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إىل دخله ادلشروع "  .اتفاقية األمم ادلتحدة
لتجرمي ّ
دلكافحة الفساد .
2

مليكة الصروخ  .العمل اإلداري  .مطبعة النجاح الدار البيضاء  .الطبعة األولى  2102 .م  .ص. 032
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ومً مىُل ٤إن الىُُْٟت الٗمىمُت حك٩ل الغ٦يزة ألاولى وحجغ ألاؾاؽ في جىُٓم الجهاػ ؤلاصاعي للضولت ٖلى
هدى ًخٗظع مٗه ُ٢اؽ صعحت ٞاٖلُت هظا الجهاػ بمٗؼ ًٖ ٫مضي ؾالمت ألاؾـ وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي ً٣ىم ٖليها
جىُٓم الىُْٟت الٗامت ُٞه  .وإطا ٧اهذ ٞاٖلُت الجهاػ ؤلاصاعي للضولت جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بدىُٓم الىُْٟت الٗامت ُٞه ,
ٞئن خضوص هظه الٟاٖلُت جخدضص بذجم اإلاهام التي ًىاٍ بهظا الجهاػ الُ٣ام بها ٞ ,ئطا ػاصث هظه اإلاهام وحكٗبذ مىاخيها
ا٢خط ى طل ٪يغوعة حٗضًل وحُٛير جىُٓم الىُْٟت الٗامت بما ًىا٦ب هظه الؼٍاصة وطل ٪الدكٗب .

ً
ً
ومً اإلاٗغو ٝؤن ل٩ل صولت هٓام للىُْٟت الٗامت وللمىْ ٠الٗام زام بها ًسخل٢ ٠لُال ؤو ٦ثيرا ًٖ ألاهٓمت

اإلا٣اعهت ،وهظا ؤصي إلى ازخال ٝالٗىانغ الالػم جىاٞغها في اإلاىْ ٠الٗام في ألاهٓمت الىُُْٟت اإلاسخلٟت مما ؤزاع هظا الىي٘
ً
ً
بين ال٣ٟهاء حضال واؾٗا لٛغى الخىنل إلى حٗغٍ ٠حام٘ لخل ٪الٗىانغ ٦ما ؤهه مً الهٗب وي٘ حٗغٍ ٠حكغَعي واخض
ً
ً
ً٩ىن حامٗا ماوٗا للمىْ ٠الٗام في الضولت الىاخضة طل ٪ألن ٧ل حكغَ٘ ً٣خهغ ٖلى جدضًض اإلا٣هىص باإلاىْ ٠الٗام في
مجا ٫جُبُ ٤ؤخ٩امه  ،ِ٣ٞونٗىبت جدضًض مٗنى اإلاىْ ٠الٗام حٗىص إلى ازخال ٝألاهٓمت ؤلاصاعٍت صازل الضولت الىاخضة.
وحٗغ ٝالىُْٟت الٗامت في اإلاجا ٫ؤلاصاعي ٖلى ؤنها ٖ" :باعة ًٖ مجمىٖت مً اإلاهام التي جى٧لها حهت مسخهت إلى اإلاىْ ٠الٗام
للُ٣ام بها بم٣خط ى هظا الىٓام ؤو ؤي حكغَ٘ آزغ ؤو ٢غاعاث إصاعٍت ،وما ًترجب ٖلى جل ٪اإلاهام مً مؿؤولُاث ؤو ًخٗل ٤بها مً
نالخُاث" .

1

أوال الدشسيػاث اللاهىهيت للىظيفت الػامت :
ؤزخل٣ٞ ٠هاء ال٣اهىن ؤلاصاعي خى ٫جدضًض مٟهىم اإلاىْ ٠الٗام وطل ٪بدؿب وحهت هٓغ ٧ل منهم خى٫
هظا اإلاٟهىم إياٞت إلى ما حكهضه ؤويإ اإلاىْٟين في مسخل ٠الضو ٫مً جُىع وجبض ٫مؿخمغ ألامغ الظي جغجب ٖلُه
ازخال ٝالىٓم ال٣اهىهُت مً صولت إلى ؤزغي وهى ما حٗل مً الهٗب إًجاص حٗغًٍ ٠خٖ ٤ٟلُه الجمُ٘ بل إن حاهبا مً
ال٣ٟه ؤلاصاعي ٢ض هإي بىٟؿه ًٖ وي٘ حٗغٍ ٠زام باإلاىْ ٠وا٦خٟى باإلقاعة إلى الٗىانغ التي ؤؾخ٣غ ٖليها الً٣اء
ؤلاصاعي بكإهه  .إال إن حاهبا آزغ مً ال٣ٟه عؤي زىى ٚماع هظا الخًم وؤه٣ؿم هظا الجاهب إلى اججاهين :
 الاججاو ألاوٌ  :وهى الاججاه الخ٣لُضي في ال٣ٟه وٍظهب هظا الاججاه إلى الخًُِ ٤مً مٟهىم اإلاىْ ٠الٗام وهىما ٌؿاًغ اإلاٟهىم الً٣اةي الؿابض في لُبُا وصو ٫ؤزغي .
 الاججاو الثاوي ً :مُل ؤههاع هظا الاججاه إلي الخىؾ٘ في جدضًض مٟهىم اإلاىْ ٠الٗام وطل ٪بد٨م الخُىعاثالهابلت التي قهضتها وْاب ٠الضولت في مسخل ٠اإلاجاالث وجؼاًض حجم جضزلها وزلٗها عصائها الخ٣لُضي الظي جىشخذ به
ٖىضما ٧اهذ مجغص صولت خاعؾت
ثاهيا مفهىم الىظيفت الػامت :
هي مجمىٖت الىاحباث واإلاؿؤولُاث والازخهاناث التي تهض ٝإلى زضمت اإلاىاًَ وجد ٤ُ٣الهالر الٗام ولها
صعحت مً الضعحاث بجضو ٫اإلاغجباث ٞاإلاىًْ ٠خإزغ ؤزىاء جإصًخه وُْٟخه بمؿل٨ه وُ٢مه ٞاألزال ١الٟايلت والؿلى٥

1

محمد مرغني  .المبادئ العامة لمقانون اإلداري المغربي  .مكتبة الطالب  .الرباط  .الطبعة الثالثة 2891 .م
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ال٣ىٍم مُلب ؤؾاس ي مً مُالب قٛل اإلاهلخت الٗامت  1.واإلابضؤ الٗام للىُْٟت الٗامت إنها ج٩لُ ٠ولِؿذ حكغٍ٠
وهي ج٩لُ ٠لل٣ابمين بها عابضهم في طل ٪الُ٣ام بإٖمالهم زضمت اإلاىاًَ وجد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت ؤما ؤزالُ٢اث
الىُْٟت الٗامت حٗخبر ألاؾاؽ الًابِ لؿلى ٥اإلاىْٟين في مسخل ٠اإلاجاالث ٞمهاعة اإلاىْ ٠وٟ٦اءجه في الٗمل ال ج٩ىن
٧املت إال مً زال ٫التزامه ب٣ىاٖض ؤزالُ٢اث الىُْٟت.ول٩ل وُْٟت ومهىت آصاب وؤزالُ٢اث ٞهي"مجمىٖت ال٣ىاٖض
وألانى ٫اإلاخٗاعٖ ٝليها ٖىض ؤصخاب الىُْٟت ؤو اإلاهىت الىاخضة التي حؿخلؼم منهم ؾلى٧ا مُٗىا ٢ابما ٖلى الالتزام بدُث
ج٩ىن مغاٖاتها مدآٞت ٖلى اإلاهىت وقغٞها وؤلازال ٫بها زغوحا ٖليها.

2

ثالثا مفهىم املىظف الػام :
حٗضصث الخٗابير التي جُلٖ ٤لى قاٚل الىُْٟت الٗامت ٟٞي ٞغوؿا وبلجُ٩ا ًُلٖ ٤لُه اإلاىْ ٠الٗام وفي
إهجلترا ًُلٖ ٤لُه زاصم الخاج وفي مهغ ٌٗبر ٖىه بلٖ ٟٔامل و٢ض ؤزظ اإلاكغٕ اللُبي باالنُالح الكاة٘ في ال٣اهىن
اإلا٣اعن ٞإَلٖ ٤لى الٗاملين بالجهاػ ؤلاصاعي انُالح في الضولت مىْٟين وهى ما ههذ ٖلُه ال٣ىاهين والدكغَٗاث ومنها
٢اهىن الخضمت اإلاضهُت وٖلى الغٚم مً إًغاص هظه ال٣ىاهين النُالح اإلاىْ ٠الٗام إال ؤنها لم جخًمً حٗغٍٟا مدضصا لهظا
الانُالح ًهلر ؤن ً٩ىن مُٗاعا مميز للمىْ ٠الٗام في هُا ١ال٣اهىن إصاعي مىٓم" .3و٢ض ؤٖخمض الدكغَ٘ اللُبي ٖلى
مدخىي الٗمل ؤو الىُْٟت ٦إؾاؽ لخٗغٍ ٠اإلاىْ ٠الٗام وؤقترٍ جىاٞغ ٖىهغًٍ.

4

-1ج٣لض الىُْٟت الٗامت ؤي إن ًهضع مً الجهت اإلاسىلت ٢اهىها ما ًُٟض قٛل اإلاىْ ٠للىُْٟت ًٖ َغٍ ٤هظه
ألاصاة التي عؾمها ال٣اهىن - 2ؤن ً٩ىن للىُْٟت اإلاٗين ٖليها اإلاىْ ٠صعحت مالُت وٍ٣هض بها إن ج٩ىن هظه الىُْٟت
صابمت ولِؿذ مؤ٢خت ؤو ٖاعيت ٞالضعحاث اإلاالُت ال ج٣غع إال للىْاب ٠الضابمت الىاعصة بمال ٥الىخضة ؤلاصاعٍت  .ومً
زال ٫ما ج٣ضم وبخدلُل حٗغٍ ٠للمىْ ٠الٗام هجض ؤهه ًخًمً زالر قغوٍ وهي :
ؤ -الكغٍ ألاو ٫إن ً٩ىن اإلاىْ٢ ٠ابما بسضمت ٖامت وبهٟت مؿخمغة .
ب -الكغٍ الثاوي إن ج٩ىن الخضمت الضابمت بمغٖ ٤ٞام.
ج -الكغٍ الثالث إن ً٣ىم بئصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام الضولت ؤو ؤخض ؤشخام ال٣اهىن الٗام .

" 1الوظائف العامة تكليف وليست تشريف للقائمني هبا وواجبهم أن يراعوا وجه اهلل فيها ويسلكوا ىف تصرفاهتم مسلكا يتفق مع الدين واخللق والكرامة وان يكون رائدهم ىف
القيام باعماذلم خدمة ادلواطنني وحتقيق ادلصلحة العامة " الفصل السابع  .ادلادة <> من قاصون اخلدمة ادلدصية  .منشورات وزارة العمل واخلدمة ادلدصية .ص;<
 2ابوبكر اذلوش  .احلاجة لدستور أخالقي دلهنة ادلعلومات  .حبث مقدم لندوة أخالقيات الوظيفة العامة  .غهر منشور ادلعهد الوطين لإلدارة  .طرابلس 9009 .م .
. 3مازن ليلو راضي ,-القاصون اإلداري ,مطبعة جامعة دهوك.9080 ,ص ?=
 4صبيح بشهر مسكوين .مبادئ القاصون اإلداري اللييب .ادلنشأة العامة للنشر .بنغازي8@>? .م
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املطلب الثاوي املصؤوليت الجىائيت للمىظف الػام
أوال جأديب املىظف الػام :

ً
إطا ؤزل اإلاىْ ٠الٗام بىاحب مً واحباث الىُْٟت البض مً ؤن ٌٗا٢ب ؤو ًجاػي جإصًبُا وفي الٗاصة ال ًً٘ اإلاكغٕ
ً
ً
ً
حٗغٍٟا مدضصا للجغٍمت الخإصًبُت ٦.1ما هى الكإن في الجغٍمت الجىابُت وٍ٨خٟي ٚالبا بئًغاص الىحباث واإلادٓىعاث وٍىو ٖلى
ؤن ٧ل مىًْ ٠جب ؤن ًلتزم بهظه الىاحباث وٍمخى٘ ًٖ ٧ل ما ًسل بها ولٗل زكُت اإلاكغٕ في إيٟاء ون ٠الجغٍمت ٖلى
اإلاسالٟاث الخإصًبُت ٌٗىص إلى الدكابه الظي ٢ض ًدهل بُنها وبين الجغٍمت في اإلاجا ٫الجىاةي ل ً٨ال٣ٟه مً حاهبه ٢ض ؾض
الى٣و في هظا اإلاجا٣ٞ ٫ض ٖغ ٝالجغٍمت الخإصًبُت بإنها إزال ٫بىاحب وُْٟي ؤو الخغوج ٖلى م٣خًاها بما ًىٗ٨ـ ٖليها .2
ومً اإلاالخٔ إن هظه الخٗغٍ٢ ٠ض حاء زالي مً ؤلاقاعة إلى صوع ؤلاعاصة بىنٟها ع ً٦مً ؤع٧ان الجغٍمت الخإصًبُت ال ًم ً٨ؤن
ً
ج٣ىم الجغٍمت بضوهه وإن هظا الاججاه لى ؤنبذ اججاها ٖاما ٞئهه ؾُؤصي إلى مؿاواة خؿً الىُت مً اإلاىْٟين بؿيئ الىُت وال
ً
ق ٪إن طل٣ً ٪ىص إلى الخُبُ ٤الٗكىاةي للمؿاءلت الخإصًبُت مما ًتر ٥ؤزغا ؾلبُا ٖلى الٗمل .
ومً حاهبه ٣ٞض ؤوعص اإلاكغٕ اللُبي في ال٣ىاهين واللىابذ التي حؿير قؤون الٗاملين في الجهاث الخابٗت للضولت ٢اٖضة
ٖامت في الخإصًب وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  97مً ال٣اهىن ع٢م  55لصىت 1976م بكإن الخضمت اإلاضهُت مٟاصها " ؤن ٧ل
مىًْ ٠سال ٠الىاحباث اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهىن ؤو ًسغج ٖلى م٣خط ى الىاحب ٌٗا٢ب جإصًبا بئخضي الٗ٣ىباث
اإلاىهىم ٖليها ُٞه وطل ٪م٘ ٖضم ؤلازال ٫بد ٤إ٢امت الضٖىي اإلاضهُت ؤو الجىابُت يضه ٖىض الا٢خًاء . 3وٍٟهم مً طل٪
ؤن اإلاىْ٢ ٠ض ًإحي ٗٞال مسالٟا ٢ض ًىُىي ٖلى زُإ جإصًبي ٌك٩ل طهبا إصاعٍا ؤو مالُا ألامغ الظي ًىحب مؿاءلخه جإصًبا
وجى ُ٘٢الجؼاء الخإصًبي ٖلُه .وفي هظا ؤلاَاع حاءث ؤخ٩ام اإلااصة  79مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع ُٞما ًخٗل ٤بالخإصًب خُث
جًمىذ خ٨مين ؤولهما ؤن اإلاىْ ٠ال ٌٟٗى مً الٗ٣ىبت اؾدىاصا إلى ؤمغ عبِؿه إال إطا جبث ؤن اعج٩ابه للمسالٟت ٧ان ؤمغ
نغٍذ ناصع إلُه مً عبِؿه في الٗمل .
ثاهيا املصؤوليت إلادازيت للمىظف الػام :
ً
ؤؾاؾا بخجاوػاث مخ٨غعة الخضور في الؿُا ١اإلاٗخاص ألصاء اإلاىْ ٠إلاهام وُْٟخه .وبهظا الٟهم ٞئن ألازُاء
جغجبِ
ً
قُىٖا مً جل ٪التي حؿخضعي مباقغة ؤلاحغاءاث
التي ًغج٨بها اإلاىْ ٠وحؿخىحب اإلاداؾبت ؤو الخإصًب ؤلاصاعي حٗخبر ؤ٦ثر
الجؼابُت يض اإلاىْٞ . ٠اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت جيخج ًٖ ؤلازال ٫بالًىابِ ؤلاصاعٍت اإلاٗخاصة في اإلايكإة التي ٌٗمل ٞيها اإلاىْ٠
وهي جيكإ ًٖ الٗضًض مً الخهغٞاث وألاٗٞا ٫التي جمىٗها وحٗا٢ب ٖليها ٢ىاهين الخضمت اإلاضهُت ؤو الىٓم واللىابذ الخانت
باإلاغ ٤ٞؤلاصاعي اإلاٗين  .والش يء اإلاالخٔ في اإلاؿئىلُت ؤلاصاعٍت هى جميزها بالخهىنُت ٧ىن خالها ٢ض جم ويٗها بهٟت
 - 1أعتاد بعض الدارسـني اسـتعمال عبـارة اجلـرائم التأديبيـة وهـذا شلـا ال جتيـزال اللغـة الن الوصـف يوقـع ىف التنـاقض فاجلرميـة التـؤدب بـل هـى مفسـدة لـاداب ولكـن ادلؤاخـذة
عليهــا هــى الــت توصــف بالتأديبيــة امــا عبــارة اجل ـرائم اات العقوبــة التأديبيــة فاســتعمال ال يــالف القواعــد اللغويــة ومــع اال ـ ثــرت اســتعمال عبــارة اجل ـرائم التأديبيــة م رغــم
سلالفتها جرياً على مااهب إليه أغلب الفقهاء.
 2مغاوري زلمد شاهني – القرار التأدييب وضماصاته ورقابته القضائية بن الفاعلية والضمان  .مكتبة األصللو ادلصرية  8@?= .م ص <. 90
 3الفقرة االوىل من ادلادة @> ادلبدأ العام ىف مسؤولية ادلوظف  .الفصل الثامن  .التأديب  .قاصون اخلدمة ادلدصية .

مجلت الػلىم الصياشيت و اللاهىن  .الػدد ،27مج  - 5مازس/آذاز  -2021املسهز الديملساطي الػسبي  .بسلين املاهيا

489

حسيمت اخخالس املاٌ الػام دزاشت جحليليت ملازهت بين الدشسيؼ الليبي واللاهىن الدولي

د .غبد الصالم يىوض زحيل .

مدضصة لىن ٠اإلاسالٟاث التي جهضع ًٖ اإلاىْ ٠الٗام ولخدضًض ؤلاحغاءاث التي ًجب اجساطها في خ٣ه وهي جخًمً
مجمىٖت مً الٗ٣ىباث ؤو الجؼاءاث الخإصًبُت التي ًىدهغ جُبُ٣ها في هُا ١اإلايكإة ؤلاصاعٍت التي ٌٗمل ٞيها اإلاىْ. ٠وُٞما
ًسخو بالىاخُت ؤلاحغابُت ٞئن ؤلاحغاء ؤلاصاعي يض اإلاىًْ ٠خم بمٗغٞت الجهت التي ًدب٘ لها وطلُٞ ٪ما ٖضا بٌٗ الخاالث
الاؾخثىابُت ٞ ,اإلحغاء ؤلاصاعي يض اإلاىًْ ٠ؤًا ٧ان هىٖه ٚالبا ما ًخم بىاؾُت مىْٟين مً طاث الىخضة ؾىاء ٧ان إحغاء
جد ٤ُ٣ؤو مداؾبت ٦ .ما وٍخم إنضاع الخىنُاث في هظا الكإن واجساط ال٣غاع النهاةي بىاؾُت ناخبت الهالخُت خؿب ما
ج٣غه الىٓم التي ًدبٗها اإلاغ ٤ٞؤلاصاعي ؤما الٗ٣ىباث ؤلاصاعٍت التي جهضع في خ ٤اإلاىْ ٠جخٟاوث بازخال ٝما ًيؿب للمىْ٠
مً ججاوػ ٞهي ٢ض جهل إلى صعحت الٟهل وإنهاء الخضمت وجبضؤ مً صعحت الخىبُش ؤو ؤلاهظاع الكٟهي وفي إنضاع ؤي مً جل٪
الٗ٣ىباث ج٩ىن حهت ؤلاصاعة قضًضة الخُ٣ض بالىهىم الدكغَُٗت التي جدضص ون ٠اإلاسالٟت وجً٘ الٗ٣ىبت ؤو جبين ؤلاحغاء
واحب ؤلاجبإ.
ثالثا جحديد مدلىٌ املخالفت الخأديبيت :
اإلاسالٟت الخإصًبُت ؤو الجغٍمت الخإصًبُت ؤو الظهب ؤلاصاعي حمُٗها مهُلخاث متراصٞت ً٣هض بها إزال٫
اإلاىْ ٠بىاحباجه الىُُْٟت ؤو إجُاهه ٖمال مً ألاٖما ٫اإلادغمت ٖلُه ؤو زغحه ًٖ م٣خًُاث وُْٟخه  ,وطل ٪بٓهىعه
بمٓهغ مً قإهه اإلاؿاؽ بؿمٗتها ؤو ٦غامتها  .1و٢ض ٖغٞها ٢اهىن الخضمت اإلاضهُت اللُبي في اإلااصة 79الفلسة  1بإنها "ُ٢ام
اإلاىْ ٠بمسالٟت الىاحباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ؤو زغوحه ًٖ م٣خط ى الىاحب ٌٗا٢ب جإصًبُا بئخضي الٗ٣ىباث
اإلاىهىم ٖليها ُٞه .وللى٢ىٖ ٝلى مضلى ٫اإلاسالٟت الخإصًبُت وؿخٗغى زهابهها ألاؾاؾُت وهي ٧اآلحي :
-1

اإلاسالٟت الخإصًبُت حك٩ل ع ً٦الؿبب في ال٣غاع الخإصًبي  ,بمٗنى إنها الىاٗ٢ت اإلااصًت التي ججيز لجهت
ؤلاصاعة الخضزل لخى ُ٘٢الٗ٣ىبت الخإصًبُت ٖلى اإلاىْ. ٠

-2

ؤن اإلاسالٟاث ؤو الجغابم الخإصًبُت لِؿذ مدضصة ٖلى ؾبُل الخهغ وإهما مغصها بىحه ٖام إلى إزال٫

اإلاىْ ٠بىاحباجه الىُُْٟت ؤو الخغوج ًٖ م٣خًُاتها .
-3

ًىحض اعجباٍ وزُ ٤بين اإلاسالٟت الخإصًبُت ومماعؾخه الىُْٟت الٗامت ٞمىاٍ زًىٕ اإلاىْ ٠للخإصًب

هى ا٦دؿابه لهٟت اإلاىْ ٠الٗام.
وٍخدضص مٟهىم الجغٍمت الخإصًبُت بالخُإ الظي ًغج٨به اإلاىْ ٠وٍىٗ٢ه جدذ َابلت الٗ٣اب الخإصًبي وٍُل٤
ال٣ٟه والً٣اء انُالخاث مخٗضصة ٖلى هظا الخُإ  ,مً بُنها الجغٍمت الخإصًبُت والظهب ؤلاصاعي واإلاسالٟت ؤلاصاعٍت وٖلى
الغٚم مً حٗضص هظه الانُالخاث إال ؤنها حمُٗا حٗبر ًٖ مٗنى واخض ؤال وهى الخُإ الخإصًبي و٢ض ٖغٞها الُ٣ٟه الٟغوس ي
ؾالىن بإنها "٧ل ٗٞل ؤو امخىإ ًٖ ٗٞل ً٩ىن مسال ٠للىاحباث التي جٟغيها الىُْٟت "وَٗغٞها الُ٣ٟه ٞغاوؿِـ
صلبيرًه "الٟٗل ؤو الامخىإ ًٖ ٗٞل ًيؿب إلى ٞاٖل وَٗا٢ب ٖلُه بجؼاء جإصًبي"
 1أن إطالق تسمية اجلرائم التأديبية على ادلخالفات التأديبية هو اصطالح معيب الن ال يتعني عليه وصف ادلوظف ادلخالف باجملرم وبالتايل تضم طائفة ادلوظفني
العموميني  .مجال الدين ،سامي  .منازعات الوظيفة العامة .منشاة ادلعارف ،اإلسكندرية  ، 2005 ،ص28
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أما الجسيمت الجىائيت ٞهي ٧ل ٖمل ناصع ًٖ إعاصة حىابُت ًغجب ال٣اهىن ٖلى اعج٩ابها ٖ٣ىبت ؤو جضبيرا و٢ابُا .
وال ق ٪ؤن اإلاىًْ ٠دخل مغ٦ؼا ًسخل ًٖ ٠مغ٦ؼ الصخو الٗاصي والجغابم التي ًغج٨بها اإلاىْ ٠جسخلٖ ٠لى الجغابم
التي ًغج٨بها شخو ٖاصي والبض مً مغاٖاة هظه الخهىنُت في مغ٦ؼ اإلاىْ . ٠وزبىث نٟت اإلاىْ ٠هي التي صٖذ
ٞالين ألن ًجغي جمُيزا بين ؤعبٗت ؤهىإ مً الجغابم ألاو ٫هىٕ ال ًغج٨به ٚير اإلاىْٟين والثاوي ًخٛير جُُٟ٨ه إطا ؤعج٨به
اإلاىْ ٠والىىٕ الثالث ال ًخٛير جُُٟ٨ه ول ً٨اإلاكغٕ ٌكضص الٗ٣ىبت إطا ؤعج٨به اإلاىْ ٠والىىٕ الغاب٘ ًخٗل ٤بالجغابم
الٗاصًت ول٨نها جُغح بٌٗ اإلاك٨الث الض٣ُ٢ت إطا ؤعج٨بها اإلاىْ.٠

1

ولهرا هجض إن ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبي ٢ض ؤوعص حغابم ج٣ىم ٖلى نٟت اإلاىْ ٠الٗام وقضص الٗ٣ىبت بىاء ٖلى
الهٟت ٦ ,جغابم الغقىة وازخالؽ اإلاا ٫الٗام اإلاىاص ( )344-341والخ٨مت التي ج٨مً في هظا جغح٘ إلى ٧ىن اإلاىْ ٠الٗام
ًماعؽ حؼء مً الؿلُت الٗامت وهظه اإلا٩اهت جًٗه في مغ٦ؼ ؤؾمى مً اإلاىاًَ الٗاصي خُث ً٩ىن مىي٘ ز٣ت
اإلاخٗاملين مٗه ولظلً ٪سش ى ؤن ًىدغ ٝفي اؾخٗما ٫ؾلُخه  .ولهظا ًخىحب ٖلى ؤلاصاعة واإلاجخم٘ ؤن جؤمً ٖلى هظا
الاهدغا ٝبٟغى ٖ٣ىبت عاصٖت ٖلى الجغابم التي ًغج٨بها اإلاىْ ٠وُٞما ًسو الخٟاّ ٖلى ألامىا ٫الٗامت ؤولى اإلاكغٕ
اللُبي اإلاسالٟاث اإلاالُت اهخماما ٞاب٣ا إلاا لها مً ؤزغ بالٖ ٜلى هضع اإلاا ٫الٗام ٞ ,إٞغص لها ؤخ٩اما مخميزة في مجا ٫الخإصًب
جسخل ًٖ ٠جل ٪اإلا٣غعة بكإن اإلاسالٟاث ؤلاصاعٍت ؾىاء مً خُث الازخهام بخد٣ُ٣ها ؤو مً خُث الؿلُت الخإصًبُت
اإلاسخهت بخى ُ٘٢الٗ٣ىبت ٖنها  ,ؤو مً خُث ؾ٣ىٍ الضٖىي الخإصًبُت الخانت بها مما ًم ً٨ؤن ٌك٩ل طل ٪هٓاما
٢اهىهُا طاجُا لهظا الىىٕ مً الجغابم الخإصًبُت في إَاع الىٓغٍت الٗامت للخإصًب  .ومما ال قُٞ ٪ه ؤهه مً اإلاخٗظع ؤٖما٫
ألاخ٩ام الخانت باإلاسالٟاث اإلاالُت ما لم ًخم حُٗين مٟهىم هظه اإلاسالٟاث ومىٗ٢ها في بيُان الجغٍمت الخإصًبُت ووي٘
الًىابِ اإلاخميزة لها ًٖ اإلاسالٟت ؤلاصاعٍت إط إن اإلاكغٕ ٢ض ؤمؿ ًٖ ٪حٗغٍ ٠حام٘ ماو٘ للمسالٟت اإلاالُت م٨خُٟا في
طل ٪ببُان نىع منها وطل ٪في نُٛت مغهت ًٟٞايت ٖلى ؤؾاؽ ؤن الجغابم الخإصًبُت واإلاسالٟت اإلاالُت ٞغٕ منها ولِؿذ
مدضصة خهغا وهىٖا وإهما مغصها بىحه ٖام إلى ؤلازال ٫بىاحباث الىُْٟت الٗامت ؤو الخغوج ًٖ م٣خًُاتها .
إن جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت للمسالٟت اإلاالُت ًخُلب الغحىٕ إلى ألانل لهظه اإلاسالٟت وهظا ألانل هى الجغٍمت
الخإصًبُتٞ .اإلاسالٟت اإلاالُت هي إخضي الخ٣ؿُماث اإلاىيىُٖت للجغٍمت الخإصًبُت للمىْ ٠الٗام هى اعج٩اب حغٍمت
جإصًبُت ؾىاء ٧اهذ في نىعة مسالٟت مالُت ؤو إصاعٍت وهظا ما هداو ٫الخٗغى له في ال٣ٟغة ألاولى والخُغ ١إلى ؤزغ
الجغٍمت الجىابُت في إنهاء الٗال٢ت الىُُْٟت للمىْ ٠الٗام في ال٣ٟغة الثاهُت.
أ -أثس الجسيمت الجىائيت في إنهاء الػالكت الىظيفيت :جسخل ٠الىٓم ال٣اهىهُت في الُغٍ٣ت التي حٗالج ٞيها الجغابم
التي ًغج٨بها اإلاىْ ٠الٗام ٣ٞض ًغي اإلاكغٕ في البٌٗ منها ٖضم الا٦خٟاء بمداؾبت اإلاىْٖ ٠نها جإصًبُا ألنها في هٓغه
حٗض حغابم بُٗضة ألازغ ل٩ىن إًظائها ال ً٣خهغ ٖلى اإلاؿاؽ باإلاهالر اإلادهىعة في هُا ١الىُْٟت الٗامت وإهما ًمـ
الىٓام الٗام ٧له وٍم ً٨مٗا٢بت اإلاىْ ٠حىابُا إياٞت إلى مٗا٢بخه جإصًبُا صون ؤن ٌٗض طل ٪إزالال بمبضؤ ٖضم حىاػ
ج٨غاع اإلاٗا٢بت ًٖ الٟٗل الىاخض .وباليؿبت لكاٚل وُْٟت ٖمىمُت في ال٣اهىن اللُبي ٞئن الخ٨م ٖلُه بالجىاًت ًٖ ؤًت
حغٍمت حىابُت ًغجب ٖليها إنهاء زضمخه ب٣ىة ال٣اهىن و٢غاع حهت ؤلاصاعة بئنهاء زضمخه مجغص إحغاء ٧اق ٠وهى ما حغي
 1زلمد سامي النرباوي .شرح األحكام لقاصون العقوبات اللييب .بنغازي  .جامعة قاريوصس.الطبعة الثاصية 8@?> .م
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ٖلُه ً٢اء اإلاد٨مت الٗلُا في لُبُا وخُث ؤن اإلااصة (٢ )42اهىن ٖال٢اث الٗمل اللُبي زكم ( )12لصىت  2010م ههذ ٖلى
ؤن زضمت اإلاىْ ٠جيخهي بؿبب الخ٨م ٖلُه بٗ٣ىبت حىابُت وإط نضع خ٨م بٗ٣ىبت الجىدت في حىاًت ؤو حىدت مسلت
بالكغ ٝؤو ألاماهت ؤو ألامً في مىاحهت َالب الخُٗين في وُْٟت ٖمىمُت ٞئن ال٣اهىن ًلؼمها بغ ٌٞهظا الُلب ألن مً
بين قغوٍ الخُٗين في وُْٟت ٖمىمُت خؿبما ههذ ٖلُه اإلااصة  4 /128مً ٢اهىن ٖال٢اث الٗمل اإلاظ٧ىع ؤال ً٩ىن ٢ض
ؾب ٤الخ٨م اإلاغشر لكٛل إخضي وْاب ٠مال٧اث الىخضاث ؤلاصاعٍت بٗ٣ىبت الجىدت في حغٍمت مسلت بالكغ ٝؤو ألامً
ً
ما لم ً٢ ً٨ض عص إلُه اٖخباعه  ،وإطا ٧ان الخ٨م اإلاظ٧ىع مكمىال بى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت حاػ طل ٪الخُٗين بٗض مىا٣ٞت
الؿلُت اإلاسخهت  .ولهظا الؿبب جيخهي به زضمت اإلاىْ ٠الٗمىمي خُث ههذ اإلااصة ( )42مً ٢اهىن ٖال٢اث الٗمل
اإلاظ٧ىع ٖلى ؤن جيخهي زضمت اإلاىْ ٠بؿبب الخ٨م ٖلُه بٗ٣ىبت الجىدت في إخضي الجىاًاث ؤو الجىذ اإلاسلت بالكغ ٝؤو
ألاماهت ؤو ألامً ٖ ،لى ؤهه إطا ٧ان الخ٨م م٘ و ٠٢الخىُٟظ ٞال ًترجب ٖلُه اهتهاء زضمت اإلاىْ ٠وطل ٪م٘ ٖضم ؤلازال٫
باإلاؿئىلُت الخإصًبُت ٖىض الا٢خًاء .1
ب -املىظف الػام وفم اللاهىن الجىائي الليبي  :بُيذ اإلااصة  16الفلسة  4مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاىْ ٠الٗام
ٞىهذ ٖلى " اإلاىْ ٠الٗمىمي هى ٧ل مً ؤهُُذ به مهمت ٖامت في زضمت الخ٩ىمت ؤو الهُئاث الٗامت ألازغي ؾىاء ٧ان
مىْٟا ؤو مؿخسضما صابما ؤو مؤ٢خا بغاجب ؤو بضوهه" اإلاىْ ٠الٗام باإلاٗنى الًُ ٤في هٓغ ٢اهىن الٗ٣ىباث و٣ٞا لىو
اإلااصة  4/16هى الصخو الظي ٌٗين بهٟت مؿخ٣غة ٚير ٖاعيت للمؿاهمت بٗمل صابم في زضمت مغٖ ٤ٞام جضًغه ؤلاصاعة
اإلاغ٦ؼٍت ؤو ؤلاصاعة ٚير اإلاغ٦ؼٍت بالُغٍ ٤اإلاباقغ وٍ٣هض بالؿلُاث ؤلاصاعٍت ٚير اإلاغ٦ؼٍت في هظا الهضص الجهاث الٗامت
وؤلا٢لُمُت والهُئاث واإلاؤؾؿاث الٗامت  . 2وً٢ذ اإلاد٨مت الٗلُا في لُبُا بإهه لِـ اإلا٣هىص باإلاىْ ٠الٗمىمي في
جُبُ ٤ؤخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ىباث إن ً٩ىن ممً ًسً٘ في ٖال٢خه باإلصاعة الٗامت إلى ٢اهىن الخضمت اإلاضهُت  .بل إن الظي
ًجٗله مىْٟا ٖمىمُا في مجا ٫جُبُ٢ ٤اهىن الٗ٣ىباث هى إن ٌٗمل في زضمت الضولت ؤو الهُئاث الٗامت واإلا٣هىص هىا
هى زضمت إصاعة مً ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت ؤو إخضي اإلاهالر الخابٗت لها  .بمٗنى ؤهه ال ٖبرة بالىٓام ال٣اهىوي الظي ًد٨م
الصخو وُُْٟا ؾىاء ٧ان ٢اهىن الخضمت اإلاضهُت ؤو ٚيره مً ال٣ىاهين الخانت َاإلاا ؤهه ٌٗمل في زضمت الضولت .
ج -املىظف الػام وفلا للاهىن الجسائم الاكخصاديت :نٟت اإلاىْ ٠الٗام في هٓغ ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت
مٗنى ًسخل ًٖ ٠مٗىاها في هٓغ ال٣اهىن ؤلاصاعي ؤو ٢اهىن الٗ٣ىباث ٞاإلاكغٕ في ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت لم ً٠٣
ٖىض خض الخٗغٍ ٠الًُ ٤للمىْ ٠الٗام ؾىاء في ال٣اهىن ؤلاصاعي ؤو في ٢اهىن الٗ٣ىباث  .بل ؤؾخإزغ بخٗغٍ ٠واؾ٘
خُث ههذ اإلااصة الثاهُت مىه ٖلى ؤهه ً٣هض باإلاىْ ٠الٗام في جُبُ ٤ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ٧ل مً ؤهُُذ به مهمت
ٖامت في اللجان ؤو اإلاؤجمغاث ؤو ألاماهاث ؤو البلضًاث ؤو وخضاث ؤلاصاعة اإلادلُت ؤو الهُئاث ؤو اإلاؤؾؿاث الٗامت ؤو
الاجداصاث ؤو الى٣اباث  ..ؾىاء ٧ان ًٖىا ؤو مىْٟا ؤو مىخجا ؤو ٖامال صابما ؤو مؤ٢خا بم٣ابل ؤو صون م٣ابل وٍضزل في

 1الطاهر خليفة الواعر .مدى تأثهر قوة القضية جنائياً على اإلدارة والقضاء اإلداري .ورقة مقدمة إىل الندوة العلمية حول االجتاهات احلديثة يف القاصون اجلزائي اإلداري 10
 9089-89 – .م  .ببهروت لبنان .منشور على ادلوقع www. carjj.org
 2حسني محودال ادلهدوى ادلوجز ىف جرائم ادلوظفني االقتصادية وفقا ألحكام قاصون اجلرائم االقتصادية رقم  9لسنة @>@8م .ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع  .طرابلس ليبيا .
الطبعة األوىل 8@?< .م .ص=.9
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طل ٪مدغعو الٗ٣ىص واإلاد٨مىن والخبراء واإلاترحمىن والكهىص ؤزىاء ُ٢امهم بىاحباتهم " وٍخطر مً طل ٪ؤن اإلاكغٕ
ؤؾخٗمل ٖباعاث واؾٗت الضاللت ٖىض جدضًضه إلاٟهىم اإلاىْ ٠الٗام ٩ٞل شخو ؤهُِ به مهمت ٖامت في زضمت إخضي
الجهاث الىاعصة في اإلااصة الثاهُت مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ٌٗخبر مىْٟا ٖاما بد٨م هظا ال٣اهىن ولم ًٟغ ١اإلاكغٕ
في هظه اإلااصة بين ما إطا ٧ان الصخو الظي ؤهُُذ به مهمت ٖامت ًٖىا ؤو مىْٟا ؤو مىخجا وَؿخىي ؤن ٧ان ج٩لُٟه
باإلاهمت الٗامت صابما ؤو مؤ٢خا وَؿخىي ؤن ً٩ىن بم٣ابل ؤو صون م٣ابل ٦. 1ما ًالخٔ مً طل ٪الخىؾ٘ في مٟهىم اإلاىْ٠
الٗام و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ًغح٘ ؾببه إلى ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؤٖخبر الجهاث اإلابِىت باإلااصة الثاهُت مً طاث
ال٣اهىن مً الجهاث التي جضزل في هُا ١ال٣اهىن الٗام وإن ٧ان بًٗها مً ؤشخام ال٣اهىن الخام ُٞالخٔ ؤن
اإلاكغٕ ٢ض ؤٖخبر اإلاىْ ٠ؤو اإلاؿخسضم مىْٟا ٖاما في هٓغ ٢اهىن الٗ٣ىباث َاإلاا ؤهه في زضمت الضولت ؤي مسخل٠
ؤلاصاعاث واإلاهالر الخابٗت للضولت متى ٧ان مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام  .ؤما مً حهت ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ٞئن
اإلاىْ ٠الٗام ٌٗخبر ٦ظل ٪متى ٧ل ٠بمهمت ٖامت في إخضي الجهاث اإلابِىت باإلااصة الثاهُت ؾىاء ٧اهذ مً ؤشخام
ال٣اهىن الٗام ؤو ؤشخام ال٣اهىن الخام .
د -كاهىن زكم ( )10لصىت 1993م بشأن الخطهير 2ل٣ض قغٕ ٢اهىن ع٢م ( )10لصىت 1993م بكإن الخُهير لدكمل
ً ً
ؤخ٩امه ٧ل مً ًخىلى وُْٟت ُ٢اصًت في الضولت ؤو ٖمال ٖاما ؤو له نٟت ٖامت ولهظه الىُْٟت ؤو الٗمل ؤو الهٟت نلت
بئُٖاء ال٣غاع ؤلاصاعي ؤو اإلاالي طاث قإن وخٓىة وطل ٪بهض ٝوي٘ ع٢ابت ٖلى جهغٞاث ؤي مً هؤالء ومؿاءلخه ًٖ ٧ل
ما ًدهل ٖلُه مً ما ٫لىٟؿه ؤو لٛيره صون وحه خ ٤ؤو هدُجت لؿلى ٥مسال ٠ألخ٩ام ٢اهىن حؼاةي ؤو لؤلزال ١الٗامت
ؤو بؿبب اؾخٛال ٫الىُْٟت ؤو الهٟت ؤو اإلاغ٦ؼ وًٖ ٧ل ػٍاصة في زغوجه ؤو زغوة ػوحه ؤو ؤوالصه ال٣انغًٍ وال جدىاؾب م٘
مىاعصهم اإلاالُت وُٞما ًلي جىيُذ إلاا ؾب ٤بُاهه -:
* ألامىاٌ الػامت( :اإلااصة الثاهُت ) ألامـىا ٫الٗـامت مهىهت ولها خغمتها ٞال ًجىػ اإلاؿاؽ بها ؤو جمل٨ها ؤو
ً
اؾخٗمالها ؤو اؾخٛاللها ؤو الاهخٟإ بها إال و٣ٞا لل٣اهىن وههذ (اإلااصة الثالثت) ً٣هض باألمىا ٫الٗامت في جُبُ ٤ؤخ٩ام
هظا ال٣اهىن ألامىا ٫اإلاملى٦ت ؤو الخايٗت إلصاعة ؤو إقغا ٝالجهاث الٗامت ؤو اإلاؤؾؿاث الٗامت ؤو اإلاهالر وألاحهؼة
ال٣ابمت بظاتها ؤو اإلاكغوٖاث ؤو الهُئاث الٗامت والخـانت طاث الى ٟ٘الٗـام ؤو الىىاصي ؤو الكغ٧اث ؤو اإلايكأث اإلاملى٦ت
بال٩امل إلخضي الجهاث اإلاظ٧ىعة ؤو التي حؿاهم في عؤؾمالها و٦ظل ٪الىخضاث الا٢خهاصًت ٖلى اٖخباع ؤمىالها مً ألامىا٫
الٗامت.

ً
*واحباث املخاطب باللاهىن ٖ :لى ٧ل مً ًسً٘ ألخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤن ً٣ضم زال ٫ؾخين ًىما مً جاعٍش
ً
حُِٗىه ؤو جىلُه وُْٟت وزضمت ٖامت إ٢غاعا ًٖ طمخه اإلاالُت وطمت ػوحه وؤوالصه ال٣هغ ٖلى الىمىطج اإلاٗض لظلً ٪بين

ُٞه ما ً٩ىن له ؤو لهم في هظا الخاعٍش مً ؤمىا ٫زابخت ومى٣ىلت و٦ظل ٪ما ٖلُه ؤو ٖليهم مً التزاماث مالُت وَؿغي خ٨م
ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٖلى اإلاىحىصًً في الخضمت و٢ذ الٗمل بهظا ال٣اهىن ٖلى ؤن ًبضؤ اإلاُٗاص باليؿبت لهم مً جاعٍش هٟاطه .

 1أمحيدة حسوصة الداكشي .أختالس األموال العامة ىف قاصون العقوبات اللييب  .رسالة ماجستهر غهر منشورة .أكادميية الدراسات العليا .طرابلس .ليبيا . 900:.ص>9
 2قاصون التطههر  .منشور مبدوصة التشريعات اجلنائية  .وزارة العدل الليبية http://www.aladel.gov.ly .
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ً
* الجسيمت (:اإلااصة الؿاصؾت) ٌٗض ؾغ٢ت و٦ؿبا ٚير مكغوٕ ٧ل ما ٫ؤو ٖمىلت خهل ٖليها ؤخض الخايٗين
ألخ٩ام هظا ال٣اهىن لىٟؿه ؤو لٛيره بؿبب اؾخٛالله إلا٩اهخه ؤو إؾاءة ؾلُاث وُْٟخه ؤو بؿبب اإلادـاباة ؤو التهضًض ؤو
ً
الخإزير ؾىاء ٦ـان طل ٪بُغٍ ٤مباقغ ؤو ٚير مباقغ ؤو ٧ان ال٨ؿب هاججا ًٖ اإلاًاعبت بالٗملت ؤو اإلاخاحغة بالؿل٘
ً
ً
ألاؾاؾُت ؤو مماعؾت وكاٍ مدٓىع ٢اهىها٦ .ما ٌٗض ؾغ٢ت و٦ؿبا ٚير مكغوٕ ٧ل ػٍاصة جُغؤ ٖلى الظمت اإلاالُت بٗض جىلي
الىُْٟت ؤو ُ٢ام الهٟت متى ٧اهذ هظه الؼٍاصة ال جدىاؾب م٘ مىاعصه ؤو مىاعص ػوحه ؤو ؤوالصه ال٣هغ وعجؼ ًٖ إزباث
ً
مهضع مكغوٕ لها.وحٗخبر ؾغ٢ت و٦ؿبا ٚير مكغوٕ ٧ل ما ٫ؤو مىٟٗت ماصًت خهل ٖليها ؤي شخو ًٖ َغٍ ٤اقترا٦ه
ؤو جىاَئه م٘ ؤي ممً حؿغي في قإنهم ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن.
* املحظىزاث (املادة ً )16دٓغ ٖلى ٧ل شخو مً ألاشخام اإلاكاع إليهم في اإلااصة ألاولى مً هظا ال٣اهىن ما
ً
ً
ًلي  -:أوال :إن ً٨دؿب ماال ؤو مىٟٗت ؤو مؼٍت ماصًت بُغٍ٣ت ٚير مكغوٖت وَٗخبر ال٨ؿب ٚير مكغوٕ وَٗض ؾغ٢ت إطا ٧ان
مهضعه اإلاداباة ؤو التهضًض ؤو مسالٟت ال٣اهىن ؤو إؾاءة اؾخٗما ٫الىُْٟت ؤو اإلاهىت ؤو اإلا٩اهت ؤو الخإزير ؤو ٧ان مجهى٫
اإلاهضع ؤو الؿبب ؤو ال ًدىاؾب م٘ اإلاىاعص اإلاكغوٖت للصخو.
ً
ثاهيا :إن ًسل بمبضؤ اإلاؿاواة بين اإلاىاَىين ؤو ًتهاون في طل ٪لهٟت شخو ؤو م٩اهخه ؤو جإزيره ؤو ٢غابخه ؤو الُم٘ ُٞه ؤو
نضا٢خه ؤو لخال ٝشخص ي مٗه ؤو ألي ؾبب آزغ.
ً
ثالثا  :إن ٌؿخٛل وُْٟخه ؤو مهىخه ؤو خغٞخه ؤو نىاٖخه ؤو م٩اهخه ؤو جإزيره في جسىٍ ٠الٛير ؤو الخإزير ٖليهم لخد٤ُ٣
مىٟٗت لىٟؿه ؤو لٛيره ؤو لئليغاع بالٛير .إن ًماعؽ ؤي ٖمل مً ؤٖما ٫الىؾاَت ؤو اإلادؿىبُت وٍ٣هض بالىؾاَت
واإلادؿىبُت في جُبُ ٤ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ٧ل ما مً قإهه الخإزير ٖلى اؾخد٣ا ١مىٟٗت ؤو زضمت ب٣هض مىٗها ؤو
حُُٗلها .
ً
ً
* الػلىبت (:املادة ٌٗ )20ا٢ب و٣ٞا ألخ٩ام هظا ٢اهىن خضي الؿغ٢ت والخغابت ٧ل مً ؤزٟى بإًت َغٍ٣ت ماال
ً
ً
ً
مخدهال مً ٦ؿب ٚير مكغوٕ ؤو مد٩ىما بغصه و٣ٞا ألخ٩ام هظا ال٣اهىن متى ٧ان ٌٗلم خ٣ُ٣ت ؤمغه وٍجىػ للمد٨مت
ؤن حٟٗى اإلاتهم مً الٗ٣ىبت صون الغص إطا جبين لها ؤهه ؤٖان ؤزىاء البدث ؤو الخدٖ ٤ُ٣لى ٦ك ٠الخ٣ُ٣ت ًٖ طل ٪اإلاا٫
ً
ً
ؤو ًٖ ؤمىا ٫ؤزغي مخدهلت مً ٦ؿب ٚير مكغوٕ وههذ( اإلااصة الخاصًت والٗكغون) ٌٗض ؾاع٢ا ٧ل مً ط٦غ ٖمضا
بُاهاث ٚير صخُدت في إ٢غاع الظمت اإلاالُت ؤو ؤمخى٘ صون ٖظع م٣بى ًٖ ٫ج٣ضًمها في اإلاىاُٖض اإلا٣غعة بٗض إزُاعه
ً
بظل.٪وفي(اإلااصة ٌٗ" )22ا٢ب بٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿمابت صًىاع وال جؼٍض ٖلى ؤلٟي صًىاع ٧ل مً ؤٞش ى قِئا ًٖ ؤلا٢غاعاث
اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهىن والك٩اوي التي ج٣ضم ًٖ ٦ؿب ٚير مكغوٕ وما ًجغي في قإنها مً ٞدو ؤو جد٤ُ٣
ً
وَٗا٢ب بظاث الٗ٣ىبت ٧ل مً ؤبل٦ ٜظبا إخضي الجهاث اإلاسخهت ًٖ ٦ؿب ٚير مكغوٕ ولى لم ًترجب ٖلى طل ٪إ٢امت
َّ
الضٖىي يض اإلابلٖ ٜىه" وٍترجب ٖلى نضوع خ٨م نهاةي باإلصاهت في الجغابم اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهىن خغمان
الجاوي مً الخ٣ى ١اإلاضهُت.
* الاخخصاص  :حاء في (املادة  ) 29جسخو مد٨مت الكٗب صون ٚيرها بالٟهل في الضٖاوي الىاقئت ًٖ الجغابم
اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص الؿاصؾت ٖكغة والخاؾٗت ٖكغة والٗكغًٍ والخاصًت والٗكغًٍ والثاهُت والٗكغًٍ والثالثت
والٗكغًٍ مً هظا ال٣اهىن٦ .ما ًخىلى م٨خب الاصٖاء الكٗبي صون ٚيره الخد ٤ُ٣والخهغ ٝفي حمُ٘ الجغابم التي
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جسخو بالٟهل ٞيها مد٨مت الكٗب( .اإلااصة الثامىت والٗكغون) وجسخو مد٨مت الكٗب صون ٚيرها بالٟهل في
الضٖاوي الىاقئت ًٖ الجغابم التي ج ٘٣مً الٗاملين بلجان الخُهير ؤو ٖليهم ؤزىاء جإصًت وْابٟهم ؤو بؿببها .
وٍغي الباخث بإن ما حاء في اإلااصة الخاؾٗت والٗكغون مً ال٣اهىن وهى ازخهام مد٨مت الكٗب صون ٚيرها
بالٟهل في الضٖاوي الىاقئت ًٖ الجغابم اإلاىهىم ٖليها ٧اهذ "ؾُ٣ت ٢اهىهُت"خُث حمض الٗمل بهظا ال٣اهىن بٗض
خل مد٨مت الكٗب ألؾباب ال ًدؿ٘ هظا اإلا٣ام لكغخها .
ه -كاهىن من أين لً ىرا 1:ؾب ٤ال٣ى ٫إن ألاؾالُب الخ٣لُضًت في م٩اٞدت الجغٍمت لم ججض هٟٗا في م٩اٞدت
الٟؿاص بالىٓغ لخهىنُت هظه الجغٍمت اإلاغج٨بت مً ٢بل ؤشخام ًخم٨ىىن مً مدى ؤزاعها باؾخسضام نالخُاتهم
ال٣اهىهُت ؤو ٖال٢اتهم وهٟىطهم الاحخماعي والؿُاس ي .ولظا وحب إًجاص هٓام ٢اهىوي بضًل إلاٗالجت هظه الٓاهغة
ؤلاحغامُت ومً ألاهٓمت ال٣اهىهُت الٟٗالت ٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا ُٞما إطا ؤخؿً جُبُ٣ه ،وؤًٞل حهت لخُبُ٣ه هي
الهُئت الغ٢ابُت اإلاؿخ٣لت و٢ض نضع مثل هظا ال٣اهىن في ٖضص مً الضو ٫ومنها لُبُا وهى ال٣اهىن ع٢م ( )3لصىت 1986م

بكإن مً ؤًً ل٣ٞ ٪ض جًمً هظا ال٣اهىن ٖلى ٖكغة مىاص ٧اهذ ههذ اإلااصة ألاولى "ال ًجىػ ألي شخو ؤن ً٨دؿب
ً
ماال ؤو مىٟٗت ؤو مؼٍت ماصًت ؤو مٗىىٍت بُغٍ٣ت ٚير مكغوٖت وَٗخبر ال٨ؿب ٚير مكغوٕ إطا ٧ان مهضعه اإلاداباة ؤو
التهضًض ؤو مسالٟت ال٣اهىن ؤو إؾاءة اؾخٗما ٫الىُْٟت ؤو اإلاهىت ؤو اإلا٩اهت ؤو الخإزير ؤو ٧ان مجهى ٫اإلاهضع ؤو الؿبب ؤو ال
ًدىاؾب م٘ اإلاىاعص اإلاكغوٖت ؤما ما ًسو اؾخٛال ٫الىُْٟت ٣ٞض ٖالجها هظا ال٣اهىن في اإلااصة الثالثت خُث ههذ " :ال
ًجىػ ألي شخو ؤن ٌؿخٛل وُْٟخه ؤو مهىخه ؤو م٩اهخه ؤو جإزيره في جسىٍ ٠الٛير ؤو الخإزير ٖليهم ؤو إعٚام ال٣ابمين ٖلى
جىُٟظ ال٣ىاهين ٖلى الُ٣ام بٗمل مسال ٠لها ؤو إيهامهم بإهه ال ًسً٘ لل٣اهىن .
وأخيرا جبين مما ؾب ٤الخٗغٍ ٠إن اإلاكغٕ ٢ض ؤزخو اإلاا ٫الٗام ب٣ىاٖض زانت واؾخثىابُت و٢غع لها امخُاػاث
مُٗىت في ههىم ال٣اهىن اإلاضوي وؤلاصاعي والجىاةي خُث جم اؾخٗغاى ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت و٢اهىن الخُهير
باإلياٞت إلى ٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا٦ .ما جبين إن زًىٕ اإلاا ٫الٗام لىٓام ٢اهىوي مسخل ٠ومٛاًغ للىٓام ال٣اهىوي الظي
ًد٨م ألامىا ٫الخانت وهظا ما خضصه ال٣اهىن اإلاضوي في املادة  87والتي ههذ ٖلى ؤهه " ال ًجىػ الخهغ ٝفي ألامىا٫
الٗامت ؤو الدجؼ ٖليها ؤو جمل٨ها بالخ٣اصم ".

 1قاصون من أين ل هذا  .منشور مبدوصة التشريعات القضائية  .وزارة العدل الليبية .

http://www.aladel.gov.ly
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الخاجمت
وبٗض هظه الضعاؾت الخدلُلُت لجغابم ازخالؽ اإلاا ٫الٗام هسلو إلى ال٣ى ٫ؤهه وبالغٚم مً ؤن اإلاكغٕ اللُبي لم
ًخىاوى في ججغٍم ٧ل ألاٗٞا ٫التي جىاولتها الضعاؾت واٖخبرتها حغابم ٞؿاص في حمُ٘ نىعه بهُاٚت ال٣ىاهين والدكغَٗاث
الغاصٖت ٦ظل ٪بخٗضًل بٌٗ اإلاىاص في ٢اهىن الٗ٣ىباث وحكغَ٘ ٢اهىن الخُهير و٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا والظي ٦ما
جىاولخه الضعاؾت ٌٗخبر مً ألاهٓمت ال٣اهىهُت الٟٗالت لى ؤخؿً جُبُ٣ه ٢ ..اهىن ال ً٣ىم ٖلى إزباث الٟؿاص بك٩ل
مباقغ ولً ً٨ى٣ل ٖبإ ؤلازباث مً ٖاج ٤اإلاضعي إلى ٖاج ٤اإلاضعى ٖلُه زالٞا لل٣اٖضة الٗامت لئلزباث التي جىو ٖلى ؤن
البِىت جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاضعي ألن ألانل في ؤلاوؿان بغاءة الظمت  ,إال ؤهه ًدبين ومً زال ٫الىا ٘٢الٟٗلي الظي حِٗكه
ؤلاصاعة اللُبُت بإن مداعبت هظه الجغابم ال ًٟ٨يها نُاٚت ال٣ىاهين ومً زم حُُٗل هظه ال٣ىاهين بك٩ل ؤو بأزغ بل ًجب
ؤن جمخض إلى الى٢اًت ًٖ َغٍ ٤البدث ًٖ مؿبباث هظه الجغابم واإلاخمثلت ؤؾاؾا في اإلاىْ ٠الٗام مً زال ٫جىُٟظ هظه
ال٣ىاهين .وهظا بضوعه ال ًخإحى إال مً زال ٫إعاصة ؾُاؾُت ٢اصعة ٖلى ٞغى ال٣اهىن وفي هظا الؿُاٞ ١ئن نهىى
الؿلُت الً٣ابُت بخُبُ ٤ال٣اهىن ب٩ل خُاص وججغص م٘ اؾخ٣اللها ًٖ الؿلُخين الدكغَُٗت والخىُٟظًت ًجٗلها ؤ٦ثر
ٟ٦اءة و٢ىة ل٨ك ٠حغابم الٟؿاص ومٗا٢بت مغج٨بُه.
وأخيرا ًخطر للباخث في ٖلم ؤلاحغام إن اعجٟإ ج٩الُ ٠اإلاِٗكت حٗخبر مً ؤهم الٗىامل في ا٢ترا ٝهظه الجغابم
ٞاإلاىْ ٠الظي ًغحش ي ؤو ًسخلـ ً٩ىن ٚالبا ٖغيت للخاحت اإلااؾت إلى حُُٛت ج٩الُ ٠اخخُاحاجه وخاحاث ؤؾغجه ٦.ما
ؤهه مً اإلاٗغو ٝإن ٖلم ال٣اهىن مً ٖلىم الاحخمإ التي ج٣ىم بضعاؾت ؤلاوؿان باٖخباعه ٌِٗل في الجماٖت .وٍ٩ىن
هىا ٥اجها ٫مباقغ بين ٖلم الاحخمإ بؿبب وخضة مىيىٖاجه مً حاهب وبين ٢اهىن الٗ٣ىباث مً حاهب آزغ ,
ٞال٣اهىن ً٣غع ؤوامغ ؤو ًىهي ٖلى ؤقُاء وٖلم الاحخمإ ًً٘ ٢ىاٖض للؿلى ٥التي ًجب ؤن جلتزم بها الجماٖت وإال حٗغى
ؤٞغاصها للظم والخثرًب وهظه ال٣ىاٖض حؿخمض مً الًمير الٗام للجماٖت ومً اإلا٣غع إن نُاٚت ال٣ىاهين وج٣غٍغ
الٗ٣ىباث ٚير ٧ا ٝللغصٕ وٚير مُٟض في الؼحغ ٞال ًجضي مؿل ٪اإلاكغٕ بخ٣غٍغ الٗ٣ىباث لخدٚ ٤ُ٣اًت ميكىصة وهي
مداعبت الٟؿاص ب٩ل نىعه ٣ٞ ,ض ؤزبدذ الخجاعب إن ال٣ىاهين ٚير ٢اصعة ٖلى طل ٪وهىا ٥خ٨مت مإزىعة ؾلم الجمُ٘
بصختها (ج٣ط ي بإهه ال ٚىاء في ال٣ىاهين ما لم حؿاهضها ؤزال ١الكٗىب ).

أوال :الىخائج
أ -حسيمت اخخالس ألامىاٌ الػامت في اللاهىن الليبي وامللازن ٖ :الجها اإلاكغٕ اللُبي في اإلااصة  230مً ٢اهىن
الٗ٣ىباث واإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت  .وفى الدكغَ٘ اإلاٛغبي حاءث اإلااصة  224مً مجمىٖت ال٣اهىن الجىاةي
اإلاٛغبي ومً هو هظه اإلااصة ًخطر إن الدكغَ٘ الجىاةي ٖمض إلى الخىؾ٘ في جدضًض مً ًماعؽ ؾلُت ٖامت ؤو ً٩ل٠
بىُْٟت مغٖ ٤ٞام ؤو ًخىلى هُابت ٖمىمُت قإهه في طل ٪قإن اإلاكغٕ اللُبي ٦ظل ٪حاء اإلاكغٕ اإلاهغي ٖلى حغٍمت
ازخالؽ اإلاا ٫الٗام في اإلااصة  112مً ٢اهىن الٗ٣ىباث وفي هظا ال ًسخل ٠ما حاء به اإلاكغٕ اإلاهغي ًٖ اللُبي ؤو اإلاٛغبي
ً
ُٞما ًسو حغٍمت ازخالؽ اإلاا ٫الٗام خُث جٟترى هظه الجغٍمت ؤن اإلاىًْ ٠دىػ ماال بؿبب وُْٟخه خُاػة ها٢هت
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٣ُٞىم بخدىٍل هظه الخُاػة الىا٢هت إلى خُاػة ٧املت وطل ٪بالٓهىع ٖلُه بمٓهغ اإلاال ٪ألهه زان الث٣ت التي ؤوصٖذ ُٞه
ً
ولِـ بكغٍ ؤن ً٩ىن اإلااٖ ٫اما .ومن أىم الىخائج التي جىصلذ إليها الدزاشت هي :
 -1ما ههذ ٖلُه اإلااصة  28مً ٢اهىن الخُهير بكإن ازخهام مد٨مت الكٗب صون ٚيرها بالٟهل في الضٖاوي
الىاقئت ًٖ الجغابم اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ؤصث إلى حُُٗل الٗمل بهظا ال٣اهىن بؿبب إلٛاء مد٨مت الكٗب
بمىحب ٢اهىن (  ) 9لؿىت  1393وع. .
 -2جخمثل الخماًت الجىابُت للما ٫الٗام و ٤ٞالدكغَ٘ اللُبي في الٗىاًت الخانت التي ؤوالها اإلاكغٕ في الٗضًض مً
ال٣ىاهين ومً هظه ال٣ىاهين ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت  ,خُث ٢غع اإلاكغٕ في الٟهل ألاو ٫مً هظا ال٣اهىن في ٧ل مً
اإلااصة ألاولى واإلااصة الثالثت ؤن ألامىا ٫الٗامت خغمت وخماًتها واحب ٖلى ٧ل مىاًَ ٦ما حاء وحغم ٧اٞت ألاٗٞا ٫التي
مً قإنها الاٖخضاء ٖلى ألامىا ٫الٗامت ؤو ٖضم اإلادآٞت ٖليها ونُاهتها ؤو ألايغاع باإلاىٟٗت الٗامت التي زههذ مً
ؤحلها  .بل ؤهه طهب ؤبٗض مً طل ٪ووؾ٘ مً هُا ١الخجغٍم خُث ؤؾخدضر َابٟت حضًضة مً الجغابم الٗمضًت التي لم
ج ً٨في الؿاب ٤إال مجغص ؤزُاء مضهُت ؤو إصاعٍت ٦ما ؤهه قضص مً الٗ٣ىباث الجىابُت خُث لم ٌؿمذ لل٣اض ي
باؾخٗما ٫وؾابل الغؤٞت والخس ٠ُٟاإلاٗغوٞت ٧ى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت ؤو مغاٖاة الٓغو ٝاإلاسٟٟت .
 -3جيخهي زضمت اإلاىْ ٠في ال٣اهىن اللُبي بمجغص الخ٨م ٖلُه في حغٍمت حىابُت وهي الجىاًاث والجىذ اإلاخٗل٣ت
بصخهُت الضولت ؤو اإلاًغة باإلاهلخت الٗامت ؤو التي جغج٨ب يض ؤلاصاعة الٗامت ومنها التزوٍغ والازخالؽ والغقىة وٚيرها مً
الجغابم التي ٖضصها ال٣اهىن
ً -4خ ٤ٟاإلاكغٕ الجىاةي اللُبي واإلاٛغبي في مٟهىم اإلاىْ ٠الٗام خُث لم ًإزظ باإلاٟهىم الًُ ٤التي حاءث به
٢ىاهين الىُْٟت الٗامت ول ً٨ؤ٢غ مٟهىما واؾٗا ل٨ٟغة اإلاىْ ٠الٗمىمي .
ب -الىخائج الخاصت بملازهت الاجفاكيت والدشسيؼ الليبي وامللازن فيما يخص اخخالس ألامىاٌ الػامت :
* ًخًمً الىمىطج ال٣اهىوي لجغٍمت الازخالؽ ألامىا ٫الٗامت الىاعصة في اإلااصة ( )17مً الاجٟاُ٢ت ع٦ىين ماصي
ومٗىىي وع ً٦مٟترى وهى نٟت اإلاىْ ٠الٗام وَكمل الغ ً٦اإلااصي ٖلى ٖىهغًٍ ؤولهما ٗٞل الازخالؽ والثاوي مدل
الازخالؽ وٍخمثل ٖىهغه في ؤٗٞا ٫الازخالؽ في الاؾدُالء اإلا٣ترن بيُت الخمل ٪وهى ما ٖالجخه اإلااصة  230مً ٢اهىن
الٗ٣ىباث و٦ظل ٪اإلااصة  27مً ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ٦ما جم جىيُده في الؿاب ٤وهى ما ًخ ٤ٟمٗه اإلاكغٕ اإلاٛغبي
في ؤخ٩ام الٟهى 244-241 ٫مً ال٣اهىن الجىاةي اجٟا٢ا م٘ ما هى واعص في ؤخ٩ام اإلااصة  17مً الاجٟاُ٢ت الضولُت إلا٩اٞدت
الٟؿاص.
ثاهيا الخىصياث :
 -1وحىص هٓام ٢اهىوي مخميز إلا٩اٞدت الٟؿاص  :مما ٌؿهل إزباث حغابم الٟؿاص بئًجاص ما ٌؿمى ب٣غابً ؤلاصاهت
والتي منها ؤن ؤي ػٍاصة ٚير مبرعة في صزل اإلاىْ ٠الٗام جالخٔ مً زال ٫مغا٢بت َغٍ٣ت مِٗكخه حٗخبر ٢غٍىت ٖلى ٦ؿبه
ماٞ ٫اؾض إال إطا ؤزبذ الٗ٨ـ وهظا ًخم بئًجاص هٓام ٢اهىوي بضًل إلاٗالجت هظه الٓاهغة ؤلاحغامُت ومً ألاهٓمت
ال٣اهىهُت الٟٗالت ٢اهىن ال٨ؿب ٚير اإلاكغوٕ و٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا و٢اهىن الخُهير ُٞما إطا ؤخؿً الخُبُ ٤وؤًٞل
حهت لخُبُ٣ه هي الهُئت الغ٢ابُت اإلاؿخ٣لت وهظا ما ههذ ٖلُه الاجٟاُ٢ت الضولُت إلا٩اٞدت الٟؿاص في اإلااصة (.)20
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 -2جىخُض الضٖىي الجىابُت وويٗها في ًض الىُابت الٗامت صون ٚيرها وهظا ً٣خط ي ؤن ج ٠٣ألاحهؼة الغ٢ابُت ٖىض
خض ا٦دكا ٝحغابم الٟؿاص .
-3ؤلاطٖان إلابضؤ ؾُاصة ال٣اهىن بمٗنى الالتزام ال٩امل بإخ٩ام الً٣اء وويٗها مىي٘ الخىُٟظ مً ٢بل الجمُ٘
صون اؾخثىاء وصوهما مماَلت ؤو حؿىٍ ٠مً ؤي حهت.
 -4ؤلاٞهاح ًٖ ممخل٩اث حمُ٘ اإلاؿؤولين صون اؾخثىاء مما ٌصج٘ بُ٣ت اإلاىْٟين الٗمىمُين ٖلى الخُ٣ض
ب٣ىاٖض الؿلى ٥ؤلاصاعي الخالي مً الٟؿاص وهظه ؤلا٢غاعاث للظمت اإلاالُت إطا ما هٟظث ب٩ل قٟاُٞت ٞئنها ؾخ٨ك٠
خاالث ؤلازغاء الؿغَ٘ وجٟطر اإلاخىعَين مً اإلاىْٟين في مماعؾت الٟؿاص وفي الخالت اللُبُت هجض ؤن اإلاكغٕ اللُبي ٢ض
ؤهدبه لهظه اإلاؿإلت في ٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا و٢اهىن الخُهير خُث ؤقاع ال٣اهىن إلى ؤن اإلاىْ ٠الظي ًدبىؤ مىهبا إصاعٍا
ٖلُه ؤن ٌٗلً ًٖ الظمت اإلاالُت له وألٞغاص ؤؾغجه إلاٗغٞت مهاصع ؤمىاله وُُٟ٦ت جىمُتها.
ٖ -5لى الؿلُت الدكغَُٗت الٗمل ٖلى حٗضًل ٢اهىن الخُهير وجُٟٗله ٖلى ؤن ً٩ىن الٟهل في الضٖاوي الىاقئت
ًٖ هظا ال٣اهىن مً ؤزخهام اإلادا٦م الٗاصًت و ٤ٞهٓام الً٣اء اللُبي.
وأخيرا يىص ي الباحث بالبحث في الجسائم ألاخسي التي صىفتها الاجفاكيت الدوليت من حسائم الفصاد وهي
حسيمت السشىة واشخغالٌ الىفىذ الىظيفي وغصيل ألامىاٌ.

كائمت املصادز واملساحؼ :
 -1الىخب
* خؿين خمىصه اإلاهضوي اإلاىحؼ فى حغابم اإلاىْٟين الا٢خهاصًت و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ع٢م  2لؿىت 1797م
.اإلايكإة الٗامت لليكغ والخىػَ٘ َ .غابلـ لُبُا  .الُبٗت ألاولى 1791 .م .
* حما ٫الضًً ،ؾامي  .مىاػٖاث الىُْٟت الٗامت .ميكاة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت  2005 ،م
* نبُذ بكير مؿ٩ىوي .مباصا ال٣اهىن ؤلاصاعي اللُبي .اإلايكإة الٗامت لليكغ .بىٛاػي1799 .م
* ُٖٟت مدمض عيا .اإلاىحهت الجىابُت الٖخضاء اإلاىْٖ ٠لى اإلاا ٫الٗام .صاع النهًت الٗغبُت 2007.م.
* ٖىى مدمض  .الجغابم اإلاًغة باإلاهلخت الٗامت .صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت  .ؤلاؾ٨ىضعٍت 1791 .م.
* ٖلي خمىصة  .قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث  .ال٣ؿم الخام  .صاع النهًت الٗغبُت ال٣اهغة 2003.م
* مدمض ُٖض الٛغٍب  .قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث ال٣ؿم الخام  .الُبٗت الغابٗت 2003 .م
* ملُ٨ت الهغور  .الٗمل ؤلاصاعي  .مُبٗت الىجاح الضاع البًُاء  .الُبٗت ألاولى  2012 .م.
* مدمض مغٚني اإلاباصا الٗامت لل٣اهىن ؤلاصاعي اإلاٛغبي  .م٨خبت الُالب  .الغباٍ  .الُبٗت الثالثت 1792 .م
* ماػن لُى  .الىحيز فى الً٣اء ؤلاصاعي اللُبي  .صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت  .ؤلاؾ٨ىضعٍت 2003م
* مٛاوعي مدمض قاهين – ال٣غاع الخإصًبي ويماهاجه وع٢ابخه الً٣ابُت بً الٟاٖلُت والًمان  .م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت  1791 .م.
* مدمض ؾامي الىبراوي .قغح ألاخ٩ام ل٣اهىن الٗ٣ىباث اللُبي .بىٛاػي  .حامٗت ٢اعٍىوـ.الُبٗت الثاهُت 1799 .م
* هىٞل ٖلى الضلُمي .الخماًت الجىابُت للما ٫الٗام  .صعاؾت م٣اعهت  .الُبٗت الثاهُت  .صاع هىمت لليكغ الجؼابغ  2001 .م
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 -2اللىاهين واملىاثيم الدوليت
* ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبي.
* ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا.٫
*مجمىٖت ال٣اهىن الجىاةي اإلاٛغبي

* ٢اهىن الجغابم الا٢خهاصًت ٢ * .اهىن الخُهير .
* ٢اهىن الخضمت اإلاضهُت .

* ٢اهىن مً ؤًً ل ٪هظا .

* ٢اهىن الىٓام اإلاالي للضولت .

٢ * .اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي  * .الاجٟاُ٢ت الضولُت إلا٩اٞدت الٟؿاص

 -3امللاالث واملؤجمساث
* ؤبىب٨غ الهىف  .الخاحت لضؾخىع ؤزالقي للمهىت  .بدث م٣ضم لىضوة ؤزالُ٢اث الىُْٟت الٗامت  ,اإلاٗهض الىَني لئلصاعة َ .غابلـ
2002.م
مؤجمغ الخدضًاث في م٩اٞدت الٟؿاص :صوع اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص  .هُىصلهي 2010.م
-4املىاكؼ الالىتروهيت
ً
* الُاهغ زلُٟت الىاٖغ .مضي جإزير ٢ىة الًُ٣ت حىابُا ٖلى ؤلاصاعة والً٣اء ؤلاصاعي .وع٢ت م٣ضمت إلى الىضوة الٗلمُت خى ٫الاججاهاث
الخضًثت في ال٣اهىن الجؼاةي ؤلاصاعي  2012-12 –10 .م  .ببيروث لبىان .ميكىع ٖلى اإلاىwww. carjj.org ٘٢
 -5السشائل وألاطسحاث
* ؤخمُضة خؿىهت الضا٦ش ي  .ؤزخالؽ ألامىا ٫الٗامت فى ٢اهىن الٗ٣ىباث اللُبي  .عؾالت ماحؿخير ٚير ميكىعة  .ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث
الٗلُا َغابلـ .لُبُا 2003.م.
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قىاعد الحىلمت ومراقبت الامخثال ودورها في حعسيس الحنم الرشيد

قىاعد الحىلمت ومراقبت الامخثال ودورها في حعسيس الحنم الرشيد
The Principles of Corporate Governance & Compliance Monitoring
and TheirRole in Enhancing Good Governance

 الضىدان-  أصخاذ محاضر بجامعت الخرطىم-  عبد العسيس محمد حمد صاحي.د
: امللخص

٫الٛم الغقُض ٌؿاٖض في خؿً اؾخ٨ الؿبب في هظا ًغح٘ الى ؤن الخ.هىي في الؿىىاث ألازحرة٢ م الغقُض ٖلى ؤهمُت٨ًُت الخ٢ ض اؾخدىطث٣ل
.ىؾاثل هاحٗت٧ اهىن٣اءة وؾُاصة الٟ٨ُت واملؿاواة والٞاٟ مباصت الك٤ُ جُب٫ مً زال٪مىاعص الضولت ملهلخت حمُ٘ الكٗب ؤي للمهلخت الٗامت وطل
ً
 وٍىضر،٫بت الامخثا٢مت ومغا٦ا ملباصت الخىٍٟخُث ًً٘ حٗغ.م الغقُض مً حهت ؤزغي٨ والخ، مً حهت٫مت والامخثا٦هظا البدث ًغبِ بحن الخى
ً
.ىمي٩حر الخٚ  ؤم الُىعي، ؤم الخام،ُإ الٗام٣اهذ في ال٧ ؾىاء
،ل ؤهىإ املاؾؿاث٧ ل مجهما ومضي مؿاهمخه في خؿً بصاعة٧ الُت ٖمل
ىٍت٣ هامت في ج٠ جاصي وْاث٫بت الامخثا٢مت ومغا٦ىاٖض الخى٢  ؤن٠ُ٦  ٌكغح البدث٪ وبٗض طل.م الغقُض٨ل البدث وٍدلل مبضؤ الخ٢ما ًىا٦
.م الغقُض في الضولت املٗىُت٨ان الخ٧ مما ًاصي بضوعه الى جضُٖم وحٗؼٍؼ ؤع،ؤصاء حمُ٘ ماؾؿاث الضولت بال اؾخثىاء
.ُإ الخام٣ ال،ُإ الٗام٣ ال،م الغقُض٨ الخ،٫ الامخثا،مت٦ الخى:الهلماث املفخاحيت
Abstract:
Good governance is becoming an issue of high importance in recent years. The reason for this
is that, good governance helps in the proper allocation and use of resources for the benefit of all the
people, or in the public interest. This can be achieved through the application of the rules of
transparency, equality, efficiency and the supremacy of law as effective methods.
This paper defines the concepts of corporate governance and compliance monitoring. The
purpose is to explore the mechanism of operation of these concepts, and how they contribute to the
proper functioning of all types of organizations, whether they are public, private or voluntary nongovernmental organizations.
There is also a definition and analysis of good governance. Then the paper identifies the
aspects in which both corporate governance and compliance monitoring can act to strengthen the
performance of all the organizations in the state. This, in turn, will result in the enhancement of
good governance in the same state.
Key words: corporate, governance, compliance, public, private, sector
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املقدمت:
مؿئىلُت الضولت هدى مىاَىحها حكمل ٖضة مجاالث مً ؤهمها ج٣ضًم الخضماث بهىعة جاؾـ ملجخم٘ الغٞاهُت
ً
والِٗل ال٨غٍم .في هظا البدث هىا٢ل ؤمىعا هامت وخُىٍت حٗخبر مً ؤهم املُٗىاث للضولت في ؤصاء عؾالتها بالك٩ل
املغض ي .هظه املُٗىاث حكمل الخى٦مت ،ومالها مً صوع في يمان اوؿُاب الٗمل في الضولت بهىع ؾلُمت بما ًضٖم
وٞغة إلاهخاج ،ومغا٢بت الامخثا ٫وما جٟغيه مً مٗاًحر ؾلىُ٦ت ومهىُت جمى٘ ؾىء اؾخٛال ٫الؿلُت والخالٖب بثرواث
البالص .زم ًإحي الخ٨م الغقُض ٖلى ٢مت الهغم ،وهى٦ ،ما ًضوع مدىع هظا البدثٖ ،باعة ًٖ هخاج الخال٢ذ بحن مباصت
الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫وجُىعها بهىعة جضٖم مً ع٧اثؼ الخ٨م الغقُض.
الخعريف بمىضىع البحث
ًدىاو ٫هظا البدث ال٣ىاٖض التي جىٓم خى٦مت الكغ٧اث واملاؾؿاث في الُ٣إ الٗام والخام والُىعي ،خُث
ًخُغ ١بلى حٗغٍ ٠الخى٦مت وجبُان مضي ؤهمُتها وُُٟ٦ت جُبُ٣ها مً خُث الىٓم وإلاحغاءاث٦ .ما ًخُغ ١البدث بلى
٢ىاٖض مغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن وؤهمُتها في بعؾاء صٖاثم الكٟاُٞت واملداؾبت وججىب املساَغ في حمُ٘ املغا ٤ٞالؾُما
ً
الخ٩ىمُت مجها٦ .ما ًىا٢ل البدث ؤًًا الخ٨م الغقُض ،حٗغٍٟه وم٣ىماجه وٖىانغه وؤهمُخه باليؿبت للضولت
الخضًثت ،وصوعه في جد ٤ُ٣الغٞاهُت والخ٣ضم .في الخخام ًخًمً البدث الٗىانغ الهامت التي جخضازل ما بحن ٢ىاٖض
الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن ،والتي بضوعها حك٩ل صٖاثم ؤؾاؾُت وهامت في حٗؼٍؼ مٟهىم الخ٨م الغقُض
وجُبُ٣ه بهىعة ؾلُمت.
أهميت البحث
للبدث ؤهمُت بالٛت بالىٓغ بلي َبُٗت املىيىٕ الظي ًدىاوله .خُث ًل٣ي البدث الًىء ٖلى مباصت هامت جضٖم
ألاصاء املاؾس ي للضولت ٩٦ل ،وٍغبُها بالخ٨م الغقُض ُ٣٦مت ٧لُت وٚاًت مبخٛاة .وهي صعاؾت مخ٩املت جمخاػ بالكمى٫
والىن ٠الض ٤ُ٢وؾغص مخُلباث الخُىٍغ في هظا الجاهب الهام.
إشهاليت الدراصت:
جدىاو ٫الضعاؾت إلاق٩الُاث الخالُت:
.1

بق٩الُاث جُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن.
ً
بق٩الُاث جُبُ ٤الخ٨م الغقُض ٖمىما ،ال ؾُما في البلضان الىامُت.

.3

بق٩الُاث الخضازل بحن ٢ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫وً ٠ُ٦م ً٨خلها

.2

لهالر حٗؼٍؼ الخ٨م الغقُض.
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أهداف الدراصت:
تهض ٝالضعاؾت بلى اؾخجالء الٛمىى الظي ً٨خىُُٟ٦ ٠ت جُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن
بُغٍ٣ت ؾلُمت وج٩املُت ،وجىيُذ الٗال٢ت بحن هظه امل٩ىهاث وُُٟ٦ت الغبِ بُجها .خُث حكغح الضعاؾت امل٩ىهاث
الجؼثُت ل٩ل مً الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن ومخُلباث جُبُ٣ها ،وطل ٪بُغٍ٣ت حؿاٖض في الىنى ٫للخ٨م
الغقُض .وج٣ترح الضعاؾت الىؾاثل املثلى لؿض الثٛغاث في جُبُ ٤هظه املٟاهُم والتي بضوعها جاصي بلى حٗؼٍؼ الخ٨م
الغقُض.
مىهج الدراصت:
اٖخمض الباخث في بٖضاص هظه الضعاؾت ٖلى ألاؾلىب الىنٟي الخدلُلي وألاؾلىب امل٣اعن .وطل ٪بضعاؾت
الخىُٓم ال٣اهىوي وإلاصاعي والغ٢ابي للكغ٧اث واملاؾؿاث في الُ٣إ الٗام والخام والُىعي ،والغحىٕ للىهىم
ال٣اهىهُت في مسخل ٠ال٣ىاهحن طاث الٗال٢ت ،ال ؾُما ٢ىاهحن صولت إلاماعاث الٗغبُت املخدضة وال٣ىاهحن الؿىصاهُت.
ً
٦ظل ٪جُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت املخٗاعٞت ،والاؾخٗاهت بالخىححهاث
وال٣غاعاث وألاوامغ الهاصعة مً الجهاث الغؾمُت في هظا الكإن .خُث جم جبني بحغاءاث البدث الٗلمي ُٞما ًخٗل٤
ً
بٗغى مىيىٖاث الضعاؾت ،اؾدىاصا بلى ما جِؿغ مً مغاح٘ وبدىر ومىا ٘٢ال٨تروهُت ٦مهاصع زاهىٍت ،م٘ اللجىء
لألمثلت الخىيُدُت وامل٣اعهاث.
خطت الدراصت:
ً
هٓغا ألهمُت املىيىٕ ،ولإلخاَت ب٩اٞت حىاهبه٣ٞ ،ض جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى ٖضة ؤ٢ؿام ٖلى الىدى الخالي:
املبدث ألاو :٫وٍسخو بخٗغٍ ٠الخى٦مت ،وجىاو ٫الخٗغٍ ٠اللٛىي والانُالحي املهىُلها.
املبدث الثاوي :صواعي الاهخمام بخُبُ ٤الخى٦مت ،وٍدلل ألاؾباب والضوا ٘ٞالتي حٗلذ مً الخى٦مت يغوعة
وهي الانهُاعاث املالُت الٗاملُت ،ومداعبت الؿلى ٥الاهتهاػي ،والخهىٖ ٫لى الٟاثضة ال٣هىي مً املىاعص وجد٤ُ٣
الٗضالت والغٞاهُت ،وحٗؼٍؼ ز٣ت عؤؽ املا ٫املدلي والاحىبي.
املبدث الثالث٢ :ىاٖض الخى٦مت وم٩ىهاتها ،وجم ج٣ؿُمها بلى ٖىانغ صازلُت وٖىانغ زاعحُت للخى٦مت .وٞحها
هدىاو٢ ٫ىاٖض الخى٦مت وم٩ىهاتها في ٧ل مً الكغ٧اث بإهىاٖها وماؾؿاث الُ٣إ الخ٩ىمي.
املبدث الغاب٘٢ :ىاٖض مغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن ،وٍخ٩ىن مً حٗغٍ ٠الامخثا ٫ومؿىٚاجه وجُبُ٣اجه ،والٗال٢ت
بحن الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا.٫
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املبدث الخامـ :الخ٨م الغقُض وٖىانغه وجُبُ٣اجه ،وَكخمل ٖلى حٗغٍ ٠الخ٨م الغقُض ،مٗاًحر الخ٨م
الغقُض وما ًجب ؤن ًخىٞغ ُٞه مً قغوٍ ،م٘ الخُبُ٣اث الٗملُت وألامثلت.
هخاثج الضعاؾت والخىنُاث.

املبحث ألاول :حعريف الحىلمت
حٗخبر الخى٦مت ”“governanceمً املهُلخاث الخضًثت و٢ض حاءث ٖلى ؾُا ١الٗىملت والخىؾبت .مً الىاخُت
اللٛىٍت ٞان الخى٦مت لها زالزت مكخ٣اث جىضر مٗاهحها واؾخسضامهاٞ .هي اوال مكخ٣ت مً الخ٨م ،اي وحىص حهت ما
جىٓم وجً٘ ال٣ىاٖض واللىاثذ وال٣ىاهحن التي ٌؿدبحن مجها الىاؽ َغٍ٣هم في بصاعة املغ ٤ٞاو املىٓىمت او املجمىٖت
املُٗىت٦ .ما ؤن مٟهىم الخى٦مت لٛت ٌٗني الاخخ٩ام،ؤي إلاحغاءاث والىؾاثل والُغ ١املخبٗت في جىُٟظ ال٣ىاٖض واللىاثذ
وال٣ىاهحن،ؤي ُُٟ٦ت بصاعة املغ ٤ٞاو املىٓىمت او املجمىٖت .الخى٦مت حٗني ؤًًا الخدا٦م ،وهى وحىص مغحُٗت ًخم
الخ٣غٍغ ًٖ َغٍ٣ها وبىاؾُتها هجاٖت الخىُٟظ الهاعم للخى٦مت والغ٢ابت ٖلى ألاصاء في ٧ل حىاهبه ،وما ًترجب ًٖ طل٪
1

مً املداؾبت ل٩ل املماعؾاث الؿالبت وؤوحه الخ٣هحر واجبإ مسخل ٠وؾاثل الخصخُذ والخ٣ىٍم.

جيكإ الخاحت للخى٦مت اًىما وحضث مجمىٖت مً الىاؽ ًجخمٗىن م٘ بًٗهم البٌٗ مً ؤحل جد ٤ُ٣هضٝ
مكتر .٥ومٟهىم الخى٦مت ًتر٦ؼ خى ٫زالزت مداوع هي :الؿلُت والهالخُت،واجساط ال٣غاع واملداؾبتٖ .لُه ٞان
الخى٦مت جدضص مً هى الظي ًمخل ٪الؿلُت والهالخُت لىي٘ ألاؾـ التي ً٣ىم ٖلحها الٗمل املٗحن ،ومً هى الظي
ًخسظ ال٣غاع وٌ ٠ُ٦ؿخُُ٘ لازغون ان ٌؿمٗىا نىتهم ؤزىاء ٖملُت نى٘ ال٣غاع ،وً ٠ُ٦م ً٨جد ٤ُ٣املداؾبت
واملؿاءلت.
في هظا البدث هدً مٗىُىن بالخى٦مت املاؾؿُت  corporate governanceوهي الخى٦مت املخبٗت في الكغ٧اث
واملاؾؿاث ،وما وٗىُه هىا ٌكمل قغ٧اث وماؾؿاث الُ٣إ الٗام ؤو الخ٩ىمي ،بياٞت بلى الُ٣إ الخام ٖلى خض
ؾىاء.
مً خُث الخٗغٍ ٠الانُالحي املنهي ،الخى٦مت حكمل حمُ٘ ألاؾـ واملباصت وال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣ىاٖض التي
جىي٘ مً ؤحل خؿً بصاعة املغ ٤ٞاملٗنى ،بياٞت بلى ون ٠إلاحغاءاث والهُا٧ل وبوكاء املجالـ و َاللجان التي جًمً
خؿً جىُٟظ جل ٪ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣ىاٖض ،وجًمً ؤًًا جُُ٣م ومغا٢بت ومؿاءلت الجهت املؿئىلت ًٖ الخ٣هحر
وؾىء ألاصاء .ؤي ان الخى٦مت هي صلُل املباصت واملماعؾاث الجُضة للخ٨م الغقُض للمغ ٤ٞاملٗحن ،وهي مً املخُلباث
التي ؤيحى جُبُ٣ها مً الًغوعة بم٩ان ٖلى حمُ٘ اهىإ املاؾؿاث والهُئاث واملىٓماث ،ؾىاء ٧اهذ خ٩ىمُت ؤم
زانت ؤم مىٓماث مجخم٘ مضويٖ ،لى املؿخىي املدلي وإلا٢لُمي والضولي .وهي تهض٦ ٝما ؤؾلٟىا الي وي٘ ٢ىاهحن
1

ٕ٘بن ٔٙج فٍسفٌّ ٟخزٍف اٌذٚي ف ٟأشبء ٚرسّ١خ اٌّإسسبد اٌز ٟرم َٛثذٚس اٌشل١ت ػٍ ٝاالداء اٌذىٌٚ ،ِٟٛىٕٙب ف ٟإٌٙب٠خ رزفك ف ٟأ٘ذافٙب ِٚبرشجٔ ِٓ ٖٛزبئج.
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و٢ىاٖض ولىاثذ وبحغاءاث لخىُٓم الٗمل في املغ ٤ٞاملٗنى ،وؤًًا وي٘ وؾاثل وَغ ١وؤؾالُب لغ٢ابت الخىُٟظ الهاعم
ً
لها بما ًٟ٨ل اؾخمغاع الٗمل بٟ٨اءة ٖالُت وججىب املماعؾاث الؿالبت واملؼال ٤التي ٢ض جاصي إليٗا ٝاملاؾؿت ؤًا
٧ان هىٖها.
ً
وٍيبغي الخىىٍه الي ان الخى٦مت املاؾؿُت ٢ض بضؤث في قغ٧اث الُ٣إ الخام جبٗا لالقتراَاث التي ؤملتها
ً
الكٟاُٞت وخماًت خ٣ى ١املؿاهمحن في جل ٪الكغ٧اث .وجدضًضا ٞان الاهخمام بالخى٦مت مً خُث الخُبُ٢ ٤ض بضؤ في
املهاع ،ٝوطل ٪ألن وي٘ املهاعٌٗ ٝخبر ؤ٦ثر خؿاؾُت لخٗاملها في مبال ٜضخمت مملى٦ت للٗمالء وٍجب ٖلحها خماًت
هظه ألامىا ٫مً ٧ل ما ًاصي للمؿاؽ بها ؾىاء ًٖ َغٍ ٤الٗمض ؤو الاهما.٫
الا اهه ٢ض جم الاهدباه الي ان صواعي جُبُ ٤الخى٦مت في الُ٣إ الٗام ؤو الخ٩ىمي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ صواعي
جُبُ٣ها في الُ٣إ الخام ،بل ٢ض جؼٍض ٖجها ،وبالخالي ٣ٞض ؤزظث ال٨ثحر مً الضو ٫بمٗاًحر الخى٦مت وَب٣تها في
الُ٣إ الٗام.

1

الىنى ٫الى الخى٦مت الجُضة ًخُلب الخسُُِ الض ٤ُ٢ووي٘ ألاؾـ بٗىاًت ٞاث٣ت ،زم الخىُٟظ الظي ًغاعي
الالتزام بما جم ويٗه مً ؤؾـ ومٗاًحر٦ .ما ؤهه ال بض مً ؤن ً٩ىن هىا ٥بًمان لضي ال٣اثمحن ٖلى املاؾؿت باألزغ
الاًجابي لخُبُ ٤مباصت الخى٦مت ٖلى املاؾؿت .بدُث حكمل هٓم وهُا٧ل وبحغاءاث وٖملُاث ًخم عبُها وجغجُبها
٦إؾاؽ لإلصاعة الجُضة الغقُضة وٍخم مً زاللها الاؾخٛال ٫ألامثل للمىاعص املخاخت واصاعتها بهىعة ؾلُمت و ٤ٞمٗاًحر
مدضصة حكمل الٟ٨اءة والٟاٖلُت والاؾخضامت والكٟاُٞت.
حٗخبر الخى٦مت هدُجت خخمُت للٟهل بحن امللُ٨ت والاصاعة بالظاث في قغ٧اث املؿاهمت الٗامت التي ًىحض بها
ٖضص ٦بحر مً املؿاهمحن لِـ لضيهم جضزل ٗٞلي في إلاصاعةٞ ،هىا جإحي ٢ىاٖض الخى٦مت لخٟغى ٖلى املضًغًٍ وما في
ونٟهم ،ؤهماٍ مُٗىت مً الؿلى ٥ج٣خًحها ال٣ىاهحن واللىاثذ وإلاحغاءاث لًمان ُ٢ام املضًغًٍ بإٖما ٫الكغ٦ت
واصاعتها هُابت ًٖ املؿاهمحن بما ًد ٤٣مهلخت الكغ٦ت وبالخالي مهلخت حمُ٘ املؿاهمحن.

املبحث الثاوي :دواعي الاهخمام بخطبيق الحىلمت
وؿخٗغى ُٞما ًلي ألاؾباب والضوا ٘ٞالتي حٗلذ مً الخى٦مت مدل اهخمام الضو ٫املسخلٟت .البٌٗ مً هظه
الضو ٫ؤوكإ ماؾؿاث ع٢ابُت وجىُٓمُت حضًضة ومؿخدضزت لم ج ً٨مىحىصة مً ٢بل لخُٟٗل الخى٦مت بهىعة ؤ٦بر،
ً
والبٌٗ الازغ ٖمل ٖلى صٖم املاؾؿاث املىحىصة ووٞغ لها ٢ضعاؤ٦بر مً املُٗىاث للُ٣ام بإصواعها.

1خٍف ػجذ هللا اٌٛسداد،اٌذٛوّخ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ ،ػٍِٛ ٝلغ ِمبي االٌىزشِٕ ،ٟٔٚظخ ِمبالد ػشث١خ دشح7102 ،
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املطلب ألاول :الانهياراث العامليت التي هخجذ عً ضعف الحىلمت
اعجبِ ْهىع الخى٦مت في الٗهغ الخضًث بٗضص مً ال٩ىاعر والًٟاثذ الٗاملُت في بٌٗ قغ٧اث وماؾؿاث
الُ٣إ الخام ،وهى ما ص ٘ٞاملسخهحن الجساط الخضابحر التي جدض مً جل ٪ال٩ىاعر .ولهظا الؿبب ٣ٞض ٧ان جُبُ٤
الخى٦مت في الُ٣إ الخام ٌؿب ٤جُبُ٣ها في الُ٣إ الٗام ٦ما ؤؾلٟىا .ووؿخٗغى ُٞما ًلي ؤبغػ ال٩ىاعر املالُت
والتي ٧ان ؾببها ُٚاب الخى٦مت.
مً ؤبغػ ال٩ىاعر والانهُاعاث الٗاملُت التي ؤْهغث الًٗ ٠إلاصاعي وال٣اهىوي والغ٢ابي هي ًُٞدت قغ٦ت
"اهغون للُا٢ت" وهي مً ٦برًاث قغ٧اث الُا٢ت ألامغٍُ٨ت .ؤٖلىذ هظه الكغ٦ت اٞالؾها في اوازغٖام  ١٠٠٢وَٗض هظا
إلاٞالؽ هى ألا٦بر في جاعٍش الىالًاث املخدضة ألامغٍُ٨ت .ؤنل قغ٦ت اهغون هى قغ٦ت Northern Natural Gas
 Companyالتي جإؾؿذ في ٖام ٢٣٩١في هُبراؾ٩ا ،الىالًاث املخدضة ألامغٍُ٨ت .بٗض طل ٪جُىعث ؤٖما ٫الكغ٦ت
وصزلذ في بٖاصة هُ٩لت ٖام ٢٣٩٣واهضماج في ٖام  .٢٣٩١وفي ٖام ْ٢٣٩١هغث الكغ٦ت باؾم "اهغون" هدُجت اهضماج
بحن قغ٦ت هُىؾتن للٛاػ الُبُعي وقغ٦ت اهترهىعر التي جخسظ مً اوماها م٣غا لها .و٢ض ٧ان للكغ٦ت ٖال٢ت بخمىٍل
الاهخساباث الغثاؾُت ل٩ل مً الغثِـ ٧لُيخىن والغثِـ حىعج بىف الابً .خ٣٣ذ الكغ٦ت هجاخاث مظهلت وونلذ
الي اعجٟاٖاث صعاماجُُ٨ت ٢بل ؤن حؿ ِ٣وجخسلي ًٖ ٧ل طل ٪وجسخٟي لألبض.
خؿب اللجىت الخانت للخد ٤ُ٣التي ق٩لتها الكغ٦تٞ ،ةن ٦باع املضًغًٍ الخىُٟظًحن واًٖاء مجلـ إلاصاعة
٧اهىا ً٣ضمىن اع٢اما مبالٞ ٜحها ،وٞحها جطخُم لألعباح الخُ٣ُ٣ت للكغ٦ت.
صزلذ الكغ٦ت مجا ٫الخضاو ٫في الاهترهذ ًٖ َغٍ ٤جضقحن مى ٘٢اهغون اوهالًً ٖام ٧ .٢٣٣٣اهذ اهغون هي
الُغ ٝامل٣ابل في اي مٗاملت ًخم احغائها ٖبر املىهت ٩ٞاهذ اما الباج٘ او املكتري1.وإلٚغاء ٦باع املؿدثمغًٍ ع٦ؼث
اهغون في حؿىٍ٣ها للمىهت ٖلى زبرتها وؾمٗتها في ُ٢إ الُا٢ت وجهضعها ل٣اثمت "ٞىعحكً" للكغ٧اث ألا٦ثر ابخ٩اعا في
ؤمغٍ٩ا لؿخت ؤٖىام مخخالُت .بدلىٖ ٫ام ٧ ١٠٠٠ان ًخم جىُٟظ ن٣ٟاث ُ٢متها  ٩١٠ملُاع صوالع ٖبر اهغون اوهالًً ولً٨
في هٟـ الٗام بضؤث الهؼة ال٨بري التي ؤٖ٣بها الخضاعي والانهُاع ال٩امل٧ .ان للكغ٦ت َغ٢ها الخانت في بزٟاء الخؿاثغ
املالُت خُث ٧اهذ ج٣ىم باجبإ اؾلىب مداؾبي ٌؿمى  mark-to-market accountingبُ٣اؽ ُ٢مت ألاوعا ١املالُت بىاء
ً
ٖلى ُ٢متها الؿىُ٢ت بضال ًٖ الُ٣مت الضٞترًت ،وهظا ٌؿبب ٧اعزت باليؿبت للكغ٧اث٦ .ما ؤن الكغ٦ت ٧اهذ جخداش ى
بُان الخؿاثغ في ٢ىاثمها املالُت بل جى٣ل الخؿاثغ بلى قغ٦ت ؤزغي ؤؾؿذ لهظا الٛغى لها صٞاجغ مالُت مؿخ٣لت ،بِىما
جدخ ٟٔبخ٣ضًغ حؼافي للغبدُت في ٢ىاثمها املالُت .باجبإ هظا الىٓام املالي بضؤ املضًغون الخىُٟظًىن مىذ ؤهٟؿهم
ٖالواث ضخمت بىاء ٖلى بًغاصاث لم جخد ٤٣في الىا ،٘٢و٧ان ؾٗغ الؿهم ٌؿخمغ في الاعجٟإ بِىما الكغ٦ت في الخ٣ُ٣ت
جخ٨بض الخؿاثغ.
 .0أ١ٙبس أش ،ْٚو١ف رالػجذ ششوخ اٌطبلخ االِش٠ى١خ ثمٛائّٙب اٌّبٌ١خ؟ رمش٠ش خبص ٌّٛلغ اسلبَ االٌىزش www.argaam.com2/9/2017،ٟٔٚص6
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٧ان ؤو ٫شخو ا٦دك ٠ما ج٣ىم به اهغون مً ٖضم مهضاُ٢ت في ٢ىاثمها املالُت هى مدلل مالي مً "محرًل
لُيل" ل ً٨جم ٞهله مً الٗمل وجم مىذ محرًل لُيل في امل٣ابل ٖ٣ضًً ُ٢مت الىاخض مجهما  ١٠ملُىن صوالع مً
حاهب اهغون إلؾ٩اتهم ًٖ بزاعة الك٩ى ٥خىلهم.
٧اهذ قغ٦ت الخضماث املداؾبُت "آعزغ اهضعؾىن" مً ؤ٦بر زمـ قغ٧اث مداؾبُت في الىالًاث املخدضة ،وعٚم
ؾمٗتها الٗالُت وجُبُ٣ها ألٖلى املٗاًحر حىصة في بصاعة املساَغ الا ان مىا٣ٞتها ٖلى ال٣ىاثم املالُت لكغ٦ت اهغون ٧ان
ً
ً
مً الٛغابت بم٩ان٦ ،ما ؤهه ٧ان ؾببا ٧اُٞا لٗضم حك ٪ُ٨املؿدثمغًٍ ؤو الجهاث الخىُٓمُت في ؤي ش يء لٟترة مً
الى٢ذ .ل ً٨جم ٦ك ٠هظه ألازُاء في ؤبغٍل  ١٠٠٢لخبضؤ مُاعصة اهغون وآعزغ اهضعؾىن ٖلى خض ؾىاء.
اتهمذ املد٨مت "آعزغ اهضعؾىن" بٗضم اجبإ املباصت املداؾبُت امل٣بىلت ٖمىما  GAAPؤزىاء جض٣ُ٢ها في مٗامالث
اهغون م٘ الكغ٧اث التي اوكإتها إلزٟاء زؿاثغها .وجم اتهام آعزغ اهضعؾىن ؤًًا بخضمحر آال ٝمً الىزاث ٤الخانت ب
"اهغون" وحكمل وزاث ٤وعُ٢ت وال٨تروهُت وجمذ بصاهت آعزغ اهضعؾىن في  ١٠٠١باالخخُا ٫وٖغ٢لت الٗضالت.

1

ًخطر مً الؿغص الؿاب ٤ان ٖضم جُبُ ٤الًىابِ الؿلُمت والهاعمت للخى٦مت صازل قغ٦ت "اهغون" ٢ض ؤصي
ً
الي ٧اعزت ممخضة ألازغ .ل٣ض ؤػٍلذ واخضة مً ؤ٦بر قغ٧اث الُا٢ت ألامغٍُ٨ت مً الىحىص جماما ،وبالخالي ٣ٞض جم ٣ٞضان
ً
مىعص هام حضا مً مىاعص الُا٢ت في الؿى ١ألامغٍ٩ي ،وبالخالي ٣ٞضان مبال ٜضخمت مً الٗاثضاث التي جترا٦م ٖبر
الؿىحن .هظا بجاهب ألايغاع املجخمُٗت وما٧ان ًم ً٨ؤن ً٨ؿبه املجخم٘ ،ووكاَاجه املسخلٟت مً ُ٢ام قغ٦ت اهغون
بضوع املؿئىلُت املجخمُٗت ومؿاهماتها في مسخل ٠املكاعَ٘ التي حٗىص بالىٖ ٟ٘لى ٧اٞت الؿ٩ان وٖلى املجخم٘ بهٟت
ٖامت .ومً املا٦ض ان ؤ٦ثر مً  ٤آال ٝشخو ٢ض ٣ٞضوا وْاثٟهم هدُجت لهظا الانهُاع املضوي ،وهى بال ق ٪ؤزغ ممخض
ٖلى ؤؾغ هاالء ألاشخام وٖلى مدُُهم الاحخماعي ،وٍدمل الضولت ؤٖباء اياُٞت في إلاٖاهت الاحخماُٖت لهم وبًجاص
ٞغم ٖمل بضًلت وهظا ُٞه جًُِ ٤مً ٞغم الٗمل املخاخت التي ٧ان مً املم ً٨ؤن ٌكٛلها آزغون في خاحت للٗمل
ؤًًا.
ولم جمٌ ؤقهغ مٗضوصة ٖلى ًُٞدت انهُاع اهغون ختى اهٟجغث ًُٞدت ووعلض ٧ىم في ًىهُى  .١٠٠١و٢ض ٧اهذ
ووعلض ٧ىم هي زاوي ؤ٦بر قغ٦ت لالجهاالث في الىالًاث املخدضة ألامغٍُ٨ت .و٢ض بضا الٛل املداؾبي ٖام  ٢٣٣٣وجُىع
ً
لُبل ٜمضي بُٗضا خُث ٢امذ الكغ٦ت بدسجُل مهاعٍ ٠بمبل ٩،٩ ٜملُاع صوالع ٧اؾدثماعاث عؤؾمالُت ،ما ؾاهم في
جطخُم ألاعباح .ول٣ض بضؤث هُئت ألاوعا ١املالُت ألامغٍُ٨ت في ٖام  ١٠٠١الخد ٤ُ٣م٘ ووعلض ٧ىم بسهىم بحغاءاتها
ً
املداؾبُت وال٣غوى املمىىخت ل٨باع املىْٟحن .وفي ًىهُى اتهمذ الهُئت "ووعلض ٧ىم" عؾمُاباالخخُا ٫وهى ما ؤَاح
وبك٩ل ٞىعي باملضًغ املالي "ؾ٩ىث ؾلُٟان" .2وجدذ وَإة الخد٣ُ٣اث ويٗذ الكغ٦ت هٟؿها جدذ خماًت ٢اهىن
 ِٓ 1أوجش اٌزذذ٠بد اٌز ٟرٛاجٗ اٌذٛوّخ ٘ ٟضٍٛع ششوبد اٌزذل١ك ٚاٌّشاجؼخ اٌّبٌ١خ ف ٟػٍّ١بد االدز١بي ا ٚئخفبء اٌج١بٔبد ،أ ٚرؼذٍٙ٠بٚ ،اس ٜأْ اٌذىُ ف٘ ٟزٖ
اٌذبٌخ ٠جت اْ ٠زسُ ثبٌشدع دزّٕٔ ٝغ ِضً ٘زٖ اٌّّبسسبد  ٟ٘ٚاالش خطٛسح ػٍ ٝاٌذٛوّخ
2أ١ٙبس أش ،ْٚو١ف رالػجذ ششوخ اٌطبلخ االِش٠ى١خ ثمٛائّٙب اٌّبٌِ ،ٟشجغ سبثمض 2
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إلاٞالؽ في ؤ٦بر ٖملُت ٚل مداؾبي في الىالًاث املخدضة خُجها خُث جبحن ان ؤنى ٫الكغ٦ت مطخمت بإخض ٖكغ
ملُاع صوالع .و٢ض ٧ان املض ٤٢املداؾبي هى ؤًًا قغ٦ت آعزغ اهضعؾىن التي اصٖذ ٖضم ٖلمها بالٛل ،لخ٣ىم هُئت
1

ألاوعا ١املالُت بسخب جغازُو ميؿىبي آعزغاهضعؾىن الظًً ٖملىا ٖلى خؿاباث ووعلض ٧ىم.

ً
وعٚما ًٖ طل٣ٞ ٪ض هجخذ ووعلض ٧ىم في بٖاصة هُ٩لت هٟؿها ،خُث جم٨ىذ مً حؿضًض ٚغامت هُئت ألاوعا١
املالُت ب ١٠٠ملُىن صوالع في ماًى  .١٠٠٩وجدهلذ ٖلى مىا٣ٞت الضاثىحن ٖلى زُت بٖاصة الهُ٩لت .وزغحذ الكغ٦ت
مً إلاٞالؽ لخهبذ  MCIوبضًىن وٟ٢ذ ٖىض  ١ملُاع صوالع .الا اهه نضعث ؤخ٩ام بالسجً ٖلى الغثِـ الخىُٟظي
واملضًغ املالي.
ً
وٍخطر لىا مً هظا الكغح ان قغ٦ت ووعلض ٧ىم ٧اهذ ؤ٦ثر خٓا مً قغ٦ت اهغون،ألهه ٧ان بم٣ضوعها الاؾخٟاصة
مً ٢اهىن إلاٞالؽ الظي ق٩ل خماًت باليؿبت لها وؤجاح لها الٟغنت للخٗامل م٘ الضاثىحن وبٖاصة الهُ٩لت وجٟاصي
الانهُاع .و٢ض اجُذ هظا لكغ٦ت ووعلض ٧ىم ألهه ٢ض جم الاهدباه للمماعؾاث الخاَئت في و٢ذ مب٨غ وؿبُا ،بِىما في خالت
قغ٦ت اهغون ٣ٞض جم الا٦دكا ٝبٗض ؤن ؤنبذ الىي٘ ٚحر ٢ابل لإلنالح ولم ج ً٨الٟغنت ؾاهدت ختى لالؾخٟاصة مً
٢اهىن إلاٞالؽ والخماًت التي ًىٞغها مً الانهُاع.
بالقٞ ٪ان خضور هظه الانهُاعاث والاػماث املالُت ال٨بري ٢ض لٟذ الاهدباه الي ؤهمُت وحىص هٓم ع٢ابُت
و٢اهىهُت واصاعٍت ناعمت٩ً ،ىن مً قإنها الخٟاّ ٖلى املىاعص وطل ٪باجبإ وؾاثل مد٨مت ومىٓمت في الخٗامل م٘ جل٪
املىاعص وٖضم جغ ٥ألامىع بُض الاصاعاث جٟٗل ما حكاء .بن الخى٦مت هي الىؾُلت الىاحٗت التي جم جُىٍغها للُ٣ام بالضوع
الٟٗا ٫في الخسُُِ والخىحُه والغ٢ابت للخٗامل م٘ املىاعص بُغٍ٣ت جًمً الخٟاّ ٖلحها.
املطلب الثاوي :محاربت الضلىك الاهتهازي
الؿبب الثاوي الظي ًضٖى لخُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت هى مداعبت املُل الُٟغي لخًُٟل الظاث ،وهى ؾلى٥
مخإنل في الىٟـ البكغٍت .هظا الؿلى ٥في خاحت بلى الخ٣ىٍم ووي٘ ٧ىابذ له ختى ال ًخماصي وَؿبب ألايغاع
ً
للماؾؿاث واملجخم٘ ومً زم للضولت ٧اٞت .هظا الؿلىً ٥يخج ٖاصة مً وي٘ ً٩ىن ُٞه شخو مٗحن مسىال بؿلُت
مدضصة الؾخٛاللها في الُ٣ام بمؿاولُاث مُٗىت لهالر ازغًٍ ،وجىي٘ جدذ جهغٞه املىاعص مً ؤمىا ٫وٚحرها مً
ؤحل الُ٣ام بهظه املؿئىلُت وجد ٤ُ٣ؤهضاٞها .ووؿخٗغى ُٞما ًلي قغح طل.٪

 1رجذس اإلشبسح اٌ ٝاْ ششوخ آسصش أذسس ٌُ ْٛرؼذ فؼبٌخٚ ،أٔٙب لذ سٍّذ ثشىً طٛػ ٟسخظزٙب ٌّضاٌٚخ ِٕٙخ اٌّذبسجخ اٌمبٔ١ٔٛخ ف ٟأِش٠ىب ثؼذ ِسبّ٘زٙب ف٘ ٟزٖ
اٌفضبئخ اٌّبٌ١خ اٌىجشٜ
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الفرع ألاول :الىاحب الائخماوي والالتزاماث التي جترجب عىه:
ً
مً مىٓىع ٢اهىوي ٞان الؿلى ٥البكغي الظي ًمُل بُبٗه لخًُٟل الىٟـً ،خُلب الخىُٓم والغ٢ابت نىها
للخ٣ى ١التي جخٗل ٤باآلزغًٍ وجترجب لهالخهم .ولهظا الؿبب هجض الالتزاماث الاثخماهُت ٢ The fiduciary dutiesض
وكإث بمىحب ال٣اهىن الٗام إلاهجلحزي مل٩اٞدت اؾخٛال ٫املىاعص لخد ٤ُ٣مهالر طاجُت او اؾخسضامها لٛحر ألاهضاٝ
التي مىدذ مً ؤحلها .لهظا ٞان هظه الىاحباث طاث امليكإ ألازالقي جخُلب الخمخ٘ ب٣ضع ٖالي مً الجزاهت والاؾخ٣امت
لالَالٕ بها ٖلى الىحه الا٦مل ،وبال ٞان الىخاثج ج٩ىن ٖ٣ىباث عاصٖت ،بياٞت الى املُالبت باؾترصاص ٧اٞت املىا ٘ٞالتي
جم الخهىٖ ٫لحها هدُجت إلازال ٫بهظه الىاحباث.
٦ما ط٦غها ٞان الالتزاماث الاثخماهُت جم ٞغيها مل٩اٞدت املُل البكغي لخًُٟل الىٟـ ،والخ٨ؿب مً اؾخٛال٫
ما ًخاح لها مً ٞغم .لظل ٪هجض ان هظه الالتزاماث جخًمً ٖضة واحباث مدضصة .مً يمً هظه الىاحباث الالتزام
باؾخسضام املىاعص في ألاٚغاى التي ؤُُٖذ مً ؤحلها ،وٖضم اؾخسضامها لخد ٤ُ٣ؤٚغاى ومىا ٘ٞشخهُت .وٍجب
مالخٓت ان هظا الىاحب ًدخم ٖلى الصخو املاجمً ٖضم جد ٤ُ٣اي مهلخت شخهُت لىٟؿه ؾىاء هخج ًٖ هظه
املهلخت يغع للصخو املىخ ٟ٘ام لم ًيخج1.هظا الخُبُ ٤الهاعم لاللتزام الاثخماوي ًجٗل مهلخت املىخ ٟ٘هي
ً
املهلخت الىخُضة التي تهض ٝبلحها الٗال٢ت بحن الُغٞحن .والؿبب في طل ٪ؤن الصخو املىخ ٠٣ً ٟ٘مىٟ٢ا يُٟٗا
م٣اعهت بالصخو املاجمً ،خُث ؤن الازحر له ٧ل ٞغم الخهغ ٝباؾخ٣ال ٫جام وٖلُه ٧ان البض ملباصت الٗضالت ان
2

جخضزل بُغٍ٣ت جد ٟٔخ٣ى ١الُغ ٝالًُٗ ٠وهى املىخ.ٟ٘

ومً الىاحباث الىىُٖت ألازغي التي ًٟغيها الالتزام الاثخماوي ،جٟاصي جًاعب املهالر ،وهي حمُ٘ الاويإ

ً
التي ٢ض جً٘ الصخو في وي٘ الكبهاث بإن ج٩ىن له مهلخت شخهُت في ٖ٣ض مٗحن جبرمه الجهت التي ً٩ىن مؿئىال
ً
ٞحها ،في هظه الخالت ً٩ىن ٖلُه واحب إلاٞهاح ًٖ هظه املهلخت والا اٖخبر مسال بااللتزام الاثخماوي .وهىا ٥ؤًًا
الىاحب في ٖضم الاؾخٟاصة مً املٗلىماث و٢اثمت الٗمالء ملىاٞؿت الكغ٦ت او املاؾؿت التي ٌٗمل ٞحها.
هظا الالتزام هى التزام ٖام بمٗنى اهه ٢ابل لخىُٓم مجمىٖت ٦بحرة مً الٗال٢اث في هُا ١واؾ٘٦ .مثا ٫واضر
ً
لخُبُ٣ه هى في الكغ٧اث الخجاعٍت خُث ٌٗخبر ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة في وي٘ اثخماوي باليؿبت للكغ٦ت .وؤًًا ٌٗخبر
الىُ٦ل في وي٘ اثخماوي باليؿبت للمى٧ل ؤو ألانُل.
وملا ٧ان الخٟىٌٍ هى ؤؾاؽ هظا الالتزامٞ ،ةهه ًم ً٨ؤن ًدؿ٘ هُا ١الالتزام لِكمل الٗال٢ت بحن الخا٦م
ً
واملد٩ىم في الضولت3 .املد٩ىم ًً٘ ٢ضعا مً الث٣ت في الخا٦م ٖلى ؤن ً٣ىم الازحر بخهغٍ ٠قئىن الخ٨م ملهلخت
 1ػجذ اٌؼض٠ض سبر ،ٟاالٌزضاَ اٌمبٔ ٟٔٛثؼذَ االخالي ثبٌضمخ ف ٟاٌؼاللبد اٌزجبس٠خ ،اٌّجٍخ اٌؼشث١خ ٌٍفمٗ ٚاٌمضبء ،اٌؼذد اٌسبثغ ػشش ،أوزٛثش  ،٦٩٩٣ص54
2

See generally, R. Flannigan, "The Fiduciary Obligation", (1989)9.Oxford. J. L. S, page 69

3

Shepherd, law of fiduciaries, Toronto, Carswell, 1981, page 97.
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املد٩ىمٖ .ىض ج٣هحر الخا٦م ،ؤو بؾاءة اؾخسضام الؿلُت التي مىدها له املد٩ىم٩ً ،ىن ٢ض اؾاء اؾخٛال ٫هظا
ً
الخٟىٌٍ املمىىح له وهى الؿلُت وهظا ًمثل ازالال بالث٣ت التي مىدها املد٩ىم للخا٦م .وٖلُه ً٩ىن مً خ ٤املد٩ىم
سخب الث٣ت التي مىدها للخا٦م واؾترصاصها لخحن اُٖائها مغة ؤزغي ملً ًسخاعه.
الخى٦مت جلٗب صوعا مدىعٍا في مداعبت الؿلى ٥الاهتهاػي ومىاءمخه م٘ الؿلى ٥ال٣ىٍم لهالر بصاعة املغ ٤ٞمً
ؤحل جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالتي جهب في مهلخت املؿخُٟضًً مً هظه املغا ٤ٞوهم ٖامت الكٗب ،بمىحب الث٣ت التي
مىدىها للمغ ٤ٞولل٣اثمحن ٖلى ؤمغه.
املطلب الثالث :الحصىل على الفائدة القصىي مً املىارد وجحقيق العدالت والرفاهيت
جُبُ ٤الخى٦مت ٖلى الىحه الؿلُم له ؤهمُت ٢هىي في مداعبت الهضع الظي ًدضر للمىاعص هدُجت الؿلىٚ ٥حر
الؿلُم .بال قٞ ٪ان ٖضم اجبإ بحغاءاث الخى٦مت الؿلُمت ًدُذ املجا ٫للخالٖب في املىاعص واؾخٛاللها للمىٟٗت
ً
الصخهُت وبالخالي خغمان مً ًجب ؤن ٌؿخُٟضوا مجها ،وهظا ان جغا٦م وج٨غع خضوزه ٞةهه ٌٗخبر زهما مً م٣ضاع
ً
1
الخىمُت والخضماث التي ًجب ؤن حٗىص للكٗب مما ًسل بالٗضالت وٍازغ ؾلبا ٖلى عٞاهُت الكٗب ومؿخىًدُاجه.
بن اؾدكغاء الٟؿاص ٌٗخبر الٗلت ال٨بري التي ؤٗ٢ضث ا٢خهاصًاث ال٨ثحر مً الضو ٫عٚم مىاعصها ال٨بحرة.
ٞالٟؿاص ًدى٧ ٫ل جل ٪املىاعص مً ؤما ً٦اؾخٛاللها وٍغ٦ؼها في حُىب ٢لت مً الٟاؾضًً مً الخ٩ام وميؿىبحهم.
ً
والامثلت لضًىا ٦ثحرة وبطا هٓغها في مٗٓم الضو ٫ال٣ٟحرة لىحضها ان وعاء هظا ال٣ٟغ ٞؿاصا ؤصي لخغمان الضولت مً
مىاعصها ،وؤن الؿبب وعاء الٟؿاص هى يٗ ٠الخى٦مت خُث ال جىحض يىابِ حكغَُٗت ٧اُٞت ،وان وحضث ٞاهه ال
جىحض بحغاءاث للغ٢ابت واملداؾبتٞ 2.ال جىحض وؾاثل او عبما عٚبت ال٦دكا ٝالٟؿاص وان ا٦دكٞ ٠ال جىحض مداؾبت
ملً اعج٨به .لظلٞ ٪ان الخى٦مت جلٗب الضوع ألاؾاس ي في مداعبت الٟؿاص وألاهم مً طل ٪انها ،بما جٟغيه مً
بحغاءاث ،جمى٘ خضوزه ألنها حٛل ٤حمُ٘ الثٛغاث التي ٢ض ًىٟظ مجها املٟؿضًً مثل ججاوػ الهالخُاث وٖضم اجبإ
الكٟاُٞت.

3

املطلب الرابع :حعسيس ثقت راش املاالملحلي وألاحىبي في اقخصاد الدولت
ً
ً
قهض الٗ٣ض املاض ي جىؾٗا في الؿى ١الاؾدثماعي وجىىٖا في ألاوكُت الا٢خهاصًت ،و٢ض اجطر بإن الخى٦مت
املخُىعة املىا٦بت هي وؾُلت ٗٞالت لخٗؼٍؼ ال٣ضعة ٖلى املىاٞؿت وجد ٤ُ٣م٨دؿباث لهالر الاؾدثماع املدلي .بل
والخى٦مت حؿاٖض في الخٟاّ ٖلى جل ٪امل٨دؿباث وحٗؼٍؼها مما ٌٗني يغوعة اؾخضامت الخى٦مت ألن ؤي زلل ًهِب
الخى٦مت في ؤي هاخُت مً هىاخحهاً ،اصي الى اهتزاػ ز٣ت عؤؽ املا ٫ال ؾُما ألاحىبي وبدثه ًٖ بضاثل في م٩ان آزغ.
 1أششف دٕب ِ١خبئ ،ً١أّ٘١خ دٚس اٌّشاجؼخ اٌذاخٍ١خ ٚاطشافٙب ٌضّبْ دٛوّخ اٌششوبد ،اٌّإرّش اٌخبِس ،اٌذٛوّخ اٌّذبسج١خ ٚاإلداس٠خ ٚااللزظبد٠خ ٌٍششوبد،
اإلسىٕذس٠خ  01-8فجشا٠ش  7105ص 087-092
2أششف دٕب ِ١خبئ ،ً١اٌّشجغ اٌسبثك
ِ 3ذّذ طبسق ٛ٠سف ،دٛوّخ اٌششوبد ،اإلفظبح ٚاٌشفبف١خ وأدذ ِجبدئ دٛوّخ اٌششوبد ِٚذ ٜاسرجبطٙب ثبٌّؼب١٠ش اٌّذبسج١خ ،اٌّإرّش اٌؼشث ٟاألٚي ،ششَ اٌش١خ،
ِ 6ب ٚ7112 ٛ٠ص5
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لهظا البض مً ان ًخم الخماػج بحن الاَغ ال٣اهىهُت والغ٢ابُت املدلُت والٗاملُت بالخضعج بدُث ههل الي جُبُ٤
املباصت الٗاملُت بك٩ل ال ًسل بال٣ضعة ٖلى املىا٦بت ختى ال ًخم اؾخحراص ٢ىالب ٚحر ٢ابلت للخُبُ.٤

املبحث الثالث :قىاعد الحىلمت ومنىهاتها
ً
ً
هخٗغى ُٞما ًلي للمباصت التي حك٩ل ٢ىاٖضا للخى٦مت وؤًًا الى ٖىانغها وم٩ىهاتها ،وطل ٪باليؿبت للكغ٧اث
ً
1
بإهىاٖها اوال زم في ماؾؿاث الُ٣إ الٗام.
املطلب الاول :قىاعد الحىلمت ومنىهاتها في الشرماث
ً
حٗخبر خى٦مت الكغ٧اث مً املىايُ٘ الهامت التي زًٗذ لل٨ثحر مً الضعاؾاث مازغا2.جسخل٢ ٠ىاٖض الخى٦مت
في الكغ٧اث و٣ٞا لدجم الكغ٦ت وهىٕ الٗال٢اث التي حؿىص بحن اٞغاصها ،وؤهمها الٗال٢ت بحن املال٨حن واملضًغًٍ٧ .لما
٧ان هىاٞ ٥هل جام بحن امللُ٨ت والاصاعة ج٩ىن هىا ٥خاحت ؤ٦بر لىي٘ ٢ىاٖض مٟهلت للخى٦مت جًمً اؾخمغاع
الٗال٢ت بك٩ل ؾلُم.
ً
ً
وحٗض خى٦مت الكغ٧اث ماقغا حُضا للكغ٧اث ،زانت في جىاػن املهالر بحن املؿدثمغًٍ وبصاعة الكغ٦ت
وؤصخاب املهالر ألازغي .وحٗمل الخى٦مت ٖلى ػٍاصة ز٣ت املؿدثمغًٍ وػٍاصة الُ٣مت الؿىُ٢ت ألؾهم الكغ٧اث
وحؿاٖض في الخهىٖ ٫لى الخمىٍل املدلي والضولي.
والجؼء ألاهم في هٓغي هى مماعؾت ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة واملضًغًٍ الخىُٟظًحن لؿلُاتهم بك٩ل ًد ٤٣مهالر
املال٨حن ،ألن الٟهل بحن امللُ٨ت والاصاعة ٌٗني ُٚاب املال٨حن ًٖ املكهض وبالخالي ٖضم ٢ضعتهم ٖلى الخضزل في الى٢ذ
املىاؾب لخماًت مهالخهم٦3.ما ان اًٖاء مجلـ إلاصاعة واملضًغًٍ الخىُٟظًحن ًخمخٗىن بإوؾ٘ الهالخُاث في بصاعة
الكغ٦ت ،وبالخالي جخٗاْم بم٩اهُت جإزحرهم ٖلى املهالر املسخلٟت في الكغ٦ت.

4

جخ٩ىن الخى٦مت في الكغ٧اث مً ٖىانغ ؤؾاؾُت هي:
الفرع ألاول :العىاصر الخارحيت للحىلمت :وحشمل
ؤ/الدكغَٗاث مً ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الضولت والتي جىٓمخإؾِـ ووكاٍ الكغ٧اث
ب/الهُئاث واملجالـ واللجان التي جيكئها الضولت لدؿُحر ومغا٢بت ؤٖما ٫الكغ٧اث .

1خٍف ػجذهللا اٌٛسداد ،اٌذٛوّخ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ ،ػٍِٛ ٝلغ ِمبي االٌىزش www.mqqal.com ،ٟٔٚص3
)K.Hopt, Comparative Corporate Governance, (1998
ِ 3ذّذ ِظطف ٝسٍّ١بْ ،دٛوّخ اٌششوبد ٚدٚس أػضبء ِجٍس اإلداسح ٚاٌّذ٠ش ٓ٠اٌزٕف١ز ،ٓ١٠اٌذاس اٌجبِؼ١خ ،اإلسىٕذس٠خ ،ص34
4اٌّشجغ اٌسبثك ص57

2

مجلت العلىم الضياصيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املرلس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

510

قىاعد الحىلمت ومراقبت الامخثال ودورها في حعسيس الحنم الرشيد

د .عبد العسيس محمد حمد
صاحي

الفرع الثاوي :العىاصر الداخليت للحىلمت :وحشمل
ؤ/ألاصواث ال٣اهىهُت وإلاصاعٍت لدؿُحر الكغ٦ت والتي جهضع ًٖ الجمُٗت الٗمىمُت
ب/ألاصواث ال٣اهىهُت وإلاصاعٍت لدؿُحر الكغ٦ت والتي جهضع ًٖ مجلـ الاصاعة
ج/ألاصواث ال٣اهىهُت وإلاصاعٍت لدؿُحر الكغ٦ت والتي جهضع ًٖ إلاصاعة الخىُٟظًت للكغ٦ت وؤ٢ؿامها
الفرع ألاول :العىاصر الخارحيت للحىلمت:
أ/الدشريعاث مً القىاهين واللىائح والقراراث الصادرة عً الدولت والتي جىظم جأصيط ووشاط الشرماث:
ً
مً ؤهم هظه الدكغَٗاث جإحي ال٣ىاهحن وهي ٢ىاهحن مخىىٖت جسضم ٖضصا مً ألاٚغاى الخُىٍتً .إحي ٢اهىن
الكغ٧اث الخجاعٍت في املغجبت ألاولى مً خُث ألاهمُت ،وهى ًسخو بخدضًض اهىإ الكغ٧اث املؿمىح بها في الُ٣غ
املٗني 1.وبالخالي ٞهى ًىو ٖلى اقتراَاث وبحغاءاث حسجُل الكغ٦ت خؿب هىٖها ،مً خُث عاؽ املا ٫واملؿاهمحن و
ألاٚغاى والاصاعة بمؿخىٍاتها املسخلٟت ،وػٍاصة او ز ٌٟعاؽ املا ،٫وٚحرها مً ألامىع الهامت لدؿُحر الكغ٦ت .اجبإ
اخ٩ام هظا ال٣اهىن الهام حٗخبر اللبىت ألاولى في الخى٦مت ألي قغ٦ت الن ههىم هظا ال٣اهىن جدضص وحىص الكغ٦ت في
ألاؾاؽ ،زم جغؾم زِ ؾحر الكغ٦ت ٖبر وحىصها .باإلياٞت بلى اقتراٍ ال٣اهىن إلًضاٖاث filingsمُٗىت ًجب ٖلى
الكغ٦ت ج٣ضًمها في مىاُ٢ذ مدضصة او ٖىض خضور جُىعاث او حُٛحراث مُٗىت في ٖمل الكغ٦ت .ج٣ضم هظه إلاًضاٖاث
للجهت املسخهت بالدسجُالث الخجاعٍت وجيب٘ ؤهمُتها مً انها حٗخبر مغحٗا ألي شخو ًغٍض الاَالٕ ٖلى مؿدىضاث
الكغ٦ت للخٗغٖ ٝلى املى ٠٢املالي وؤًٖاء مجلـ إلاصاعة وٚحرها مً ألامىع .وهظه تهم الصخو الظي ًىىي الخٗامل
م٘ الكغ٦ت خُث ً٩ىن ٖلى بِىت وبهحرة بإخىا ٫الكغ٦ت ٢بل الخٗامل مٗها او قغاء ؤؾهم ٞحها.
ومً ال٣ىاهحن الهامت ؤًًا هجض ال٣ىاهحن التي جىٓم ألاوعا ١املالُت .حٗخبر هظه ال٣ىاهحن مً ألاهمُت بم٩ان في
ً
خى٦مت الكغ٧اث الٗامت ،وهى الك٩ل الظي ً٨دؿب ؤهمُت هٓغا لٗٓم ٖضص املؿاهمحن ،وألهإٚلب الكغ٧اث الخ٩ىمُت
جخسظ ق٩ل قغ٦ت املؿاهمت الٗامت.
جىٓم هظه ال٣ىاهحن ؤٖما ٫ؤؾىا ١الاوعا ١املالُت وجً٘ الًىابِ الالػمت لغ٢ابت الٗمل بها .ول٣ض هو ٢اهىن
ؾى ١الخغَىم لألوعا ١املالُتٖ 2لى ؤن ج٩ىن للؿى ١ؤٚغاى جىُٓم ومغا٢بت انضاع ألاوعا ١املالُت ،والخٗامل بها بُٗا
وقغاء وحصجُ٘ الاصزاع وجىمُت الىعي الاؾدثماعي بحن املىاَىحن ،وتهُئت الٓغو ٝاملالثمت لخىُْ ٠املضزغاث في ألاوعا١

 1ف ٟاٌسٛداْ طذس لبٔ ْٛاٌششوبد اٌجذ٠ذ ٌؼبَ  ٛ٘ٚ ٥١٦٢لبٔ ْٛشبًِ اشزًّ ػٍ ٝاٌىض١ش ِٓ لٛاػذ اٌذٛوّخ ثظٛسح ِفظٍخ ٚاسزذذس ادىبِب ٌُ رىٓ ِٛجٛدح فٟ
اٌمبٔ ْٛاٌمذ ُ٠اٌز ٞظً سبس٠ب ِٕز اٌؼبَ ٚ . ٦٩٥٢لذ طذس أ٠ضب لبٔ ْٛاٌششوبد اٌزجبس٠خ االرذبدٌ ٞذٌٚخ االِبساد ف ٟراد اٌؼبَ  7104خٍفبً ٌمبٔ ْٛػبَ 0985
 2لبٔ ْٛسٛق اٌخشطٌ َٛألٚساق اٌّبٌ١خ ٌسٕخ  ،٦٩٩١اٌز ٞدً ِذً لبٔ.٦٩٩٥ ْٛ
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املالُت بما ٌٗىص بالىٖ ٟ٘لى املىاًَ والا٢خهاص الؿىصاوي٦1 .ما جىو املاصة ٖ ٢٠لى ان ًٖىٍت الؿى ١بلؼامُت ل٩ل
قغ٧اث املؿاهمت الٗامت ال٣اثمت او التي جيكإ في املؿخ٣بل ،واًت هُئت او ماؾؿت ٖامت او ؾلُت مدلُت مضعج ُ٢ض
ً
ؤوعا٢ها املالُت في الؿىصان ،وؤًت حهت خ٩ىمُت طاث شخهُت اٖخباعٍت جُغح ن٩ى٧ا لال٦خخاب الٗام .في صولت إلاماعاث
هجض ال٣اهىن الاجداصي ع٢م  4لؿىت  2000في قإن هُئت وؾى ١الاماعاث لألوعا ١املالُت والؿل٘ .املاصة  3مً ال٣اهىن
جىو ٖلى ؤٚغاى الهُئت التي حاءث مكابهت ألهضا ٝؾى ١ألاوعا ١املالُت الؿىصاوي.
حٗخبر هُئاث او ؤؾىا ١املا ٫والؿل٘ الجهت الغ٢ابُت ألاولُت ٖلى وكاَاث الكغ٧اث واملاؾؿاث املضعحت ٞحها.
وبظلٞ ٪هي جغا٢ب الالتزام بالخى٦مت في ؤٖما ٫هظه الجهاث ،وٖضم مسالٟتها ل٣ىاٖض الٗضالت والكٟاُٞت٦ .ما جخىلى،
في ٦ثحرمً الضو٧ ٫الىالًاث املخدضة الخدُٞ ٤ُ٣ما ًهل بلى ٖلمها مً مسالٟاث ومباقغة إلاحغاءاث ال٣اهىهُت يض مً
ًثبذ جىعَهم في املسالٟاث مً املضًغًٍ وٚحرهم ،ويض الكغ٦ت ٦صخو اٖخباعي في الخاالث التي حؿخىحب طل.٪
ً
ً
حٗخبر صولت إلاماعاث الٗغبُت املخدضة مً الضو ٫التي ُٗ٢ذ قىَا بُٗضا في حكغَٗاث الخى٦مت املخٗل٣ت بدىُٓم
ؤؾىا ١الاوعا ١املالُت ،و خى٦مت الكغ٧اث بهٟت ٖامت 2.ومً جُبُ٣اث الخى٦مت الهامت في إلاماعاث ٣ٞض نضع في ٖام
 ١٠١٠الضلُل الجضًض لخى٦مت الكغ٧اث وهى ٌؿاٖض في جغؾُش املؿاءلت وإلاهها ٝوالكٟاُٞت و املؿئىلُت للكغ٧اث
الٗامت .وهظا ًضٖ ٫لى اهخمام هُئت ألاوعا ١املالُت والؿل٘ بضوع الخى٦مت في بصاعة الكغ٧اث ،ألنها حؿاٖض في حظب
الاؾدثماعاث املدلُت وألاحىبُت وحٗؼٍؼ الث٣ت مً ٢بل عاؽ املا ٫وجضٗٞه لالؾدثماع في هظه الكغ٧اث املدلُت .و٢ض
وحضث هظه الخُىة الخ٣ضًغ مً املىٓماث واملاؾؿاث الضولُت املخسههت وفي م٣ضمتها نىضو ١الى٣ض الضولي.
ً
هىا ٥ؤًًا ال٨ثحر مً ال٣ىاهحن التي جخٗل ٤بإٖما ٫الكغ٧اث وٍجب ؤن جلتزم بها في مماعؾت اوكُتها مثل
ال٣ىاهحن التي جىٓم املىار الٗام لالؾدثماع بالضولت ،مثل ٢ىاهحن جىُٓم املىاٞؿت وجىاٞؿُت ؤؾىا ١الؿل٘ وٖىانغ
3

إلاهخاج و٢ىاهحن الاٞالؽ.

مهُلر الدكغَٗاث هى مؿمى ٖام جىضعج جدخه ٧ل ال٣ىاهحن وٚحرها مً اللىاثذ وال٣غاعاث الخىُٟظًت وألاوامغ.
وُٞما ٖضا ال٣ىاهحن التي جهضع مً الجهت الدكغَُٗتٞ ،ان بُ٣ت الدكغَٗاث حؿمى الدكغَٗاث املٟىيت او الٟغُٖت.
وطل ٪ألنها ال جهضع ًٖ الجهت الدكغَُٗت ألانُلت بهما جهضعًٖ حهاث جىُٟظًت ؤُُٖذ لها بمىحب ال٣ىاهحن
نالخُاث انضاع هظه الدكغَٗاث املٟىيت ؤو الٟغُٖت .و٧ل هظه الدكغَٗاث الٟغُٖت هي ملؼمت ألنها جٟهل وجٟؿغ

 1اٌّبدح  ِٓ ٩لبٔ ْٛسٛق اٌخشطٌ َٛألٚساق اٌّبٌ١خ ٦٩٩١
 2اٌزشش٠غ األسبس ٛ٘ ٟاٌمبٔ ْٛاالرذبد ٞسلُ ٌ ١سٕخ  ٥١١١ف ٟشبْ ٘١ئخ ٚسٛق اإلِبساد ٌألٚساق اٌّبٌ١خ ٚاٌسٍغ اٌز ٞأششٔب اٌ.ٗ١
3

ئثشا٘ ُ١اٌؼ١س ،ٞٛاٌزّٕ١خ ف ٟػبٌُ ِزغ١ش :دساسخ فِ ٟف َٛٙاٌزّٕ١خ ِٚإششارٙب ،اٌمب٘شح ،داس اٌششٚق ،٥١١٢ ،ص ٢٣-٢٣
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ً
ال٣ىاهحن التي نضعث جبٗا لها وبظلٞ ٪هي جىُبٖ ٤لى الكغ٧اث بظاث ٢ضع اهُبا ١ال٣ىاهحن الهاصعة مً الجهت
1

الدكغَُٗت الانُلت.

ب/الهيئاث واملجالط واللجان التي جيشئها الدولت لدضيير ومراقبت أعمال الشرماث
جخًمً هظه الهُئاث واملجالـ واللجان التي جض ٘ٞبٗملُت الخى٦مت في الكغ٧اث.وهي حكمل صواثغ او ماؾؿاث
الدسجُل الخجاعي ومخابٗت ؤصاء الكغ٧اث ،وؤؾىا ١ألاوعا ١املالُت والؿل٘ ،زم حهاث الخض ٤ُ٢والغ٢ابت.
جمخض والًت هظه ألاحهؼة بلى حمُ٘ قغ٧اث الُ٣إ الٗام والخام 2.ومً خُث الخ٩ىًٍ ٞةن هظه ألاحهؼة حكمل
ً
ابخضاء الجهت املسخهت بالدسجُل ،وهي بياٞت لُ٣امها بمهمت حسجُل الكغ٧اثٞ ،ةنها اًًا جسخو بخل٣ي إلاًضاٖاث
وٚحرها مً املؿدىضاث الخانت بالكغ٦ت .وهظه الجهت حٗخبر الىاحهت ألاولى التي حٗلً مُالص الكغ٦ت وجهضع قهاصة
جإؾِؿها وبظلٞ ٪هي او ٫حهت في بضاًت مكىاع الكغ٦ت ،وجغجبِ بالخى٦مت املخٗل٣ت بؿالمت بحغاءاث حسجُل الكغ٦ت.
وبٗض طل ٪الخاعٍش اي مُالص الكغ٦ت ،حؿخمغ هظه الجهت في مخابٗت جُىع الكغ٦ت ومغاخل جُىعهاٞ .هي مىاٍ بها
مغا٢بت الخُٛحراث التي جدضر في الكغ٦ت وجخل٣ي الازباجاث ٖلى هظه الخُٛحراث لًمها الي مل ٠الكغ٦ت٦ .مثاٞ ٫ةن
ػٍاصة او ز ٌٟعاؽ املا ،٫حُٛحر اؾم الكغ٦ت ؤو ٖىىانها ،حٗضًل ؤٚغاى الكغ٦ت٧ ،لها جىضعج يمً املٗامالث التي
جخُلب انضاع ٢غاعاث مُٗىت مً حاهب الكغ٦ت واجبإ بحغاءاث مدضصة و٣ٞا لل٣اهىن واللىاثذٖ .لُه ٞان الجهت
املسخهت بدسجُل الكغ٦ت ومخابٗت جُىع اصائها ،ج٣ىم بالخإ٦ض مً صخت إلاحغاءاث التي جمذ في هظا الهضص
ومُاب٣تها للخُىاث الؿلُمت بمىحب الدكغَٗاث طاث الٗال٢ت ،ومً زم الاخخٟاّ ب٩ل املؿدىضاث الضالت ٖلى طل ٪في
ً
مل ٠الكغ٦ت .وَٗخبر مل ٠الكغ٦ت مخاخا لالَالٕ ٖلُه ملً يهمه ألامغ باؾدُٟاء قغوٍ مُٗىت.
والجهت ألازغي طاث ألاهمُت والتي جخىلى الغ٢ابت ٖلى قغ٧اث الُ٣إ الٗام والخام التي جُغح ؤوعا٢ها املالُت
للجمهىع هي هُئاث ألاوعا ١املالُت والؿل٘ .هظه الهُئاث جٟغى ٖلى الكغ٧اث ج٣ضًم اًضاٖاث مُٗىت وج٣اعٍغ جخٗل٤
بةبغاء الظمت للخإ٦ض مً ؤصاء الكغ٦ت ملهامها وؤٖمالها صون مكا٧ل جخٗل ٤باألماهت والجزاهت والكٟاُٞت٦ ،ما جخل٣ى اًت
بالٚاث في هظا الجاهب وجد ٤٣في صختها.
وفي صولت الاماعاث ٞان الغئٍت الغٍاصًت ٢ض ا٢خًذ ؤن جً٘ هُئت ألاوعا ١املالُت والؿل٘ زُت ألؾىا ١املا٫
املدلُت وطل ٪لترُ٢ت وي٘ إلاماعاث مً ؤؾىا ١هاقئت الى ؤؾىا ١مخ٣ضمت يمً املاقغاث الٗاملُت .وم٘ جد ٤ُ٣خى٦مت
الُ٣إ الٗام والكغ٧اث الٗامت املؿاهمت ألهضاٞها ،ج٣ط ي الخُت بإن ًخم الاهخ٣ا ٫الى قغ٧اث الُ٣إ الخام الظي

 1الْ اٌمبٔ ٛ٘ٚ ْٛاٌزشش٠غ األطٍ ٟال ّ٠ىٓ اْ ٠فظً وً إٌظٛص ٚاالدىبَ اٌز ٟرٕظُ اٌزفبط ً١اٌّزؼٍمخ ثبٌزشر١جبد ٚاإلجشاءاد ٚاالخزظبطبد اٌّخزٍفخٌ .زٌه
فمذ رشن اِش رفظٍٙ١ب ٌٍجٙبد اٌزٕف١ز٠خ
2أظش اٌّبدح  ِٓ 6لبٔ ْٛاٌششوبد اٌزجبس٠خ ٌذٌٚخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزذذح
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له خ ٤الكغا٦ت في ُ٢اصة وبصاعة اؾتراجُجُت الخىىٕ والخىمُت املؿخضامت .وبال قٞ ٪ةهه مً ؤبغػ م٣ىماث هظا الضوع
1

الغاثض هي الخى٦مت الغقُضة ،وجُبُ ٤يىابُها املاؾؿُت.

واليسخت إلاماعاجُت ملٟهىم الخى٦مت حكابه جل ٪املُب٣ت في بغٍُاهُا ،وحٗخمض ٖلى ؤعب٘ صٖاماث ؤؾاؾُت هي
املؿئىلُت واملؿاءلت والكٟاُٞت والٗضالت .وهدُجت لظل ٪جم في الاماعاث اؾخُ٣اب اؾدثماعاث ضخمت مً قما٫
اٞغٍُ٣ا والكغ ١ألاوؾِ والضزى ٫في قغا٧اث م٘ الا٢خهاصاث املؿخ٣بلُت في الهىض والهحن والُابان ،باؾدثماعاث
زاعحُت مىػٖت ٖلى ٢غابت  180بلضا خى ٫الٗالم.
ً
هىا ٥ؤًًا الجهت التي جخىلى املغاحٗت والخضٖ ٤ُ٢لى خؿاباث الكغ٦ت ،وٖلى إلاحغاءاث التي جدبٗها في ؤٖمالها
ً
املسخلٟت للخإ٦ض مً مُاب٣تها لل٣ىاهحن واللىاثذ .وفي هظا املجاً ٫إحي صًىان الغ٢ابت ؤو املغاحٗت ؤو املداؾبت ،و٣ٞا
للدؿمُت التي جُلٖ ٤لُه و٢ض جسخل ٠في ٧ل بلضٖ ،لى عؤؽ هظه الجهاث .وهي ج٣ىم بمهام املغاحٗت املالُت لخؿاباث
الكغ٧اث واملاؾؿاث الخ٩ىمُت اململى٦ت للضولت بال٩امل او التي جمخلٞ ٪حها الضولت وؿبت مُٗىت .وج٣ىم بخل ٪املهام
بالخيؿُ ٤م٘ الغ٢ابت الضازلُت في ٧ل قغ٦ت خ٩ىمُت .وال بض ؤن هظ٦غ هىا ؤن هظه الجهت لها ؾلُت املغاحٗت املالُت
ل٩ل ؤحهؼة الضولت ولِـ قغ٧اتها وماؾؿاتها ٞدؿب.
في الؿىحن ألازحرة جُىع ؤصاء هظه الجهاث الغ٢ابُت واؾخدضزذ لها مهام مخٗضصة٦ ،ما حٗضصث إلاقتراَاث
واوحه الغ٢ابت التي ج٣ىم بها جل ٪الجهاث .ومً ؤبغػ املهام لجهاث الخض ٤ُ٢والغ٢ابت هي مغاحٗت الخؿاباث الخخامُت
وبنضاع ج٣غٍغ بكإن املى ٠٢املالي للكغ٦ت ،والخىبُه للمساَغ مً وا ٘٢صعاؾت الىي٘ املالي ،ولٟذ الىٓغ الى مىاًَ
الًٗ ٠في البيُت املالُت وإلاصاعٍت للكغ٦ت 2.بطا ٧اهذ الكغ٦ت او املاؾؿت جمغ بهٗىباث مالُت ٦بحرة ًم ً٨ؤن حؿاٖض
هظه الجهاث في ُُٟ٦ت وي٘ الخُت املىاؾبت للخغوج مً املكا٧ل املالُت وبٖاصة املاؾؿت بلى وي٘ مالي واصاعي
مٗ٣ى.٫
الفرع الثاوي :العىاصر الداخليت للحىلمت
بٗض ؤن حٗغيىا للٗىانغ الخاعحُت للخى٦مت مً زال ٫الخضًث ًٖ الدكغَٗاث التي جىٓم جإؾِـ ومخابٗت
ً
ؤٖما ٫الكغ٧اث ،واًًا الهُئاث والاحهؼة التي جيكاها الضولت لخىُٓم ومخابٗت وع٢ابت وكاٍ الكغ٧اث ،هخدضر الان
ًٖ البِئت الضازلُت للخى٦مت،وُُٟ٦ت حؿُحر الكغ٦ت ألوكُت الخى٦مت وجىُٟظ قغوَها مً زال ٫جىُٓمها الضازلي
واحهؼتها الضازلُت وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:

ٔ1بطش ػبسف ِٚظطف ٝثذساٌذٚ،ٓ٠وبٌخ أٔجبء االِبساد ،رمش٠ش خبص 4 ،فجشا٠ش 7171
ِ 2ذّذ ِظطف ٝسٍّ١بْ ،دٛوّخ اٌششوبد ِٚؼبٌجخ اٌفسبد اٌّبٌٚ ٟاإلداسِ ،ٞىزجخ اٌجبِؼخ ،اإلسىٕذس٠خ ،ص 59

مجلت العلىم الضياصيت و القاهىن  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املرلس الدًمقراطي العربي  .برلين املاهيا

514

قىاعد الحىلمت ومراقبت الامخثال ودورها في حعسيس الحنم الرشيد

د .عبد العسيس محمد حمد
صاحي

أ/ألادواث القاهىهيت وإلاداريت لدضيير الشرلت والتي جصدر عً الجمعيت العمىميت
مً خُث الخٗغٍٞ ٠ةن الجمُٗت الٗمىمُت حك٩ل الجؿم ألاؾاس ي في هُ٩ل الكغ٦ت .وهي املىبر الظي ًًم ٧ل
املؿاهمحن في الكغ٦ت .وبهظا الٟهم ٞهى الخ٩ىًٍ املؿاو ًٖ ٫اجساط ال٣غاعاث الهامت واملهحرًت في مؿحرة الكغ٦ت٦ ،ما
ؤهه ًجب ؤن ًجحز ٢غاعاث مجلـ إلاصاعة في بٌٗ ؤوكُت الكغ٦ت والا ؤنبدذ بال ٞاٖلُت ٢اهىهُت .وفي هظه املغخلت
ًجب الخىىٍه بلى ؤهه ال ًىحض ازخال ٝؤو ٞغ ١بحن ال٣ىاٖض وإلاحغاءاث التي جدبٗها الجمُٗاث الٗمىمُت في قغ٧اث
الُ٣إ الٗام الخ٩ىمي او الُ٣إ الخام.
٦ما ط٦غها ٞان الجمُٗت الٗمىمُت حٗخبر هي مال٨ت الؿلُت ألانُلت الٗلُا ،وهي جدخ ٟٔببٌٗ هظه الؿلُاث
لىٟؿها ،وهي الؿلُاث ألا٦ثر ؤهمُت ،والبٌٗ الازغ جٟىيه لبُ٣ت ألاحهؼة وال ؾُما ملجلـ إلاصاعة .وٖاصة ما جىو
٢ىاهحن الكغ٧اث ٖلى ؤن ً٣ىم مجلـ إلاصاعة بةصاعة ؤٖما ٫الكغ٦ت وله ان ًباقغ حمُ٘ ؾلُاث الكغ٦ت التي ال
ًخُلب ال٣اهىن مباقغتها في احخمإ الجمُٗت الٗمىمُت.
مً ؤهم ال٣غاعاث التي جهضعها الجمُٗت الٗمىمُت صون ؾىاها هي حُٗحن ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة 1.خُث ؤن
ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ًباقغون مهامهم بخٟىٌٍ مً ؤًٖاء الجمُٗت الٗمىمُت وٍمثلىن ملُ٨تهم في الكغ٦ت .والهضٝ
ألاؾاس ي بالُب٘ هى جد ٤ُ٣مهلخت الكغ٦ت ومهلخت مال٨حها خملت الاؾهم ٖلى خض ؾىاء .والىي٘ الُبُعي في
الٛالب الاٖم هى اوسجام املهلخخحن وجىاٚمهما.
جخ٩ىن الجمُٗت الٗمىمُت مً املؿاهمحن وَكترٍ ال٣اهىن ههاب ٢اهىوي مٗحن الوٗ٣اص الجمُٗت الٗمىمُت،
ول٩ل مؿاهم الخ ٤في خًىع الجمُٗت الٗمىمُت والخهىٍذ ٖلى ٢غاعاتها.

2

هىا ٥زالزت اهىإ الحخماٖاث الجمُٗت الٗمىمُت للمؿاهمحن ،وهي الجمُٗت الٗمىمُت الخإؾِؿُت والجمُٗت
الٗمىمُت الٗاصًت والجمُٗت الٗمىمُت ٚحر الٗاصًت.
الجمُٗت الٗمىمُت الخإؾِؿُت جسخو باملىا٣ٞت ٖلى جإؾِـ الكغ٦ت واهخساب ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ألاو٫
ً
وحُٗحن مض٣٢ي الخؿاباث .وٍ٩ىن مً ؤهضاٞها ؤًًا بدث حمُ٘ بحغاءاث الخإؾِـ ،والخثبذ مً صختها ومىا٣ٞتها
لل٣اهىن .وٍضٖى املاؾؿحن لٗ٣ض الجمُٗت الٗمىمُت الخإؾِؿُت زالٞ ٫ترة مُٗىت مً جاعٍش بٚال ١باب الا٦خخاب في
ؤؾهم الكغ٦ت.
وجسخو الجمُٗت الٗمىمُت الٗاصًت بالىٓغ في حمُ٘ املؿاثل املخٗل٣ت بالكغ٦ت ،مجها ٖلى ؾبُل املثا ٫مىا٢كت
وبحاػة ج٣غٍغ مجلـ إلاصاعة الؿىىي ،بحاػة الخؿاباث الخخامُت وج٣غٍغ مض٣٢ي الخؿاباث للٗام املىهغم ،وبحاػة

1ػجذ هللا ادس٠س ،لبٔ ْٛاٌششوبد اٌسٛدأٌ ٟسٕخ  ،7104اٌطجؼخ اال ،7109ٌٝٚص 006
2أظش اٌّبدح  ِٓ 98لبٔ ْٛسلُ ٌ 7سٕخ ٌ 7104ذٌٚخ االِبساد ف ٟشبْ اٌششوبد اٌزجبس٠خ
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جىنُت مجلـ إلاصاعة بخىػَ٘ خهو ألاعباح ،وحُٗحن مض٣٢ي الخؿاباث ،ببغاء طمت ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ،واحاػة
املحزاهُت للؿىت ال٣اصمت.
مً هاخُت ؤزغي ،هىا ٥ؾلُاث مىدها ال٣اهىن للجمُٗت الٗمىمُت ألنها جخٗل ٤بد٣ى ١املؿاهمحن٦ .مثا٫
لظل ٪حٗضًل الثدت الخإؾِـ ،جس ٌُٟعاؽ املا 1،٫وبنضاع ٢غاع بخهُٟت الكغ٦ت.

2

ؤما الجمُٗت الٗمىمُت ٚحر الٗاصًت ٞهي جىٗ٣ض بىاء ٖلى صٖىة مجلـ إلاصاعة او بُلب مً مؿاهمحن خاثؼًٍ
ً
ٖلى وؿبت مُٗىت مً ألاؾهم جدضصها الثدت الكغ٦ت .ج٣غع الجمُٗت الٗمىمُت ٚحر الٗاصًت في ؤمىع مدضصة و٣ٞا ملا
ًىو ٖلُه ال٣اهىن ؤو جدضصه الثدت الكغ٦ت.
جىٗ٣ض الجمُٗت الٗمىمُت الٗاصًت بضٖىة مً مجلـ إلاصاعة مغة ٖلى ألا٢ل زال ٫الؿىت زال ٫الخمؿت ؤقهغ
الخالُت لجهاًت الؿىت املالُت٦ .ما ًجىػ لهُئت ألاوعا ١املالُت والؿل٘ صٖىة الجمُٗت الٗمىمُت لالوٗ٣اص في بٌٗ الخاالث
ً
وهي ،بطا اهً٣ذ زالزىن ًىما ٖلى املىٖض املدضص لالوٗ٣اص صون ؤن جضعي الجمُٗت لالوٗ٣اص ،ؤو بطا ه٣و ؤًٖاء
مجلـ إلاصاعة ًٖ الخض ألاصوى لصخت اوٗ٣اصه ،ؤو في خالت و٢ىٕ ؤي مسالٟاث لل٣اهىن او لىٓام الكغ٦ت او وحىص زلل
في بصاعتها.
ًدخىي حضو ٫ؤٖما ٫احخمإ الجمُٗت الٗمىمُت الٗاصًت ٖلى ألاحىضة الخالُت:
.٢ؾمإ ج٣غٍغ مجلـ إلاصاعة ًٖ وكاٍ الكغ٦ت وًٖ مغ٦ؼها املالي زال ٫الؿىت وج٣غٍغ مغاح٘ الخؿاباث
والخهضًٖ ٤لحهما
 ١مىا٢كت محزاهُت الكغ٦ت وخؿاب ألاعباح والخؿاثغ والخهضًٖ ٤لحهما
.٩اهخساب ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ٖىض الا٢خًاء وحُٗحن مغاحعي الخؿاباث وجدضًض ؤحٗابهم
.٤الىٓغ في قإن م٣ترخاث مجلـ إلاصاعة بكإن جىػَ٘ ألاعباح
.١ابغاء طمت ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ومغاحٗت الخؿاباث مً املؿئىلُت ؤو ج٣غٍغ ع ٘ٞصٖىي املؿئىلُت ٖلحهم
خؿب ألاخىا٫
ال ًجىػ للجمُٗت الٗمىمُت مىا٢كت اًت ؤمىع ٚحر مضعحت في حضو ٫ألاٖما .٫الاؾخثىاء مً طل ٪هى ؤهه ًجىػ
مىا٢كت الى٢اج٘ الخُحرة التي ج٨دك ٠ؤزىاء الاحخمإ ،ؤو بطا َلب مؿاهم ؤوٖضص مً املؿاهمحن ًمثل ٖكغ عؤؽ ما٫
الكغ٦ت ٖلى الا٢ل اصعاج مؿإلت مُٗىت في حضو ٫ألاٖما.٫
1اٌّبدح  ِٓ 81لبٔ ْٛاٌششوبد اٌسٛدأٌ ٟسٕخ 7104
2اٌّبدح  ِٓ 064لبٔ ْٛاٌششوبد اٌسٛدأٌ ٟسٕخ 7104
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ب/ألادواث القاهىهيت وإلاداريت لدضيير الشرلت والتي جصدر عً مجلط إلادارة
ًلي مجلـ اصاعة الكغ٦ت الجمُٗت الٗمىمُت في الدؿلؿل الهغمي ألحهؼة الكغ٦ت ،ؾىاء ٧اهذ قغ٦ت مؿاهمت
ٖامت ؤم زانت1.وٖلى مجلـ إلاصاعة بظ ٫واحبي الٗىاًت والىالء في بصاعة الكغ٦ت و٧ل ما مً قإهه نىن مهالخها
وجىمُتها وحُٗٓم ُ٢متها .املهمت ألاؾاؾُت ملجلـ إلاصاعة هي خماًت ؤمىا ٫املؿاهمحن م٘ ألازظ في الاٖخباع ؤصخاب
املهالر ألازغي .وال بض مً ؤن ج٩ىن مؿاولُاجه واضخت ختى ًخم ً٨مً مخابٗت ومغا٢بت ؤصاء الكغ٦ت بهىعة ٗٞالت.
ًخ٩ىن مجلـ إلاصاعة مً ٖضص مً ألاًٖاء ًخم حُِٗىه بىاؾُت املؿاهمحن في الجمُٗت الٗمىمُت ٖلى الىدى
الظي ًغص في الىٓام ألاؾاس ي للكغ٦ت .ؤما مً خُث إلاحغاء الهخساب ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة في قغ٧اث املؿاهمت
ً
الٗامتٞ ،ةهه ٚالبا ما ًخم بىاؾُت الجمُٗت الٗمىمُت بالخهىٍذ الؿغي .وٍخسظ ما ٌٗغ ٝبإؾلىب الخهىٍذ الترا٦مي
وهى ان ًمىذ ٧ل مؿاهم ٢ضعة جهىٍدُت بٗضص ألاؾهم التي ًمخل٨ها ،بدُث ًد ٤له الخهىٍذ ملغشر واخض او ج٣ؿُم
ً
ألانىاث بحن مً ًسخاعهم مً املغشخحن .2وفي قغ٧اث املؿاهمت الخانت التي ج٩ىن مدضوصة الًٗىٍتٞ ،ةهه ٚالباما
ًخم حُٗحن ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة بالخىا ٤ٞبحن املؿاهمحن.
ً
ً
جدؿ٘ مهام مجلـ الاصاعة لدكمل ٖضصا ٦بحرا مً املهام بىاء ٖلى الهالخُاث املمىىخت له في الثدت الكغ٦ت،
ً
وما ًهضع مً جىححهاث مً حاهب املؿاهمحن .ومً ألاًٞل صاثما الىو ٖلى ؾلُاث مجلـ إلاصاعة في ٢ىاهحن
الكغ٧اث ،وبالٗضم ًخم جدضًضها بىاؾُت املؿاهمحن والثدت الكغ٦ت.

3

ً
هىا ٥مخُلباث وقغوٍ مُٗىت في ًٖى مجلـ إلاصاعة جدضصها الثدت الكغ٦ت .وهظا هٓغا للضوع ال٨بحر
واملدىعي لًٗى مجلـ إلاصاعةٞ ،هى مؿئى ًٖ ٫جىُٟظ الجؼء ألا٦بر مً الخى٦مت صازل الكغ٦ت.ؤهم هظه الكغوٍ
ً
التي ًجب ؤن جىُبٖ ٤لى ًٖى مجلـ إلاصاعة هي ،ان ًبل ٜالؿً املُلىبت و٣ٞا لل٣اهىن او الثدت الكغ٦ت وفي ألاٚلب
ً
هي ٖ ١٢اما .وهىا ٥قغٍ هام حضا هى ؤال ً٩ىن ٢ض ؾب٣ذ اصاهخه بجغٍمت مسلت بالكغ ٝوألاماهت.
وبما ان ًٖى مجلـ إلاصاعة ٌٗخبر في ٖال٢ت اثخماهُت م٘ الكغ٦ت ٞ fiduciary relationshipةهه ملؼم بمٗاًحر
ؾلىُ٦ت ٖالُت وؤن ًخٗامل م٘ الكغ٦ت بم٣خط ي ألاماهت والجزاهت وخؿً الىُت honesty, fidelity and utmost good
 .faithومً الالتزاماث التي جترجب ٖلى ًٖى مجلـ إلاصاعة بد٨م الٗال٢ت الاثخماهُت م٘ الكغ٦تٖ ،ضم التربذ ملهلخخه
الصخهُت مً اي مكغوٕ ٌٗغى ٖلُه ملهلخت الكغ٦ت ؤو ًىاٖ ٤ٞلُه.ألن ًٖى مجلـ إلاصاعة ًجب ؤن ً٩ىن
اٖخباعه ملهلخت الكغ٦ت  ِ٣ٞوجغ٦حزه ٖلحها ،وال ًجىػ له ان ًد ٤٣مهلخت شخهُت مً ؤٖما ٫الكغ٦ت ختى بطا لم
ً
ً
ًدؿبب طل ٪في يغع للكغ٦ت .واًًا ًلتزم بٗضم مىاٞؿت الكغ٦ت ،اط ال ًجىػ له ان ًيص ئ ٖمال ازغ مىاٞـ للكغ٦ت
ً
التي ٌٗمل ًٖىا ملجلـ بصاعتها .وٍجب ٖلُه إلاٞهاح ًٖ ؤي مهلخت شخهُت له في ؤي مكغوٕ مٗغوى ٖلى
ِ 1ذّذ ِظطف ٝسٍّ١بْ ،دٛوّخ اٌششوبد ٚدٚس أػضبء ِجٍس اإلداسح ٚاٌّذ٠ش ٓ٠اٌزٕف١زِ ،ٓ١٠شجغ سبثك سلُ  ،03ػجذ هللا ادس٠س ِشجغ  76أػالٖ ص 707
ِ2ذّذ ِظطف ٝسٍّ١بْ ،اٌّشجغ  06اػالٖ
3ػجذ هللا ادس٠س ،اٌّشجغ اػالٖ
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مجلـ إلاصاعة ،وفي هظه الخالت ًجب ٖلُه ٖضم املكاع٦ت في الخهىٍذ ٖلى املكغوٕ في مجلـ إلاصاعة .بازخهاع ًجب
ٖلى ًٖى مجلـ الاصاعة بهٟت ٖامت البٗض ًٖ جًاعب املهالر  conflict of interestوٍ٣هض به ؤي وي٘ ٢ض ًٟغى
ٖلُه ؤن ًسخاع بحن مهلخخه الخانت او مهلخت الكغ٦تُٞ ،جب ٖلُه صاثما ؤن ًسخاع مهلخت الكغ٦ت.
ً
ومً املداطًغ التي جىي٘ ؤًًا جُُ٣ض ًٖىٍت مجلـ إلاصاعة بٟترة مدضصة ٧ان ج٩ىن ملضة ؾيخحن او زالزت ،م٘
إلاقاعة للخض ألا٢ص ى للخجضًض للًٗى.ووكحر الي ؤن ًٖىٍت مجلـ إلاصاعة في قغ٧اث املؿاهمت الٗامت ًىٓغ بلحها
بدغم ؤ٦ثر مً قغ٧اث املؿاهمت الخانت .وٍغح٘ الؿبب في طل ٪الي ان الٟهل بحن امللُ٨ت والاصاعة ً٩ىن ؤ٦ثر
ً
ويىخا في قغ٧اث املؿاهمت الٗامت ،مما ٌٗني ان هىا ٥خاحت ؤ٦بر للجزاهت والكٟاُٞت لبٗض املؿاهمحن ًٖ إلاصاعة
وٖضم م٣ضعتهم ٖلى مىا٦بت جهغٞاث إلاصاعة ًٖ ٢غب .لظل٩ً ٪ىن الًمان هىشخهُت ًٖى مجلـ الاصاعة وجمحزه
بالجزاهت والتزامه بالكٟاُٞت وب٩ل ما ًملُه ٖلُه الىاحب الاثخماوي .والؿبب الثاوي هى ؤن قغ٧اث املؿاهمت الٗامت هي
قغ٧اث طاث ًٖىٍت ٦بحرة و٢ض جًم آال ٝاملؿاهمحن و٧لما ٧ان ٖضص ؤصخاب املهلخت في اي ٖمل بةٖضاص ٦بحرة ٧لما
٧ان الاهخمام ووي٘ الًىابِ ؤوحب .والؿبب الثالث هى ان قغ٧اث املؿاهمت الٗامت ج٣ىم بإصواع هامت في ص ٘ٞعجلت
الا٢خهاص ال٣ىمي لطخامت عؤؽ مالها وبالخالي ؤهمُت املكاعَ٘ التي ج٣ىم بها.
ً
وبما ان الكغ٧اث التي جاؾؿها او حؿاهم ٞحها الخ٩ىمت ٚالبا ما ج٩ىن قغ٧اث مؿاهمت ٖامتٞ،ةن جضزل
الجهاث الخ٩ىمُت في وي٘ الًىابِ ملجالـ بصاعاث قغ٧اث املؿاهمت الٗامت ً٩ىن ؤ٦بر مً جضزلها في قغ٧اث
املؿاهمت الخانت .ومً ألامثلت لظل ٪في صولت إلاماعاث٣ٞ ،ض نضعث الٗضًض مً اللىاثذ وال٣غاعاث مً مسخل٠
الجهاث وحمُٗها حٗؼػ ؤهمُت الخى٦مت في قغ٧اث املؿاهمت الٗامت وجىو ٖلى مىحهاث واقتراَاث الجباٖها مً ٢بل
هظه الكغ٧اث .ومً هظه املىحهاث الضلُل الهاصع ًٖ صاثغة الً٣اء ملجلـ الاصاعة في قغ٧اث املؿاهمت الٗامت .مً
ً
ً
الًىابِ التي ًًٗها هظا الضلُل اهه ال ًجىػ ألخض ان ً٩ىن عثِؿا ملجلـ إلاصاعة او هاثبا له في ؤ٦ثر مً قغ٦خحن في
ً
ً
الضولت٦ .ما ال ًجىػ ان ً٩ىن ًٖىا مىخضبا لإلصاعة في ؤ٦ثر مً قغ٦ت واخضة٦ .ما ًجب ان هىضر ما ؾب ٤ان ط٦غهاه،
وهى ان الخىححهاث املخٗل٣ت بالخى٦مت في الكغ٧اث الٗامت جسخو بةنضاعها هُئت ألاوعا ١املالُت والؿل٘.

1

ٌٗخبر عثِـ مجلـ إلاصاعة هى عثِـ الكغ٦ت وٍمثلها ؤمام الً٣اء وٍى ٘٢هُابت ٖجها .ولغثِـ مجلـ إلاصاعة
ً
جٟىٌٍ نالخُاجه للٛحر ،وٚالبا ما ًٟىيها ملضًغ الكغ٦ت او الغثِـ الخىُٟظي ،الظي بضوعه ًهضع ٢غاعا بخٟىٌٍ
الهالخُاث ٖلى مؿخىي ٧ل الىْاث ٠في الكغ٦ت .بن جٟىٌٍ الهالخُاث هى مً مخُلباث الخى٦مت الؿلُمتٞ ،هى
ًًمً اوؿُاب الٗمل بهىعة حُضة ،وٍىضر إلاحغاءاث الؿلُمت ومً هى املؿئى٧ ًٖ ٫ل بحغاء ،وبالخالي ٌك٩ل
ً
اؾاؾا للمؿئىلُت واملداؾبت.
باليؿبت لىُا ١املؿئىلُت ٞان عثِـ مجلـ إلاصاعة وؤًٖاء املجلـ مؿئىلحن ججاه الكغ٦ت وججاه املؿاهمحن
والٛحر ًٖ حمُ٘ ؤٖما ٫الٛل واؾاءة اؾخسضام الؿلُت ،وؾىء الاصاعة.
1اٌّبدح  ِٓ 6لبٔ ْٛاٌششوبد اٌزجبس٠خ االِبسارِ ،ٟشجغ سبثك.
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مجلـ إلاصاعة ًخىلى عؾم الؿُاؾت الٗامت للكغ٦ت وزُُها املؿخ٣بلُت٦ ،ما ًخىلى الخسُُِ للمىاعص الالػمت
لخىُٟظ هظه الخُِ ٖلى املضي ال٣غٍب واملخىؾِ والبُٗض٦ .ما ًسخو مجلـ إلاصاعة بةبضاء الىصر والغؤي لإلصاعة
الخىُٟظًت خى ٫مسخل ٠املىايُ٘ ،وٍبذ وٍ٣غع في قإن ما ًخم ٖغيه ٖلُه مً إلاصاعة الخىُٟظًت .وٍسخو مجلـ
ً
إلاصاعة اًًا بةنضاع اللىاثذ الضازلُت للكغ٦ت مثل الثدت قئىن الٗاملحن والالثدت املالُت .وحٗغى ٖلُه ج٣اعٍغ الاصاء
ً
للكغ٦ت في مسخل ٠اوكُتها ،وٍىحه بما ًغاه مىاؾبا في قإنها .لظلٞ ٪ان مجلـ إلاصاعة ٌٗخبر مدىع الخى٦مت باليؿبت
للكغ٦ت وجهضع ٖىه ٧ل الخىححهاث وال٣غاعاث املهحرًت٦ .ما ؤن مجلـ إلاصاعة ًجب ؤن ًجحز ال٣غاعاث التي ؾتر٘ٞ
للجمُٗت الٗمىمُت ٢بل عٗٞها بلحها ،ؤي ان مجلـ إلاصاعة هى مً ًدُل للجمُٗت الٗمىمُت ما ًضزل يمً
ازخهانها مثل بحاػة الخؿاباث الخخامُت وجىػَ٘ ألاعباح.
ً
مً ازخهاناث مجلـ إلاصاعة في هُا ١الخى٦مت اًًا ،حكُ٨ل املجالـ الٟغُٖت .هظه املجالـ ج٩ىن
مخسههت في مجاالث مُٗىت حؿاٖض مجلـ إلاصاعة في صعاؾت ألامىع التي حٗغى ٖلُه مما ٌؿهل ٖلُه اجساط ال٣غاع
بكإنها.
ج/ألادواث القاهىهيت وإلاداريت لدضيير الشرلت والتي جصدر عً إدارة الشرلت واقضامها
ج٩ىن للكغ٦ت بصاعة جىُٟظًت ٖلى عؤؾها عثِـ جىُٟظي او مضًغ ٖام ،و٢ض جسخل ٠الدؿمُت مً قغ٦ت بلى ؤزغي.
ً
ًخم حُٗحن الغثِـ الخىُٟظي مً ٢بل مجلـ إلاصاعة وٍ٩ىن مؿئىال ؤمامه ًٖ ؤصاء حمُ٘ واحباجه الىُُْٟت ،وًٖ ؤصاء
ً
الخ٩لُٟاث التي جهضع الُه مً مجلـ إلاصاعةً .هضع مجلـ إلاصاعة جٟىًٍاpower of attorneyللغثِـ الخىُٟظي
خُث ًٟىى املجلـ بمىحبه للغثِـ الخىُٟظي حمُ٘ الهالخُاث املخٗل٣ت باإلقغاٖ ٝلى ؤصاء ؤٖما ٫الكغ٦ت طاث
الُاب٘ الُىمي والتي ال جضزل يمً ؾلُاث ونالخُاث مجلـ إلاصاعة ؤنالت.
ً
ً
ًهضع الغثِـ الخىُٟظي بضوعه ٢غاعا بخٟىٌٍ الهالخُاث صازل الكغ٦ت .و٢ض ً٩ىن الغثِـ الخىُٟظي مسىال
بمىحب الخٟىٌٍ الهاصع الُه بخٟىٌٍ الٛحر مباقغة بغؤًه ،ؤو ًخىحب ٖلُه الغحىٕ ملجلـ إلاصاعة وطل ٪خؿب هىٕ
الخٟىٌٍ املمىىح له مً ٢بل مجلـ إلاصاعة ،وما بطا ٧ان ٌُُٗه خغٍت الخهغ ٝفي جٟىٌٍ الٛحر او ًلؼمه بالغحىٕ
الُه وازظ املىا٣ٞت ٖلى طل .٪ومً مؿئىلُاث الغثِـ الخىُٟظي ؤًًا ج٩ىًٍ مجالـ او لجان صازلُتجخىلى الىٓغ في
ً
مسخل ٠قئىن الكغ٦ت و٣ٞا لخسههاتها ،وطل ٪لًمان خؿً ؾحر الٗمل وؤٖماال لخىػَ٘ الهالخُاث واملؿئىلُاث.
املطلب الثاوي :قىاعد الحىلمت ومنىهاتها في مؤصضاث القطاع الحنىمي املضخقلت
ال جسخل ٠الخى٦مت في الُ٣إ الخ٩ىمي ًٖ الخى٦مت في الُ٣إ الخام ٖلى وحه الٗمىم٦ .ما ط٦غها ٞان
عجلت الا٢خهاص جضًغها الضولت ًٖ َغٍ ٤قغ٧اث املؿاهمت الٗامت في ٚالب ألاخُان ،وهي بالخالي ال جسخل ٠مً خُث
ً
الخى٦مت ًٖ الىن ٠الظي اوعصهاه في خضًثىا الؿاب ًٖ ٤خى٦مت الكغ٧اث ٖمىما.
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ً
الضولت جخضزل في قغ٧اث املؿاهمت الٗامت جدضًضا لٟغى بٌٗ الُ٣ىص إلاياُٞت التي جدىاؾب م٘ مخُلباث
املهلخت الٗامت التي جمثلها هظه الكغ٧اثٞ .هي مً هاخُت جمثل في مٗٓم الضو ٫الك٩ل ال٣اهىوي الٛالب لكغ٧اث
الُ٣إ الخ٩ىمي ،ومً هاخُت ؤزغي ،ان لم ج ً٨مملى٦ت للضولت ؤو حؿاهم ٞحها الضولتٞ ،هي جًم ٢اٖضة ٖغًٍت مً
املؿاهمحن ج٩ىن مهالخهم حضًغة بالخماًت.
ؤما ُٞما ًسخو باملاؾؿاث الٗامت املؿخ٣لتٞ ،هي جيكئها الضولت لخ٣ضًم زضمت مُٗىت للمىاَىحن ،وفي طاث
الى٢ذ حٗمل ٖلى اؾاؽ عبحي ًضع ً
ٖاثض للضولت 1.وبهظا ٞهي جسخل ًٖ ٠الهُئاث التي حٗمل ٖلى ؤؾاؽ زضمي بضٖم
مً الضولت صون اٖخباع للغبذ .وجمىذ املاؾؿاث الٗامت الاؾخ٣اللُت ألن طلٌُٗ ٪حها ال٣ضعة ٖلى جىُٟظ مهامها بٟ٨اءة
ؤ٦بر صون الى٢ىٕ جدذ َاثلت الغوجحن الخ٩ىمي .مً الىاخُت الهُ٩لُت ٞةن هظه املاؾؿاث جخ٩ىن ًٖىٍتها مً حهاث
خ٩ىمُت مدضوصة جض ٘ٞعؤؾمالها ،وٍٟترى ان ً٩ىن طل ٪بىالًت مً وػاعة املالُت .و٢ض جيكإ هظه املاؾؿاث بمىحب
هٓام ؤؾاس ي بطا ٧ان هىا٢ ٥اهىن عثِس ي مىخض ٌؿدىض الُه الىٓام ألاؾاس ي ،ؤو ٢ض جيكإ بمىحب ٢اهىن مىٟهل ل٩ل
ً
ماؾؿت في بٌٗ الخاالث بطا عؤي املكغٕ طل ٪بدؿب الخا ٫والىٓغة الدكغَُٗت .وٖمىما ٞان ألامغ ًسخل ٠مً بلض
آلزغ.
ج٩ىن ل٩ل مً هظه املاؾؿاث شخهُت اٖخباعٍت مىٟهلت ونٟت حٗا٢بُت وطمت مالُت .وٍدخىي الىٓام
ألاؾاس ي ؤو ٢اهىن جإؾِـ هظه املاؾؿاث ٖلى حمُ٘ مخُلباث الخى٦مت ٞهي جىو ٖلى هىٕ وكاٍ املاؾؿت وُُٟ٦ت
الُ٣ام به٦ .ظل ٪جىو ٖلى قغوٍ حُٗحن عثِـ وؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ،واحباث مجلـ إلاصاعة ونالخُاجه ،وألاخ٩ام
املالُت وإلاصاعٍت للماؾؿت.
جىٗ٣ض ؾلُت انضاع اللىاثذ الضازلُت مثل الثدت قئىن الٗاملحن والثدت املكترًاث والالثدت املالُت ملجلـ
إلاصاعة وهى قبُه بالىي٘ في الكغ٧اث .وحك٩ل هظه اللىاثذ حجغ الؼاوٍت في خى٦مت املاؾؿت ،ألنها جىو ٖلى بحغاءاث
املكترًاث مً مىا٢هاث بإهىاٖها،وؤًًا بحغاءاث البُ٘ مً مؼاًضاث للخهىٖ ٫لى ؤًٞل ألاؾٗاع وبحغاءاث جًمً
الكٟاُٞت والجزاهت٦ .ما ًىو ال٣اهىن ؤو ؤمغ الخإؾِـ ٖلى ُُٟ٦ت حُٗحن املضًغ الٗام ؤو الغثِـ الخىُٟظي ،خؿب ما
ٌؿمى ،و٧ل ما ًخٗل ٤بمماعؾخه لؿلُاجه في بصاعة املاؾؿت.
وٖلى الغٚم مً ؤن الخى٦مت في الُ٣إ الٗام جدكابه م٘ خى٦مت الكغ٧اث في الُ٣إ الخام في ؤهضاٞها
وم٩ىهاتها وصٖىتها الي مباصت الكٟاُٞت والاٞهاحٞ ،ان الخى٦مت في الُ٣إ الٗام حكمل ؤًًا جُبُ ٤مباصت ؤقمل في
ؾُاصة ال٣اهىن واملداؾبت واملؿاءلت والخٟاّ ٖلى املا ٫الٗام٦ .ما وؤنها حؿخُٟض مً ػزم مكاع٦ت ماؾؿاث
ومىٓماث املجخم٘ املضوي واملىاَىحن في نُاٚت وبٖضاص الؿُاؾت الٗامت واجساط ال٣غاعاث وجىُٟظها.

ٌٍ 1ذٛوّخ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ ثظفخ ػبِخ أظش ثسبَ ثٓ ػجذ هللا اٌجسبَ ،اٌذٛوّخ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَِ ،شوض اٌجذٛسِ ،ؼٙذ االداسح اٌؼبِخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ،
7106
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املبحث الرابع :قىاعد مراقبت الامخثال
املطلب ألاول :حعريف الامخثال
ً
الامخثا ٫لٛت ٌٗني الالتزام ،اي اجبإ امغ مٗحن ٦ما ًجب ؤن ً٩ىن وو٣ٞا مل٣خًُاث هظا ألامغ .والامخثا٫
ٌؿخيخج مىه نضوع جىححهاث ؤو ؤوامغ مُٗىت مً حهت ما ٦مغخلت ؤولى ،زم جلذ هظه الخىححهاث مغخلت ؤزغي ٢ىامها
الٗمل ٖلى الالتزام بخل ٪الخىححهاث وججزًلها الى ؤعى الىا٦ ٘٢ما حاءث صون ػٍاصة او ه٣هان.
ؤما مً خُث املٗني املنهي الانُالحي ٞان مٗنى الامخثاٌُٛ ٫ي املٗني اللٛىي ،وٍخجاوػه الي بٌٗ املضي .ألن
الامخثا ٫مً خُث املٗنى املهىُِٗني الالتزام والاههُإ ملا وعص مً جىححهاث في ق٩ل ٢ىاهحن ؤو لىاثذ ؤو ٢غاعاث ؤو ٚحرها
ً
مً اصواث حكغَُٗت مىحهت .ؤي اهه ٌٗني الخهغ ٝو٣ٞا للىٓام ال٣اهىوي ؤو الدكغَ٘ في بلض ؤو ماؾؿت ؤو قغ٦ت ؤو
ٚحرها.
ل ً٨مٟهىم الامخثا ٫في املماعؾت ًخجاوػ طل ،٪لِكمل ٧ل ما ٌؿاٖض ٖلى جىُٟظ جل ٪الخىححهاث ٖلى الىحه
الؿلُم .لظلٞ ٪ان الامخثاٌ ٫كمل جُبُ ٤ومغا٢بت ؤهماٍ الؿلى ٥الؿلُم التي حؿاٖض ٖلى الىنى ٫لخىُٟظ
الخىححهاث٦ ،ظلٌ ٪كمل جُُ٣م املساَغ ،ؤي الُ٣ام بضوع مؿاٖض وجمهُض الُغٍ ٤هدى الىنى ٫بلى جىُٟظ جل٪
الخىححهاث بُغٍ٣ت آمىت ومًمىهت.
الفرع ألاول :مراقبت الامخثال لىظيفت
مً الىاخُت الىُُْٟت ٣ٞض ٖغٞذ الىع٢ت الهاصعة ًٖ لجىت باػ ٫مغا٢بت الامخثا ٫في املهاعٖ ٝلى ؤنها وُْٟت
مؿخ٣لت ج٣ىم بخ٣ضًم الىصر والاعقاص واملغا٢بت وع ٘ٞالخ٣اعٍغ خى ٫مساَغ الامخثا ٫في املهغ ،ٝوالتي جخًمً مساَغ
ٖضم الالتزام بال٣ىاهحن وألاهٓمت و٢ىاٖض الؿلى ٥واملماعؾاث املُب٣ت .وٚني ًٖ ال٣ى ٫ان وُْٟت مغا٢بت الامخثا٫
ج٣ىم بظاث املهام في مسخل ٠املغا ٤ٞبىحه ٖام م٘ مغاٖاة الٟغو٢اث الخُبُُ٣ت  .ِ٣ٞومً هظا ًخطر ؤهمغا٢بت
الامخثا ٫هي وُْٟت يمً الهُ٩ل الخىُٓمي و٢ض جخ٩ىن مً مىْ ٠واخض ؤو وخضة جخإل ٠مً ٖضص مً املىْٟحن وهظا
ًخىٖ ٠٢لى حجم املغ ٤ٞومضي جىؾ٘ وحكٗب ألاٖما ٫واملهام التي ً٣ىم بها.

1

ً
الدكغَٗاث التي ًجب الالتزام بها ال جخٗل ِ٣ٞ ٤بالدكغَٗاث الخانت باملغ ٤ٞبهٟت مباقغة ،بل حكمل ؤًًا
حمُ٘ الدكغَٗاث طاث الهلت الهاصعة مً الضولت بياٞت الى ٢ىاٖض الؿلى ٥املنهي 2.ومً ألاًٞل ؤن ًخم خهغ
ً
ؾىاء ٧اهذ زاعحُت ناصعة ًٖ الضولت ؤم صازلُت زانت
وجدضًض حمُ٘ الدكغَٗاث مً ٢ىاهحن ولىاثذ و٢غاعاث

 1ئثشا٘ ُ١ئسّبػ ً١ئثشا٘ٚ ُ١ط١ف خبٌذ ػٍِٙ ،ٟبَ ِشالت االِزضبي ف ٟاٌّظبسف (دساسخ ِمبسٔخ) ِجٍخ جبِؼخ ثبثً ٌٍؼٍ َٛاإلٔسبٔ١خ ،اٌّجٍذ  ،72اٌؼذد ،7109 ،3
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2رىزست لٛاػذ اٌسٍٛن اٌّ ٟٕٙأّ٘١خ وجش ٜد١ش أٔٙب رشسُ ِؼبٌُ اٌسٍٛن اٌز٠ ٞجت اْ ٍ٠زضَ ثٗ اٌّٛظف ْٛف ٟجّ١غ رؼبِالر ٟ٘ٚ .ُٙرغط ٟسٍٛن اٌّٛظف ف ٟأداء
ِٙبِٗ اٌٛظ١ف١خ ٚسٍٛوٗ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ سؤسبئٗ ِٚشؤٚسِٚ ،ٗ١غ اٌؼّالء ٚاٌششوبء ٚجّ١غ أطذبة اٌّظٍذخ ف ٟاٌّشفك اٌز٠ ٞؼًّ ف ٗ١اٌّٛظف
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باملغ ،٤ٞختى حؿهل ٖملُت مغا٢بت الامخثا٦ .٫ما ؤهه ًم ً٨ؤن جاؾـ مغا٢بت الامخثا٧ ٫ىخضة مغ٦ؼٍت ؤو ،في خالت
حكٗب ألاٖماً ،٫م ً٨ؤن ًسهو مىْ ٠ؤو ؤ٦ثرل٩ل ٞغٕ ؤو وخضة مُٗىت مً املغ.٤ٞ
هىا ٥يغوعة وؤهمُت ٢هىي الؾخ٣اللُت وُْٟت مغا٢بت الامخثا ٫ختى ال ًدضر جضزل في ؤٖمالها مً ٢بل
ً
إلاصاعة الٗلُا او الاصاعاث املسخلٟت .وفي هظا الهضص ٞان جبُٗتها ملجلـ إلاصاعة جد ٤٣لها ٢ضعا مً الاؾخ٣اللُت ،ألن
مجلـ إلاصاعة بُبُٗخه حهت بقغاُٞه وجخىلي الغ٢ابت ٖلى إلاصاعة الٗلُاٖ .لُه ٞان جبُٗت مغا٢بت الامخثا ٫ملجلـ الاصاعة
ً٩ىن ُٞه هىٕ مً الضٖم واملااػعة والبٗض ًٖ حٛى ٫إلاصاعة الٗلُا للكغ٦ت٦ .ما وٍجب جٟاصي الاػصواحُت في املهام،
ً
خُث ؤن مىْ ٠الامخثاً ٫جب ؤن ً٩ىن مخٟغٚا لهظه املهمت وال ً٩ل ٠بإي ٖمل ازغ.
الفرع الثاوي :مراقبت الامخثال والحىلمت
ؤوضخىا ان الخى٦مت هي مجمىٖت مً الدكغَٗاث والىٓم وإلاحغاءاث التي جىي٘ لًمان خؿً بصاعة املغ٤ٞ
ً
املٗحن ،ؤًا ٧ان هىٕ املغ ٤ٞومهامه٦ .ماط٦غها ؤن خؿً إلاصاعة وجد ٤ُ٣م٣انض الخى٦مت ً٣ىم ٖلى الالتزام بُ٣م ألاماهت
والجزاهت والكٟاُٞت ،لظلٞ ٪ةهه البض مً وحىص آلُت مُٗىت جًٗها وجىٟظها الجهت املسخهت للخإ٦ض مً مغاٖاة هظه
الُ٣م التي هي مً ألاهمُت بم٩ان لخاحي الخى٦مت ؤ٧لها.
ً
ومً هاخُت ؤزغيٞ ،ان الامخثا ٫ال ٌٗني  ِ٣ٞبالىٓغ الي الىخاثج ،بل ٌٗنى ؤًًا بمغا٢بت املؿاع املخب٘ ؤزىاء
الُ٣ام بٗمل ما ،والخىبُه الي املساَغ واملسالٟاث التي ٢ض جدضر ؤزىاء هظا املؿاع ختى ًم ً٨الىنى ٫بلى ؤهضاٝ
الخى٦مت ٖلى الىدى املبخغى .ومً هىا جخطر لىا الٗال٢ت بحن الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا.٫
بن الىنى ٫الى الخى٦مت الؿلُمت ٦هض ٝمبخغى ،ال ًخد ٤٣الا في ْل وحىص هٓام مد٨م ملغا٢بت الامخثا .٫ألن
خضور ألازُاء واملسالٟاث ؤزىاء جىُٟظ ؤي ٖمل مً قإهه ان ٌُٗ ٤جد ٤ُ٣ألاهضا ،ٝوبطا لم جخم مٗالجت هظه
ً
ألازُاء ؤوال بإو ٫في الى٢ذ املىاؾب ٞةن الىدُجت الخخمُت هي جغا٦م ألازُاء واملكا٧ل بهىعة تهؼ وي٘ املغ ٤ٞاملٗني،
الؾُما في الىىاحي املالُت وإلاصاعٍت .وٍاصي طل ٪بالًغوعة بلى يٗ٢ ٠ضعة املغ ًٖ ٤ٞالُ٣ام بضوعه في ػٍاصة إلاهخاج او
ً
ج٣ضًم الخضماث بمٗضالث ونىعة مغيُت ،هظا هاهُ ًٖ ٪ؤن جل ٪املساَغ ٢ض تهضص ُ٦ان املغ ٤ٞهٟؿه وٍهبذ مهضصا
باالنهُاع.
اطن هدً بػاء حكغَٗاث وهٓم وبحغاءاث ٧اهذ هخاج الخى٦مت ،ويٗذ بهض ٝالىنى ٫بلى الٟ٨اءة في بصاعة
املغ ٤ٞاملٗني ،وؤن جىُٟظ هظه الدكغَٗاث والىٓم وإلاحغاءاث بهىعة جد ٤٣ؤهضاٞها ًخُلب مٗاًحر ٢اهىهُت وبصاعٍت،
مهىُت وؾلىُ٦ت مُٗىتٞ .هىا ًإحي صوع مغا٢بت الامخثا ٫للخإ٦ض مً الخُبُ ٤الؿلُم لهظه املٗاًحر املهىُت والؿلىُ٦ت .اط
ً
ؤهه بضون الخإ٦ض مً مغاٖاة هظه املٗاًحر ٞةن الىنى ٫بلى ؤهضا ٝالخى٦مت ًهبذ مك٩ى٧ا ُٞه بضعحت ٦بحرة .ألهه ال
ًٟ٨ي وي٘ الدكغَٗاث والىٓم وإلاحغاءاث ان لم ًخم جُبُ٣ها بالهىعة املثلىٖ .لُه ٞاهه مً الاولىٍاث ان ًخم الخإ٦ض
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مً هظا الخُبُ ٤الؿلُم وطل ٪باجبإ الىؾاثل الٟٗالت ووي٘ املٗاًحر الؿلُمت التي بىاؾُتها ًخم جُُ٣م املساَغ
والخدؿب لها وُ٢اؽ صعحت الٟ٨اءة املهىُت والؿلىُ٦ت ؤزىاء الخىُٟظ للخإ٦ض مً مضي مُاب٣تها للمٗاًحر التي جم ويٗها.
ومً هىا ًخطر ان جُُ٣م املساَغ هى ٖىهغ ؤؾاس ي ج٣ىم ٖلُه مباصت الامخثا .٫اط ؤهه ًٖ َغٍ ٤جُُ٣م
املساَغ ًم٦ ً٨ك ٠الثٛغاث واما ً٦الخلل والهٗىباث املخىٗ٢ت .وٍم ً٨هدُجت لهظا الخُُ٣م وي٘ وؾاثل لخالفي ؤو
ج٣لُل آزاع املساَغ املخىٗ٢ت ،وهظا بضوعه ٌؿاٖض في وي٘ املٗاًحر املهىُت والؿلىُ٦ت التي جدضزىا ٖجها.
املطلب الثاوي :مضىغاث وأهميت مراقبت الامخثال
ج٨مً ؤهمُت مغا٢بت الامخثا ٫في ال٨ك ًٖ ٠الؿلىٚ ٥حر امل٣بى ٫الظي ٢ض ًٟط ي الي زؿاثغ مالُت او ًاصي
للخإزحر الؿلبي ٖلى ؾمٗت املغ ٤ٞووي٘ خض لهظا الؿلى .٥وبالظاث في ُ٢إ املهاع ٝوألاٖما ٫الخجاعٍت التي حٗخبر ٞحها
الؿمٗت مً ألاصواث الهامت التي جمخل٨ها امليكإة او املغ٦ .٤ٞما ؤن الامخثا٢ ٫ض ؤنبذ يغوعة بد٨م ال٣اهىن في بٌٗ
املجاالث ٧االمخثا ٫ل٣ىاهحن م٩اٞدت جمىٍل الاعهاب وٚؿُل ألامىا.٫

1

ان ٖضم جُبُ ٤مباصت الامخثاً ٫اصي بلى جؼاًض الٟؿاص مثل الغقىة والاخخُاٖ ٫لى ألاهٓمت وٚحرها مً
املماعؾاث ٚحر املكغوٖت مً حاهب ال٣اثمحن ٖلى ؤمغ املغٖ ٤ٞىضما ٌٗلمىن بًٗ ٠الغ٢ابت ٖلى الامخثا .٫وهظه مً
ألامىع التي جازغ بك٩ل مباقغ ٖلى وي٘ الخى٦مت في املغ ٤ٞوجًُ٘ هُبت الىُْٟت ُٞه ،خُث ًهبذ التربذ وال٨ؿب
ٚحر املكغوٕ هى الهض ٝلضي املىْ ٠وٍخم حٛلُب املهلخت الصخهُت ٖلى املهلخت الٗامت التي ًٟترى ان ً٣ىم
املغٖ ٤ٞلى زضمتها٦ .ما ؤن ٖضم جُبُ ٤مغا٢بت الامخثاً ٫اصي بلى ٖضم الٗضالت في جىػَ٘ الٟغم٦ .مثا ٫لظل ،٪في
الخٗامل م٘ املىا٢هاث خُث ًم ً٨ؤن جخم املداباة وجمُحز مً ال ٌؿخد ٤واعؾاء الُٗاء ٖلُه ألحل مهلخت ًدهل
ٖلحها ال٣اثم بإمغ الُٗاء في املغ ٤ٞاملٗني .وهظا مما ال ًم ً٨خضوزه طا اجبٗذ احغاءاث ناعمت ملغا٢بت الامخثا ٫في ؤمىع
املكترًاث والخٗا٢ضاث والخغم ٖلى الكٟاُٞت في الخٗا٢ض م٘ اجبإ إلاحغاءاث الؿلُمت والخضٖ ٤ُ٢لحها مً ٢بل
املسخهحن .وهظه ٧لها جىضعج جدذ مهام مغا٢بت الامخثا٫
املطلب الثالث :مهام وجطبيقاث مراقبت الامخثال
٦ما اوضخىا ٞان ٢ىاٖض مغا٢بت الامخثا ٫حٗخبر الخامي والًامً للخُبُ ٤الؿلُم للخى٦مت وبالخالي للىنى ٫بلى
الىخاثج املغحىة مً جُبُ٣ها .وبضون امخثا ٫مدتر٢ ٝاثم ٖلى ؤؾـ ؾلُمتً ،هبذ مً الهٗىبت بم٩ان الىنى ٫بلى
ٚاًاث الخى٦مت ،مهما ٧اهذ لضًىا مً حكغَٗاث وهٓم وبحغاءاث.

1

Geoffrey P. Miller, The Role of Risk management and Compliance In Banking Integration, University Law and Economics
Working, New York, 2014, P 17
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الفرع ألاول :مهام مراقبت الامخثال
املهام ألاؾاؾُت ملغا٢بت الامخثا ٫جخمثل في:
جدضًض وجُُ٣م ومغا٢بت املساَغ وج٣ضًم الىصر بكإنها ،وع ٘ٞالخ٣اعٍغ للجهت املؿئىلت خى ٫هظه املساَغ.ً
جُُ٣م ٖمل إلاصاعة الٗلُا وحمُ٘ ألا٢ؿام والىخضاث والخد ٤٣مً ؤن الٗمل ٌؿحر و٣ٞالألهضا ٝاملغؾىمت،وؤن إلاهجاػ ًخم بٟ٨اءة وفي الى٢ذ املدضص .وهظا ًخًمً مضي التزام إلاصاعة الٗلُا وألا٢ؿام بالؿُاؾاث وإلاحغاءاث
الضازلُت وبالدكغَٗاث.
الىهُدت والاعقاص لجمُ٘ وخضاث املغ ٤ٞمً إلاصاعة الٗلُا وما صونها مً ؤحل الخُبُ ٤الامثل للدكغَٗاثو٢ىاٖض الؿلى ٥املنهي وٚحرها.
جؼوٍض إلاصاعة الٗلُا بالىخاثج التي ًخم الخىنل بلحها في خالت الخد ٤ُ٣خى ٫خضور زغ ١ل٣اهىن او لؿُاؾاثمُٗىت ووي٘ الخىنُاث الالػمت للخض مً املساَغ املترجبت ٖلى طل.٪
الخُُ٣م املؿخمغ إلحغاءاث واعقاصاث الامخثا ٫و٦ك ٠اي ٢هىع بها ووي٘ امل٣ترخاث املىاؾبت إلحغاءالخٗضًالث.
حٗغٍ ٠وجُُ٣م املساَغ التي ٢ض جيخج ًٖ وكاٍ حضًض ؤو زضمت حضًضة ًىىي املغَ ٤ٞغخها او الضزىٞ ٫حها.جث ٠ُ٣املىْٟحن خى ٫مىيىٕ الامخثا ٫وبٖضاص بعقاصاث م٨خىبت بهظا الخهىم ،مثل وي٘ صلُل لالمخثا٫ًدىاؾب م٘ حجم وَبُٗت ٖمل املغ.٤ٞ
الفرع الثاوي :جطبيقاث مراقبت الامخثال
حك٩ل ٢ىاٖض الؿلى ٥املنهي ؤهمُت ٦بري في مهام الامخثاٞ .٫هي جىحه املىْٟحن للمداطًغ التي ًجب جٟاصيها
مثل اؾخالم ؤي حؿهُالث او هضاًا او ُٖاًا ٢ض ً٣هض مجها الخإزحر ٖلى املىْ ٠للُ٣ام بٗمل ؤو الامخىإ ًٖ
ٖمل ٖلى وحه ٚحر ٢اهىوي .وٍجب ؤن ًخم اعقاص املىْٟحن الي ما هى م٣بى ٫وٚحر م٣بى ٫مً الؿلى٦ .٥ظلً ٪جب
اعقاص املىْٟحن الى ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ املٗلىماث التي جسو املغ ٤ٞواملدآٞت ٖلحها .ألن املٗلىماث ًجب ؤن ًخم
جهيُٟها الي صعحاث ،مٗلىماث جخاح للجمُ٘ صازل وزاعج املغ ،٤ٞمٗلىماث جخاح صازل املغ ،ِ٣ٞ ٤ٞمٗلىماث ؾغٍت
جخاح  ِ٣ٞللظًً ًدخاحىن للخٗامل مٗها ،ومٗلىماث ٖالُت الؿغٍت جخاح ألٞغاص مُٗىحن صازل املغ .٤ٞوؤهم ؤهىإ
املٗلىماث هي التي جىضر الُغ ١والىؾاثل املؿخسضمت في إلاهخاج في الُ٣اٖاث الخُىٍت مثل قغ٧اث الى ِٟوالٛاػ،
ً
ٞهظه املٗلىماث ٖالُت الؿغٍت ًمى٘ مىٗا باجا حؿغٍبها باي ق٩ل ٧ان ،جدذ َاثلت املداؾبت للمىْ.٠
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وبطا ٧اهذ هىا ٥خاحت ملكاع٦ت هظا الىىٕ مً املٗلىماث م٘ حهت ؤزغي ألٚغاى مىا٢كت مكغوٕ مكترٖ ٥لى
ؾبُل املثاٞ ،٫ةهه ًجب ؤن ً٩ىن طل ٪في ْل اجٟاُ٢ت للمدآٞت ٖلى الؿغٍت  .confidentiality agreementجه٠
هظه الاجٟاُ٢ت بك٩ل مٟهل املٗلىماث الؿغٍت التي حكملها الخماًت ،وجدضص ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ هظه املٗلىماث
الؿغٍت التي ًخم جباصلها ،ومً هم الاشخامٖ ،لى وحه الخدضًض ،الظًً ًم ً٨مكاع٦تهم هظه املٗلىماث واَالٖهم
ٖلحها ،بياٞت بلى الىهىم ال٣اهىهُت ألازغي.
ومً الخُبُ٣اث الهامت ملغا٢بت الامخثا ٫الخإ٦ض مً ٖضم لجىء املىْٟحن الي التربذ بإي ق٩ل مً ألاق٩اٖ ٫لى
خؿاب الىُْٟت .مً ؤق٩ا ٫طل ،٪ج٣اض ي الٗمىالث م٣ابل حؿهُالث ً٣ضمها املىْ ٠ملىذ الٟغنت ملً ال ٌؿخد٦ ٤ما
في خالت الُٗاءاث .البض مً ؤخ٩ام الغ٢ابت ٖلى هظا الىىٕ مً الؿلى ٥ألهه بال ٜألازغ ٖلى حىصة الخضمت التي ًخل٣اها
املغ ،٤ٞخُث جدغم املغ ٤ٞمً ٞىاثض الخىاٞؿُت التي ما ؤوحضث الا للخدٟحز ٖلى ج٣ضًم الاحىص مً خُث الؿٗغ
والاج٣ان ،وجخاح الٟغنت املغ ٤ٞلُسخاع ألاًٞل .ل ً٨الغٚبت في التربذ ٚحر املكغوٕ ،م٘ وحىص الٟغنت لظل ٪في خالت
ٖضم ؤخ٩ام الغ٢ابت ،حٛغي يٗا ٝالىٟىؽ للتربذ مً هظا الىي٘ .وهظه مً املماعؾاث بُٗضة ألازغ ٦ما ؤؾلٟىا وجًغ
ً
ً
يغعا بلُٛا باال٢خهاص بطاما جغ٦ذ لدؿدكغي ،ملا ٞحها مً بهضاع للما ٫الٗام صون خهى ٫الجمهىع ٖلى الخضمت
املخىٗ٢ت ،ؤو الخهىٖ ٫لى زضمت (ؾل٘ او ميكأث ٚالبا) بالٛت الؿىء.وبياٞت لإلهضاع الظي خضر في الُٗاء ٢ض
جخ٨غع ألاُٖا ٫وج٩ىن هىا ٥خاحت مؿخمغة للهُاهت ،و٢ض جدضر ٧ىاعر وايغاع للبكغ وللبِئت مً حغاء هظا الىىٕ مً
الٟؿاص.
ً
ً
وجلٗب املىاٞؿت ٚحر املكغوٖت ؤًًا صوعا باعػا في الايغاع باملهلخت الٗامت .وجدضر ٖىضما ٌؿخٛل املىْ٠
ويٗه في املغ ٤ٞوامخال٦ه ملٗلىماث خؿاؾت مثل ٢اثمت الٗمالءُٞ ،خجه الؾخٛال ٫هظه املٗلىماث ملهلخخه
الصخهُت وطل ٪بخإؾِـ ٖمل زام به ٌؿخسضم ُٞه املٗلىماث التي اؾخدىط ٖلحها مً املغ .٤ٞبظل٩ً ٪ىن املىْ٠
ً
٢ض ماعؽ هىٖا مً املىاٞؿت ٚحر املكغوٖت وهخج ٖجها التربذ بٛحر وحه خ ٤مً وُْٟخه .وَٗخبر املىْ ٠بهظا الٟٗل ٢ض
ؤزل بىاحبه في الٗمل ملهلخت املغ ِ٣ٞ ٤ٞصون ؾىاه.
٦ما ًجب الخإ٦ض مً ٖضم وحىص جًاعب للمهالر conflict of interestلضي املىْ .٠وهى ؤن ج٩ىن للمىْ٠
مهلخت زاعحُت زانت به جخٗاعى م٘ واحبه هدى الكغ٦ت وبالخالي ٞهي جخٗاعى م٘ مهلخت املغً .٤ٞجب ب٢غاع
املىْ ٠واٞهاخه ًٖ ؤي جًاعب مهالر باليؿبت له لُتر ٥للمغ ٤ٞجُُ٣م املى ٠٢بىاء ٖلى ما ً٣ضمه املىْ ٠مً
ً
مٗلىماث ،ختى ال ًازغ طلٖ ٪لى ٖمل املغ ٤ٞوٍ٩ىن مضزال للٟؿاص والتربذ ٚحر املكغوٕ.
ما ط٦غهاه في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت ٌك٩ل واحب والتزام املىْ ٠هدى املغ .٤ٞوهظا الىاحب هى طو نٟت اثخماهُه
خُث ًيكا بد٨م امخال ٥املىْ ٠ملٗلىماث وبُاهاث ومىحىصاث ماصًتً ،جب ٖلُه اؾخسضامها ألصاء مهامه الىُُْٟت،
وٍدٓغ ٖلُه اؾخسضامها لخد ٤ُ٣ؤي مىٟٗت شخهُت له .وبطا اؾاء املىْ ٠اؾخسضام ما جدذ ًضه مً ممخل٩اث
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ً
املغٞ ٤ٞاهه ً٩ىن ٢ض ؤزغي بك٩ل ٚحر مكغوٕ ،وٍ٩ىن ٖلُه عص حمُ٘ ما ا٦دؿبه للمغ ،٤ٞم٘ حىاػ مؿاءلخه جإصًبُا
ً
ً
وحؼاثُا ٖلى ٗٞله و٣ٞا للى٢اج٘ والٓغو.ٝ
مً الًغوعة بم٩ان وي٘ الثدت صازلُت للمغ ٤ٞجخٗل ٤بؿُاؾاث الامخثا٦ ،٫ما وٍجب ٖلى مىْ ٠الامخثا٫
ٖ٣ض جضعٍب للمىْٟحن بهٟت صوعٍت لكغح الالثدت والخإ٦ض مً اؾدُٗابهم ملدخىي الخضعٍب ولإلعقاصاث٦ .ما وان
وحىص وؾُلت لإلبال ًٖ ٙاملسالٟاث والخجاوػاث whistleblowingججٗل الجمُ٘ ٌؿدكٗغون عوح املؿئىلُت لخماًت
املغ ٤ٞمً املماعؾاث الٛحر ٢اهىهُت ومً ٧ل اق٩ا ٫الٟؿاص.
مً ألاهمُت حصجُ٘ املىْٟحن وخثهم ٖلى اللجىء الى وخضة ؤو مىْ ٠الامخثا ٫ؤو إلاصاعة ال٣اهىهُت ٖىض خاحتهم
ألي قغح ؤو الؾخجالء ؤي ٚمىى والاحابت ٖلى ؤي اؾخٟؿاعاث.
وٍجب الاهدباه الي الٟغ ١بحن مغا٢بت الامخثا ٫والخجؿـ .ألن مغا٢بت الامخثا ٫لضيها مىهجُت مُٗىت ًجب اجباٖها
بدُث جغاعي زهىنُت الٗاملحن في املغ ٤ٞوجىاػن بُجها وبحن املهلخت الٗامتٖ .لُه ٞةهه ًجب اجبإ املماعؾاث
ً
املٗخمضة واملخبٗت ٖاملُا في مغا٢بت الامخثا ،٫والاؾخٗاهت بخجاعب الضو ٫ألازغي .وَكمل طل ٪الًىابِ والؿُاؾاث التي
جىٓم مغا٢بت الامخثا ،٫وجضعٍب املٗىُحن ٖلحها للخإ٦ض مً اؾدُٗاب خؿً جُبُ٣ها .وطل ٪ختى ال ًخم ججاوػ الخِ
الٟانل بحن مغا٢بت الامخثا ٫والخجؿـ وختى ال ًغج٨ب مىْ ٠مغا٢بت الامخثا ٫مسالٟاث جىٗ٢ه جدذ َاثلت ال٣اهىن
مثل اهتها ٥الخهىنُت.

املبحث الخامط :الحنم الرشيد حعريفه ومعاًيره وعىاصره
املطلب ألاول :ما هى الحنم الرشيد
ًغص ط٦غ الخ٨م الغقُض بهٟت مخ٨غعة ٖىض الخضًث ًٖ الخىمُت بإهىاٖها ؾىاء ٧اهذ جىمُت بكغٍت ؤم
ا٢خهاصًت ؤم ٚحرها٦ .ما ًغص ؤًًا في الخضًث ًٖ الٗضالت واملؿاواة واخترام خ٣ى ١إلاوؿان ،وؾُاصة خ٨م ال٣اهىن.
٧ل هظه الُ٣م واملٗاوي ،هي في وا ٘٢ألامغ هي الىخاج واملدهلت الهتهاج ههج الخ٨م الغقُض .ؤما الخ٨م الغقُض مً خُث
هى ً٣هض به الىؾاثل وألاؾالُب التي جىنلىا الي جد ٤ُ٣هظه املٗاوي الؿامُت التي جهب في الجهاًت في الِٗل ال٨غٍم
والغٞاهُت للمىاًَ.

1

وَٗغ ٝالبى ٪الضولي مٟهىم الخ٨م الغقُض بإهه "الُغٍ٣ت التي جباقغ بها الؿلُت بصاعة مىاعص الضولت
ً
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت بهض ٝجد ٤ُ٣الخىمُت .وٍبضو حلُا ان هظا املٟهىم ًدؿ٘ لِكمل ؤحهؼة الخ٩ىمت ٦ما ًًم

 1سبِخ فٛص ،ٞاٌذىُ اٌشش١ذٙٔ ،ضخ ِظش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ،ص 3
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ٚحرها مً املاؾؿاث املدلُت وماؾؿاث املجخم٘ املضوي" .وَكحر هظا الخٗغٍ ٠الي ٢ىاٖض الؿلى ٥وق٩ل املاؾؿاث
وؤؾالُب الٗمل املخبٗت بما جخًمىه مً ٢ىاٖض للؿلى.٥

1

وحٗغ ٝمىٓمت الكٟاُٞت الضولُت الخ٨م الغقُض بإهه هى مدهلت ج٩اج ٠الجهىص بحن الضولت والُ٣إ الخام
واملجخم٘ املضوي ومسخل ٠املىاَىحن في م٩اٞدت ْاهغة الٟؿاص ،بضاًت مً حم٘ املٗلىماث وجدلُلها ووكغها لؼٍاصة
الىعي الٗام خى ٫الٓاهغة ،وزل ٤الُاث جم ً٨هظه الاَغا ٝمً الً٣اء ٖلى الٓاهغة ؤو ٖلى ألا٢ل جذجُمها في خضوص
يُ٣ت.
ً
وبالغحىٕ الي الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ًخطر ان ٦ال مجها ًغ٦ؼ ٖلى هاخُت مُٗىت وَٟٛل هىاح ؤزغيٖ .لى ؤهه ًمً٨
الجم٘ بُجها في حٗغٍ ٠قامل.وهظا الخٗغٍ ٠هى ؤن الخ٨م الغقُض هى الخ٨م الظي ًدؿم مً بحن حملت ؤمىع ؤزغي،
ً
ً
باملكاع٦ت والكٟاُٞت واملؿاءلت ،وٍ٩ىن ٗٞاال ومىهٟا وَٗؼػ ؾُاصة ال٣اهىن ،وٍٟ٨ل وي٘ ألاولىٍاث الؿُاؾُت
والاحخماُٖت والا٢خهاصًت ٖلى اؾاؽ واؾ٘ مً جىا ٤ٞلاعاء في املجخم٘ ،حؿم٘ ُٞه ؤنىاث ؤصخاب املهلخت بالظاث
ً
ً
2
الٟئاث ألا٦ثر يٟٗا و٣ٞغا في نى٘ ال٣غاعاث املغجبُت بخىػَ٘ مىاعص الخىمُت.
وٗلم ان الىاؽ جسخل ٠ؤخىالهم وجغُ٦بتهم الىٟؿُت وؤمؼحتهم ،و٢ض ًمُل إلاوؿان للُم٘ واًثاع الىٟـ،
ً
والخ٩ام لِؿىا اؾخثىاء مً هظه الُٟغة البكغٍت .ومً هاخُت ازغي٣ٞ ،ض ً٩ىن الخا٦م ٖاصال وهؼيها بُبٗه لً٨
َغٍ٣ت الخ٨م ال جم٨ىه مً ج٣ضًم ألاًٞل وجدض مً ٢ضعاجه وهىاًاه الُُبت .لظا ٞان الخ٨م الغقُض ًمثل مجمىٖت
مً الُغ ١والىؾاثل املثلى التي جخسظ بها ال٣غاعاث ،وبالخالي ًضاع بها الخ٨م ،وهظه الُغ ١والىؾاثل جب٣ى عاسخت وال
جخإزغ بخٛحر الخ٩ام وال جخإزغ بالُبُٗت الصخهُت للخ٩ام وؤمؼحتهم بل هي ججبر الجمُ٘ ؤن ًضوع في ٞل٨ها وَٗمل و٤ٞ
م٣خًُاتهاٖ 3 .لُه ان املُٗاع لخدضًض الخ٨م الغقُض هى مُٗاع مىيىعي ًىٓغ في اهُباٖ ١ضص مً الهٟاث املىيىُٖت
ً
في هٓام الخ٨م لخ٣غٍغ ما بطا ٧ان هظا الخ٨م عقُضا ؤم ال.
ً
جُبُ ٤مباصت الخ٨م الغقُض ًهب في مهلخت الخ٩ام واملد٩ىمحن .مً هاخُت الخ٩ام ٞةهه ً٣ضم لهم اَاعا
ً
للخ٨م ،وهى بهظا ًجىبهم اؾخسضام ألاهىاء والجزٖاث الصخهُت في اجساط ٢غاعاتهم ،وهظا في خض طاجه ٌك٩ل ؾُاحا
ً
ً
خامُا للخا٦مً ،دهىه مً اي هخاثج ٚحر مغٚىب ٞحها .خُث ؤن اجبإ بحغاءاث ومىهجُت الخ٨م الغقُض ً ٠٣مضاٗٞا
ًٖ الخا٦م في خالت الازٟا ١وٖضم الخى ٤ُٞوهى واعصٖ .لى ٖ٨ـ الازٟا ١وٖضم الخى ٤ُٞبطا خضر في ْل ؤهٓمت لم
ً
ًجض الخ٨م الغقُض بلحها ؾبُالٞ ،هىا جخ٩ازغ الٓىىن وتهم الٟؿاص ختى وان لم ج ً٨جل ٪التهم ٖلى نىاب ،وطل٪
لُٛاب الخ٨م الغقُض الظي مً ممحزاجه الكٟاُٞت وجملُ ٪الخ٣اث ٤واملكاع٦ت.

 1أدّذ فزذ ٟاٌذٍ ،ٛدٚس رطج١ك ِجبدئ اٌذىُ اٌشش١ذ ف ٟإٌّظّبد غ١ش اٌذى١ِٛخ ،سسبٌخ ِبجسز١ش ،اٌجبِؼخ اإلسالِ١خ غضح ،وٍ١خ اٌزجبسح ،7107 ،ص 56
2أدّذ فزذ ٟاٌذٍ ،ٛاٌّشجغ اٌسبثك ،ص 26
ِ 3ذدذ ِذّذ ِذّٛد اثٛإٌظش ،اٌذٛوّخ اٌشش١ذح ،فٓ ئداسح اٌّإسسبد ػبٌ١خ اٌجٛدح ،اٌمب٘شح ،اٌّجّٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍزذس٠ت ٚإٌشش ،اٌطجؼخ األ ،7104 ٌٝٚص 051
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ً
ً
الخ٨م الغقُض ًلٗب صوعا مدىعٍا في نهىى ألامم والضو ،٫وجد ٤ُ٣جُلٗاتها باٖخباعه الؿبُل ألاوخض للخغٍت
ً
وال٨غامت إلاوؿاهُت والٗضالت الاحخماُٖت .ل٣ض ؤيحى الٗالم ٢غٍت نٛحرة ؤنبدذ ٞحها الكٗىب ألا٢ل خٓا في الخىمُت
والِٗل ال٨غٍم جخُل٘ للخا ١بغ٦ب الضو ٫التي ؾب٣تها في هظه املجاالث لظلٞ ٪هي حؿغٕ الخُى لألزظ بإؾباب الخ٨م
الغقُض بٗض ؤن ؤً٣ىذ بإهه ٧لمت الؿغ في جُىع الامم التي ؾب٣تها في ألازظ بإؾباب الخغٍت والِٗل ال٨غٍم.

1

ًغجبِ الخ٨م الغقُض بالُغ ١وألاؾالُب املخبٗت إلنضاع ال٣غاعاث وجىُٟظهاٞ .هى ٌٗنى في امل٣ام ألاو ٫بإؾالُب
مىهجُت جغاعي نىاب املماعؾت ،التي ال حٗني بالًغوعة نىاب ال٣غاع ل ً٨الهض ٝالغثِس ي مجها هى اٖماُ٢ ٫م
الكٟاُٞت واملكاع٦ت وؾُاصة ال٣اهىن.
ان بحغاءاث نى٘ ال٣غاع الجُضة التي جغاعي الكٟاُٞت والٗضالت واملكاع٦ت ،جمىذ الُمإهِىت والث٣ت في ال٣غاع
بد٨م ان هظه إلاحغاءاث ٢ض حاءث مؿخىُٞت مل٣ىماث الخ٨م الغقُض وٖلى مغؤي ومؿم٘ مً الكٗب .لظلٞ ٪ان
ال٣غاعاث التي جهضع في ْل الخ٨م الغقُض جمخاػ بإنها جسضم املهلخت الخُ٣ُ٣ت وهي املهلخت الٗامت في ألاؾاؽ وهي
املبخٛاة مً وعاء ال٣غاع .وطلً ٪خم باجبإ مىهجُت جخمثل في اقغا ٥ؤصخاب الخبرة في مجا ٫ال٣غاع املؼم٘ وجدضًض
مهامهم ،لضعاؾت ال٣غاع بهىعة مهىُت ؾلُمت والى٢ىٖ ٝلى بًجابُاجه وؾلبُاجه٦ .ما ًخًمً إلاحغاء اقغا ٥ؤصخاب
ً
جد٣ُ٣ا ملباصت الكٟاُٞت واملكاع٦ت .بياٞت لىي٘ بغوج٩ىالث ملماعؾاث الدكاوع ًٖ َغٍ٤
املهلخت واملخإزغًٍ بال٣غاع
الاحخماٖاث ؤو ٚحرها والاجٟاٖ ١لى ُُٟ٦ت بصاعة ٖملُت الدكاوع.
ومً هاخُت ؤزغيٞ ،ان الخ٨م الغقُض ٌٗتر ٝبإن الؿلُت هي ٖباعة ًٖ ؤماهت ًدملها ناخب الؿلُت وبظل٪
ٗٞلُه اؾخسضامها و٣ٞا مل٣خًُاث ألاماهت .وهي جخمثل في زضمت الكٗب وال ًجىػ اؾخسضامها ألًت اٚغاى ؤزغي جدىافى
م٘ هظا الٛغى.

2

املطلب الثاوي :معاًير وعىاصر الحنم الرشيد
ًامً الخ٨م الغقُض بسل ٤ؤويإ عاسخت ومؿخ٣غة ٢ىامها الكٟاُٞت واملكاع٦ت واملؿاءلت وال٣ضعة ٖلى الخإ٢لم
م٘ مسخل ٠الٓغو .ٝوهظا ما ؤوضخىا ؤهه الىهج املىيىعي الظي ًىإي بمخسظ ال٣غاع ًٖ الاٖخباعاث الصخهُت
والاحتهاصاث ألازالُ٢ت في انضاع ٢غاعاجه.
مٗاًحر الخ٨م الغقُض لها ؤعبٗت ؤبٗاص او مجاالث ،البٗض الؿُاس ي او والبٗض الا٢خهاصي ،والبٗض إلاصاعي،
والبٗض الكامل للخ٨م الغقُض.
البٗض الؿُاس ي هىما ًخٗل ٤بُبُٗت الىٓام ومضي مالءمخه وجىاؾبه م٘ املجخم٘ و٢ابلُخه للمؿاءلت٦ .ما
ًسخو بالُاث اجساط ال٣غاعاث الؿُاؾُت وجُبُ٣ها وؾً ال٣ىاهحن والدكغَٗاث في الضولتٞ .الضولت ًجب ؤن ً٩ىن لها
1

سصاْ طالحِ ،ؼب١٠ش اٌذىُ اٌشش١ذِ ،مبي ِٕشٛس ػٍِٛ ٝلغ ِٛضٛع االٌىزش 01 ،www.mawdoo.com ٟٔٚأثش ،7102 ً٠ص 5
See P. D. Finn, The Forgotten Trust: The people and the State, in Equity Issues and Trends 131,132 (M.Cope ed., 1995
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حهاػ حكغَعي مؿخ٣ل ٌؿخُُ٘ املىاَىىن ان ًيخسبىا ممثلحهم ُٞه بدغٍت ،وحهاػ جىُٟظي وحهاػ ً٢اجي ًخمخ٘
باؾخ٣اللُت ًٖ الجهاػ الدكغَعي والجهاػ الخىُٟظي .ؤي ؤن مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث هى حىهغ البٗض الؿُاس ي
للخ٨م الغقُض.
ؤما البٗض الا٢خهاصي ٞهى ًخٗل ٤بالؿُاؾاث الا٢خهاصًت ومضي جإزغ املىاًَ بها ،واؾخٟاصجه مجها ومكاع٦خه
ٞحها.
البٗض الاصاعي ًخٗل ٤بىىُٖت إلاصاعة وهٓام جُبُ ٤الؿُاؾاث مً زال ٫مسخل ٠ماؾؿاث الخ٨م .والتي ًجب
ؤن جخه ٠بالٟ٨اءة والاؾخ٣اللُت واملؿاءلت والكٟاُٞت٦ .ما حٗني بىىُٖت الخضمت التي ج٣ضمها ،وجٟاٖلها م٘ املىاَىحن
واخخُاحاتهم٦ .ما ًخٗل ٤البٗض إلاصاعي بال٣ضعة ٖلى الىلىج الي إلاصاعة إلال٨تروهُت.
اما البٗض الكاملٞ ،هى ًجم٘ ٧ل م٩ىهاث الخ٨م الغقُض في بىج٣ت واخضة .وَٗني باللبىاث والهُا٧ل للمجخم٘
التي جىحه الٗال٢اث الؿُاؾُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت لخماًت الث٣اٞت واملٗخ٣ضاث الضًيُت والُ٣م الاحخماُٖت،
ً
واملدآٞت ؤًًا ٖلى بِئت جًمً مؿخى ًي ٖا ٫مً الخضماث الصخُت والخغٍت وألامً ،خُث جاصي بلى مؿخىي مِٗكت
ؤًٞل باليؿبت لجمُ٘ ؤٞغاص املجخم٘ .وهى ؤًًا يهخم بالخىمُت التي جًمً عٞاهُت الاحُا ٫الخايغة وجد ٟٔخ٤
الاحُا ٫ال٣اصمت او ما ٌٗغ ٝبالخىمُت املؿخضامت .ان الٗال٢ت بحن الخىمُت والخ٨م الغقُض حٗخبر ٖال٢ت ًٖىٍت ،وُٚاب
الخ٨م الغقُض ًىٞغ الٓغو ٝإلحهاى الجهىص والُا٢اث واملىاعص التي حؿخسضم في الخىمُت.

1

مً خُث املدخىي الٟٗلي ملٗاًحر الخ٨م الغقُض ،ولخ٣غٍب الهىعة بك٩ل ؤًٞل ،صٖىها هخدضر ًٖ ماهي
مٗاًحر الخ٨م ٚحر الغقُض ،ؤو الخ٨م الؿيئً .خه ٠الخ٨م الؿيئ بُٛاب ؾُاصة ال٣اهىن وٖضم اجبإ ال٣اهىن ٦مىهج
ً
ً
للٗض ٫بهما ٌسخغ ال٣اهىن ملهلخت ٞئت مُٗىت ،وٍ٩ىن ؾُٟا مؿلُا ٖلى حؼء مً الكٗب ،وٍخم ججاهله وال ًُب ٤بطا
٧ان في ٚحر مهلخت ؤصخاب الخٓىة والىٟىط٦ 2.ما ًمخاػ الخ٨م ٚحر الغقُض بٗضم الكٟاُٞت وحجب املٗلىماث ،ختى
ٌِٗل الكٗب في ْالم وال ٌٗلم بالٟؿاص الظي ًدضر ،واًًا ٖضم الٟهل بحن املهلخت الٗامت واملهلخت الخانت
وزانت بحن املا ٫الٗام واملا ٫الخام.
ً
وٍمخاػ الخ٨م ٚحر الغقُض ؤًًا بؿىء بصاعة املىاعص واهضاع حهىص الخىمُت .خُث ياٖذ ٦ثحر مً املىاعص بؿبب
الٟؿاص وخغمذ الضو ٫الىامُت مً ٞغم خُ٣ُ٣ت للخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت٦ .ما ًمخاػ بالخلل في
ألاولىٍاث ،خُث ال جإحي الخىمُت الخُ٣ُ٣ت ٦إولىٍت بل ًخم التر٦حز ٖلى ما ًجلب الثراء للٟئت طاث الخٓىة وبالخالي ًخم
بؾاءة اؾخسضام املىاعص .اطن ٞان بعؾاء صٖاثم الخ٨م الغقُض ٌؿاٖض ٖلى الاؾخسضام ألاًٞل للمىاعص املخاخت،
وحُٗٓم الٗاثض مجها.

1سبِخ فٛصِ ،ٞشجغ سبثك  ،39ص 36
2سبِخ فٛص ،ٞاٌّشجغ اٌسبثك ،ص 34
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وٖلى الى ٌُ٣مً طلٞ ،٪ان الخ٨م الغقُض جخىٞغ ُٞه الكغوٍ الاجُت:
 .٢الكٟاُٞت ""transparency
وهي حٗني الخض ٤ٞالخغ للمٗلىماث وخغٍت جضاولها وجملُ٨ها ل٩اٞت الُ٣اٖاث صون حجب اوخٓغ او اؾخثىاء،
وؤن ج٩ىن حمُ٘ املاؾؿاث وقاونها جدذ هٓغ املهخمحن ،ختى ًدؿنى لهم مٗغٞت ما ًضوع ٞحها ومغا٢بتها .زانت جل٪
املٗلىماث التي جخٗل ٤بةصاعة املىاعص الٗامت .وهظا الٗىهغ مغجبِ باملؿاءلت ،خُث ًجب ٖلى الظًً ٌٗملىن في بصاعة
ً
املىاعص الٗامت ان ً٣ضمىا ج٣اعٍغا ًٖ الاٖما ٫املى٧ىلت بلحهم وٍسًٗىن للغ٢ابت واملداؾبت بكإنها.
 .١املؿئىلُت " “responsibility
وهي ان جخدمل ؤحهؼة الضولت ٧اٞت٧ ،ل في مجاله ،مؿئىلُاتها ٧املت في ج٣ضًم الخضماث وجىٞحر الخُاة ال٨غٍمت
للمىاَىحن مؿخٛلت ٧ل ام٩اهاتها و٢ضعاتها لخد ٤ُ٣هظا الهض.ٝ
 .٩املؿاواة ""equality
جىٞحر الٟغم للجيؿحن ٖلى ٢ضم املؿاواة ،ولجمُ٘ املجمىٖاث ألازيُت وال٣بلُت والضًيُت ،بدُث ال ج٩ىن هىا٥
جٟغ٢ت ٖلى ؤؾاؽ الىىٕ او الجيـ او الضًً في الخهىٖ ٫لى الٟغم ب٩اٞت ؤق٩الها .وهظا ٌٗؼػ مً ُ٢م املكاع٦ت
ً
والاهضماج الاحخماعي ،وٍمى٘ التهمِل ٖلى ؤؾـ ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واحخماُٖت .وَؿاٖض اًًا ٖلى وحىص عؤؽ ما٫
احخماعي ٢ىامه الغوابِ والكب٩اث واملىٓماث التي ًاؾؿها الاٞغاص بةعاصتهم الخغة ٖلى ؤؾاؽ مً الث٣ت والٗمل
املكتر.٥
 .٤املؿاءلت ""accountability
حٗني ان ً٩ىن مخسظو ال٣غاع زايٗحن للمؿاءلت ٖبر ال٣ىىاث التي ًدضصها الضؾخىع وال٣اهىن ؤو الىٓم
الخانت بالجهت املٗىُت ،ؾىاء ٧اهذ حهت خ٩ىمُت او ُ٢إ زام او مىٓمت مجخم٘ مضوي.
 .١الخى ٤ُٞبحن املهالر”“reconciliation of interests
ٌٗمل الخ٨م الغقُض ٖلي الخى ٤ُٞبحن املهالر املسخلٟت للكٗب ؤو املجمىٖت املُٗىت وطل ٪للخىنل الي جىا٤ٞ
و٢بى ٫قامل ٖلى ما هى ألاًٞل وٍد ٤٣مهلخت الجماٖت الى ؤ٢ص ى ٢ضع مم.ً٨
.٦خ٨م ال٣اهىن ""rule of law
ًجب ؤن ًسً٘ الجمُ٘ لخ٨م ال٣اهىن صون جمُحز او مداباة ،وؤن املىاَىىن ؾىاء ؤمام ال٣اهىن بهغ ٝالىٓغ
ً
ًٖ الازخال ٝفي اللىن ؤو الجيـ ؤو الضًً ؤو الٗغ .١وٍجب ؤن ً٩ىن ال٣اهىن هٟؿه ٖاصال في مدخىاه ،زانت ال٣ىاهحن
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املغجبُت بد٣ى ١إلاوؿان واملخٗل٣ت بًغوعاث خُاة و٦غامت الكٗب .وؤن ًهضع ال٣اهىن ًٖ هُئت حكغَُٗت مؿخ٣لت لها
٧امل نالخُاث الدكغَ٘ والغ٢ابت ٖلى الخ٩ىمت.
.٩الٟاٖلُت والٟ٨اءة ""effectiveness & efficiency
ًجب ؤن حٗمل املاؾؿاث املسخلٟت بإ٢ص ى ٟ٦اءة ،وجد ٤٣ؤًٞل اؾخسضام للمىاعص املالُت والبكغٍت .وطل٪
مً ؤحل الخهىٖ ٫لى بهخاج ٖالي الجىصة وال٨مُت لال٦خٟاء وحُُٛت اخخُاحاث الكٗب.
 .٩الغئٍت الاؾتراجُجُت ""strategic vision
ً
ً
وهي امخال ٥ال٣اصة والجمهىع مىٓىعا واؾٗا للخ٨م الغقُض والخىمُت إلاوؿاهُت ومخُلباتها ،م٘ جٟهم الؿُا١
الخاعٍخي والث٣افي والاحخماعي الظي جيكإ في ْله هظه الغئٍت.
ول٣ض ويٗذ هُئت البى ٪الضولي ٖضة ماقغاث لُ٣اؽ مضي جُبُ ٤الخ٨م الغقُض في مسخل ٠صو ٫الٗالم .مً
هظه املاقغاث  ٢١ماقغاث جسو املؿاءلت الٗامت و ٢٠ماقغاث جسو حىصة إلاصاعة .وجازظ ُٖىاث مً صو٫
مسخلٟت في املى ٘٢ومؿخىٍاث الضزل ،وٍدؿب مٗض ٫نالح الخ٨م وجتراوح ٖالمت الضولت مً نٟغ الي  ٢٠٠خؿب
صعحت نالح الخ٨م .وحُٛي ألاؾئلت ٖضة خ٣ى ٫في ماقغاث خُىٍت جخهل باملؿاءلت الٗامت واملؿاءلت الؿُاؾُت
وحكمل الخ٣ى ١الؿُاؾُت لألٞغاص والخغٍاث املضهُت ،املؿاءلت الضًم٣غاَُت وجىاٞؿُت الخىُْ .٠واًًا ماقغ حىصة
الاصاء الظي ًِ٣ـ صعحت الٟؿاص في بصاعة املىاعص وبصاعة الؿى ١ومضي اخترام الخ٩ىمت لل٣ىاهحن ،وصعحت الكٟاُٞت
ومضي ال٣بى ٫الظي جدٓى به الخ٩ىمت لضي الكٗب.

هخائج الدراصت
بىٓغة جدلُلُت الي ما اوعصهاه في هظه الضعاؾت هسلو الى الىخاثج الخالُت:
ً
أوال :هىاٖ ٥ال٢ت وقُجت بحن الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن والخ٨م الغقُض .بدُث حٗخبر ٢ىاٖض
الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن مً الخل٣اث الهامت في ؾلؿلت الخ٨م الغقُض.
ً
ً
ؾىاء ٧اهذ في الُ٣إ
ثاهيا :ان جُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن في الكغ٧اث واملاؾؿاث
الخام ؤو الخ٩ىمي ؤو الُىعي ،هي ؤهم زُىة ًم ً٨ؤن هبضؤ بها في ؾبُل الىنى ٫الى مبخٛاها في الخ٨م الغقُض.
ً
ثالثا :جُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن ًجب ؤن ً٩ىن مً الكمى ٫بدُث ًمخض لجمُ٘
املاؾؿاث واملغا ،٤ٞلِؿذ الخ٩ىمُت والخانت ٞدؿب ،بل ًجب ؤن ٌكمل ختى ماؾؿاث الُ٣إ املضوي الُىعي
(املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت) ،اط ؤهىا ٖىضما هخدضر ًٖ الخ٨م الغقُض ٞامل٣هىص هى جًاٞغ حمُ٘ م٩ىهاث املجخم٘ ألهه
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ال ًهلر املجخم٘ بخُبُ ٤الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫لل٣ىاهحن ٖلى بٌٗ املاؾؿاث وجغ ٥البٌٗ الازغ ألن هظا مً
قإهه ؤن ًسل بم٣ضعجىا ٖلى بلى ٙالخ٨م الغقُض.
ً
رابعا :ان الخ٨م الغقُض في ؤٚلبه هى ٖباعة ًٖ مدهلت ؤو هخاج جُبُ٢ ٤ىاٖض الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا٫
لل٣ىاهحن ٖلى حمُ٘ مغا ٤ٞالضولت واملجخم٘ٞ .اطا ٧اهذ حكغَٗاجىا حٗؼػ مً مٟهىم الكٟاُٞت واملؿاواة مً زال٫
الخى٦مت الؿلُمت ،ولضًىا مً الىؾاثل ما ًم٨ىىا مً مغا٢بت الخىُٟظ الض ٤ُ٢لهظه الدكغَٗاث مً زال ٫مغا٢بت
ً
الامخثا ٫لل٣ىاهحن ،ولضًىا الىٓام ال٣اهىوي وإلاصاعي الٗاص ٫الظي ًً٘ خضا للمسالٟاث التي ًخم ا٦دكاٞها وَٗا٢ب
ٖلحهاٞ ،ةهىا ه٩ىن ٢ض ؤعؾِىا صٖاثم الخ٨م الغقُض بهىعة عاسخت ومخِىت ،بكغٍ ؤن ً٩ىن جُبُ٣ىا ملا ط٦غها ٢اثم ٖلى
ؤؾاؽ مخجاوـ في ٧ل ماؾؿاث الضولت والُ٣إ الخام ومىٓماث املجخم٘ املضوي بال اؾخثىاء.
ً
خامضا :ان ٖضم الىنى ٫للخُبُ ٤ألامثل للخ٨م الغقُض ًاصي الى ٖضم مىاؾبت مسغحاث إلاهخاج ؤو هىُٖت
الخضماث التي ج٣ضمها الضولت للمىاَىحن م٘ املىاعص وإلام٩اهُاث التي جؼزغ بها الضولت ،وبالخالي جضوي مؿخىٍاث املِٗكت
للؿ٩ان .والؿبب في طلً ٪غح٘ الى الهضع الىاجج ًٖ ٖضم الاؾخٛال ٫ألامثل للمىاعص وويٗها في م٩انها الؿلُم هدُجت
لؿىء إلاصاعة ؤو الٟؿاص ؤو ٦الهما .لظا هجض ؤن املىٓماث التي حٗمل ٖلى مٗاوهت الضو ٫ألاًٖاء مثل نىضو ١الى٣ض
الضولي ،حصج٘ ٖلى الخى٦مت الؿلُمت ٖىض ج٣ضًم الضٖم املالي ؤو املٗىهت الٟىُت .وٍخم التر٦حز ٖلى الخى٦مت في ال٨ثحر
مً الكغوٍ الهُ٩لُت ،وهظا ٌكمل ٖلى ؾبُل املثا ،٫جدؿحن الغ٢ابت ٖلى الاهٟا ١مً املالُت الٗامت ،ووكغ الخؿاباث
املغاحٗت للهُئاث الخ٩ىمُت ألهه ال ٞاثضة جغجى مً ؤي بحغاءاث مٗىهت ا٢خهاصًت في ُٚاب الخى٦مت وما جضٖى الُه مً
قٟاُٞت وهؼاهت.
ً
صادصا :مً ؤهم الٗ٣باث التي حٗترى َغٍ ٤الخ٨م الغقُض هي٢ )1( :لت الىعي بمٟهىم الخى٦مت ،خُث لم
جترسخ مٟاهُمها في ٖ٣ى ٫الىاؽ ومماعؾاتهمٖ )2( .ضم وحىص ال٣ضوة ؤو املثل ألاٖلى الظي ًىحه ٖامت الىاؽ الى
الُغٍ ٤الؿلُم بؿلى٦ه .خُث ؤهه ولألؾ ٠هجض ؤن ٢مت الهغم في الؿلُت في بٌٗ البلضان ًدبنى الٟؿاص بل وٍىٞغ له
ً
ً
الخماًت واملالط الامً وبظلً ٪هى٘ همىطحا ؾِئا لبُ٣ت الكٗبٖ )3( .ضم الاهخمام باملىاهج الخٗلُمُت التي جدٟؼ ٖلى
البدث والاَالٕ في حىاهب الخى٦مت والخ٨م الغقُض )4( .املماعؾاث الُىمُت للىاؽ في بٌٗ املىاَ٢ ٤ض ٌٛلب ٖلحها
الخ٨ؿب ٚحر املكغوٕ جدذ ي ِٛنٗىبت الٓغو ٝالا٢خهاصًتٞ ،إنبدذ ال٨ثحر مً املماعؾاث وألاؾالُب التي
ً
حك٩ل حغاثما في الٓغو ٝالٗاصًت ،جدضر بمجغي الٗاصة وم٣خط ى الخاحت صون ؤن جلٟذ الحها ألاهٓاع ؤو حؿترعي
الاهدباهٖ )5( .ضم وحىص ألاحهؼة املاهلت والالُاث الٟٗالت ملماعؾت مهام ججزًل الخ٨م الغقُض الى حمُ٘ مؿخىٍاث
الكٗب .مثل ؤن ج٩ىن هىا ٥حهاث وكُت جًُل٘ بمؿاولُاتها في جل٣ي ق٩اوي الٟؿاص وٚحره مً املماعؾاث
الؿالبت ،والبذ ٞحها واَالٕ الغؤي الٗام ٖلى املسالٟاث الخُحرة لخ٩ىن ٖبرة وجبهغة لٗمىم ؤٞغاص الكٗب.
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الخىصياث
ٖلُه ٞان ؤهم الخىنُاث التي ًم ً٨الخغوج بها لخدؿحن ؤويإ الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫وبالخالي الخ٨م
الغقُض ج٩ىن ٖلى الىدى الخالي:
.٢البض مً وي٘ حكغَٗاث مد٨مت جلؼم حمُ٘ مغا ٤ٞالضولت والُ٣إ الخام ومىٓماث املجخم٘ املضوي بةجبإ
ؤنى ٫الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫بالهىعة الؿلُمت.
ً
ً
ً .١جب ؤن ج٩ىن هظه الدكغَٗاث و٣ٞا ألخضر املٗاًحر الضولُت بدُث ججٗل الخ٨م الغقُض عاسخا في حمُ٘
مماعؾاث الضولت ،وطل ٪مً زال ٫الخى٦مت الجُضة .وه٣هض بظل ٪ال٣ىاهحن التي جخٗل ٤بمداعبت الٟؿاص وحٗؼٍؼ
َ
الكٟاُٞت مثل ال٣ىاهحن التي جدٓغ جًاعب املهالر ،والتي جلؼم باإلٞهاح ًٖ الظمت املالُت .وٍجب جُٟٗل هظه
ال٣ىاهحن بالهىعة املُلىبت والغ٢ابت ٖلى الالتزام بها مً زال ٫مغا٢بت الامخثا .٫وحكمل الدكغَٗاث حمُ٘ مؿخىٍاث
الدكغَ٘ ؾىاء جل ٪التي جهضع ب٣ىاهحن ًٖ الجهت الدكغَُٗت ام جل ٪التي جهضع مً الجهاث الخىُٟظًت مثل اللىاثذ
وال٣غاعاث.
.٩مغاٖاة الخىُٟظ الٟاٖل والٗاص ٫للدكغَٗاث وب٦ما ٫ألاحهؼة والهُا٧ل الالػمت لخىُٟظها مً مٟىيُاث
وهُئاث ملداعبت الٟؿاص وصٖم الكٟاُٞت.
ٖ.٤ضم حُُٗل جُبُ ٤ال٣اهىن و اهٟاطه جدذ ؤي مبرعاث او مؿىٚاث ،ومداعبت ٧ل املماعؾاث الؿالبت التي
جاصي بلى حُُٗل بهٟاط ال٣اهىن مثل الىٟىط والؿُُغة وجم٨حن ٞئاث مُٗىت مً ؤحهؼة بهٟاط ال٣اهىن.
 .١بنالح ؤحهؼة الٗضالت بمسخلٞ ٠غوٖها وازخهاناتها ،وعٟ٦ ٘ٞاءتها في ألامىع التي جغجبِ بمداعبت الٟؿاص
ً
ً
ً
ً
بإهىاٖه ،وجإهُلها جإهُال ٖالُا مىا٦با ألخضر املماعؾاث الٗاملُت ،ختى جخم ً٨مً الُ٣ام بضوعها ٧امال في بؿِ ؾُاصة
ال٣اهىن.
.٦جاؾِـ هُئت ؤو حؿم مغ٦ؼي ج٩ىن مهمخه الخيؿُ ٤بحن مسخل ٠املغا ،٤ٞبالظاث الخابٗت للخ٩ىمت ،في جىُٟظ
ً
م٣خًُاث الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫و٣ٞا للخُت التي ًخم ويٗها بالدكاوع والاجٟا ١م٘ جل ٪املغا.٤ٞ
.٩بث الىعي بإهمُت الخى٦مت ومغا٢بت الامخثا ٫بحن مىْٟي الُ٣إ الخ٩ىمي والخام والُىعي في مسخل٠
املغا ٤ٞو٧ل خؿب ما ًلُه مً واحباث وُُْٟت وطل ٪مً زال ٫صوعاث جضعٍبُت و ملخُ٣اث.
 .٩بوكاء ؤهٓمت ؤو آلُاث مُٗىت لإلبال ًٖ ٙؤي مماعؾاث جسال ٠م٣خًُاث الخ٨م الغقُض مثل الغقىة
ً
والتربذ وججاوػ ال٣اهىن ،وج٩ىن مخاخت للجمهىع ٖمىما٦ .ما ج٩ىن هىا ٥ؤهٓمت ؤزغي في ؤما ً٦الٗمل جدُذ للمىْٟحن
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الابال ًٖ ٙالخجاوػاث واملسالٟاث التي جدضر صازل ؤما ً٦الٗمل وفي هُا٢ه .وفي الخالخحن ًخم جىٞحر الؿغٍت والخماًت
الالػمت للمخ٣ضمحن بالك٩اوي ؤو املبلٛحن ًٖ و٢اج٘ مُٗىت.
.٣حُٗحن وجضعٍب ٖضص ٧افي مً املؿئىلحن واملىْٟحن في ٧ل مغ ٤ٞللىٓغ في الك٩اوي التي ج٣ضم بمىحب البىض 8
ؤٖاله وج٣ضًم الخىنُاث بكإنها ٢بل ج٣ضًمها لالٖخماص مً الجهت طاث الازخهام.
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 خليد اإلاسابط.د

 دزاشت مقازهت:حكامت اإلاهام الاهخخابيت وججديد الىخب الصياشيت باإلاغسب

 دزاشت مقازهت:حكامت اإلاهام الاهخخابيت وججديد الىخب الصياشيت باإلاغسب
Governance of electoral tasks and the renewal of political elites in
Morocco: a comparative study
 السباط– اإلاغسب، حامعت محمد الخامض، خليد اإلاسابط.د
: اإلالخص
ض ؾٗذ الضولت٣ٞ .خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت مىظ الٗهض الجضًض الظي احؿم بدبني همىطط خضًض للخضبحر الٗمىمي٢غبُت ٖضة جُىعاث اٛت اإلا٨قهضث اإلامل
 وهى ما. بها ٖلى اإلاؿخىي الضولي٫اث الخمُضة اإلاٗمى٣ُُت والخُب٢ى٣ ومؿاًغة للمباصت الخ،ىٍت بمىازها الؿُاس ي الضازلي٢ ىماث صولت ٖهغٍت٣غبُت بلى بعؾاء مٛاإلا
.غب الخضًضٛ الؿُاؾُت واإلاضهُت باإلا١ى٣ت مغظُٗت لضولت الخ٣ُ والتي اٖخبرث وز،2011 غب ؾىتٛها اإلاٞت الضؾخىعٍت التي ٖغ٣ُخًُاث الىز٣ؾُغجه بىيىح م
غ الخًىع الؿُاس ي واؾخسضام٨ التي جدخ،لُضًت٣ىنها ال جسضم الىسب الؿُاؾُت الخ٩ ل٪ وطل،حراثٛاومت لهظه الخ٣ىي م٢ غبي باؾخمغاعٛما جمحز الىمىطط اإلا٦
 مً ؤظل ججاوػ "قُسىزت" الىسب،اصعة ٖلى مؿاًغة مؿخجضاث الؿاخت الؿُاؾُت٢  آلُاث الخدضًض والدكبِب لجٗلها٤ُ وهى ما ٌؿخلؼم حٗم.آلالُت الاهخسابُت لهالخها
 بلى١ الخُغ٫ ؾىداو،ٗها باإلاُُٗاث اإلاُضاهُت٢ ٖلى وا٫ىامها الٗلمي والاؾخضال٢  ومً ؤظل مىذ هظه الضعاؾت.ضواث الخؼبُت٣ُاصاث وال٣ زانت ٖلى مؿخىي ال،الؿُاؾُت
اهىن٣غاث الٛ في يىء بٌٗ الخجاعب الغاثضة التي هجخذ في جسُي س٪ وطل،امت الاهخضاباث الاهخسابُت ومؿإلت ججضًض الىسب الؿُاؾُت٩ْاهغة الخإزغ والخإزحر بحن خ
.وجدضًاث جضبحر الخُاة الؿُاؾُت

. الىٓم الاهخسابُت، الىسب الؿُاؾُت،غاَُت٣ الضًم، الخجضًض، الاهخضاب الاهخسابي: : الكلماث اإلافخاحيت
Abstract
The Kingdom of Morocco has seen several economic, social and political developments since of the
new era, which has been characterized by the adoption of a modern model of public administration. The
Moroccan state has sought to establish the foundations of a strong modern state within its internal political
climate, and through the compliance with the human rights principles and its good implementations applied
at the international level. This was clearly stated by the provisions of the constitutional document in 2011,
which has been considered a reference document for the state of political and civil rights in the modern
Morocco.
The Moroccan model has been known as well by the persistence of forces resisting these changes,
because they do not serve the traditional political elites, who monopolize the political presence and use the
electoral mechanisms to their advantages. This requires the deepening of modernization and rejuvenation
mechanisms in order to make them able to keep pace with political developments, and to overcome the
"aging" in political elites, especially at the level of party leaderships and role models. With a view to give this
study its scientific strength and to infer its reality with field data, we will try to address the phenomenon of
getting influenced and the influence between the governance of electoral mandates and the renewing of
political elites, based on some pioneering experiences that succeeded in overcoming the gaps in the law and
the challenges of the managing political life.
Keywords: Democracy, Electoral mandate, renewal, political elites, electoral systems.
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حكامت اإلاهام الاهخخابيت وججديد الىخب الصياشيت باإلاغسب :دزاشت مقازهت

د .خليد اإلاسابط

جقديم :
ؾاهمذ ْاهغة الٗىإلات بمسخل ٠ججلُاتها في ػٍاصة الىعي بسهىم ٖضص مً الٓىاهغ الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت
الؿلبُت اإلاخٟكُت بمسخل ٠الضو ٫الُمىخت في ج٨غَـ ُ٢م الضًم٣غاَُت الخ٣ت ،بما ٞيها جل ٪اإلاٗغوٞت بغنُضها
الضًم٣غاَي اإلامحزٞ .مؿاع ججىٍض هظا الغنُض بمسخل ٠الضوٚ ٫البا ما ًل٣ى م٣اومت قضًضة مً َغ ٝالىسب
الؿُاؾُت اإلاؿخُٟضة مً الىيُٗاث ال٣اثمت ،وهى ما ًٟؿغ بظل ٪اؾخمغاع الخ٨خم ٖلى مسخل ٠اإلاساَغ اإلادُُت بهظه
اإلاماعؾاث؛ زهىنا صازل ألاهٓمت اإلاىؾىمت بخجظع ؾلُاتها اإلاغ٦ؼٍت ،والتي ال جخىاوى ًٖ اؾخُ٣اب وبٖاصة اؾدشماع
ظل الٟ٨اءاث وبٖاصة مغ٦ؼٍتها الؾُما مً زال ٫جغا٦م وججمُ٘ الاهخضاباث الىَىُت والترابُت.
وفي هظا الؿُا ،١حٗخبر ٧ل مً الخجغبخحن الٟغوؿُت واإلاٛغبُت ،همىطظا ناعزا لخٟص ي هظه اإلاماعؾاث الٟغٍضة
واحؿإ صاثغة اإلاضاٗٞحن ٖنها مً صازل الًٟاء الؿُاس ي ،وطلٖ ٪لى الغٚم مً جؼاًض ألانىاث اإلاىاصًت بًغوعة بنالح
هظه اإلاىٓىماث ؤو ٖلى ألا٢ل الخ٣لُو مً خضتها.
٣ٞض ؾاهمذ اإلاىا٢كاث الٗمىمُت وألا٧اصًمُت بسهىم الخإزحراث الؿلبُت اإلاخٗل٣ت بترا٦م الاهخضاباث لضي
ٞئت هسبىٍت ،وجؼاًض خضتها م٘ الؼمً لخهبذ بمشابت الش٣اٞت اإلاخجظعة صازل اإلاجخم٘ الؿُاس ي ،وهي الٓاهغة التي حٗخبر
ٖىهغ ٦بذ لٗضص مً اإلاؿخجضاث الضؾخىعٍت اإلاهمت التي ٦غؾها صؾخىع  ، 2011الؾُما ُٞما ًخٗل ٤بالكباب مً
زال" :٫جىؾُ٘ وحٗمُم مكاع٦ت الكباب في الخىمُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والؿُاؾُت للبالص؛،1 "...….
و٦ظا حٗؼٍؼ مباصت اإلاىانٟت وجد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في مسخل ٠الخ٣ى ١والخغٍاث .2
ٞهظا اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت وامخضاصاتها الدكغَُٗت ،وبن ٧اهذ جسضم مؿإلت ججضًض الخ٣ل الؿُاس ي ٖلى
ُ
ؤ٦ثر مً نُٗضٞ ،هي ٦ألُاث جىُٓمُت ويبُُت حؿخٗمل مً ٢بل الٟاٖلحن الؿُاؾُحن للخُُٛت ٖلى اإلاماعؾاث
الؿُاؾُت اإلاكِىت التي جًٗٗٞ ٠الُت ؤلاَاع ال٣اهىوي وآزاعه ٖلى ججضًض الىسبٞ .هي ٚالبا ما جؼ٧ي هُمىت الىسب
اإلادترٞت للكإن الؿُاس ي ٖلى خؿاب ٢ىاٖض الضًم٣غاَُت الخ٣ت التي مً زماعها جىؾُ٘ صاثغة اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت
للىسب الهاٖضة للمؿاهمت في جضبحر الكإن الٗمىمي ،الؾُما ٞئتي الكباب واليؿاء.
ومً ؤظل يمان جُٗ٣ض ؤلانالخاث الالػمت وفي الى٢ذ اإلاىاؾبً ،م ً٨الاؾخئىاؽ بإهم الخجاعب الغاثضة،
ؾىاء جل ٪اإلاخٗل٣ت باإلنالخاث ألازحرة التي ٖغٞتها الخجغبت الٟغوؿُت ؤو باقي الخجاعب الٛغبُت الباعػة التي ؾب٣تها،
وطل ٪بالىٓغ لشماعها اإلاؿخدؿىت في ججضًض وحكبِب الىسب الؿُاؾُت ،والتي مً هخاثجها ٖ٣لىت اإلاهام الاهخضابُت
وج٣لُو هُمىت الىسب ال٣ضًمت واإلادترٞت لٗالم الؿُاؾت.
 1أنظر الفصل  33من الدستور ادلغريب.
 2ينص الفصل  19من الدستور ادلغريب على أنو" :يتمتع الرجل وادلرأة ،على قدم ادلساواة ،باحلقوق واحلريات ادلدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة يف ىذا الباب من الدستور،
ويف مقتضياتو األخرى ،وكذا يف االتفاقيات وادلواثيق الدولية ،كما صادق عليها ادلغرب ،وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت ادلملكة وقوانينها .تسعى الدولة إىل حتقيق مبدإ ادلناصفة بٌن الرجال
والنساء" .
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لظا ،وفي ٚماع ؤلانالخاث اإلاىاصي بها صازل الخجغبت اإلاٛغبُت واإلاخٗل٣ت بمى٘ الترخا ٫الؿُاس ي وخهغ الثدت
الجم٘ بحن اإلاهام الاهخضابُت الترابُت والىَىُت ،جٓل الٗضًض مً مُالب ؤلانالح وعقا مٟخىخا  .1وهى ما ًٟغى صعاؾت
٢ىة الترابِ بحن هظه ؤلانالخاث ومؿإلت ججضًض الىسب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت .ومً ؤظل حؿهُل اإلاٛؼي مً هظه الضعاؾت
هً٘ ؤلاق٩الُت اإلادىعٍت الخالُت :ما مدي مصاهمت حكامت الاهخداباث الاهخخابيت بالخجسبت اإلاغسبيت في ججديد الىخب
الصياشيت الترابيت والىطىيت وحصسيع اهدماحها داخل الفضاء الصياس ي اإلاغسبي؟
ومً ؤظل الجىاب ٖلى هظه ؤلاق٩الُت وما ًضوع في ٞل٨ها مً ؤؾئلت ٞغُٖتً ،م ً٨ؤن هً٘ ٞغيِخحن ازيخحن
لدؿهُل مسغظاث هظه الضعاؾت ،وهي ٧الخالي:
الفسضيت ألاولى :مفادها أهه بالفعل شدصاهم حكامت الاهخداباث الاهخخابيت باإلاغسب في جحفيز ولىج اإلازيد
مً الكفاءاث الشابت واليصائيت للحياة الصياشيت.
الفسضيت الثاهيت :جظل مصاهمت ؤلاصالحاث اإلاسجبطت بعقلىت الاهخداباث الاهخخابيت هامشيت ولً حصاهم في
السقي بمشازكت فئتي الشباب واليصاء داخل الحياة الصياشيت ،هديجت ازجباطها لعىاصس أخسي بييىيت.
ٞهظه الضعاؾت ؾدؿاهم لِـ  ِ٣ٞفي جدٟحز الكباب واليؿاء للمؿاهمت في الخىمُت الكاملت بالبالص ،بل
وؤًًا في عص الاٖخباع لٗىهغي الٟ٨اءة والجضًت في جىلي اإلاىانب الٗمىمُت ،ؾىاء ٖلى مؿخىي الىَني ؤو اإلاؿخىي
الترابي .ومً ؤظل وي٘ زُت لهظه الضعاؾت جٟي بٛغى البدض ،ؾى٣ؿم الضعاؾت بلى مدىعًٍ ازىحن:

اإلاحىز ألاول :عالقت ججديد الىخب الصياشيت بالىظم الصياشيت والاهخخابيت
ٖغٞذ وما ػالذ حٗغ ٝاإلاماعؾت الؿُاؾُت اإلاخٗل٣ت بالىٓم الؿُاؾُت والاهخسابُت إلاسخل ٠الضو ،٫اإلاخ٣ضمت
منها والىامُت ،مسايا ٖؿحرا لخجضًض الىسب الؿُاؾُت ،ؾىاء في مغخلت ؤولى تهم زل ٤وحٗؼٍؼ ٞغم الىلىط بلى
الًٟاء الؿُاس ي وٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ باقي الىسب الخ٣لُضًت الخايغة ب٩ل اإلاؿخىٍاث الاهخضابُت ،و٦ظا ُٞما ًسو
حٗؼٍؼ خًىعهم ٖلى مؿخىي الُ٣اصاث و٢ابلُت جإهُلهم الؿُاس ي لخ٣لض مىانب اإلاؿاولُت٦ ،مغخلت زاهُت ؤ٦ثر هطجا.
الفقسة ألاولى :قساءة في مفهىم ومىقع الىخب الصاعدة
أوال :مفهىم وشياق ججديد الىخب الصياشيت
ل٣ض وعص في لؿان الٗغب البً مىٓىع في ل ٟٔهسب؛ ؤي اهخسب الص يء ،بمٗنى ازخاعه ،وهسبت ال٣ىم
ُّ َ ُ
ْ
بت ،وهم الجماٖت ُج ْس ُ
ُ
ُ
ُ
الاه ِخ ُ
خاع مً
والاهخ٣اء؛ ومىه الىس
الازخُاع
والاهخساب:
ساب :الاه ِتزإ.
زُاعهم٦ .ما ٌٗني لٟٔ
 1وىو ما ميكن أن نستشفو بوضوح من خالل مذكرات األحزاب السياسية وادلشاورات السياسية اليت مجعتها مع وزارة الداخلية منذ بداية السنة اجلارية 2020
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َ َ َ َ ُ ْ َ
ُ َ
ّ
ْ
الص َيء :ؤزظ َ
ؤخؿىه وؤًٞله ،ؤزظ هس َب َخ ُه ؤ ْي َما ُه َى ُمس َخ ٌاع
ٞخ ْىت َز ُٕ منهم  .1ؤما في معجم اإلاٗاوي ٣ُٞهض بىسب
الغظا،٫
ِم ْى ُه ِب ِٗ َى َاً ٍت ٦ .2ما ً٣هض بالىسبت اإلاسخاع مً ٧ل ش يءٞ ،ىسبت اإلاجخم٘ حٗني :اإلاسخاعون مً اإلاجخم٘ الظًً لهم
ماهالث مُٗىت ،بِىما حٗني ؾُاؾت الىسبت :ؾُاؾت الاهخ٣اء٦ .ما ؤزاع بٌٗ الباخشحن ما ًخٗل ٤بهظا ال ٟٔمً اعجباَه
بالُ٣اصة والؿلُت ،والتي جسخل ًٖ ٠مٟهىم "الُب٣ت اإلاهُمىت" ٖبر جىُْ ٠ل ٟٔالُب٣ت ،وما ًدبٗها مً جًاعب ؤو
جىا ٤ٞبحن م٩ىهاتها ٦ىسبت .3
ٞالىسبت بطن ،هي حٗبحر ًٖ اهخ٣اء زلت مدضصة مً ألاشخام طاث ٟ٦اءة وجمحز و٢اصعة ٖلى ٗٞل ما ٢ض ٌعجؼ
ٖلُه باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،ومىه ٞالىسبت الؿُاؾُت ًجب ؤن ً٩ىن لها ما ًمحزها ًٖ ٖامت الىاؽ لخضًغ الكاون
الٗامت للمجخم٘ ٖلى ؤ٦مل وظه.
ٚحر ؤن وا ٘٢الىسب الؿُاؾُت اوؿلخ ًٖ ؤهم الُ٣م واإلاباصت والتي جخمشل في جغ ٥اإلا٩ان لأل٢ضع وألاظضع
للُ٣ام به ،وؤنبذ قٛل اإلاىهب ؤ٦ثر مً الخ٨ٟحر في اإلاهام والىْاث ٠اإلاغجبُت به .بل بن الىسب ؤنبدذ حؿاعٕ
لكٛل ؤ٦ثر مً مىهب في بَاع الجم٘ بحن اإلاهام الاهخضابُت والاهخسابُت ،وهى ما ًخٗاعى م٘ مبضؤ الاهخ٣اء والاهخساب
الىاعص لٟٓا واإلاؿخضٖ ٫لُه مًمىها.
وهى ما ؤنبذ ًٟغى الخ٨ٟحر في ؾبل الخجضًض والخُٛحر إلاؿاًغة صًىامُت اإلاجخم٘ مً زال ٫الاهٟخاح ٖلى ٧ل
م٩ىهاجه ال٣اصعة ٖلى حٗؼٍؼ ٞغم جُىع وهطج الىسب الجضًضة والهاٖضة .ولٗل مً نىعه ،نٗىص الىسب ال٣اصعة
ٖلى جمشُل مسخل ٠م٩ىهاث اإلاجخم٘ وجإهُلها إلاجابهت الخجضًاث والازخالالث التي ٢ض حٗغٞها ألاوؾاٍ اإلاجخمُٗت
بمسخل ٠ممحزاتها وهُا٢اتها؛ ؾىاء منها اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ؤو الخًغٍت .لظاٞ ،مً الًغوعي الدؿائ ٫بهظا الخهىم
خى ٫مضي مالءمت ٢ىاٖض اللٗبت اإلاٗمى ٫بها لخدٟحز وحصجُ٘ بغوػ هظه الىسب وو ٤ٞمىججُت مىٓمت و٢ىاٖض
ً
قغُٖت ،وطلًٞ ٪ال ًٖ قٟاُٞت وهؼاهت الٗملُاث الاهخسابُت وج٨غَـ اإلاؿاواة واإلاىاٞؿت الكغٍٟت بحن مسخل٠
الٟئاث.
ّ
ٞخجضص الً٣اًا وجىىٖها وحؿاعٕ اإلاخٛحراث الضازلُت والخاعظُت ًدخاط بلى جىىَ٘ الٟ٨اءاث والىسب ،بط ألاظضع
ب٩ل ٞئت منهم الاهخمام بً٣اًاها اإلاغ٦ؼٍت واإلادىعٍت؛ ٞالىسبت اليؿىٍت هي ألا٦ثر اؾخد٣ا٢ا للضٞإ ًٖ خ٣ى١
وً٢اًا اإلاغؤة ،والىسب الكابت هي ألاظضع ٦ظل ٪ؤن جتراً٢ ًٖ ٘ٞاًا الكباب وؤن حؿاهم في خل اإلاكا٧ل اإلاغجبُت
بٟئتهم.
 1شرح لفظ خنب عند لسان العرب البن منظور ،وادلتاح عرب الرابط:
 2للمزيج أنظر شرح لفظ خنب يف قاموس ادلعاين ،وادلتاح عرب الرابط:

http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
 3للمزيد أنظر :مصطفى عبدي ،ادلشاركة السياسية للشباب وإشكالية حتديث النخب يف اجملتمعات القبلية دراسة ميدانية ،رللة العلوم االجتماعية -ادلركز الدميقراطي
العريب أدلانيا -برلٌن ،العدد  ،14جوان  ،2020ص12-11 :
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وبظلًٓ ،٪ل هاظـ الدكبِب ؤو الخجضًض جدضًا ٦بحرا إلاسخل ٠ألاخؼاب ،ل٩ىنها جازغ الىسب اإلاخىاظضة ٖلى
ؤعى الىا ٘٢واإلادترٞت للؿُاؾت ٖلى خؿاب اإلاٛامغة باٖخماص وظىه وشخهُاث ظضًضةٛٞ .البا ما ًخم تهمِل
الىسب الجضًضة هدُجت الاٖخماص اإلاٟغٍ ٖلى م٩ىهاث مُٗىت مً الُب٣ت الؿُاؾُت واإلاضٖىمت بغؤيهم بىىٕ مً
ً
الكغُٖت الخاعٍسُت ،والتي ًًا ٝبليها الًٗ ٠ال٨بحر ٖلى مؿخىي آلُاث الضًم٣غاَُت الضازلُت .هظاًٞ ،ال ًٖ
الاٖخماص ٖلى ألاُٖان والىظهاء ٖىض ا٢تراب ٧ل اؾخد٣ا ١اهخسابي الؾُما الدكغَعي. 1
ثاهيا :قساءة عامت لىضعيت الىخب الصاعدة في اإلاشهد الصياس ي
 مصاهمت ؤلاطاز القاهىويعاهىذ الىسب الكابت واليؿىٍت ٖلى مؿإلت ججىٍض الىهىم ال٣اهىهُت لدؿهُل ولىظُتها بلى الًٟاء
الؿُاس ي ،ل٨نها م٘ طل ٪لم حؿخُ٘ ؤن جىٟظ بلى مغا٦ؼ الُ٣اصة التي جٓل بمشابت اإلا٣اٖض اإلاحجىػة لٟئت مدضصة
واإلاغج٨ؼة باألؾاؽ ٖلى ؾىض الكغُٖت الخاعٍسُت.
ول٣ض خمل قاهىن ألاحزاب الخالي الٗضًض مً ه ِ٣الًىء 2؛ بط ؤخضزذ بٌٗ اإلا٣خًُاث التي ظاء بها
َٟغة ملمىؾت ٖلى الىٓام ال٣اهىوي اإلااَغ لألخؼاب الؿُاؾُت ،واإلاخمشلت ؤؾاؾا في مى٘ الترخا ٫الؿُاس ي والخض مً
٢ىة خًىعها باإلاكهض الؿُاس ي  ،3وهى ما ًخماش ى م٘ باقي اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بخإهُل هسب ٢اصعة ٖلى جدمل
اإلاؿاولُاث الٗمىمُت وجيكُِ الخ٣ل الؿُاس يٞ .4هظه اإلا٣خًُاث وٚحرها ؾاهمذ بك٩ل مباقغ وٚحر مباقغ في
ججضًض الىسب الترابُت والىَىُت ،الؾُما ٖبر ب٢غاع ٢اهىن ألاخؼاب هظا ٖلى ؤهمُت ٖ٣لىت الهُا٧ل الخؼبُت وججضًضها
.5
ل ،ً٨وٖلى الغٚم مً هظه ؤلانالخاث الىىُٖتُٞ ،بُٗت اإلا٩ىهاث الخؼبُت والغهاهاث اإلاٗ٣ضة اإلاغجبُت به،
ججٗل ؤزاعها ٖلى اإلاكهض الؿُاس ي يُٟٗا وٚحر ٢اصع ٖلى اؾخُ٣اب الىسب الكابت واليؿىٍت ٖلى الىدى اإلاُلىب .وهى
ما ًٟغى ٖلُىا الخُغ ١لباقي اإلادضصاث الًغوعٍت الالػمت لخدٟحز بغوػ وجُىع هسب ناٖضة ،وحٗؼٍؼ مؿخىي الش٣ت في
٢ضعاتها.
1

Les législatives, une étape pour le renouvellement des élites partisanes et la promotion de l’action parlementaire, Maroc
diplomatique, 29 septembre 2016. Article disponible sur le lien : https://maroc-diplomatique.net/legislatives-etaperenouvellement-elites-partisanes-promotion-de-laction-parlementaire/

 2ظهًن شريف رقم  166-11-1صادر يف  24من ذي القعدة  22( 1432أكتوبر  )2011بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  11-29ادلتعلق باألحزاب السياسية .اجلريدة الرمسية
عدد  5989بتاريخ  26ذو القعدة  24( 1432أكتوبر  ،)2011ص.5172 :
 3أنظر ادلادة  5من قانون األحزاب ادلشار إليو أعاله.
 4تشًن ادلادة  2من قانون األحزاب على أنو" :يعمل احلزب السياسي ،طبقا ألحكام الفصل  1من الدستور ،على تأطًن ادلواطنات وادلواطنٌن وتكوينهم السياسي وتعزيز اخنراطهم يف
احلياة الوطنية ويف تدبًن الشأن العام  .كما يساىم يف التعبًن عن إرادة الناخبٌن ويشارك يف ممارسة السلطة ،على أساس التعددية والتناوب ،بالوسائل الدميقراطية ،ويف نطاق
ادلؤسسات الدستورية".
 5ادلادة  23من قانون األحزاب ادلشار إليو أعاله.
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وهى ما ظٗل الكغوزاث صازل ألاخؼاب الؿُاؾُت بحن مسخل ٠ؤنىا ٝالىسب في ججاطب مؿخمغ صازل
ال٨شحر مً ألاخؼاب ،وجإػم الٗال٢ت بحن ُ٢اصاتها وخغ٧اتها الكبِبُت ّ
مما ًاصي بلى مٛاصعة ٖضص مً الٟ٨اءاث والُا٢اث
الكابت لألخؼاب ،والتي ّ
جبرعها ألاخؼاب خؿب ؤخض الباخشحن بـ"ب٦غاهاث الى٢ذ وجدضًاث اإلاغخلت ومخُلباث الخبرة
والٟ٨اءة والكغُٖت الخاعٍسُت" ،عٚم ؤهه زُاب ًدىا ٌ٢م٘ ألاصواع اإلاٟتريت لألخؼاب الؿُاؾُت باٖخباعها "مضعؾت"
لترؾُش اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت .1
ٞغٚم ٢ىة الىو ال٣اهىوي واهٟخاح م٣خًُاجه ٖلى مسخل ٠الخدىالث اإلاجخمُٗت ،وجؼاًض الغهاهاث الىَىُت
والضولتٞ ،ةن ألاخؼاب هٟؿها حٗتر ٝبهٗىبت الخد٨م في هظه الضًىامُت ،زهىنا في ْل جىالي ألاػماث الا٢خهاصًت
والهٗىباث التي ٌٗغٞها جُٗ٣ض الىمىطط الخىمىي ،والتي جخمشل فيٖ " :م ٤للٟىاع ١الاظخماُٖت واإلاجالُت ،وجضهىع
ال٣ضعة الكغاثُت للمىاَىاث واإلاىاَىحن ،واحؿإ صاثغة ال٣ٟغ ،واعجٟإ البُالت بلى مؿخىٍاث ُ٢اؾُت ،والتي ؾتزًض مً
خضة الاخخ٣ان الاظخماعي ببالصها "...؛ بط مً اإلادخمل ؤن جهٗب هظه الٗىامل مهام الخإَحر الخ٣لُضي الظي ٧اهذ جلٗبه
ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وطل ٪هدُجت "اخخما ٫جهاٖض الخغ٧اث الاخخجاظُت ،وجهاٖض مىظاث الخٗبحراث الؿُاؾُت
الكبابُت الجماُٖت في الًٟاءاث الٗمىمُت 2 ".وٍم ً٨ال٣ى ،٫ؤن هظه اإلاخٛحراث في ْل ْغو ٝوؤويإ مُٗ ٍىت ٢ض
ج٩ىن ٖىامل جضُٖم الاؾخ٣غاع والخٟاّ ٖلُه٦ ،ما ؤنها ًم ً٨ؤن ج٩ىن في ْغو ٝؤزغي ٖامال مً ٖىامل ٖضم
مجمىٖت
الاؾخ٣غاع .لظلٞ ٪ةهىا ٖىضما هيخ٣ل للخضًض ًٖ ؤؾباب ْاهغة ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاس ي ،هجض ؤهٟؿىا ؤمام
ٍ
الٗىامل الضازلُت والخاعظُت .3
ولٗل مً هخاثج هظه الضًىامُت ،جؼاًض الخىظـ مً َُٛان ؤق٩اٖ ٫ضة مً الخٗبحراث الخاعظُت وبم٩اهُت
اهدغا ٝاإلاض الش٣افي والخ٣ىقي لٗضص مً الهُئاث الىَىُت والضولُت ٖلى خؿاب ٢ىة الخإَحر الضازلي ،والظي ٌٗض مً
نمُم الىْاث ٠اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤ألاخؼاب الؿُاؾُت الاهخمام بها .وهى ما ؤبضجه ٖضص مً الٟٗالُاث الخؼبُت؛ بط
ؤ٦ضث ٖلى ؤن" :الىٓام الخمشُلي في الضو ٫الضًم٣غاَُت الُىم ٌٗغ ٝازخباعا خُ٣ُ٣ا في ْل نٗىص آلُاث الضًم٣غاَُت
اإلاباقغة مً زال ٫حٗبحراث الكاعٕ وًٞاءاث الخىانل الاظخماعي"  ،4ل٩ىهه يُ ٤مً ٞغم جىاظض ألاخؼاب الؿُاؾُت
صازل الًٟاء الؿُاس ي الجضًض ،بل ل٣ض ؤنبدذ في ٦شحر مً ألاخُان مخجاوػة بٟٗل الخٗبحراث الؿُاؾُت
 1إدريس لكريين ،النخب احلزبية واألداء الربدلاين يف ادلغرب ،مقال متاح عرب ادلوقع اإلخباريhttps://www.alkhaleej.ae ،
2

ادلذكرة ادلشرتكة ألحزاب  :االستقالل  ،واألصالة وادلعاصرة ،والتقدم واالشرتاكية بشأن اإلصالحات السياسية واالنتخابية ،وادلتاحة عرب ادلواقع الرمسية لألحزاب ادلعنية ،وادلنشورة

بتاريخ 23 :يوليو .2020
 3عبد اإللو الرمزي ،سؤال التنمية ومقومات االستقرار السياسي يف ادلغرب :مقاربة يف ماىية ادلؤشرات ادلستقبلية دلشروعية النظام السياسي ،رللة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية،
العدد التاسع ،منشورات ادلركز الدميقراطي العريب ،أدلانيا – برلٌن فرباير  ،2021ص.54 :
4

ادلذكرة ادلشرتكة ألحزاب  :االستقالل  ،واألصالة وادلعاصرة ،والتقدم واالشرتاكية بشأن اإلصالحات السياسية واالنتخابية ،وادلتاحة عرب ادلواقع الرمسية لألحزاب ادلعنية ،وادلنشورة

بتاريخ 23 :يوليو .2020
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والاظخماُٖت والا٢خهاصًت اإلاباقغة للمىاَىحن ،مما ؤيٗ ٠مً وْاثٟها ومً ٢ضعتها ٖلى الُ٣ام بالىؾاَت صازل
اإلاجخم٘.

 جطىز أهماط الاقتراعٌٗخبر همِ الا٢ترإ مدضصا ؤؾاؾُا لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝالاهخسابُت ،ومً ؤظل ببغاػ هظه الٗال٢ت ًم ً٨الخُغ١
بلى مضي جىاؾب الىمِ الاهخسابي مهما ٧اهذ صعظت ٗٞالُخه م٘ زالناث وهخاثج الٗملُت الاهخسابُت ٩٦لٗٞ .لى الغٚم
مً ؤهىا ه٣غ في هظا الكإن ،ؤن الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ ٌٗض ؤًٞل ألاهماٍ الا٢تراُٖت التي جد ٤٣هظه الٛاًت ل٩ىهه
ً٣غب بعاصة الٟئت الىازبت ،ولى بك٩ل ج٣غٍبي ووؿبي مً الٛاًت الاهخضابُتٞ ،هى ال ًد ٤٣ؤهضا ٝالضًم٣غاَُت بال في
خضوص مُٗىت.
وٍم ً٨ؤن وؿخض ٫ببؿاَت ٖلى طل ،٪مً زال ٫همِ الا٢ترإ اإلاؼصوط الظي اٖخمضث الؿلُاث ؤلاصاعٍت مىظ
ؾىت ٖ 2003لى مؿخىي الجماٖاث ،والظي ًجٗل نىث هازبي ال٣غي والبىاصي واإلاجاالث الترابُت الًُ٣ت ٌٗخمض
همِ ا٢ترإ ؤخاصي ؤي لهالح مغشح ٞغصي ،ونىث ٚحرهم في اإلاضن ًخم ٖبر همِ الا٢ترإ بال٣ىاثم ؤي ٖلى مغشخحن
في ٢اثمت واخضة  .1وهى ما ٌٗني ؤن الىخاثج ال جٟؿغ بٗضص ألانىاث و ٤ٞهٟـ الضواثغ بل بدؿب َبُٗت الضواثغ
الترابُت اإلاُب٣ت ٖليها وخؿب ٖخبت ألانىاث اإلادضصة بها.
ٞىمِ الا٢ترإ هظا ،وبن ٧ان ٌؿاهم في ببٗاص ٖضص مً الؿلى٧اث اإلاكِىت واإلاُٗبت ٢اهىهاٞ ،هى ال ٌٗ٨ـ مخاهت
الٗال٢ت بحن بعاصة الىازب/اإلاىخسب ،والتي جخىػٕ ٖلى مؿخىي لىاثذ اهخسابُت مىيىٖت بدغُٞت ٦بحرة مً َغٝ
الُ٣اصاث الخؼبُتٞ .اإلاؿخُٟض مً عنُض ممشلي اللىاثذ ًهب بك٩ل مباقغ بلى عئؾاء اللىاثذ .وهى ما ًٟؿغ واُٗ٢ا
"اؾخ٣ىاء" عئؾاء اللىاثذ الظًً ًيخمىن ٚالبا بلى الٟئاث الخ٣لُضًت بالٗال٢اث الجضًضة والجُضة التي جىميها الُب٣اث
الهاٖضة والىسب الجضًضة التي حؿعى ب٩ل ظهضها للترقي في ؾلم الخمغؽ الؿُاؾُت ماهدت بظل ٪خٓىّ ؤوٞغ
للُ٣اصاث الخ٣لُضًت والخاعٍسُت .وهى ما ٌك٩ل بمشابت الٗامل ٦بذ للٗملُت ٩٦ل ،والتي ال جسضم الٗملُت الاهخسابُت في
قمىلُتها؛ ٞةنغاع الىسب الخ٣لُضًت ًىاظه مُضاهُا بخضوي اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وٖضم عٚبت ألاَُا ٝالؿُاؾُت في
الغهان ٖلى الىسب الخضًشت ًاصي بلى هٟـ الىدُجت؛ ؤي خغمان الىسب الهاٖضة مً اإلاؿاهمت في بوٗاف وجُىٍغ
اللٗبت الؿُاؾُت.
الفقسة الثاهيت :اإلاحدداث ألاشاشيت إلاصألت ججديد الىخب
 1حليمة لقريراع ،االنتخابات اجلماعية بادلغرب :دراسة مقارنة بٌن استققاقات  2009و  ،2015ضمن مؤلف مجاعي "االنتخابات اجلماعية :قراءة موضوعاتية يف
اقرتاع  04شتنرب  :2015السياق ،الرىانات ،النتائج والدالالت" ،رللة القضاء ادلدين -سلسلة دراسات وأحباث ،مطبعة ادلعارف اجلديدة –الرباط ،العدد - 12
 ،2016ص.73-72 :
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أوال :مطلب حعزيز الىلىحيت وإشكاليت الاشخقطاب
حٗخبر مؿإلت ججضًض الىسب مؿإلت مدىعٍت في مؿاع ؤي مجخم٘ ٖلى اٖخباع ؤنها جمشل بعهانا مٗىىٍا وماصًا
ًترظم بك٩ل ؤو بأزغ خغُ٦ت اإلاجخم٘ مً ظهت ،ومُٗاعا جإَحرًا للخٓت جىاظضها مً ظهت ؤزغي؛ ٞالخضًض ًٖ الىسبت
ًب٣ى ماقغا ٢ىٍا ًترظم مضي خُىٍت اإلاجخم٘ ومضي ٢ابلخُه لبلىعة مكغوٕ خضاسي ل٩ىنها مكخال ؾُاؾُا ًبلىع
مىٓىمت مً الُ٣م ومكاعَ٘ ألا٩ٞاع التي جُب٘ هىٍت طل ٪اإلاجخم٘؛ طل ٪ؤن الىسبت جب٣ى في نهاًت اإلاُا ٝمهىٗا إلهخاط
ؤ٩ٞاع ومكاعَ٘ اإلاجخم٘ .1
ٞهظه اإلاالخٓت ؤؾاؾُت في اؾدشماع مضزالث الخجضًض والتي في هٓغها ٧اُٞت إلاؿاًغة صًىامُت اإلاجخم٘ وال٣ضعة
ٖلى جإَحر ؤهم الٟاٖلحن في الؿاخت الؿُاؾُت واإلاضهُت .وٍم ً٨الاؾخضالٖ ٫لى هظا الخهىع وزمغاث جُىٍغه مً زال٫
جإُ٦ض ؤن ولىط الىسب الكابت بلى الًٟاء الؿُاس ي ؾُدُذ اؾخُ٣اب ؤ٦بر إلاكاع٦ت الكباب في الخُاة الؿُاؾُت ٩٦ل،
وبىٟـ اإلاىُ ٤ؾخازغ اإلاؿاهمت في جىاظض الٟ٨اءاث اليؿاثُت في اؾخُ٣اب الٟئاث اليؿىٍت بلى الًٟاء الؿُاؾُت
وحٗؼٍؼ مؿاهمخه في مؿاع هظا الخُىٍغ.
ٞاالهٟخاح ٖلى هظه الىسب وحؿهُل ولىظُتها بلى الًٟاء الؿُاؾُت ،والبدض في الؿبل الُٟ٨لت لخد ٤ُ٣هظا
اإلا٣هض ومضازله ؾىاء حٗل٣ذ باإلآاهغ الضازلُت والخاعظُت اإلاهُمىت ٖلى الخىُٓماث الخؼبُت ،ؾُٓل بمشابت الغهان
إلػالت الخىظؿاث الؿاب٣ت لخد ٤ُ٣ؾالؾت ؤ٦بر في مؿاع الخإَحر الخؼبي للىسب ،باٖخباعه ؤخض ألاصواع ألاؾاؾُت
اإلاى٧ىلت لألخؼاب الؿُاؾُت.
ثاهيا :مطلب اهدماج الىخب الجديدة
ل٣ض ؤنبذ ؾلم الترقي الؿُاس ي في اإلاؿال ٪الخؼبُت بمشابت اإلاؿل ٪ؤلاظباعي الهضماظُت الكباب واليؿاء في
اإلاكهض الؿُاس ي ،وهى ؤمغ لم ٌٗض مؿدؿاٚا مً خُض ٗٞالُخه الؾُما في ْل ٢ىة اهضماط باقي الىسب اإلادترٞت
للؿُاؾت وٞئت ألاُٖان وؤصخاب الىٟىط.
ٞاإلاالخٔ هى هىٕ مً الاػصواظُت في حؿهُل اهضماط الىسب؛ ٞبِىما جدخاط الىسب الكابت واليؿىٍت ٖلى الغٚم
مً مؿخىي جإهُلها و٢ىة جإزحرها إلاؿاع َىٍل وقا ،١هالخٔ ؤن الُغٍ ٤ج٩ىن مٗبضة ؤمام ؤصخاب الىٟىط والىسب
اإلادترٞت ،والتي ؤنبدذ بد ٤طاث "مهىُت" وجمغؽ ٦بحرًً ٖلى مؿخىي الؿاخت الؿُاؾُت الترابُت والىَىُت.
ٗٞضا الاهخ٣اثُت ال٨بحرة في ولىط الًٟاء الؿُاس ي ،جخٗضص نىع ولىظُت الىسب وؤق٩الها بدؿب َبُٗت
اإلاجاالث الترابُت ،وبدؿب َبُٗت الىسب اإلاهُمىت وَبُٗت الٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاهُمىت ٖلى الًٟاء الؿُاس ي ؛
 1زلمد زين الدين ،إشكالية جتديد النخب بادلغرب ،مقال متاح عرب الرباط:

https://www.aljabriabed.net/n81_01zenaddine.(1).htm
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ٗٞلى مؿخىي الىُا٢اث الخًغٍت هالخٔ هُمىت طوي اإلاىانب واإلاا ٫والُ٣اصاث الخؼبُت زهىنا ٖلى مؿخىي اإلاضن
ال٨بري واإلاخىؾُت.
ؤما ٖلى مؿخىي الىُا٢اث ال٣غوٍت واإلاجاالث ال٣بلُت قغ ١وظىىب اإلاٛغب؛ خُض ًخمحز اليؿُج الاظخماعي
ب٣ىة خًىع ال٣بلُت و٢ىة الٗكحرة وبال جمذ ج٨غَـ ال٣غابت والىالء صازل اإلاكهض الؿُاس ي والخؼبي والخمشُلي.
ٞاإلاالخٔ ٖلى مؿخىي الخجغبت اإلاٛغبُت ،والتي ماػالذ حٗخمض ٖلى الىالءاث وال٣بلُت في مجاالث واؾٗت مً التراب
اإلاٛغبي ،هى اؾخمغاع اإلاىُ ٤ال٣بلي في التزُ٦اث الخؼبُت.
وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ما ؤوعصجه ؤخض الضعاؾاث ٖلى مؿخىي مضًىت َغٞاًت ظىىب اإلاٛغب ،والتي ؤبغػث
هُمىت وجد٨م ال٣بُلت في ونى ٫الكباب بلى مغا٦ؼ ال٣غاع اإلادلي والجهىي وختى ٖلى اإلاؿخىي الىَني ،في م٣ابل ب٢هاء
قباب آزغًٍ طوي ٟ٦اءاث ومؿخىٍاث ٖلمُت وجضبحرًت ٖالُت جاهلهم بلى حؿلم مهام الُ٣اصة وجضبحر الخىمُت ٖلى اإلاؿخىي
الترابي٦ ،ما ؤن هظا الىىٕ مً الهُمىت ًًٗ ٠مً ب٢با ٫ومكاع٦ت الكباب ٦مغشخحن في الاهخساباث بؿبب جد٨م الىسب
الخ٣لُضًت اإلاخمشلت في قُىر وؤُٖان ال٣باثل في اإلاكهض الؿُاس ي والىا ٘٢الاهخسابي ٦ .1ما ع٦ؼث الضعاؾت ٖلى هامكُت
صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت في الخ٣لُو مً هظه الٓىاهغ الؿلبُت ،وحٛاييها ًٖ مبضؤ الخجضًض لهالح جؼُ٦ت اإلاىُ٤
ال٣بلي ،وهى ما ٌٗني حٛلُب ألاخؼاب إلاىُ ٤الخٟى ١الخؼبي ٖلى خؿاب ُ٢م الخجضًض ٖلى الغٚم مً آلازاع الؿلبُت التي
جيخجها ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت وما جيخجه مً ببُاء إلاؿلؿل جُىٍغ اإلاؿاع الضًم٣غاَي بالبالص.
ٞالخالنت ،اإلاؿخ٣اة مً مشل هظه الىماطط الىاُٗ٢ت هى جضظحن الىسب الكابت واليؿىٍت الهاٖضة وظٗلها في
زضمت الىسب الخ٣لُضًت  ،2ؾىاء مً خُض اإلاباصت والخىظهاث وؾىاء مً خُض الُ٣مت الٟٗلُت ٖلى ؤعى الىا،٘٢
وبظل٩ً ٪ىن جىاظض هظه الىسب الهاٖضة مجغص جؼُ٦ت وامخضاص للىسب الخ٣لُضًت ولِـ مهضع ججضًض للهُا٧ل
والٟ٨اءاث ٖبر ج٣ضم شخهُاث ووظىه ظضًضة وقابت جخىلى اإلاباصعة.

اإلاحىز الثاوي :دوز الحكامت الاهخدابيت في ججديد الىخب الصياشيت :قساءة مقازهت
تهض ٝهظه الضعاؾت بلى البدض في ؾبل ججىٍض الخُاة الؿُاؾُت ،والبدض ًٖ اإلاضازل ألاؾاؾُت لخدؿحن
اهضماط وجغقي الىسب الهاٖضة بلى ظاهب الىسب الخ٣لُضًت واإلاخمغؾت ؤ٦ثر ٖلى الٗمل الؿُاس ي ،بهض ٝالاعج٣اء بالٗمل
الؿُاس ي لُ٩ىن مؿاًغا للضًىامُت اإلاجخمُٗت والخاظُاث اإلاخجضصة إلاسخل ٠م٩ىهاث اإلاجخم٘.

 1مصطفى عبدي ،ادلشاركة السياسية للشباب وإشكالية حتديث النخب يف اجملتمعات القبلية :دراسة ميدانية ،رللة العلوم االجتماعية – ادلركز الدميقراطي العريب أدلانيا -
برلٌن ،العدد  ، 14جوان  ،2020ص11 :
 2نفس ادلرجع أعاله ،ص11 :
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الفقسة ألاولى :جأهيل الفاعل الصياس ي و آلياث الفعل الصياس ي
أوال :جأهيل الفاعل الصياس ي
حٗ٨ـ مؿإلت جمؿ ٪الىسب الؿُاؾُت الخالُت مً الىيُٗت الغاهىت ؤخض مٓاهغ ٢ىة الىُٟٗت اإلادهلت مً
لضنها وعٚبتها في اؾخمغاع اؾخٟاصتها مً هظا اإلاىار الؿُاس ي بك٩ل خهغي ،وصون الخ٨ٟحر ؤو بظ ٫ؤي مجهىص آلزاعها
الجؿُمت ٖلى الخُاة الؿُاؾُت واإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا بخأ٧ل الش٣ت في هظه الىسب الؿُاؾُت وفي ألاخؼاب الؿُاؾُت
اإلاٛغبُت ،و٦ظا في مؿخىي الش٣ت في اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت بىظه ٖام.
وفي هٟـ الؿُا ،١جُغح اإلا٣اعبت الٗ٣الهُت للخهىٍذ ،ؤو آللُت الاهخساب بك٩ل ٖام ،بق٩اال مدىعٍا ًخٗل٤
ب٣ضعة اإلاىاَىحن ٖلى حُٛحر وججضًض الىسب الؿُاؾُت ،ؤو ٖلى ألا٢ل الخإزحر ٞيها وفي ٢غاعاتها مً زال ٫الخهىٍذ
زهىنا في ؾُا٢اث ؾُاؾُت ًم ً٨وٗتها باالهخ٣الُت ؤو باأله٣غاَُت ،خُض جاصي الاهخساباث وُْٟت بيٟاء اإلاكغوُٖت
ٖ la légitimitéلى الىٓام الؿُاس ي وجُُٗمه بىسب ظضًضة زاعط الىسب الخ٣لُضًت ،زم ج٣ىٍت مىاٖخه في مىاظهت
اإلاُالب الؿُاؾُت للمىاَىحن والخىِٟـ ًٖ الً ِٛالؿُاس ي الظي ًخىلض ٖنها ،بط ال ًٟترى في الاهخساباث في مشل
هظه ألاهٓمت ؤن جسلخل ظظعٍا مىاػًٍ ال٣ىي الؿُاؾُت ،وال ؤن حؿمذ بإًت جىاٞؿُت ؾُاؾُت بحن الىسب زاعط ؤلاَاع
اإلادضص ؾلٟا بض٢ت مً ٢بل ألاهٓمت الؿُاؾُت .1
ٞاإلاالخٔ ،هى اؾخمغاع هٟـ الٗ٣لُاث واؾخمغاع خًىع هٟـ الىسب ٖلى خؿاب بٞغاػ هسب ظضًضة
وناٖضة ،والتي حٛظيها ٖضة مٓاهغ ؾلبُت هدُجت الاؾدشماع الؿيئ لبٌٗ مضازل ؤلانالح مً ٢بُل التزُ٦اث الخؼبُت
لٟئت مدٓىْت صازل اليؿ ٤الضازلي لألخؼاب ،و٦ظا هدُجت الاهخ٣اثُت في ولىظُت واهضماط الٟئاث الىاٞضة ٖلى اإلاكهض
الؿُاس ي.
وما ٌٗ٨ـ هظه الخ٣اث ٤هى اؾخمغاع ٖضص مً الىظىه والصخهُاث الخؼبُت ،زهىنا ٖلى مؿخىي
اإلاؿاولُاثٖ ،لى الغٚم مً الاؾخُ٣اب ال٨بحر للىسب الجضًضة للًٟاء الؿُاس ي.
ٞىخاثج الىا ٘٢واإلاىانب اإلاؿاولُت جًغب في ٖم ٤مىُل٣اث الخجضًض ال٨بحر الظي ٖغٞه ٖغى الترقُداث
الجضًضة ،والظي بل ٜهخاثج ُ٢اؾُت زال ٫الاهخساباث ألازحرة  ،2ؾىاء مً زال ٫ألازغ اإلاهُ٩ل آللُاث الخمُحز الاًجابي
1

عبد احلميد بن اخلطاب ،إنتاج النخب احمللية وإعادة تشكيلها :قراءة يف االنتخابات الرابع شتنرب  ،2015ضمن مؤلف مجاعي بعنوان" :االستققاقات االنتخابية

بادلغرب :مقاربة لفهم االنتخابات اجلماعية واجلهوية للرابع من شتنرب  ،" 2015سلسلة الكتب اجلماعية -مركز مغارب–الرباط ،الطبعة األوىل  ،2016-ص:
.326
 2حيث أن ادلرشقٌن وادلرشقات اجلدد ميثلون نسبة  78.8يف ادلائة من رلموع الرتشيقات لالنتخابات اجلماعية  12و  64.3يف ادلائة من رلموع الرتشيقات
لالنتخابات اجلهوية.
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ٖلى ولىط اليؿاء بلى الترقُداث .ل٣ض ق٩لذ اليؿاء ٗٞلُا وؿبت  21.94في اإلااثت مً مجمىٕ الترقُداث لالهخساباث
الجماُٖت  13و  38.64في اإلااثت باليؿبت لالهخساباث الجهىٍت ،ؤو ٖغى الترقُداث الظي ٖغ ٝحكبِبا متزاًضا خُض بن
الكباب ؤ٢ل مً  35ؾىت مشلىا  29.41باإلااثت مً وؿبت الترقُداث لالهخساباث الجماُٖت و 26.89باإلااثت باليؿبت
لالهخساباث الجهىٍت.

1

ٟٞي ُٚاب جدلُل مٗم ٤لهظه الترقُداث لهظا اإلاُٗى ؤلاخهاجي ،و٧ىهه ًدمل صاللت واضخت ٖلى ؤلا٢با٫
ال٣ىي للمىاَىحن ٖلى الترشح للىالًاث الاهخسابُت ٖلى اإلاؿخىي الترابي ج٣غٍغ اإلاجلـً ،هٗب الخ٨م بمؿخىي ٗٞالُخه
وجإزحرها ٖلى اإلاكهض الؿُاس ي اإلاٛغبي.
٦ما جٓل اإلاالخٓت اإلادىعٍت ،هي اؾدشماع ألاخؼاب في الىسب الخ٣لُضًت ٖلى الغٚم مً جاعٍسيها الؿُاس ي م٘
ؤَُا ٝخؼبُت ؤزغي ؤو ججاعبها اإلاىؾىمت ببٌٗ مٓاهغ الٟؿاص الؿُاس ي واإلاالي ،وجًُِ ٤الخىاٖ ١لى الىسب
الهاٖضة ٖلى الغٚم مً عنُضها ؤلاًجابي والترا٦مي الظي بيخه بخإوي وظضًت هدُجت اإلاجهىص اإلاًاٖ ٠الظي ٖلُه
ؾل٨ه للخهىٖ ٫لى مغا٦ؼ صازل ألاظهؼة والهُا٧ل الخؼبُت.
وفي هٟـ الؿُاُٞ ،١م ً٨الجؼم بإن وؿبت ٦بحرة مً جهغٍ ٠مسغظاث ؤلانالح ال جإزظ اإلاىحى الؿلُم
اإلاؿُغ لها ،بل ج٩ىن ٖلى الى ٌُ٣مً طل ٪مؼُ٦ت لىٟـ الضاثغة اإلادٓىْت والتي جخ٣ىي مً زال ٫بصماط الٟئاث
الكابت واليؿىٍت ٦غنُض بيافيٞ .مً زال ٫مبضؤ ال٩ىَا جم جإُ٦ض خًىع ٞئاث وٖاثالث جيخمي للُ٣اصاث وؤخُاها ال
ٖال٢ت لها بالىًا٦ ٫غنُض لٟغػ الٟ٨اءاث الهاٖضة٦ .ما جم اؾدشماع لىاثذ الكباب ٖلى هدى س يء؛ بط لم جاصي هظه
اإلا٣خًُاث ٖلى ؤعى الىا ٘٢بلى ؤي ججضًض ملمىؽ بال في خضوص مُٗىت ،بط ٚالبا ما جؼ٧ي الُاب٘ الٗاثلي والاؾخُ٣اب
الخهغي لبٌٗ الٟئاث اإلادٓىْت؛ وبمٗنى آزغ جغجبِ ٢ىاٖض ججضًض ٖلى بٖاصة اؾخٗما ٫الىؾاثل ألٚغاى ؾُاؾُت
ٖىى وي٘ ُ٢م و٢ىاٖض واضخت جٟي بخد ٤ُ٣ججضًض ٖمُ ٤وج٨غَـ اؾخُ٣اب واهضماط خ٣ُ٣ي ٖلى ؤعى الىا.٘٢
بن ججضًض الىسب الؿُاؾُت وضخ صماء ظضًضة في الهُئاث الضؾخىعٍت الىَىُت والترابُت اإلاىخسبت ُٟ٦ل بإن
ٌؿاهم في بخضار مهالخت وبٖاصة الش٣ت بحن اإلاىاًَ الٟاٖل الؿُاس ي بىظه زام ،وللخُاة الؿُاؾُت والكإن
الؿُاس ي ٖمىماٞ .اإلاُلىب هى الخ٨ٟحر في جإهُل ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وٖ٣لىت هُا٧لها وخغُ٦تها بك٩ل مؿخمغ ،مً
زال ٫حٛلُب بىائها اإلااؾؿاحي وصٖم الهُا٧ل بض ٫الغهان ٖلى الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت طاث الُاب٘ الى٢تي واإلادضوص في
الؼمً.
ثاهيا :حعزيز آلالياث اإلاباشسة لخعزيز اإلاشازكاث الشابت واليصائيت

1

للمزيد أنظر :تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول االنتخابات اجلماعية واجلهوية يوم رابع شتنرب  .2015وادلتاح عرب ادلوقع :

http://www.maroc.ma/ar
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ظاء هٓام "ال٩ىَا" ؤو هٓام الخهو ٦خضبحر لدؿغَ٘ بصماط اإلاغؤة وحؿهُل جمُ٨نها مً الىلىط بلى ٖالم
الؿُاؾت ،وهى بظلٌ ٪ك٩ل هٓاما اؾخصىاثُا ما٢خا لخجاوػ جإزحر اإلاغؤة وججاوػ حجم الخمُحز والتهمِل الظي َالها مىظ
ؾىىاث زلذٖ ،لى اإلاؿخىي اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل .وهى الىٓام الظي ؤوص ى بها الاجداص ألاوعبي يمً ج٣اعٍغه لؿىت
1989؛ خُض ؤ٦ض يغوعة اٖخماص ال٩ىَا ٧ىؾُلت لخُىٍغ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة  .1وبظلٚ ٪ضا هظا الىٓام بمشابت
الخ٣ىُت التي حؿخٗمل لخىٞحر ٞغنت للٟئاث ألا٢ل خٓا صازل اإلاجخم٘ ،وبظلٞ ٪هي لم ج ً٨تهم  ِ٣ٞاليؿاء بل وؤًًا
باقي الٟئاث اإلاهمكت ؤو بٌٗ ألا٢لُاث و ٤ٞبٌٗ ألاهٓمت .2
هظا ،ووسجل ؤهه ٖ٣ب صؾخىع  2011ونلذ جمشُلُت اليؿاء صازل مجلـ الىىاب خىالي  1667باإلااثت ،وطل٪
بٗض اٖخماص اإلاٛغب للىاثذ وَىُت زههذ زاللها  60مٗ٣ضا لليؿاء و 30مٗ٣ضا للكباب ما صون ألاعبٗحن ؾىت ،وهى
ما ظٗل اإلاٛغب ًخمى ٘٢في اإلاغجبت الخامؿت ٖغبُا ،مً خُض جمشُلُت اإلاغؤة في البرإلاان  .3هظاٖ ،لما ؤن ظل ألاخؼاب
ظٗلذ مً اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ٞغنت لخ٩ىًٍ زِ زاوي م٩ىن زهىنا مً اإلاىايالث بلى ظاهب الُ٣اصاث الغظىلُت،
ؤو ما ؾماه بٌٗ الباخشحن "الخغٍم الؿُاس ي"  ،4هٓغا لألصواع الشاهىٍت التي ًلٗبنها في نُاٚت ال٣غاع الٗمىمي.
ٞاإلاالخٔ ،هى ؤن مبضؤ الخهو ؤو ال٩ىَا ٢ض جدمل عهاها ؤ٦بر مً اإلاىخٓغ مىه؛ ٞهى ب٣ضع ما ؾاهم في حٗؼٍؼ
الجاهب ؤلاخهاجي ووؿب اإلاكاع٦ت اليؿاثُت ،لم ًهل بلى حٗمُ ٤هظه اإلاكاع٦ت وجمُ٨نهً بك٩ل ٗٞا ٫في الخُاة
الؿُاؾُت ،وبظلٞ ٪هى لم ًازغ بك٩ل ملمىؽ لخد ٤ُ٣ز٣اٞت خُ٣ُ٣ت بسهىم الخم٨حن الؿُاس ي للمغؤة٣ٞ .ض ؤبضث
الٟٗالُاث اليؿاثُت في الٗضًض مً اإلاىاؾباث اؾدُاءها مً تهاون وجد ٟٔألاظؼاب الؿُاؾُت بػاء اإلاكاع٦ت اليؿىٍت؛
ل٩ىنها عٚم الكٗاعاث اإلاغٞىٖت في الخمالث الاهخسابُتٞ ،هي ال جدُذ للمغؤة الٟغنت والكغوٍ الالػمت لىونلها بلى
الجماٖاث الترا بُت ؤو بلى ٚغٞتي البرإلاان؛ خُض ؤن الٗضًض مً اليؿاء لم ًدًحن بترؤؽ اللىاثذ الاهخسابُت ،وهى ما ال
ًيسجم م٘ ما خ٣٣خه اإلاغؤة مً جُىع في مسخل ٠اإلاجاالث.5
ومً ؤظل الاؾخضالٖ ٫لى مدضوصًت هظه الخ٣ىُت ،ويغوعة حٗؼٍؼها ًم ً٨الاٖخماص ٖلى بٌٗ الضعاؾاث
الخضًشت التي ؤٖضها ؤخض اإلاخسههحن في ال٣اهىن الضؾخىعي ،والتي زلهذ بلى الخإُ٦ض ٖلى" :ؤن جدمل اليؿاء
للمؿاولُت صازل جىُٓماتهً الؿُاؾُت ًخ٣لو ٧لما ٦بر مؿخىي الخىُٓم"  ،6وهى ما ًدُل ٖلى وظىص جىظـ ٢ىي
 1إدريس لكريين" ،الكوطا ودورىا يف متكٌن ادلرأة  ".رللة مسالك ،العدد 23ـ ،2013. 24مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء .ص50 :

 2نفس ادلرجع أعاله ،ص51 :
 3نفس ادلرجع أعاله ،ص56 :
 4أنظر :العريب وايف" ،مقاربة النوع والتنمية" ،سلسلة ادلعرفة للجميع ،العدد  ،35منشورات رمسيس ،دجنرب  ،2008ص.121 :
 5للمزيد أنظر :ص :إدريس لكريين ،مرجع سابق .ص59 :
 6أمحد مفيد ،الداخلية تطلق مشاريع لتشجيع قدرة ومتثيلية النساء يف السياسة2020/7/2 www.hespress.com.
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مً جىلي اإلاغؤة للمهام ألا٦ثر خؿاؾُت واإلاىانب ال٨بري اإلاىبش٣ت ًٖ اإلاؿاولُاث الاهخضابُت ٗٞ .1لى الغٚم مً
الاهسغاٍ الخؼبي ٖلى مؿخىي الك٩لُاث اإلاؿُغٍتْ ،لذ الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باإلاغؤة مغجبُت بالخىاٞـ الؿُاس ي الظي
ًخدى ٫في بٌٗ ألاخُان بلى نغاٖاث ومهالح وٞئاث وؤ٩ٞاع وبًضًىلىظُاث ٞ .2هظا الٗمًً ٤ا ٝبلى ظىاهب ؤزغي
لها جإزحرها الىاضح في ججضًض الىسب اليؿىٍت والكابت واإلاخمشلت في زل ٤الجى اإلاىاؾب لجٗل الخم٨حن الؿُاس ي بمشابت
ؤلانالح البيُىي ولِـ طي َاب٘ و٢تي .ِ٣ٞ
ٗٞبر هظه ألامشلت ،وسجل بىيىح اهخ٣اثُت بٌٗ اإلاؿاَغ الىاجخت وخهغ هُاٗٞ ١الُتها .وٍم ً٨ؤن هظ٦غ
مشا :٫اٖخماص آلُت حكغَُٗت مً قإنها الغقي بخمشُلُت اليؿاء صازل مجلـ اإلاؿدكاعًٍ ج٣ىم ٖلى اٖخماص مبضؤ الخىاوب
بحن الجيؿحن باليؿبت للىاثذ الترقُذ اإلا٣ضمت في هُا ١الهُئاث الىازبت اإلامشلت في مجلـ اإلاؿدكاعًٍ ،وطل٧ ٪لما
حٗل ٤ألامغ بةظغاء الاهخساب ًٖ َغٍ ٤الا٢ترإ بالالثدت .3
وما وسجله مً زال ٫مٗاًىت هخاثج هظه الخ٣ىُت اإلاٗخمضة ٖلى زُاع الخىاوب في الترقُداث بحن الجيؿحن،
والظي لجإث بلُه بٌٗ ألاخؼاب الؿُاؾُت  ،Système Fermeture Eclairهى ؤهه مىذ ٞغنا مىهٟت للمغؤة بلى ظاهب
الغظل مً زال ٫جغجُبهم بالخىاوب وفي لىاثذ الترقُذ  :عظل امغؤة ( ).......وه٨ظا بلى نهاًت الالثدت .4
ومً ؤظل حٗمُ ٤هظه آلالُت ،وكحر بلى بٌٗ الىماطط الغاثضة التي طهبذ بلى ؤبٗض مً هظا مً زال ٫بم٩اهُت
ٞخذ الاهخ٣اء مً صازل اللىاثذ ومىذ ٞغنت ؤ٦ثر مً نىث جخىػٕ ٖلى اإلاترشخحن مً صازل الالثدت وهى ما ٌٗ٨ـ
خغم هظه ألاهٓمت ٖلى ؤن ج٩ىن الىخاثج ؤ٦ثر ص٢ت والٗال٢ت بحن الىازب واإلاىخسب ؤ٦ثر واُٗ٢تٞ .باإلَالٕ ٖلى بٌٗ
الىمىطط الغاثضة بإوعبا الكمالُت؛ هالخٔ ؤن جغجِب اإلاغشخحن ال ًازغ ٖلى بعاصة الىازب الظي ًمل ٪ؾلُت ٦بحرة في
اهخ٣اء مً ًغٍض وبدؿب ازخُاعه مً صازل الالثدت ؤو بٖاصة جغجُبها ٦ما هى الخا ٫باليؿبت للخجغبت الجروٍجُت ،و٦ظا
٢ابلُت ججمُ٘ ألانىاث لهالح مغشح وخُض ؤو خ ٤جىػَ٘ هظه ألانىاث ٖلى مغشخحن ٖضًضًً ٦ما هى الخا ٫باليؿبت
للخجغبت ألاإلااهُت  .5وهى ما جمحز ٦شحرا ًٖ الىمىطظحن اإلاٛغبي ؤو الٟغوس ي الظًً ً٣ىمان ٖلى جغجِب ناعم للمغشخحن
و ٤ٞألاؾلىب الالثحي؛ والظي ًخًمً لىاثذ مٛل٣ت ومغجبت مؿب٣ا ،صون ؤن ٌؿمذ ألي هُئت ؾُاؾُت ؤو هازب إلٖاصة
جغجِبه زال ٫الٗملُت الاهخسابُت.
 1ونذكر يف ىذا السياق ،غياب ادلرأة كرئيسة جملالس اجلهات ادلغربية اإلثىن عشر على سبيل ادلثال.
2

6

كوثر القبيلي ،مشاركة ادلرأة يف احلياة السياسية ادلغربية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء  ،2020- 2019ص:

 3للمزيد أنظر :تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول االنتخابات اجلماعية واجلهوية يوم رابع شتنرب .2015
 4زلمد ضريف" ،األنظمة االنتخابية :أي آليات لوصول النساء للواليات االنتخابية" ،منشورات اجلمعية الدميقراطية لنساء ادلغرب ،2004 ،ص.32 :

Elodie Guérin-Lavignotte & Eric Kerrouche, "Elus Locaux En Europe: Un Statut en Mutation", la Documentation Française,

5

Paris 2006, p : 67-68
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الفقسة الثاهيت :حعزيز شفافيت الخىافض الصياس ي وجدقيق دائسة الخىافي
بن الخىظهاث الخضًشت التي ؾل٨تها ال٣ىاهحن الخىُٓمُت ؾىاء اإلاخٗل٣ت بالجماٖاث الترابُت ؤو جل ٪اإلاخٗل٣ت
باألهٓمت الضازلُت إلاجلس ي الىىاب واإلاؿدكاعًٍ ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،خضصث بٌٗ الكغوٍ الضهُا
لخدضًض خاالث الخىافي في جىلي اإلاهام والىْاث ٠الاهخضابُت .ل٨نها ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت ماػالذ ٚحر ٢اصعة ٖلى حٗؼٍؼ
مؿإلت ججضًض الىسب؛ بط جٓل ْاهغة الجم٘ بحن اإلاهام الاهخضابُت بمشابت ال٣اٖضة الظهبُت التي جمحز الىسب الخ٣لُضًت
واإلادترٞت إلاجا ٫الؿُاؾت ًٖ الىسب الهاٖضة والتي جبدض ًٖ مىَإ ٢ضم صازل الًٟاء الؿُاس ي.
ٞهظا الخجمُ٘ ؤو الترا٦م الاهخضابي الظي هىص ببغاػه ًىُىي ٖلى ججمُ٘ ٖضص مً اإلاهماث ؤو اإلاؿاولُاث
الاهخضابُت اإلاىبش٣ت ًٖ الاهخساباث ،والتي ج٩ىن :بما ٖبر الترا٦م في الؼمان واإلا٣ترن ب ٢اٖضة "الخعاقب " Successif
والخ٨غاع مً زال ٫ججمُ٘ الاهخضاباث لٗضة ٞتراث اهخسابُت وآلماص ػمىُت َىٍلت؛ بط جخجضص هظه اإلاهمت الاهخضابُت مً
َغ ٝالصخو اإلاغا٦م م٘ ٧ل اؾخد٣ا ١اهخسابي ؾىاء ٧ان وَىُا ؤو جغابُا  .1ؤو ج٩ىن ٖبر جغا٦م اإلاهام وججمُٗها في
ًض هٟـ الصخو زال ٫هٟـ الٟترة الؼمىُت ؤو ؤن يهم اؾخد٣ا٢حن اهخسابُحن ؤو ؤ٦ثر بك٩ل متزامً "" Simultané
وآوي؛ ٦إن ًخىلى الصخو ٖضة مهام اهخضابُت وَىُت (٦ىاثب بغإلااوي) وؤزغي جغابُت (ًٖى ؤو عثِـ ظماٖت جغابُت).
ٞاإلاالخٔ ،هى حٗؼٍؼ م٩اهت اإلاىخسبحن وويُٗتهم الغمؼٍت واإلااصًت ،بط ؤنبدذ ٞئت مهمت منهم جخمخ٘ بخٗىًٍاث
مهمت ويماهاث ؤ٦بر للمؿاهمت في جضبحر الكاون اإلادلُت والجهىٍت ،وهظ٦غ ٖلى وظه الخهىم عئؾاء اإلاجالـ
الترابُت والىىاب وعئؾاء اللجان وعئؾاء الٟغ ١الؿُاؾُت  .2ل ً٨في اإلا٣ابل ،هجض ؤن اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الخالُت
ؤهملذ ؤو حٛايذ ًٖ بٌٗ م٩امً الًٗ ٠وال٣هىع اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الكغوٍ البضثُت الُٟ٨لت بازخُاع مىخسب ٟ٦ا
ومؿاو ،٫الؾُما ُٞما ًسو الخؿم في ٖخبت صهُا مً اإلاؿخىي الخٗلُمي باليؿبت لغئؾاء الجماٖاث الترابُت ،الؾُما
الجماٖاث التي ٧اهذ ٢ض خُٓذ بٗىاًت ؤ٦بر في الؿبا ،3 ١ومؿإلت الجم٘ بحن اإلاهام الاهخضابُت ،والتي جهب في اججاه
الٟئاث اإلادترٞت ،والتي ٚالبا ما ج٩ىن في وي٘ اػصواجي ال ًسضم قٟاُٞت الٗملُت الاهخسابُت واإلاؿاع الضًم٣غاَي ٩٦ل.

 1وىو ما يتمثل يف شغل منصب زلدد كنائب بردلاين أو كرئيس مجاعة ترابية ألكثر من والية أو استققاق انتخايب.
 2أنظر ادلراسيم :رقم  ،2.16.493 ،2.16.494 ،2.16.495الصادرة بتاريخ  6أكتوبر  2016وادلتعلق على التوايل بتقديد :شروط منح التعويضات
ومقاديرىا لرئيس رللس اجلهة ونوابو وكاتب اجمللس ونائبو ورؤساء اللجان الدائمة ونواهبم ورؤساء الفرق ،وشروط منح التعويضات ومقاديرىا لرئيس رللس العمالة أو
اإلقليم ونوابو وكاتب اجمللس ونائبو ورؤساء اللجان الدائمة نواهبم ،وشروط منح التعويضات ومقاديرىا لرؤساء رلالس اجلماعات وادلقاطعات ونواهبم وكتاب رلالس
اجلماعات وادلقاطعات ونواهبم ورؤساء اللجان الدائمة ونواهبم .ج .ر عدد  ،1166بتاريخ  42أكتوبر .4161
 3وىو ادلقتضى الذي عرف اىتمام بالغا منذ اإلصالح اجلماعي لسنة  ،2002والذي وضعت أسسو ادلادة  28من ادليثاق اجلماعي ،واليت تنص على أنو " :ال يجوز
ألعضاء المجالس الجماعية الذين ال يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على األقل مستوى نهـاية الدروس االبتدائية أن ينتخبوا رؤساء وال أن يزاولوا

هذه المهام بصفة مؤقتة ".
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ٟٞي ْل هظه اإلادضوصًاث الخىُٓمُت ،وسجل مً هاخُت ؤولى ،ؤن ٞئت مهمت مً الىسب الخ٣لُضًت جٟخ٣ض بلى
مؿخىي حٗلُمي ماهل ٌؿاًغ الغهاهاث الىُُْٟت والخمشُلُت ،وهى الظي ٧ان مدل حٛاض ي مً ٢بل ألاخؼاب والىػاعة
اإلاٗىُت في ؤلانالح ألازحر لؿىت  ،1 2015و٦ظا جىلي هظه الىسبت ٖلى ٖلتها -هاجه -الٗضًض مً اإلاهام الاهخضابُت ،مً ظهت
زاهُت .وهظا ؤمغ ٧افي إلزباث خضة هظا الازخال ٫الاهخضابي ومؿخىي جإزحرها ٖلى الىسب الهاٖضة .وللبرهىت ٖلى هظا
ظؿامت هظا الترا٦م وحجم آزاعه ًم ً٨ؤن هىعص الايُغاب اإلااؾؿاحي الظي جغ٦خه بٌٗ هظه الىسب الؿُاؾُت
"اإلاغا٦مت" مً ٞغاٚاث ٖلى مؿخىي الهُئت الدكغَُٗت و٦ظا ٖلى مؿخىي اإلاجالـ الترابُت اإلاىخسبت التي ٧اهذ حكٛلها،
ٖ٣ب نضوع ؤخ٩ام ً٢اثُت في خ٣هم.
لظاٞ ،مً الؿهل ؤن هجض صازل اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاٛغبُت الخالُت مىخسبا ًجم٘ بلى ظاهب اإلاؿاولُاث
الىَىُت ؤ٦ثر مً ًٖىٍت باإلاجالـ اإلاىخسبت الترابُت ،ؤو ؤن ٌكٛل بلى ظاهب هظه الًٗىٍاث مهام ؤزغي ؤ٦ثر ظؿامت
٦غثاؾت ؤخض هظه اإلاجالـ اإلاىخسبتٞ .مً زال ٫جٟدو بٌٗ الىيُٗاث اإلاخٗل٣ت بضًىامُت هظه الٟئت وخغُ٦تها
الاؾخصىاثُت ،هجض ألامشلت ٦شحرة بسهىم ٣ٞضان هظا اإلاىخسب ألهلُخه الاهخسابُت و اوسخاب ألازغ ال٣اهىوي ٖلى ؤ٦ثر
مً مؿخىي جغابي.2
ٞالخ٩امت الاهخضابُت اإلايكىصة ،ؤو ٫ما ًجب ؤن حٗخمضه هى ج٨غَـ الخٟغ ٙوهىٕ مً الخمغؽ لخد ٤ُ٣ألاهضاٝ
الاهخضابُت واإلاؿاولُاث اإلاترجبت ٖنها ،والتي مً آزاعها اإلاباقغة ٞسح اإلاجا ٫لباقي الىسب الهاٖضة ٖلى ج٣اؾم ظؼء مً
هظه اإلاؿاولُاث ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ باألظهؼة اإلا٩لٟت بخضبحر الكاون الترابُت ،الجهىٍت وؤلا٢لُمُت والجماُٖتٞ .غٚبت
ألاخؼاب في حٗؼٍؼ الخىاٞـ ٖلى ؤ٦ثر مً مؿخىي وَني ؤو جغابي ًجب ؤن جخماش ى م٘ مبضا جىػَ٘ اإلاؿاولُاث وجغقُضها،
الؾُما وؤن ؤٚلب ألاخؼاب الؿُاؾُت جغاهً ٖلى ؤ٦بر جىاظض ٖلى الخغٍُت الؿُاؾُت والخىاٞـ ٖلى ؤ٦ثر مً هُا ١بط
ًم٨نها ؤن حؿدشمغ مسخل ٠اإلا٣اٖض اإلاسههت ب٩ل مجلـ مىخسب  ،3وبظلٞ ٪هي ٖىضما جغ٦ؼ ٖلى حُُٛت ٧ل الضواثغ
ُ
الاهخسابُت ال ًجب ؤن حؿعى إلعياء هسبها الُ٣اصًت ،بل ًجب ؤن جدُذ الٟغنت لطخ صماء ظضًضة بهُا٧لها وٖلى
مؿخىي ؤظهؼتها.
ومً ؤظل ظٗل هظه ألا٩ٞاع ؤ٦ثر ويىخا لضي الباخض واإلاماعؽ ٖلى خض ؾىاءً ،م ً٨الاؾخضالٖ ٫لى واُٗ٢ت
هظه اإلاماعؾت مً زال ٫الخُغ ١بلى بٌٗ الهىع اإلاستزلت لهظه الؿلؿلت ،وطل ٪باالٖخماص ٖلى الترُ٦بت الخالُت
لبٌٗ مجالـ ظهت الغباٍ ؾال ال٣ىُُغة .ولٟهم مُ٩اهحزماث هظه الٓاهغة وصعظت عؾىزها في الخجغبت اإلاٛغبُتً ،مً٨
 1والذي مت تربيره بكثرة الدعاوى القضائية اليت كانت مرتبطة بادلستوى الدراسي قبل إصالحات .2015

 2نذكر على سبيل ادلثال :وضعية ادلستشار سعيد التوناريت ،الذي كان جيمع بٌن عضوية رللس مقاطعة يعقوب ادلنصور ،ورللس مجاعة الرباط ،ورللس عمالة الرباط؛ حيث مت جتريده من ىذه "العضويات"
مبقتضى حكم زلكمة االستئناف اإلدارية يف ادللف عدد  2017/7205/220بتاريخ  23ماي  ،2017بعد تقدمو لالستققاقات االنتخابية التشريعية لسنة  2016بلون حزيب غًن الذي حاز بو ىذه
العضويات الثالث.
 3كما أن عدد اجلماعات الرتابية ،والذي يتوزع بٌن  1503مجاعة و  75رللس عمالة أو إقليم ،واليت تشغل تراب  12جھة ،يتيح فرص ساحنة لشغل أكثر من منصب مسؤولية واحلضور بأكثر من
رللس تداويل.
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ؤن ه٨خٟي بضعاؾت جغُ٦بت مجلـ ظماٖت الغباٍ ٦-ىمىطط للجماٖاث ال٨بري التي حٗخمض هٓام وخضة اإلاضًىت-
ّ
واإلاجالـ ال٣غٍبت مىه والبيُاث اإلاخىىٖت
اإلاك٩لت لها ،وما ً٨خى ٠الٗال٢اث بُنها مً جضازل وٚمىى وما ًُبٗها مً
ِ
مغا٦ؼ الخإزحر اإلاخباص ،٫وطلٖ ٪لى الغٚم مً حٗضص ؤنىا ٝهظه اإلاجالـ الترابُت .وهى ما ًم ً٨ؤن وؿدكٟه بؿهىلت
٦بحرة باإلَالٕ ٖلى بٌٗ اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت اإلاخٗل٣ت بترُ٦بت هظه اإلاجالـ والتي هىعصها في بَاع الجضو ٫الخالي:

جماعة الرباط

جماعة المشور-

مجالس المقاطعات وعدد

عدد أعضاء مجلس

أعضائها

الجماعة

اليوسفية ()43

21

أكدال الرياض ()36

15

السويسي ()28

09

حسان ()38

17

يعقوب ادلنصور ()44

23

21

أعضاء بمجلس

بمجلس العمالة

 18مستشارا مشرتكا مع
)مجاعة الرباط)

الجهة

 6مستشارين

( )8نواب بردلانيٌن (°مجاعة

مشرتكٌن مع )مجاعة الرباط)
الرباط)

 3مستشاري

-

الرباط
المجموع

أعضاء

عدد النواب بالبرلمان

-

) مجاعة ادلشور)
681

81

46

51

( :°األعضاء الذين ذلم صفة عضو مبجلس الربدلان ،مبن فيهم عمدة ادلدينة)

حدول حىل جداخل الاهخداباث بين اإلاصخىياث الجماعيت وؤلاقليميت والجهىيت والىطىيت بجهت السباط شال القىيطسة

1

(مً اعداد الباحث)

ٞالخىاظض ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض ال ًسضم مؿإلت ججضًض الىسب ،بل ًسضم مهالح الىسب اإلاهُمىت وَٗغ٢ل
زضمت اإلاهلخت الٗامت لهالح ما هى شخص ي ،هدُجت الغٚبت في جد ٤ُ٣اإلاهالح اإلاخباصلت صازل صاثغة يُ٣ت.

 1تشكيلة رلالس اجلماعات الرتابية جبهة الرباط سال القنيطرة وفق نتائج االستققاقات االنتخابية  .2015ادلصدر :قسم اجلماعات احمللية بوالية جهة الرباط سال القنيطرة.
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وبظلٌٗ ،٪خبر ج٣لُو اإلاهام الاهخضابُت وبُٖاء ٧ل مهمت اهخضابُت م٩اهتها الغمؼٍت واإلاىيىُٖت بمشابت ال٣اٖضة
الؾخٗاصة ز٣ت اإلاىاَىحن في الهُئاث اإلاىخسبت وَىُا وجغابُا ،وٖبرها الؿماح للكباب واليؿاء بلٗب صوعهم وصوعهً في
ج٨غَـ هظه الش٣ت .وٍم ً٨ؤن وؿخض ٫بهظا الخهىمٖ ،لى الخمىلت ؤلاًجابُت التي ناخبذ ٖ٣لىت الاهخضاباث
الاهخسابُت بالخجغبت الٟغوؿُت؛ بط ؾاهم ؤلانالح ألازحر الظي ٢لو مً ْاهغة الجم٘ الاهخضابي مً زل ٤ججضًض
ملخىّ للىسب الؿُاؾُت ،والتي مً ؤهمها الغ ٘ٞمً وؿبت جمشُل اليؿاء بمسخل ٠اإلااؾؿاث الخمشُلُت ،الؾُما
الدكغَُٗت ،والتي بلٛذ وؿبا ُ٢اؾُت ٚحر مؿبى٢ت  .1وفي خالت الاؾدب٣اء ٖلى هٟـ اإلاىٓىمت اإلادٟؼة ٖلى الترا٦م
ؾدؿخمغ ٖغ٢لت ججضًض الُب٣ت الؿُاؾُت؛ ل٩ىن هظا الترا٦م ًُ٣ض جُىع الخىىَ٘ صازل اإلاجالـ الاهخسابُت وٍدض مً
جُٟٗل مبضؤ اإلاىانٟت .2
وبىاء ٖلُهً ،م ً٨ال٣ى ٫بإن الخمشُلُاث الترابُت باليؿبت للمؿاع الاهخسابي لٗضص مً الىسب باإلاٛغب ؤنبذ
صوعها قبُه بالضوع الظي جلٗبه الؼاهت في عٍايت ؤلٗاب ال٣ىي ال ًم ً٨ألي مغشح الٟ٣ؼ بلى ألاٖلى في ؾلم الخمشُلُاث
بضونها ،وٖلُه ٞةن الٟغنت الىخُضة ؤمام اليؿاء و٦ظا الكباب لخٗؼٍؼ جىاظضهم بهظه الهُئاث هي الخض مً الجم٘ بحن
الاهخضاباث .وهى ما ؤ٦ضه ؤخض الباخشحن الٟغوؿُحن الظي ؤٖخبر ؤن الخض مً ْاهغة الجم٘ هاجه ًاصي بلى ججضًض الُبُٗت
الؿُاؾُت والتي ؾخاصي خخما بلى حكبِب وجإهِض الخُاة الؿُاؾُت .3
وبظلٞ ٪إزغ التراظ٘ ًٖ ججمُ٘ اإلاهام الاهخضابُت بُض ٢لت ،وجىؾُ٘ صاثغة الخىافي بُنها ،ؾِؿهل ال مدا ٫حصجُ٘
الىسب الكابت واليكىٍت بؿالؾت ؤ٦بر صازل الًٟاء الؿُاس ي .وهى ما ؤ٦ضجه بٌٗ اإلا٣ترخاث الىاعصة في الخ٣غٍغ
ؤلازباعي اإلاٗض مً مجلـ الكٗب الٟغوس ي بسهىم مؿإلت جغا٦م الاهخضاباث؛ خُض ؤ٦ض اإلا٣ترح ؤهه إلاؿاٖضة اليؿاء
َ
لىلىط اإلاىانب الاهخضابُتٟ٨ً ،ي اوسخاب الظ٧ىع مً بٌٗ الاهخضاباث اإلاغا٦مت ،والتي ًم ً٨ؤن حكٛلها اإلاغؤة
بؿهىلت.4
خاجمت:

1

L’Assemblée nationale compte désormais 38,82% de femmes, le Sénat 32%, des pourcentages jamais atteints jusqu'ici. Pour plus
voir : Cumul des mandats: une pratique de plus en plus restreinte, article disponible sur le site :https://www.viepublique.fr/eclairage/19374-le-cumul-des-mandats-electoraux-une-pratique-de-plus-en-plus-restreinte
2
Rapport d’Information, Sénat n°365, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation (1) sur le
cumul des mandats, SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012, p :34
(مرجع مشار إليو يفJean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats » Revue de Droit Public, Numéro spécial,..op-cit, p :1559. :

3

عبد ادلنعم لزعر ،ظاىرة اجلمع بٌن ادلهام االنتدابية ،....مرجع سابق ،ص)215 :
Rapport d’Information, Op-cit, p :57

4
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بن الاجٟا ١خى ٫ؤهمُت بعؾاء ٢ىاٖض اإلاكغوُٖت وم٣ىماث الضولت الضًم٣غاَُت ال ٌٗني الدؿلُم بمماعؾتها
ٖلى ؤعى الىا ٘٢والؿماح للجمُ٘ بىلىط ًٞاء الؿُاؾت ويمان مؿاهمتهم في جضبحر الكإن الٗامٞ .ب٣ضع ما حؿمذ
آلُت الاهخساب و٢ىاٖض الاهخضاب بخٗؼٍؼ مبضؤ الخضاوٖ ٫لى الؿلُت ب٣ضع ما ًخم اؾخٗما ٫هظه آلالُاث الضًم٣غاَُت
إلٞغا ٙهظه اإلاباصت مً ٧ل مدخىي متى ٧اهذ ؾببا في خغمان الىسب الخ٣لُضًت مً مهالخها وؾُىتها ٖلى الخُاة
الؿُاؾُتٗٞ .لى الغٚم مً ا٢خىإ ظمُ٘ الٟٗالُاث والهُئاث الؿُاؾُت الخُت بمسخل ٠ألاهٓمت ب٣ىة اإلاُالب اإلاىاصًت
بًغوعة الدكبِب والخدضًض والخإهِضٞ ،ىٟـ الىسب الؿُاؾُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها جغظمت هظا الُمىح اإلاكغوٕ هي
مً ًخىلى ج٣لُو ولىظُت الىسب الهاٖضة الكابت واليؿاثُت.
وبٗض ؤن جُغ٢ىا بلى مضازل خ٩امت اإلاهام الاهخضابُت ويٗىا ٢اٖضة طهبُت تهض ٝبلى زل ٤الخىاػن بحن اإلاهمت
اإلاُلىب قٛلها وال٣ضعة ٖلى الخٟغٖ ٙبر قٛل ٧ل مىهب في الخضوص اإلاٗ٣ىلت اإلام ً٨مماعؾتها ٖلى ؤعى الىا .٘٢ومىه،
ٞالدكضًض في مؿإلت الخىافي وج٣لُو صاثغة الجم٘ بحن هظه اإلاهام وٞغى الٟ٨اءة وال٣ضعة ٖلى الخضبحر والخٟغ ٙفي هٓغها
هي اإلاضزل الخ٣ُ٣ي للؿماح لٟئاث الكباب واليؿاء بكٛل اإلاىانب واإلاؿاولُاث التي ْل ًغا٦مها الؿاؾت
الخ٣لُضًىن يضا في ٢ىاٖض الكغُٖتٗٞ .بر ٢غاءة بٌٗ الخجاعب والخُبُ٣اث الغاثضة صولُا جبحن لىا ٢ىة الاعجباٍ بحن
الىازب واإلاىخسب ونغامت اإلاىاػهت بحن اإلاىهب والٟ٨اءة؛ وهى ما ٌٗني ج٣غٍب هظه الٗال٢ت مً زال ٫الؿماح بجمُ٘
ٞئاث اإلاجخم٘ بإن ججض مداوعا مالثما و٢غٍبا مً اوكٛالها ،ولِـ مىخسبا ٢اعا ٌكٛل ؤ٦ثر مً مؿخىي جمشُلي جغابي
وَكخٛل ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض.
ٞالخالنت الىاضخت ل٩ل ما ؾب ،٤ؤن خ٩امت اإلاهام الاهخضابُت وٖ٣لىت قٛل مىانب اإلاؿاولُت هي اإلاضزل
الٟٗلي لهٗىص الٟئاث الُمىخت الكابت منها واليؿاثُت؛ ل٩ىنها جٓل الٟئاث ألا٦ثر صًىامُت في اإلاجخم٘ وألا٢غب
لخصخُذ هظه الىيُٗاث الٟغٍضة وبهها ٝمسخل ٠الٟئاث اإلاجخمُٗت اليكُُت.
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قائمت اإلاساحع:
الدشخىز والىصىص القاهىهيت:
 صؾخىع اإلامل٨ت اإلاٛغبُت الهاصع بمىظب اؾخٟخاء ٞاجذ ًىلُىػ ،2011ط.ع ٖضص  5952م٨غع بخاعٍش (ً 17ىهُى  ،)2011م.3600:
ْ هحر قغٍ ٠ع٢م  166-11-1ناصع في  24مً طي الٗ٣ضة  22( 1432ؤ٦خىبغ  )2011بدىُٟظ ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  11-29اإلاخٗل٤
باألخؼاب الؿُاؾُت .الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5989بخاعٍش  26طو الٗ٣ضة  24( 1432ؤ٦خىبغ  ،)2011م.5172 :
 ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  111.14اإلاخٗل ٤بالجهاث ،وال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  112.14اإلاخٗل ٤بالٗماالث وألا٢الُم ،وال٣اهىن
الخىُٓمي ع٢م  113.14اإلاخٗل ٤بالجماٖاث ،والهاصع بدىُٟظها ٖ-لى الخىالي -الٓهحر الكغٍ ٠ع٢م  ،1.15.83الٓهحر الكغٍ ٠ع٢م
 ،1.15.84الٓهحر الكغٍ ٠ع٢م  ،1.15.85بخاعٍش  20مً عمًان ً 7( 1436ىلُىػ  ،)2015ط.ع ٖضص  ،8380م 6585 :وما بٗضها.
 اإلاغاؾُم :ع٢م  ،2.16.493 ،2.16.494 ،2.16.495الهاصعة بخاعٍش  6ؤ٦خىبغ  2016واإلاخٗلٖ ٤لى الخىالي بخدضًض :قغوٍ مىذ
الخٗىًٍاث وم٣اصًغها لغثِـ مجلـ الجهت وهىابه و٧اجب اإلاجلـ وهاثبه وعئؾاء اللجان الضاثمت وهىابهم وعئؾاء الٟغ ،١وقغوٍ
مىذ الخٗىًٍاث وم٣اصًغها لغثِـ مجلـ الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم وهىابه و٧اجب اإلاجلـ وهاثبه وعئؾاء اللجان الضاثمت هىابهم ،وقغوٍ
مىذ الخٗىًٍاث وم٣اصًغها لغئؾاء مجالـ الجماٖاث واإلا٣اَٗاث وهىابهم و٦خاب مجالـ الجماٖاث واإلا٣اَٗاث وهىابهم وعئؾاء
اللجان الضاثمت وهىابهم .ط .ع ٖضص  ،6511بخاعٍش  24ؤ٦خىبغ .2016
اإلاقاالث العلميت:
 بصعَـ ل٨غٍني" ،ال٩ىَا وصوعها في جم٨حن اإلاغؤة " ،مجلت مؿال ،٪الٗضص 23ـ ،2013. 24مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء.
 الٗغبي وافي" ،م٣اعبت الىىٕ والخىمُت" ،ؾلؿلت اإلاٗغٞت للجمُ٘ ،الٗضص  ،35ميكىعاث عمؿِـ ،صظىبر 2008
 خلُمت ل٣غٍغإ ،الاهخساباث الجماُٖت باإلاٛغب :صعاؾت م٣اعهت بحن اؾخد٣ا٢اث  2009و  ،2015يمً مال ٠ظماعي "الاهخساباث
الجماُٖت٢ :غاءة مىيىٖاجُت في ا٢ترإ  04قدىبر  :2015الؿُا ،١الغهاهاث ،الىخاثج والضالالث" ،مجلت الً٣اء اإلاضوي -ؾلؿلت
صعاؾاث وؤبدار ،مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضًضة –الغباٍ ،الٗضص 2016- 12
ٖ بض الخمُض بً الخُاب ،بهخاط الىسب اإلادلُت وبٖاصة حكُ٨لها٢ :غاءة في الاهخساباث الغاب٘ قدىبر  ،2015يمً مال ٠ظماعي
بٗىىان" :الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت باإلاٛغب :م٣اعبت لٟهم الاهخساباث الجماُٖت والجهىٍت للغاب٘ مً قدىبر  ،" 2015ؾلؿلت ال٨خب
الجماُٖت -مغ٦ؼ مٛاعب–الغباٍ ،الُبٗت ألاولى 2016-
ٖ بض ؤلاله الغمؼي ،ؾاا ٫الخىمُت وم٣ىماث الاؾخ٣غاع الؿُاس ي في اإلاٛغب :م٣اعبت في ماهُت اإلااقغاث اإلاؿخ٣بلُت إلاكغوُٖت الىٓام
الؿُاس ي ،مجلت ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم ؤلاصاعٍت ،الٗضص الخاؾ٘ ،ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،ؤإلااهُا – بغلحن ٞبراًغ
2021
 مدمض يغٍ" ،٠ألاهٓمت الاهخسابُت :ؤي آلُاث لىنى ٫اليؿاء للىالًاث الاهخسابُت" ،ميكىعاث الجمُٗت الضًم٣غاَُت ليؿاء
اإلاٛغب2004 ،
 مهُٟى ٖبضي ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للكباب وبق٩الُت جدضًض الىسب في اإلاجخمٗاث ال٣بلُت صعاؾت مُضاهُت ،مجلت الٗلىم
الاظخماُٖت -اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ؤإلااهُا -بغلحن ،الٗضص  ،14ظىان 2020
ألاطسوحاث:
ٖ بض اإلاىٗم لؼٖغْ" ،اهغة الجم٘ بحن الاهخضاباث الاهخسابُت :صعاؾت في وا ٘٢اإلاماعؾت البرإلااهُت باإلاٛغب" ،ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه
٢اهىن ٖام٧ ،لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت-ا٦ضا ،٫ظامٗت مدمض الخامـ– الغباٍ ،الؿىت الضعاؾُت -2015
2016
٧ ىزغ ال٣بُلي" ،مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت اإلاٛغبُت" ،ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام ،ظامٗت الخؿً
الشاوي الضاع البًُاء 2020- 2019
الخقازيس واإلاركساث:
 ج٣غٍغ اإلاجلـ الىَني لخ٣ى ١ؤلاوؿان خى ٫الاهخساباث الجماُٖت والجهىٍت ًىم عاب٘ قدىبر  .2015واإلاخاح ٖبر اإلاى ٘٢الغؾمي:
http://www.maroc.ma/ar
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 خليد اإلاسابط.د

 دزاشت مقازهت:حكامت اإلاهام الاهخخابيت وججديد الىخب الصياشيت باإلاغسب

،ُت بكإن ؤلانالخاث الؿُاؾُت والاهخسابُت٦ضم والاقترا٣ والخ، وألانالت واإلاٗانغة، ٫ال٣ الاؾخ: ت ألخؼاب٦غة اإلاكتر٦ اإلاظ
.2020  ًىلُى23 : واإلايكىعة بخاعٍش،٘ الغؾمُت لألخؼاب اإلاٗىُت٢واإلاخاخت ٖبر اإلاىا
:اإلاساحع السقميت
:٘ ؤلازباعي٢ مخاح ٖبر اإلاى٫ا٣ م،غبٛ الىسب الخؼبُت وألاصاء البرإلااوي في اإلا،غٍني٨ بصعَـ ل
https://www.alkhaleej.ae
:٘ ؤلازباعي٢ ميكىع باإلاى٫ا٣ضعة وجمشُلُت اليؿاء في الؿُاؾت م٢ ُ٘ مكاعَ٘ لدصج٤ الضازلُت جُل،ُضٟ ؤخمض م
www.hespress.com
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
:ِ واإلاخاح ٖبر الغاب،امىؽ اإلاٗاوي٢ 
http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab
:ِ واإلاخاح ٖبر الغاب، لؿان الٗغب البً مىٓىع
: ٍ مخاح ٖبر الغبا٫ا٣ م،غبٛالُت ججضًض الىسب باإلا٩ بق،ًً مدمض ػًٍ الض
https://www.aljabriabed.net/n81_01zenaddine.(1).htm
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Elodie Guérin-Lavignotte & Eric Kerrouche, "Elus Locaux En Europe: Un Statut en
Mutation", la Documentation Française, Paris 2006
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Cumul des mandats: une pratique de plus en plus restreinte, article disponible
sur le site :https://www.vie-publique.fr/eclairage/19374-le-cumul-des-mandatselectoraux-une-pratique-de-plus-en-plus-restreinte
Rapport d’Information, Sénat n°365, fait au nom de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation (1) sur le cumul des mandats, Session
Ordinaire de 2011-2012
Les législatives, une étape pour le renouvellement des élites partisanes et la
promotion de l’action parlementaire, Maroc diplomatique, 29 septembre 2016.
Article disponible sur le lien : https://maroc-diplomatique.net/legislatives-etaperenouvellement-elites-partisanes-promotion-de-laction-parlementaire/
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َّ
َّ
ألاوروبية بين أزمة اليىرو وأزمة اللجىء
الهىية

ب .صارة الصمادي

ُّ
َّ
َّ
ألاوروبية بين أزمة اليىرو وأزمة اللجىء
الهىية
The European identity between the Euro and refugee crisis

ب .صارة الصمادي  -باحثة في مجال العلىم الضياصية جامعة دوصلدورف في أملانيا
امللخص :
ًإحي هزا البدث في لىء اهخماماث الباخثت في مجاٌ الّلىم العُاظُت وجدذًذا الذساظاث ألاوسوبُت ,وهى ًدىاوٌ جدلُال وهلاؼا مىظّا للدبُاث ألاوسوبُت
خىٌ مىلىُ الهىٍت ألاوسوبُت (اإلاخمثلت باالجداد ألاوسوبي)وجإزحر ألاصماث ِليها .وٍخق في الخدلُل ألاصمت الاكخفادًت وِلى وحه الخدذًذ ؤصمت الُىسو ,وؤصمت
الهجشة واللجىء .وما برا واهذ هزه ألاصماث اإلازوىسة جازش فِؽيل الهىٍت ِلى الفُّذ الذاخلي والخاسجي ,وهل خلا تهذد الىحىد الفّلي إلااظعاث الاجداد
ألاوسوبي؟
وحّىد ؤهمُت البدث في ؤهه ًدىاوٌ مىالُْ خعاظت ال صالذ ِلى ـفُذ ظاخً ,وحؽغل اهخماما هبحرا ِلى اإلاعخىي اإلادلي والّالمي .وىن البدث مىخىب
باللغت الّشبُت فهزا ًىعبه كذسا مً ألاهمُت ,لىلق ألادبُاث التي جىاكؾ مىالُْ الاجداد ألاوسوبي باللغت الّشبُتً .خممً هزا البدث ففلحن ازىحن ,ألاوٌ
ًدىاوٌ كماًا وؤصماث خىٌ مفهىم الهىٍت ألاوسوبُت والثاوي ًِ معخىٍاث الهىٍت في مىاحهت اإلاخغحراث.
الكلمات املفتاحية :الاجداد ألاوسوبي  ،الهىٍت  ،ألاصمت  ،الىخذة  ،دولت الشفاه  ،اللجىء  ،ؤصم الُىسو
Abstract
This research comes along with the researche rinterests in the field of political sciences and
specifically European studies, it deals with an extensive analysis and discussion of European
literature on the subject of identity European (represented by the European Union), and the impact
of crises on its identity.
The analysis is of the economic crisis, namely, the euro crisis, the migration crisis, and
asylum,whether these crises threaten the form of identity internally and externally, and do they
?really threaten the actual existence of EU institutions
The importance of this research is that it addresses sensitive topics and that are of great interest at
the local and global levels. The fact that the research is written in Arabic is a significant gain for the
lack of literature that discusses EU topics in Arabic.
Key words: European Union, identity, crisis, unity, welfare state, refugee, Euro crises
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مقدمة:
ِّ
َ
َّ
َّ
ألاوسوبُت مؽخم مً فىشة ؤوسوبا التي بلُذ باألظاط مجهىلت الخذود لفتراث وىٍلت .مً
الهىٍت
مفهىم
ً
اإلاخّاسف ِلُه َّ
ؼماالَّ ،
ّ
افُت جبذؤ مً اإلادُي الهادي ً
اإلاخىظي ً
ؤن ؤوسوبا الجغش َّ
ّ
غشبا والبدش
حىىبا
ولىً خذود
واإلاخجمذ
ِ
ِ
َ
ً
مبهمت اإلاّالم لفتراث مخالخلتَّ ،
ّ
ّ
ّ
واحخماعي وبىبُّت الخاٌ
وزلافي
جاسٍخي
الظُما ؤوسوبا همجخمْ
ؤوسوبا ؼشكا بلُذ
ً
اسجباوا ً
َّ
َّ
ّ
بكخفادي وظُاس ّيَّ .
وزُلا
ألاوسوبُت ًشجبي
الهىٍت
وٌل الىلْ ِلى هزا الخاٌ ختى ؤـبذ مفهىم
هىُان
ّ
بّملُاث َّ
َّ
ّ
بوؽاء
الاجفاكُاث واإلاّاهذاث بّذ الخشب الّاإلاُت الثاهُت وما جالها مً
الخيامل
ٍ
ألاوسوبي التي واهذ ِهخاج ِ
َ
ّ
َّ
جاسٍخُت َّ
َّ
ّ
ّ
جم اظلاوها ِلى
ألاوسوبي وما له مً ؤبّاد
ألاوسوبي .وٌهش هدُجت لزلً مفهىم الاهذماج
الاجداد
إلااظعاث ِ
َّ
َّ
الخإهُذ ِلى َّ
الىمى الاكلُمي للمجخمْ ودسحت جماظىه .وٍجذس َّ
ًخجلى في ُّ
الىابْ َّ
الخ ُّ
ؤن َّ
ِملُت جىخُذ اإلاجخمْ
لذمي الزي
جإزحرا ً
ألاوسوبي جماسط ً
ّ
ّ
ألاوسوبي بحن اإلاىاوىحن.
خاـا ِلى حؽىُل الىعي
ّ
ألاوسوبي اإلاجاٌ الِخباس َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
الجماُِت هياثً
الهىٍت
الاجداد
الهىٍت
معخلل بمّضٌ ًِ
لم جفسح فىشة ِ
ٍ
ََ ُ ّ
الذوٌ ألاخشي ،في خحن َّ
ؤِالم ُّ
ؤن ُ
َ
َّ
َّ
الاجداد ألا ّ
ألاوسبُت
الّ ْمالث
سوبي لم ًل ِ بشفّه
الفشدًت .فّلى ظبُل اإلاثاٌ؛ ِلم ِ
حعبب َج ْش ُن الخُاس ُّ
اهفهشث في بىجلت الُىسو .لىً في الىكذ هفعهَّ ،
للذوٌ باالهممام واهخلاء ما ًىاظبها مً

ّ
ّ
هٍشا ليىهه ً
اكخفادًا ؤهثر مىه ظُاس ّيّ .
ًّ
ألاوسوبي اإلايؽىدة ً
ّ
بن
هُاها
الاجداد
الاجفاكُاث ،في بلّاف مىكف هىٍذ ِ
ِ
ّ
الهىٍاث جخّاٌؾ في هُان ّ
مخّذد َّ
َّ
الهىٍت ِشكُاًّ
ٌ
ّ
ألاوسوبي  -وهى خالت خاـت –
الاجداد
مجاٌ اللخلاء ؤهىاُ مخخلفت مً
ِ
ِ
َّ
المُلت ،غحر َّ
لغىٍا مً مىٍىس الالهخماءاث َّ
وزلافُا ؤو ًّ
ًّ
ؤن ألامل وان باألظاط ؤن ال ًخّاسك رلً مْ الؽّىس باالهخماء
بلى َّ
جمّاث الىبري .لىً مارا ًِ َّ
َّ
َّ
َّ
الخ ُّ
والاحخماُِت؟ وملذاس ـمىدها في مىاحهت ألاصماث؟
الذولُت
ألاوسوبُت
الهىٍت

ّ
مً مىٍىس الّالكاث ُّ
اإلاخدفَ ( )conservatismبلى الىحىد في ؤواخش اللشن
الذولُت ،اهبثلذ هضِت الفىش
ِ
َّ
ّ
الثامً ِؽش ّ
َّ
العُاظُت للُبر ّ
َّ
َّ
للماظعاث
ألافملُت
اإلاخدفَ
الُحن ألاواثل .لزلً ٌّىي الفىش
هشد فّل ِلى اإلاؽاسَْ
ِ
ِ
ِ
الخىىس َّ
العُاظُت التي هخجذ ًِ َّ
الخذسٍجي ،والتي ّ
ججعذ الاظخلشاس والاظخمش َّ
َّ
اسٍت ًِ وشٍم الالتزام
واإلاماسظاث
ِ
ّ
ّ
َّ
اإلاخدفَ ِلى اإلاذي الىىٍلً ،
هبحرا في ؤوسوباَّ ،
دوسا ً
الخدذًاث التي
الظُما في ؤلاحابت ًِ
بالخلالُذ .كذ ًلّب الفىش
ِ
ِ
1
الهىٍت ألاوسوبُت وفىشة َّ
جفشلها الهجشة وؤصمت الُىسو ِلى َّ
الخيامل.
وعبي كابل للضٍادة ُّ
مً الىاحب الخزهحر َّ
ؤن مفهىم َّ
ً
ّ
والىلفان،
اهخماء؛ َّبهما هى مفهىم
الهىٍت باِخباسه
ص َّح َّ
جلشٍبا مىز ظبخمبر  ،8006بإصمت ؤو برا َ
جمش ً
فمْ ول ؤصمت جخإسجح اإلاؽاِش بحن هاكذ وداِم .فإوسوبا ُّ
الخّبحر بعلعلت
ُّ َّ
ً
الُىمُت بهذوء .فمً َّ
َّ
ؤخُاها اغفاٌ خلُلت َّؤهه وساء
العهل
ٌعخمش ظيانها في مماسظت خُاتهم
ؤصماث مخخالُت ،في خحن
جخّشك اإلافاـل التي جشبي اللاسة ً
اليىالِغ َّ
مّا لمغىه هبحرة.
الهىٍت بؽيل مىخٍم في ّ
الىلاؼاث خىٌ مىلىُ َّ
ًٍهش مىلىُ َّ
ّ
ألاوسوبي ،وبن وان رلً بذسحاث
الخيامل
ِ
َّ
مخفاوجت .وهما ؤؼاس (واسٌ دبلُى دوٍدؾ) في هزا اإلاجاٌَّ ،
بيل َّ
َّ
جخجلى ّ
كىة في ؤوكاث ألاصماث
الهىٍت
فةن مؽيلت
ِ
1

Ian, Traynor, The EU's weary travellers, UK: The Guardian. 2006.
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َّ
ً
َّ
َّ
الّامت ،جىحذ كىاِت
اظخيخاحا مفاده؛ َّؤهه في اإلاىاكؽاث
اإلاىظّت
والتهذًذاث اإلاتزاًذةً 1.مىىىا ؤن هجذ في ألادبُاث
َّ
ّ
َّ
ًمش بـ "ؤصمت َّ
ّ
ألاوسوبي ُّ
الهىٍت" .واسجبىذ هزه ألاصمت في اإلااض ي بإخذار
الاجداد
واضخت بإن ؤوسوبا ؤو بؽيل ؤهثر دكت ِ
ّ
ُّ
َّ
جاسخُت َّ
ّ
ألاوسوبي في ِامي 8002و ,8005وكذ ولْ ما جال رلً مً ؤصمت
لالجداد
مهمت؛ مثل
الخىظّاث اإلاخخالُت ِ
ُ
ً
اإلاالي الزي فخً بالُىهان بلى ّ
الذاثم ،بر ؼهذ ظىت َّ 8022
الشخاء َّ
الخخبي ّ
خذا لخلم َّ
خذ هبحر ,واخخخمذ
مىىلت الُىسو
ٍ
ّ
َّ
ّ
َّ
الاجداد
الىلي ًِ ِ
ؤصماجه بإصمت الالحئحن التي بلغذ رسوتها في ظىت  ،8023ووان كشاس اإلاملىت اإلاخدذة باالهففاٌ ِ
ّ
َّ
ألاوسوبي ً
اللؽت التي كعمذ ٌهش البّحرَّ ،
ّ
ّ
مّا.
الاجداد
ألاوسوبي
مما صاد في حّلُذ الفىسة وجىثُف المغي ِلى سوابي ِ
ّ
الهدؽاف اإلافحر الزي كذ ًيخٍش َّ
ألاوسوبي هىُان ّ
ّ
ّ
وبكلُمي وما
دولي
الاجداد
الهىٍت ألاوسوبُت اليامىت في ِ
ّ
َّ
جازش ِلى َّ
َّ
ًشافله مً ِملُاث جيامل ،سبما ًيىن مً اإلافُذ جلعُم ألاصماث بلى اللبىاث
هىٍخه ،ؤو برا ما
ألاظاظُت التي ِ
ّ
َّ
َّ
ُّ
َّ
ّ
ظِخم مىاكؽخه
الفّلي .هزا ما
جازش ِلى وحىده
ؤسدها الزهاب بلى ما هى ؤبّذ مً رلً؛ اللبىاث
ألاظاظُت التي ِ
ومداولت جفعحره في هزا البدث.
ًىلعم هزا البدث بلى ففلحن؛ َّ
ألاوٌ منهما ًىاكؾ اللماًا التي جدىم خىٌ مفهىم َّ
َّ
ألاوسوبُت مً
الهىٍت
ُّ
ّ
مخمثلت في ؤصمت الُىسو بلى ؤصمت هجشة الّمل َّ
والخاسحُت ً
َّ
َّ
ؤًما والتي جخجلى في ؤصمت اللجىء.
الذاخلُت
ؤصماث
اكخفادًت ِ
َّ
في خحن َّ
ًمم ؤسبّت ؤبىاب هي اظلاواث للصماث اإلازوىسة فُما ظبم ِلى مالمذ َّ
َّ
الثاوي ُّ
ألاوسوبُت؛
الهىٍت
ؤن الففل

َّ
ظُخخم هزا البدث بخالـت الخدلُالث َّ
ُّ
والؽّبُت .وؤخحرا ُ
والىخاثج.
الذولُت والاحخماُِت
َّ
أهمية البحث:
ُّ
ّ
ّ ُ
َّ
َّ
ّ
ألاوسوبُت ِلى وحه الخفىؿ،
والهىٍت
ألاوسوبي
الاجداد
بن هلق ألابدار باللغت الّشبُت خىٌ مىالُْ ِ
ُّ
َّ ً
ً
ً
ؤهمُخه؛ فهى ّ
ُ
َّ
َّ
الّشبُت جدلُال ألدبُاث
ًلذم باللغت
خفىـُت ومحزة .ومً هزا اإلاىىلم جىمً
ىعب هزا البدث
ِ
ً ِ
ُّ
ّ
ً
واللجىء ،وجإزحرهما ِلى َّ
َّ
َّ
َّ
ؤوسوبُت جىاكؾ ّ
ًمثلها
الهىٍت
مىلىُِت هال مً ؤصمت الُىسو وؤصمت الهجشة
وبيل
ألاوسوبُت التي ِ
ِ
ّ
ُّ
ّ
مفذسا َّ
ّ
ّ
َّ
ً
باالوالُ ِلى هزا اإلاىلىُ .وما
الّشبُت
للىاولحن باللغت
ألاوسوبي .وبزلً ٌُّخبر هزا البدث
ؤلاجداد
واإلاهخمحن ِ
ِ
ِ
ً
ّ
ُّ
ّ
ًمحز هزا البدث ً
ّ
ًّ
جخفذس ؤحىذاث الخيىماث
حضثُا ألصمت اللجىء في ؤوسوبا ،التي ما اهفىذ
ؤًما َّؤهه ٌُّخبر جىزُلا
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الخدلُلُت لهزا البدث ،ظىف جيىن
الّاإلاُت .وبالخالي فةن الىخاثج والاظخيباواث
ألاوسوبُت وجدخىش اهخمام الصخف
ً
ً
َّ
َّ
ُّ
ؤظاظُت ّ
جخخق في هزا اإلاجاٌ.
اإلاعخلبلُت التي ظىف
ليل ألادبُاث وألابدار
مشحّا ولبىت
الخلا
ِ
َّ
َّ
وإشكاليته:
فرضية البحث

الفشلُت اللاثلت َّ
َّ
َّ
َّ
ٌّ
بالهىٍت
ظلبي ِلى ؤلاخعاط
ألاوسوبُت لها جإزحر
بإن ألاصماث
هزا البدث كاثم ِلى
َّ
للوسوبُحن ،هما ؤن لها ً
ّ
ألاوسوبي والاسجباه اإلاّىى ّي َّ
َّ
ًّ
َّ
ؤًما ً
ّ
بهىٍت
ِىعُا ِلى فىشة الاهذماج
جإزحرا
والجماُِت
الفشدًت
ِ
ِ
ِ
ُّ
اإلاادي َّ
ُ
َّ
ّ
ّ
فخىمً في جإزحر ؤصمت الُىسو وؤصمت
اؼيالُت البدث
إلااظعاجهّ .ؤما
ألاوسوبي ،ألامش الزي كاد بلى الخفىً
الاجداد
ِ
ِ
ّ
الّلمي إلافهىم َّ
ألاوسوبُت .ومً المشوس ّي ههىا ؤلاؼاسة بلى ُّ
الهجشة ِلى َّ
َّ
ّ
الهىٍت في
اإلاخّللت باالظخخذام
الفّىباث
الهىٍت
ِ
ِ
ِ
Karl, deutsch, The analysis of international relations,USA:Prentice-Hall,1968 p14,16.
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ظُاق ّ
ألاوسوبُتَّ ،
ألاوسوبُت راجه ٌّخبر ً
ألن مفهىم َّ
َّ
َّ
ِاما للغاًت وغحر دكُم بما ًىفي ،وال ٌعمذ ً
داثما
الهىٍت
الذساظاث
ِ
اإلاهمت بؽيل مىاظب .هاهًُ ًِ َّ
ًّ
َّ
اللمُت َّ
وعبُا،
ؤن الخىك في جدلُل كماًا خذًثت
بةبشاص ِذد مً حىاهب هزه
َّ
ًجّل الباخث ًخفادم مْ كلت اإلافادس اإلاىزىكت وجماسب آلاساء خىلها.
هدف البحث:
َّ
َّ
الفشلُت ؤِاله للىلاػ ومشافلتها بخدلُل للدبُاث
بن الهذف ألاظاس َّي مً هزا البدث هى وشح
ألاوسوبُت التي جذوس خىلها ،هما َّؤهىا ظىداوٌ ؤًما الىـىٌ لفهم واضح للمفحر الزي كذ ًيخٍش َّ
َّ
َّ
ألاوسوبُت
الهىٍت
ّ
وظىازث هزا البدث ً
اليامىت في ؤلاجداد ألاوسو ّبي؛ ورلً بّذ ُّ
ؤًما بإهذاف
حّشلها ِلى مذاس ؤِىام ألصماث مخخالُت.
ً
حعلُىا للمىء ِلى ؤصماث جدمل ً
فشُِت جإحي في مجملها همداولت لخلذًم وشح وـفي إلافهىم َّ
َّ
َّ
وابّا
ألاوسوبُت ،و
الهىٍت
ٍ
ٍ
ً
َّ
ّ
ّ
والّالمي.
ألاوسوبي
ألاهمُت ِلى الفُّذ
خعاظا وفي غاًت
ِ
ِ
منهج البحث:
ُّ
َّ
ُّ
ّ
ظِخم ؤلاظخّاهت باإلاىهج
اإلاشحىة مً هزا البدث
للخمىً مً الىـىٌ للىخاثج
الىـفي؛ خُث ظىلىم
ِ
بخدذًذ ؤوحه ألاصماث التي هي مىلىُ البدث ،وحمْ ؤهبر كذس ممىً مً البُاهاث واإلاّلىماث ِنها .وظيعخّحن ؤًما
ظِخم جدلُل فشلُاث البدث مً خالٌ جلذًم ؼشوح لها وؤظئلت ِنهاَّ ،
ُّ
ّ
زم اخخباسها .وفي لىء
الخدلُلي؛ خُث
باإلاىهج
ِ
ّ
ُّ َّ
َّ
َّ
ّ
الاجداد
رلً
ألاوسوبُت
الهىٍت
ألاوسوبي ،وبظلاه آزاسها ِلى
ظِخم الخّمم في دساظت ألاصماث التي حّاكبذ ِلى ِ
ِ
للخفىٌ ِلى خالـت دكُلت ّ
َّ
جلذم جخمُىاث ّ
الفشلُت واظخخالؿ الىخاثج واللشاثً.
لخل
ِ
ِ
الفترة َّ
الس َّ
منية:
َّ
ًخمثل ؤلاواس َّ
َّ
ألهمُت هزه الفترة
الضمني للبدث في الفترة الفاـلت بحن ظىت  8002وظىت  ,8024ورلً
ّ
ً
ّ
واإلاخمثلت في ؤصمت الُىسو وؤصمت الهجشة؛ وهى ما
ؤلاجداد ألاوسوبي ؤهثر ؤصماجه حذال،
ِ
باليعبت بلى البدث ،بر ؼهذ فيها ِ
ّ
ًىمذ البدث إلاىاكؽخه .لزلً ظدىىلم الفترة َّ
بذءا مً ُّ
الضمىُت للذساظت ً
الاجداد ألاوسوبي واهممام دوٌ ؼشق
جىظّاث ِ
ُّ
ً
وـىال بلى ظىت ُّ 8024
َّ
ألاوسوبُت.
وجإجج ؤصمت اللجىء ِلى ألاساض ي
اوسوبا ظىت  ،8002مشوسا بعىت  8006وؤصمت الُىسو,
َّ
َّ
ثاريخية :
خلفية
الخىىساث َّ
كاسة حؽهذ الىثحر مً َّ
ؤوسوبا  -وبن اخخلفذ ألادبُاث ِلى حّشٍفها -واهذ وال جضاٌ َّ
والخغحراث
ً
مشث مً مجمىِت مً اإلامالً مترامُت ألاوشاف بلى دوٍالث َّ
خافال؛ بر َّ
مخدذة
ِلى وافت ألاـّذة ،وكذ وان جاسٍخها

َ
ول رلً مؽشوِها في َّ
الخ ُّ
َّ
اللىمُت في اللشن العابْ ِؽش ،وكذ ـاخب َّ
ىظْ الىبحر الزي
َبشص مّها مفهىم الذولت
َّ ً
َّ
َّ
َّ
خللخه باظخخذام َّ
اكخفادًت ،معخغلت في رلً زشواث اللاساث ألاخشي بىشٍلت
الّعىشٍت للىـىٌ ألهذاف
اللىة
َّ
ؤظباب الهذالُ خشبحن ِاإلاُخحن واسزِخحن ،وان لهما ٍُِم ألازش
وخؽُت .وكذ وان لهزا الخىافغ الاظخّماسي ما وان مً
ٍ
ّ
ِلى ؤوسوبا ،بر اهخهى بها اإلاىاف في ظىت  2723وكذ َّ
والاجداد
حّشلذ لالخخالٌ مً كبل الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ِ
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َّ
العىفُتي ،لُنهاس بزش رلً ّ
ً
َّ
ّ
ُّ
ّ
الىٍام الاظخّماسي
ومّىىٍت،
سوخُت
دافّا ؼّىبه بلى ؤصمت
ألاوسوبي وٍخدىم اكخفاده،
ِ
ِ
ّ
ًّ
الثلت ُّ
بالىخب.
مّضصا لذيها ؼّىس اوّذام ِ
ِ
ٌ
َّ
دفت ألاولىٍاث؛ خُث َّ
جدىلذ ؤوسوبا مً مجمىِت دو ٌٍ َّ
ٌ
حعببذ
وحغُحر في
وللذ جال رلً مشخلت مً الخّافي
ً ً
َّ
في مزابذ َّ
دمىٍت خىٌ الّالم بلى دو ٌٍ جشمض للذًملش َّ
ّ
والخشٍاث
مشحّا ؤوال لخلىق ؤلاوعان
والخشٍت بل وـاسث
اوُت
ِ
َّ
ؼيلذ ً
كىمي بدذود مفخىخت ُ
وِ ْم َلت ُم َّ
َّ
ّ
ىخذة وظىق
هُاها فىق
عُاظُت .وكذ رهبذ بلى ما هى ؤبّذ مً رلً خحن
ال
ّ
بكخفادي مؽترن.
ّ
َّ
ألاوسوبي ًخىى خىىاجه ألاولى؛ َّ
ّ
خلُلُت
ختى جىالذ ِلُه ألاصماث التي واهذ اخخباساث
الاجداد
ولم ًلبث ِ
َّ
الّاإلاُت ،والتي واهذ َّؤوٌ مىّىف ّ
َّ
الؽاب؛ هإصمت الُىسو وألاصمت َّ
ّ
وخلُلي في وشٍم
اإلاالُت
إلاذي ـالبت هزا الىُان
خاد
ٍ
ٍ
َّ
َّ
وعبُا ًِ ملاِذ اللُادة ُّ
ًّ
الذ َّ
ًّ
ّ
ولُت،
بكخفادًا ،بل ودفّها للتراحْ
ألاوسوبي .ألامش الزي صِضُ ـىسة ؤوسوبا
الخيامل
ُّ
َّ
الذولُت.
للخّذ َّدًت
ُمفسخت اإلاجاٌ

ً
ً
َّ
ًّ
اث جذِم مفالخها
اظخّماسٍا مخأهال؛
خحن خشحذ ؤوسوبا مً معخّمشاتها جشهذ وساءها بسزا
دهخاجىسٍ ٍ
َّ
َّ
كاستها َّ
َّ
َّ
وجخىخذ في َّ
الؽشق
الفغحرة ،في خحن واهذ ُدوٍالث
والعُاظُت .واوّىفذ بر ران ِلى هفعها جخّافى
الاكخفادًت
َّ
بالتزامً مْ ّ
ألاوظي وبفشٍلُا حّاوي مً ؤؼياٌ ِذم الاظخلشاس .فاالخخلان ّ
َّ
جشدي ألاولاُ
الخشٍاث
العُاس ي وهبذ
ِ
ِ
َّ ُّ
ُ
ّ
ت؛ولها ؤظباب َّؤدث لخفجحر ما ُِشف َّ
آالف والبي
بالشبُْ
اإلاِّؽُ
الّشبي في ؤواخش ظىت  ،8020والزي هخج ِىه صخف ِ
ُّ
َّ
َ َ
وحىا هدى َّ
وبشا ًّ
اللجىء ً
بدشا ًّ
اللاسة البُماء ،التي باجذ ؤسك الخشٍَّاث وسغ ِذ الخُاة .ألامش الزي ؼيل ؤداة لغي
حذًذة َوج ّ
دذ ًمْ معخلبل َّ
َّ
َّ
إلادً.
والهىٍت
الخيامل
ٍ
ألاوسوبُت ِلى ا ِ
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َّ
الهىية ألاور َّ
وبية
أوال :قضايا وأزمات حىل مفهىم
 .1بىادر َّ
َّ
ألاوروبية
الهىية
ّ
ّ
َّ
َّ
َّ
للهىٍت؛ ِلى ظبُل اإلاثاٌ مىدها (صَغىمىهذ بىمان)
ألاظاظُت
ألاهمُت
اإلاالفحن ِلى
ِ
ًاهذ الّذًذ مً ِ
ً
ً
َّ
ً
َّ
َّ
ّ
الّاإلاُت ،بر هخب في
البؽشٍت والاِتراف بها هإخذ الاخخُاحاث
الهشمي لالخخُاحاث
مياهت ِالُت حذا في الدعلعل
ملالخه "ًبذو َّ
ؤن َّ
َّ
الّاإلاُت".1
الهىٍت هي واخذة مً ؤهثر الاخخُاحاث البؽشٍَّت
َّ
َّ
ً
بن البدث في َّ
ًخىلب في ول َّ
جىلُدا للىىاق الزي ظيعخخذم فُه هزا اإلافهىم .هما ًجب
مشة
الهىٍت
َّ
ُّ
َّ
الجماُِت .خُث َّ
بالهىٍت َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
الؽّىس
اإلاخىشفت التي
ًخإجج
والهىٍت
الفشدًت
الخمُحز بحن الهىٍت
بلىة ؤهبر في اإلاىاكف
ِ
يهذد الاظخلشاس وما ٌعخىحب ّ
والخمُحز بحن ما ّ
الخمُحز بحن "الفشد" و "الغشباء"  -هدً وهمَّ -
حعخىحب َّ
الذفاُ.
ِ
ِ
جخغحر بمشوس الىكذ جدذ جإزحر ؤصماث الخُاة .هما ّ
للهىٍتَّ ،
ألنها َّ
نهاجي َّ
ال ًمىً الىـىٌ بلى ؼيل ّ
ًادي
ِ
ُّ
نهاثُتَّ ،
الؽّىس اإلايؽىد باألمً في الىاكْ اإلادُي .ومْ رلً فهزا ال ٌّني اظخلشاسها في خالت ّ
جىوُذ َّ
ولىىىا
الهىٍت بلى
ّ
الاحخماُِت َّ
والخماًض بحن َّ
ِملُت الفشاُ اإلاعخمشَّ ،
َّ
َّ
والخىلّاث
الخىكّاث
هاهذ خمىسها باظخمشاس في خمم
ِ
َّ
2
َّ
ّ
الفشدي ِلى اإلاجمىِت.
الفشدًت .وبالخالي ًمىً جىبُم الشئٍت التي ٌعخخذمها ِلم الىفغ
َّ ُ
ُ
َّ
الهىٍت جيبّث لغشك بوؽاء مجمىِاث َّ
َّ
مُّىت
ؤن وشق جلذًم
الخجشٍبُت،
جٍهش دساظاث اإلالاسهت
ظُاظُت َّ
للهىٍتَّ 8
مدذدة3.مً حهت ؤخشي ٌعشد (بىٌ سٍيىس) حاهبحن مخخلفحن َّ
َّ
الهىٍت الثابخت
وجيؽُىها لخىفُز ؤهذاف
غحر زابختَّ ،بال َّ
اإلاخغحرة4.فشغم َّ
ّ
ؤن َّ
َّ
ؤن بةمياهىا ؤلاظلاه
الهىٍاث
وجمُحزها ًِ الهىٍت
الجماُِت ؤو الاهخماءاث الىاظّت ُ ٍ
ِ
الخدىٌ َّ
ُّ
َّ
حماُِت وحعدىذ بلى الخلاثم التي ُّ
ًمش بها ألافشاد .هما ؤنها حعهم
الذاثمَّ ،بنها جيخج ًِ ججاسب
ِليها في ِملُت
َّ
في حّضٍض هزه َّ
َّ
الهىٍاث الجماُِت دون بغفاٌ َّ
اسٍتها ،لزلً ًيبغي الىٍش في َّ
الجماُِت واظخمش َّ
الفشدًت.
الهىٍت
الخفعحراث
ً
لم ًىً حّبحر َّ
َّ
ألاوسوبُت مشادفا للخيامل كبل مىلْ الثماهُيُاث والدعُّيُاث مً اللشن اإلااض ي.
الهىٍت
ُ
ألاوسوبُت .في خحن َّ
َّ
َّ
َّ
ألاوسوبُت بشصث
الهىٍت
ؤن
كبل رلً واهذ مّاوي هزا اإلافهىم جىشح جدذ ؼّاس فىشة الىخذة
سثِعُت في دساظاث َّ
َّ
َّ
ّ
ألاوسوبي بّذ بِادة جىخُذ ؤإلااهُا وهى ما ُِشف بـ "خشٍف ألامم ."67 ،
الخيامل
كمُت
باِخباسها
ً
ظشِذ نهاًت الخشب الباسدة ظىت  2770في وجحرة َّ
ألاوسوبُتَّ ،
َّ
ِالوة ِلى رلً َّ
وؤدث بلى بوؽاء
الخغحراث في اإلاجخمّاث
1

‘’Identity seems to be one of the most universal humanneeds.’’ Bauman, Zygmunt, Blood and Identity Soil, vol. 40, nr 4,
UK: The Sociological Review, 1992, p679.
2
Bernd, simon, Identity in modern society: a social psychological perspective, UK, Oxford, 2004, p54.
3
Martin, sökefeld, Debating self, identity, and culture in anthropology, vol. 40, no. 4. USA: University of Chicago Press
Journals, 1999,p4.
4
Paul, ricoeur, Narrative identity, vol. 35 no 1, USA:Philosophy Today, 1991, p73-74.
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ُ
ً
ّ
َّ
َّ
َّ
ُّ
الاجداد ألاوسوبي ،هما َّ
ألاولىٍت ،هدُجت
(الهىٍت) بلى اللماًا كُذ اإلاىاكؽت ُومىدذ
وجمذ بلافت
العىق اإلاىخذة وبوؽاء ِ
لخىفُز ؤخيام مّاهذة ماظترًخذ في ظىت .2771

1

ّ
العخِىُاث ؤو
ال ًمىً ججاهل باوىسة اإلاداوالث لبّث هزا اإلاؽشوُ؛ هعُاظاث الججراٌ دٌغىٌ في
ِ
ّ
َّ ّ
الدعُّيُاثَّ ،بال َّ
ألاوسوبي همشخلت َّ
َّ
ّ
نهاثُت مً
الاجداد
ؤن الافخلاس بلى ؤلاسادة
العُاظُت لخىفُز خىت ِ
ماسغشٍذ جاحؽش في ِ
َّ
الترهحز َ
َّ
الخيامل ،حّل َّ
الاكخفادًت للمؽشوُ ألاوس ّ
وبي اللاثم ِلى ؤظغ مىىلُت وـلبت.3,2
ًىف ُّب ِلى الىبُّت

َّ
وان وشح ّ
مخىكّت ِلى َّ
الىلاػ خىٌ حؽىُل َّ
َّ
الخيامل الاكخفادي ،والتي وان
ألاوسوبُت رو فىاثذ
الهىٍت
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
مً اإلافترك ؤن جفض ي ِلى اإلاذي البُّذ بلى الخيؽئت الاحخماُِت للوسوبُحن وبالخالي بلى الخماظً ّ
العُاس ي والثلافي،
ِ
ًخم َّ
ورلً بفمل جإزحراتها غحر اإلاباؼشة .غحر َّؤهه مً الجذًش بالزهش َّ
ؤن الّملُخحن ألاخحرجحن ُّ
الخّامل مّهما ِلى َّؤنهما
ّ
الخدلُم الفّلي,4في خحن َّ
ؤبّذ ما ًيىن ًِ َّ
َّ
الاجداد ألاوسوبي جىذسج لمً هىاق واظْ إلافهىم
ؤن مؽيلت
ؼشُِت ِ
َّ
َّ
ألاوسوبُت .5
الهىٍت

هما رهشها ً
ُ
فعش ج ً
ظابلاَّ ،
َّ
بّا إلاعخىٍاث هثحرة ،وهما ًمىً ؤن
الهىٍت
ألاوسوبُت مفىلح ًمىً ؤن ًاخز وٍ َّ ِ
ّ
ًخمْ للّذًذ مً َّ
َّ
الخفعحراث ،وؤن َّ
ّ
ألاوسوبي َّ
الشظمُت .6فالىزُلت
الاجداد
ًخىىس وٍخغحر ؼيله .وهى ما ًىّىغ في وزاثم ِ

ألاوسوبُت هي بِالن َّ
الشثِعُت التي جدىاوٌ كماًا َّ
ألاوسوبُت الزي َّ
َّ
َّ
َّ
جم اِخماده خالٌ الاحخماُ في
الهىٍت
الهىٍت
فالىزُلت
جم َّ
الذاخلُت َّ
ألاوسوبُت َّ
َّ
الخإهُذ ِلى َّ
ألاوسوبي في وىبنهاغً ظىت 2751؛7خُث َّ
ّ
والذوس الىٌُفي
ؤهمُت الىخذة
اإلاجلغ
اوُت َّ
ألاوسوبُت ً
الاكخفادًتًٍ .هش مفهىم َّ
َّ
ألوسوبا همشهض معاوٌ ًِ َّ
َّ
العالم الّالمي والذًملش َّ
ؤًما في
الهىٍت
والخىمُت
َّ
َّ
وألامىُت اإلاؽترهت .8وفي الخلُلت ،وان الترهحز الشثِس ي ظىت 2778
الخاسحُت
مّاهذة ماظترًخذ ،في ظُاق العُاظت
َّ
الىابْ ّ
داثما ِلى الخاحت اإلاُ َّ
ُم َ
الذولي َّ
للهىٍت ألا َّ
ىف ًّبا ً
وسوبُت.
لخت َّلخإهُذ
َّ ً
ألاوسوبُت َّ
في ظىت َّ ، 2773
َّ
معىد َة مُثاق َّ
ؤِذث اإلاُ َّ
َّ
َّ
فى َّ
مىحهت بلى
ألاوسوبُت ،التي واهذ
الهىٍت
وكذمذ
لُت
َّ
َّ
َّ
والاحخماُِت .وان اللفذ مً
والاكخفادًت
العُاظُت
ؤوسوبا مً مىٍىس مفحرها و ِك َُ ِمها ومعخىٍاث اإلاِّؽت واإلاجاالث

1

Jeffrey, nderson, J, The state of the (European) Union: from the single market to Maastricht, from singular events to general
theories, Vo.47, UK: World Politics, 1995, p40.
2
Bo, Stråth, A European identity to the historical limits of a concept, vol. 5, no. 4, UK: European Journal of Social Theory,
2002, p 27.
3
Lauren M., Mclaren, Opposition to European integration and fear of loss of national identity: Debunking a basic assumption
regarding hostility to the integration project, vol. 43, no 6. European Journal of Political Research, 2004, p13.
4
Gerard, Delanty & Chris, Rumford, Rethinking Europe: Social theory and the implications of Europeanization. London:
2005, p58.Routledge
5
Viktoria, kaina & Ireneusz, karolewski, EU governance and European identity, vol. 4, no. 2. Living Reviews in European
Governance, 2009, p27,28.
6
Ruth, wodak, National and Transnational Identities: European and Other Identities constructed in Interviews with EU, USA:
USA: Rowman & Littlefield, 2004, p 90, 95.
7
Maria, Găinar, The Declaration on the European identity: the claim for a ‘European Europe’ in the face of the world,
Brussels: European constitutionalism: historical and contemporary perspectives, 2014, p 33,35
8
The Treaty of the European Union, signed in Maastricht on February 7, 1992, Article B.
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ُّ
الؽّىس بالفخش لذي اإلاىاوىحن َّ
الىاجج ًِ خلُلت "وىنهم ؤوسوبُحن" .21وفي ظىت
هزه الىزُلت بزاسة هلاػ ِام وصٍادة
َّ
ّ
كمُت َّ
َّ
َّ
ّ
ٌ ، 8005هشث وزُلت ؤخشي وهي "بِالن ؤودًني" الزي ًدىاوٌ
ألاوسوبي،
الاجداد
الهىٍت الثلافُت
ألاكلُمُت في ِ
ُّ
َّ
الخىجشاث بُنهم َّ
جذفم اإلاهاحشًٍ) ،والخاحت بلى جخفُف َّ
َّ
والخ ُّ
َّ
الىاججت ًِ
(الظُما
ّذ َّدًت الثلافُت ،والهجشة بؽيل ِام
وبُّتهم غحر اإلاخجاوعت.

3

ّ
وجم حّشٍف مفهىم َّ
مدؽىًَّ .
َِ ْبر ووىُت ،بلبىٌ
الهىٍت
ِ
َّ
الؽشُِت ولمان َّ
الذِم إلاؽشوُ ؤوسوبا
بلى بلفاء

ومْ رلً ،كىبلذ ُّ
الجهىد اإلابزولت إلوؽاء َّ
هىٍت
َّ
ألاوسوبُت ِلى َّؤهه "سابي ظُاس ٌّي" يهذف بؽيل ؤظاس ّي
َّ
ّ
اإلاىخذة4،ولىً ً
َّ
َّ
اإلاتهؽمت وللدؽىًُ في ؤوسوبا بّذ ؤصماث الاظخّماس والخشوب .وبغن
لللىمُت
ؤًما ِلى َّؤهه ِالج
ِ
ُ
ُ
َّ
َّ
الهىٍت ِلى َّؤهه ِالج إلاؽيلت "العجض الذًملش ّ
اوي" التي ازحرث ؤهثر فإهثر
الىٍش ًِ رلً ،هٍش بلى جىىٍش مفهىم
َّ
َّ
ؤوسوبُت.5,6
جىلُدُت
وجفاكمذ بعبب ِذم وحىد ِشوك
 .2أزمة منطقة اليىرو وألازمة َّ
املالية
ّ
ُ
لالجداد ألاوسوبي غحر مخيافئ مً خُث العُاظاث الاكخفادًت للذوٌ ألاِماء؛
ٌّخبر الخيىًٍ ألاظاس ي ِ
ً
ً
ّ
ّ
َّ
ً
الاجداد العُاس ّي
اكخفادًا
التي خاولذ بذوسها ؤن جخيامل
وحؽيل ظُاظت هلذًت فىق ووىُت .لىً بالخىاصي مْ هزا ِ
ِ
ُ
ّ
َّ
ألاوسوبي حّمل بمعاهماث ُّ
الىلذي لم ُجيص ئ ُّ
ً
مالُا ،فمحز َّ
اجدادا ًّ
ّ
الذوٌ
الذوٌ ألاِماء التي جلخىْ بيعب
الاجداد
اهُت ِ
َّ
ّ
7
لئُلت مً َّ
الىاجج ّ ُّ
ّ
ألاوسوبي -
الاجداد
اإلادلي للذوٌ .مً اإلامىً اللىٌ ؤن ـفت "ؤوسوبا مخفاوجت اليعم" اهخللذ بلى ِ
ِ
اإلااظعت ُّ
وعبُا -بعبب اخخالف ال َّشفاهُت وفشؿ الّمل بحن ُّ
الذوٌ ّ
الزي مً اإلافترك ؤن ًيىن في وعم واخذ ًّ
والذوٌ
ِ
ً
ُ َ
ّ
ّ
ألاوسوبي.
لالجداد
اإلاىم َّمت خذًثا ِ
ؼً َّ
ال َّ
َّ
ؤن ِىاكب ألاصمت َّ
الّاإلاُت التي بذؤث جٍهش ؤِشالها في ظىت  ،8006والتي واهذ في البذاًت
اإلاالُت
ً
َّ
اإلافشفُت في ؤمشٍيا ،كذ احخاخذ ِلى غشاس جإزحر الذومُىى ؤصمت ُّ
هدُجت َّ
َّ
الذًىن
اإلامخذة ِنها في حمُْ ؤهداء
زاهىٍت للصمت
ُّ
ً
َّ
ؤوسوبا ،هما ظاسث ً
جدذًاث
حىبا بلى حىب مْ ألاصمت التي واهذ بالفّل دفُىت في مىىلت الُىسو .ولها ِىامل خللذ
ً
وحعببذ ألاصمت في ِذد مً َّ
خىحرة للىخذة َّ
َّ
ّ
الخّلُذاث لالجداد ألاوسوبي؛ فإزاسث خالت مً
ألاوسوبي ،هما
والخمامً
1

Bulcsu, Bognár, Zsolt, Almási, Transfigurations of the European Identity, Newcastle. 2014, p37.
European Commission, Charter of European identity, Brussels, 1995.
3
Ivic, Sanja, The Assembly of European Regions Udine Declaration: Contradictory approaches to European and regional
identities, European Urban and Regional Studies, vol. 17, no. 4. 2010 p5,7.
4
Richard K., Herrmann, Marylinn B, Brewer, Identities andinstitutions: Becoming European in the EU, Transnational
identities: becoming European in the EU, USA: Latham & Watkins 2004, p34.
5
Craig, calhoun, The democratic integration of Europe: interests, identity, and the public sphere, Baltimore: eurozone. 2003,
p10
6
Michael, Bruter, The difficult emergence of a European people, European disunion: between sovereignty and solidarity,
London, 2012, p13.
7
europa.eu, Glossary of summarieshttps://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/multispeed_europe.html
"أوروبا متعددة السرعات" هو مصطلح يستخدم لوصف فكرة طريقة التكامل المتمايز ,حيث يتم السعي وراء األهداف المشتركة من قبل مجموعة من دول االتحاد
األوروبي القادرة والراغبة في التقدم ،وهذا يعني ضمنيًا أن اآلخرين سيتبعون الح ًقا .
2
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َ ّ
َّ
الاجداد .2,1
ِذم سلا و خفضث مّاسلت ِ
ً
ّ
َّ
َّ
ّ
وظُاظُت هدُجت ألصمت مىىلت الُىسو فدعب ،بل َّبهه
اكخفادًت
ألاوسوبي مً ؤصمت
الاجداد
ال ٌّاوي ِ
الهىٍت" .3وٍمفي حجم َّ
ًىغمغ ً
َّ
ؤًما في خالت مً "ؤصمت َّ
الىحىدًت" 4.هزا َّ
الشؤي،
ومذة هزه ألاصمت ِليها ظماث "ألاصمت
ّ
َ ُ
َّ
ّ
َّ
ألاوسوبي ِلى البلاء
الاجداد
الشؤي ،ختى ولى َّجمذ ـُاغخه بؽيل مبال فُهً ،يخج ًِ الافتراك بإن كذسة اخخماٌ ِ
ّ
ّ
مدؽبث بغشله ووحىدهً ،مىً ؤن ًيىن مىلْ حعائٌ.
معخلل
هىُان
ِ
ِ
َّ
بىبُّت الخاٌَّ ،
حعببذ ؤصمت مىىلت الُىسو في الّذًذ مً الّىامل التي ِىلذ دًىامُىُاث جيامل
ّ
َّ ُّ
ّ
ألاوسوبي؛ خُث َّ
ؤن لىابي اإلاحز َّ
ّ
ّ
ألاوسوبيَّ ،ؤدث بلى بؼّاٌ ؼشاسة
الاجداد
الاجداد
اهُت وبحشاءاث الخلؽف التي فشلها ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
مبىشة واظّت ّ
َّ
َّ
َّ
ّ
اخخجاحاث
الىىاق ،وهزا
لالجداد
ِ
ألاوسوبي ،هما ؤدث بلى اهخخاباث ِ
الثلت والذِم ِ
حماهحرًت وفلذان ِ
ي ّ
َّ
ًذٌ ِلى وحىد كُىد جداـش ُ
دٌ ِلى ش يء فةهه ُّ
حغُحراث في الخيىمت .وهزا بن َّ
الاجداد
ـ َّىاُ اللشاس ِلى معخى
ِ
ّ
الىىعاث ِلى فىشة َّ
جإزحر َّ
ألاوسوبيَّ ،
َّ
الاجداد ظُيىن له ُ
وؤن َّ
ّ
الخيامل .فما مىلْ
ؤي حغُحر غحر مخىكْ في
دًىامىُت ِمل ِ
ّ
ُّ
َّ
َّ
ّ
ألاوسوبي؟
لالجداد
الهىٍت
ألاوسوبُت مً ول هزه الالىشاباث؟ ومارا ًِ الفىسة الذولُت ِ
ُّ
 .3أزمة الهجرة واللجىء في أوروبا
ً
َّ
ّ
اإلاالُت مً ؤلشاس َ َ
خلفخه ألاصمت َّ
الاجداد هفعه في
هدُجت إلاا
ؤهثر حعامت ِلى الجىىب ألاوسوبي ،وحذ ِ
ً
مما َّؤدي بلى صٍادة هجشاث الّمل مً الذوٌ اإلاُ ْى َ
جفاوث واضح بحن ُّ
ًّ
الذوٌ ألاِماء؛ َّ
ّ
م َّمت خذًثا
اكخفادًا بلى
واإلاخمشسة
ِ
الذوٌ التي َّ
ُّ
ّ
ّ
واكخفادي ؤفمل.
احخماعي
جخمخْ بشفاه
ً
ّ
ألاوسوبي في خالت وىاست الوّاػ الاكخفاداث اإلانهىت مً ألاصماث ّ
ّ
اإلاالُت ،مداوال
الاجداد
وبِىما وان ِ
كاثما خىٌ خلُلت اهخمائهم ًّ
خلا َّ
َّ
دمج دوٌ حىىب ؼشق ؤوسوبا خذًثت الاهممام ،وان الجذٌ ال ًضاٌ ً
ألاوسوبُت!.
للهىٍت
ّ
َّ
الالحئحن اللادمحن مً خاسج ؤوسوبا ،والتي وان ُّ
ؤوحها مْ اهذالُ زىساث َّ
الشبُْ
وِلى غفلت مً هزا ِوله ،جفاكمذ مؽيلت
ً
ُّ
الّشبي التي َّ
َّ
ألاوسوبُت ِلى ؼيل ُدفّاث هبحرة مً والبي اللجىء ،في الىكذ الزي
ـذسث حضءا مً اإلاؽيلت للعىاخل
ّ
ألاوسوبي بّذ .بىبُّت الخاٌ ُ
ّ
لم ًلخإم فُه َّ
ًّ
ًّ
اِخبر ُّ
ّ
ّ
اإلادً.
ألاوسوبي ِلى
الاجداد
جدذًا
ول هزا
الخيامل
ِ
خلُلُا ولْ ِ

ً
ً َّ ً
ُّ
َّ
َّ
ألاوسوبُت ،هما
العُاظُت
خعاظت باليعبت بلى اللُاداث
حّخبر ؤصمت الهجشة واللجىء هاحعا وكمُت
1

José M, Magone, Divided Europe? Euroscepticism in Central, Eastern and Southern Europe, The European Union in Crisis,
Heidelberg. 2015, p 4,5.
2
Thomas, Risse, No Demos? Identities and Public Spheres in the Euro Crisis, Journal of Common Market Studies, vol. 52,
no. 6. 2014, p12.
3
Philippe C., Schmitter, The crisis of the Euro, the crisis of the European Union and the crisis of democracy in Europe,
Reframing Europe’s Future: Challenges and Failures of the European Construction, London. 2014, p181.
4
Chiti, Menéndez, Teixeira, The European rescue of the European Union? The existential crisis of the European political
project, arena Report No 3/12, Oslo, 2014, p7.

مجلة العلىم الضياصية و القانىن  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املركس الديمقراطي العربي  .برلين املانيا

564

ُّ
َّ
َّ
ألاوروبية بين أزمة اليىرو وأزمة اللجىء
الهىية

ب .صارة الصمادي

ّ
ألاوسوبي ِلى ّ
ظلبي ِلى هٍام َّ
َّ
خذ َّ
العىاء ،إلاا في رلً باألظاط مً جإزحر ّ
ّ
الخّلُم ومً
الاجداد
ِ
وؤنها جللم مىاوني ِ
ُّ
ً
َ
الظُما ؤن َّ
هدُجت السجفاُ َّ
مّذٌ الهجشةَّ ،
َّ
مّذالث الهجشة واللجىء جثحر
خخمُت ًمىً ؤن جيؽإ
ج ُّىجشاث زلافُت وخماسٍت
ً
ً
حلُا َّ
ّ
الشفاهُتَ .
مخاوفا بؽإن معخلبل دولت َّ
ؤن
فبذا
ألاوسوبُىن كللىن بعبب وحىب جخفُق حضء مً لشاثبهم
ِ
اإلاخىظي .وِلى الشغم مً َّ
َّ
ؤن ؤغلب
لذفْ اظخدلاكاث اللادمحن مً دوٌ ِلى الجاهب آلاخش مً البدش ألابُن
ّ
َ ً
َّ
َّ َّ َّ
وخملت لجيعُاث
الالحئحن ؤـبدىا مىاوىحن
مخّل ًلا باالظخخذام اإلاتزاًذ لمماثش
ؤوسوبُت ،بال ؤن الخذًث الًضاٌ ِ
ّ
ّ
"هدً" و "هم" التي اهخللذ مً وىنها لماثش فاـلت بحن
ألاوسوبُحن ؤهفعهم ،بلى الففل والخمُحز بحن
ألاوسوبُحن
ِ
ِ
َّ
ّ
ألاـلُحن
وألاوسوبُحن الالحئحن.
ِ
مً حاهب آخشً ،مْ وؽىاء في خلىق ؤلاوعان وؤصخاب الفىش ألافالوىوي والاؼتراوي ،بًمانهم في الفىش
ّ
َّ ُّ
وَعلىىن َّ
َّ
فه ْم ًامىىن ُّ
َّ
ّ
الاحخماعي اإلاؽترن؛ ُ
كمُت اللجىء وٍذًىىن
بخىىس
ؤلاًجابُت ججاه
المىء ِلى اإلاؽاِش
البؽشٍت ِ
َّ
ً
الىبُعي ّ
الىهج ال َّ
ألاهاهُت والجؽْ .هزا َّ
لشوسة َّ
َّ
بإن
الخذ مً دخىٌ اإلاهاحشًٍ ؤو ببّادهم ،بر ٌعدىذ بلى اإلابذؤ
ًدبنى
َّ ُّ
َّ
الؽباب ظدعاِذ ؤوسوبا ِلى َّ
خىشا لفئت َّ
ألاسك لِعذ ً
الخىىس،
فئت
مُّىت .باإللافت بلى الىىاًا الخعىت ،فةن جذفم ِ
ؤن البّن ًشي في هٍشة مدؽاثمت َّ
في خحن َّ
ؤن ول وافذ حذًذ هى تهذًذ مدخمل.
مىشط للدعلعالث َّ
الففل َّ
َّ
َّ
َّ
الخالي َّ
ألاوسوبُت ،مْ الخىك في جإزحر ٌىاهش
الهىٍت
فاللُت إلاجاالث
الخ
ُّ
ّ
واللجىء ِلى َّ
ألاوسوبي في اإلاعخىٍاث ُّ
الخ ُّ
غحراث في ؤلاخعاط َّ
َّ
ّ
الذولُت
الاجداد
الاكخفادًت والهجشة
ألاصماث
بهىٍت ِ
ً
ي ّ
َّ
فمال َّ
ّ
ُّ
ِما آٌ بلُه خاٌ الىخذة.
احخماعي،
ألاوسوبي ،ورلً هىمىرج
الاجداد
والجماهشٍت وفي معخى ِ

َّ
تغيرات
ثانيا :مضتىيات الهىية في مىاجهة امل ِّ
َّ
لالثحاد ألاوروبي
 .1الهىية الدولية ِّ
َّ
ّ ّ
ألاوسوبي ًِ الىُاهاث ّ
ولُت ألاخشي الفاِلت ِلى َّ
الذ َّ
ّ
العاخت ،هي الىشٍلت التي ًُىٍش بها بلى
الاجداد
ًمحز ِ
ما ِ
الهىٍت في الخاسج  -بلى ّ
هىٍخه ّ
ًخم َّ
عُت( َّ
هىٍت َّ
خذ هبحر ِ -لى َّؤنها ) َّ
َّ
َّ
ماظ َّ
الذولُت؛ خُث ُّ
جخيىن مً
الىٍش بلى هزه
ٍ
ً
َّ
الشمضٍت التي َّ
بحشاءاث وؤهٍمت ُّ
ّ
الهىٍت َّ
جم
بًجابي في البلذان ألاخشي ،والتي جخخلف خلُلت ًِ
ًخم جلُُمها بؽيل
ّ
ّ
ألاوسوبي في ظُاق ِالكاجه ّ
ألاوسوبي .1حؽمل دساظت َّ
ّ
ّ
الذولُت كماًا مثل 8ألامً
الاجداد
الاجداد
هىٍت ِ
بوؽائها في ِ
ّ
َّ
الاجدادًت والّالكاث مْ دوٌ الؽشق ألاوظي وظُاظت اإلاىافعت وخلىق ؤلاوعان وظُاظت الخىاس
والّملُاث ِ
ّ
ّ 2
َّ
َّ
َّ
لالجداد ألاوسوبي.
ألاهمُت
البُئُت ؤو
والعُاظت
الاحخماُِت ِ
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ً
ّ
ّ
الىٍش ًِ َّ
بغن َّ
خامال َّ
ّ
ّ
ألاوسوبي الزي ظُيىن
الخدذي
للهىٍت
الاجداد
اإلاخمثل في مداولت جثلُف حُل ِ
ِ
ِ
َّ
للهىٍت ّ
الجذًذة داخلهً ،جب ً
مما كذ ٌعاهم في خلم ـىسة َّ
الذ َّ
ؤًما ؤن َّ
الترهحز ِلى التروٍج والخإزحر الخاسجيَّ ،
ًخم َّ
ولُت
ُّ
ّ
ً
ؼُىِا لفهم َّ
ً
َّ
ّ
ألاوسوبُت مً حّشٍفه مً مىٍىس
الهىٍت
وغالبا ما جيبْ بخذي الىشق ألاهثر
ألاوسوبي في الّالم.
لالجداد
ِ
الهىٍت ّ
الذولُت في ّ
َّ
العُاظت الّاإلا َُّت.
ِ
اإلابرس ً
وان ألصمت الُىسو واكخفاد الُىهان ؤزش ظلبي ِلى ـىسة َّ
َّ
ألاوسوبُت .ووان مً َّ
جماما افتراك
الهىٍت
َّ ّ
ألاوسوبي لم ٌّذ َّ
العاخت ُّ
ألاهمُت في َّ
َّ
الذولُت هما وان في ظابم ِهذه؛ بر ؤٌهشث ٌّ
ّ
ول
ًخمخْ بىفغ اللذس مً
الاجداد
ؤن ِ

ألامشٍىُت في لّب دوس ّ
مً سوظُا ّ
َّ
اإلاىحه اإلاىخلذ الزي ًفشك ؼشووه
والفحن اهخلاـا له ,ولم جخىاوى الىالًاث اإلاخدذة
ِ
ِ
ّ
الى ّذ ّ
ّ
بالى ِّذ َّ
والشد ِلى هزه العُاظاث .وبذا مً
برا لضم الامش ،في اإلالابل لم ًىً للوسوبُحن اللذسة ِلى اجخار مىكف ِ ِ ِ
َّ
ّ
الىاضح ؤن ُّ
ً
َّ
ّ
همىرحا ًُدخزي به في ؤحضاء ؤخشي مً
ألاوسوبي
الاجداد
الىخب
ألاوسوبُت كذ جخلذ ًِ ومىخها في حّل ِ
ُ
وهثرث َّ
ّ
َّ
فدتى ـىسجه َّ
الخ ُّ
الّالمَّ 1.
اإلاخغحر ِلى هىاق
ىهىاث خىٌ مىكفه
اكخفادًت ٍِمى بال مىاصُ ،بذؤث جتزِضُ
هلىة
ِ
ّ 2
ِالمي.
ٍ
ّ
ّ
َّ
َّ
ُّ
ُّ
ّ
َّ
الىٍام اللاثم ِلى حّذد ألاوشاف .وسافم هزا
الخجاسة الذولي مً الىمي ألاوس ِوبي الخللُذي بلى ِ
جدىٌ هٍام ِ
َّ
الخ ُّ
َّ
الخالُت التي جفشلها ؤوسوبا ِلى
دىٌ حغُحراث هبحرة مصخىبت بللم مً ِذم اللذسة ِلى الخشوج ًِ ألاهماه
ّ
ً َّ
مفالح ُّ
مىُت هج َهت فاِلت َّ
ألاوسوبي ال َّى َّ
الذوٌ آلاظُىٍتَّ .
ِاإلاُت جماسط ً
ّ
جإزحرا
الاجداد
ومما ًضٍذ ألامش حّلُذا ،ؤن ـىسة ِ
ِ
العالم ّ
الاحخماُِت ،ؤخزث في َّ
خاظما في َّ
والذًملش َّ
َّ
ً
ّ
ّ
اوُت والاصدهاس
الخالش ي هدُجت ًلفؽل
الشِاًت
ِ
ٍ
وهذاِم ؤظاس ي لىٍام ِ
ّ
ألاوسوبي َّ
الّمىم ُّ
الّامت لجمُْ مىاوىُه 3،وما ًدبْ رلً مً ؤـذاء في ُ
ذسٍجي في جىفحر ّ
َّ
ّ
ّ
الذولي .مً
العلْ
الخ
الاجداد
ِ
ِ
ُّ
ُّ
جفىس َّ
مما صِضُ ُّ
َّ
هزا اإلاىىلم ،جفاكم الؽّىس باالسجبان وفلذان الهذف والؽّىس بّذم اللُمتَّ ،
ألاوسوبُت في
الهىٍت
العاخت ُّ
َّ
الذ َّ
ولُت.
ً
العىىاث اللادمتَّ .
العاخت ُّ
الذولُت في َّ
وخشب للعُىشة ِلى َّ
ُ
ٌ
بن
خشب ُسئي,
بنها ؤوال وكبل ول ش يء
ً
ً
َّ ً
َّ
العابلت َّ
الخدالفاث َّ
كىة حذًذة  ،بر ـاسث كىة ِاإلاُت
جخغحر ،وكذ وـل الِبىن حذد؛ للذ اهدعبذ سوظُا
ً
وؤًما مً خالٌ ؤلافالث مً ِلىباث اهتهان اللاهىن ُّ
ً
اجُجُت مً خالٌ ّ
الفشاُ ُّ
الذولي ِىذما غضث
العىسي
بظتر
ِ
ؤوهشاهُا.

اللىمُت واإلاىاه َ
مت ِّللُبر َّ
َّ
اإلاىاهمت ألوسوبا ّ
ً
حماهحرا في
هيل،
الُت بل
ِلى ـُّذ آخش ،جىدعب ألاخضاب
ِ
ِ
ٍ
ّ
ُّ
ّ
ألاوسوبي .فالخغُحر ألاإلااوي لعُاظاجه ججاه دوٌ وظي ؤوسوبا وؼشكها ،وسفن جشهُا
الاجداد
حمُْ الذوٌ ألاِماء في ِ
ً
َّ
اخخالفا ؤِمم مً ؼإهه ؤن َّ
ّ
ًتردد ـذاه في حذوٌ ألاِماٌ ألامني
خلُلي في ؤصمت الالحئحنٌّ ،ىغ
بٌهاس جمامً
1
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ُ َّ
ً
ّ
ألاوسوبي اإلاؽترن .هما جىؽف الفّىبت التي ًىاحهها اإلاجلغ ألاوسوبي في الىـىٌ بلى خىت ُم َّخفم ِليها جدمل خلىال
الل َُم
ألصمت الهجشة الخاليُُ ،سغم ظلعلت الاحخماِاث الّذًذة التي ِلذها ًِ ،جىاكماث ِمُلت في اظدُّاب ِ
َّ
َّ
َّ
ألاوسوبُت.
ألاظاظُت ،هما جىؽف ًِ دسحت مخخلفت مً الاسجباه باإلاؽشوُ والفىشة
ألاوسوبُت
 .2الا ِّثحاد ألاوروبي كنمىذ اجتمايي
ؤن ؤبّاد َّ
العاثذ في ألادبُاث خىٌ هزا اإلاىلىُ هى َّ
َّ
ّ
الشؤي َّ
بن َّ
ألاوسوبي ،وان مً
الىمىرج الاحخماعي
ّ
َّ
ّ
ّ
شُِت ِلى هُاهه ّ
الهىٍت َّ
ٌؽيل َّ
الؽ َّ
ألاوسوبي1.للذ َّ
اإلااظ َّ
اإلافترك ؤن جمفي
جم اختزاٌ مبذؤ
لالجداد
عُت ِ
العُاس ي الزي ِ
ِ
ِ
حىبا بلى حىب مْ َّ
بإن َّ
وسوبي في الاِخلاد َّ
َّ
الخ ُّ
َّ
الاكخفادًت ًجب ؤن حعحر ً
الىمىرج الاحخماعي ألا َّ
لذم الاحخماعي
الخىمُت
ً
ً
اسجباوا ً
وزُلا ّ
بالىٍام ّ
2
َّ
والش َّ
َّ
الذًملشاوي.
الاكخفادًت ،والتي ًجب ؤن جيىن مشجبىت
فاهُت
ِ
ِ
َّ
ً
َّ
َّ
ّ
ّ
الشِاًت
ًفترك الىمىرج ألاوسوبي ِذدا مً الخلىٌ اإلاُّاسٍت والخىٍُمُت ،بما في رلً بوؽاء ؤهٍمت ِ
َّ
الاحخماُِت َّ
الصخُت َّ
الؽاملت للخّلُم والشِاًت ّ
َّ
للخغىُت
والخإمحن الاحخماعي ،وما بلى رلً مً مضاًا جممً الخماًت
ِ
الاحخماُِت وجيافا الفشؿ للجمُْ ،وبىبُّت الخاٌ َّ
الخمىحن اللاهىوي َّ
َّ
إلااظعاث ظىق الّمل واخترام خلىق ؤلاوعان
ً
والّمل ،وهزلً َّ
الععي لللماء ِلى الخفاوجاث اإلاُ َ
فشوت في هٍام ألاحىس وجىصَْ ؤهثر ِذال للسباح(ِلى ِىغ مٍّم
ً
ّ ّ
َّ
الجزاِاث الاحخماُِت ًِ وشٍم
خل ِ
مىاوم الّالم) .وهى ما ًفض ي بلى الخمامً مْ ؤهثر ؤفشاد اإلاجخمْ لّفا ،وبلى ِ
َ
َّ 3
ىِ َُّت ودًملشاوُت.
خلىٌ و ِ
ّ
الفّليَّ ،
ّ
جىـل
وبملاسهت الافترالاث اإلازوىسة ؤِاله مْ الىلْ
اإلاخخففىن الزًً ًذسظىن ألاصمت في
ِ
ؤن هىان حغُحراث جىؽف الىحه ّ
مىىلت الُىسو ،بلى اظخيخاحاث بُّذة اإلاذي؛ بما في رلً خلُلت َّ
الخىىىكشاوي
ِ
َّ
ّ
ّ
َّ
َّ
ّ
لالجداد
والاحخماُِت .4وجخّلم هزه
العُاظُت
الاجداد
الاكخفادي البدذ ِ
ألاوسوبي ،وجحجب في الىكذ هفعه مالمذ ِ
ِ
اإلاالخٍت باإلاشخلت َّ
ألاوسوبُت التي جىىىي ِلى ِىاكب كذ ّ
َّ
جادي بلى اهخفاك معخىٍاث اإلاِّؽت
الخالُت مً ألاصمت
ِ
َّ
اوُت للخلىٌ ّ
الخىىىكشاوُت َّ
الؽشُِت الذًملش َّ
اإلاىبلت.5
واوّذام
ِ
ّ
جفب الّذًذ مً ّ
الذساظاث َّ
ُّ
ّ
الىلذًت خىٌ ؤصمت دولت َّ
ألاوسوبي ،حام اهخمامها ِلى مبذؤ
الاجداد
ِ
الشفاهُت في ِ
ّ
ً
اوي بال سوحَّ ،
ألاوسوبي بىابْ جىىىكش ّ
ّ
فغالبا
الظُما في لىء جذهىس الاكخفاد في دوٌ حىىب ؤوسوبا.
ِاجفاف الاكخفاد
ما ٌعحر اإلاىكف ّ
ـىْ اللشاس ّ
ِملُت ُ
الخىىىكشاوي هىان ً
حىبا بلى حىب مْ فؽل اخترام مبادت َّ
ّ
الذًملش ّ
ألاوسوبي
اوي
ِ
ِ
ً
َّ
ّ
َّ
ُّ
ًفشح في وافت اإلادافل الذ َّ
ّ
ّ
ولُت ًِ سغبخه في
التي ؤـبدذ مفذسا للخىاكماث الالخلت في ِ
الاجداد ألاوسوبي ،الزي ِ
1

Lord, Beetham, Legitimacy and the European Union, UK: Routledge 2014, p27,35.
Fritz, Scharpf W., The European social model, Journal of Common Market Studies, vol. 40, no 4. journal of common market
studies, 2002, p8.
3
Campos, Monzón, & Rafael, Ávila, The social economy in the European Union, Brussels: European Economic and Social
Committee, 2012, p15,17.
4
Klaus,Busch, &, Euro crisis, austerity policy and the European Social Model: International Policy Analysis, Berlin:
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013.
5
Gerard, Delanty, Formations of European modernity: a historical and political sociology of Europe, New York: Gerard
Delanty, 2013, p 20-27.
2
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ُّ
َّ
َّ
ألاوروبية بين أزمة اليىرو وأزمة اللجىء
الهىية

ب .صارة الصمادي

ّ 1
َّ ُّ
غلب ِلى عجضه ّ
حّضٍض ّ
ًاهذ (دًالهتي) َّ
ؤن
الذًملشاوُت في الّالم ،في خحن َّؤهه غحر كادس ِلى الخ
ِ
ِ
الذًملشاوي الخىحرِ .
َّ
الهىٍاث الذًملشاوُت لم َّ
جخّشف ِلى هفعها في خمم مداوالتها لففل الذًملشاوُت ًِ الشؤظمالُت ،ورلً بعبب
جد ُىمها ُّ
الخىىىكشاوُت التي ْ
اصدواحُت ججاه مؽيلت َّ
الهىٍت الذًملش َّ
َّ
َّ
اوُت ,والتي
ألاوسوبُت ،مما ؤفض ى الى خذور
الىخبت
ً
ُ
ألاوسوبي بلى ّ
2
ّ
خذ بُّذ.
حّخبر هدُجت لىفغ اإلاؽشوُ
ِ
َّ ّ
اكخفادي ُّ
ّ
ألاوسوبي همؽشوُ جىىىكش ّ
ّ
جخم بداسجه مً ألاِلى بلى
اوي
الاجداد
وفي لىء ما ظبمً ,بذو ؤن ِ
َّ
َّ َّ ُّ
َّ
الخلؽف الؽذًذ اإلافشوك ِلى
الاكخفادًت بل وظاهم في حّمُلها .بِىما ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن
ألاظفل ،كذ ظبم ألاصمت
بلذان حىىب ؤوسوبا والبىالت اإلاتزاًذة التي َّؤدث بلى هجشة ؤِذاد هبحرة مً الىاط في حىىب ؤوسوبا بلى بلذان ؼماٌ
ؤوسوباَّ ،ؤزشث ً
ّ
ّ
والاكخفادي ،هما هؽفذ ًِ اهلعاماث ِلى اإلاعخىي الفىق
الاحخماعي
ظلبا ِلى حمُْ ؤؼياٌ ألامً

ّ
كىمي.3

َّ
مً هاخُت ؤخشي ،وِلى بزش ؤصمت الالحئحن؛ لىخَ في الاهخخاباث ألاوسوبُت في آلاوهت ألاخحرة ،ـّىد الُمحن
َّ
ّ
ّ
اإلاخىشف
مّاد ألوسوبا .ففي الىمعا ،فاص خضب الُمحن
اإلاخىشف بؽّاساث
ؼّبىٍت وخىاب مىاهن للهجشة وؤخُاها ٍ
ِ
ِ
َّ ً
ً
هبحرة .وكذ خمل الخىاب َ
َ
اإلاىاهن للهجشة
هفعه
حماهحرًت
بالجىلت ألاولى مً الاهخخاباث الشثاظُت ،وكاد اخخجاحاث
ً
َ
الىوىُتَّ .
بإمخً َّ
َّ
فخىسا َّ
َّ
لذ بحروكشاوُت بشوهعل ا َّ
بن فىشة ؤن جيىن
إلاجشدة ِلى ظبُل اإلاثاٌ،
بالهىٍت
بىبرًاء
واإلاّت ّ ِز
ٍ
ً
َّ ّ
ؤي شخق لِغ مىاوىا.
ًمىً ؤن ًلْ اظخغاللها لذ ِ
َّ
َّ
لالثحاد ألاوروبي
.3الهىية الجماهيرية ِّ
ً
العُاظُحن ومىاوني ُّ
حّخبر الّالكاث اإلاصخىهت التي وؽإث بحن ّ
الذوٌ ألاِماء ِلى خذ َّ
العىاء ،ؼىال
ِ
َّ
ُّ
مً ؤؼياٌ ؤصمت َّ
ووىُا ًّ
الهىٍت التي َّاجخزث همىرحا ًّ
ظلبُا كاثم ِلى التراؼم بالتهم بحن ألاوشاف ،والزي ًٍهش في ؤغلب
اهممذ ّ
الذًملشاوُاث َّ
َّ
الىاؼئت في ؤوسوبا الىظىى
ألاخُان في ؼيل اهلعام ِمُم بحن ؼماٌ ؤوسوبا وحىىبها .فّىذما
ِ
َّ
ّ
َّ
الالخلت في ظىت  8002و  8005و  ،8021وان ًُىٍش بلى جلً ُّ
ّ
الذوٌ
هجضء مً َجى ُّظّاجه
ألاوسوبي
الاجداد
ٍ
والؽشكُت بلى ِ
َ
مً كبل ُّ
ًّ
ًّ
ًّ
َّ
وزلافُا وِلى َّؤنها غشٍبت ًِ
وظُاظُا
اكخفادًا
ألاكذمُتِ -لى َّؤنها مخخلفت
الذوٌ ألاِماء – اإلاا ِ ّظ َعت وراث
ّ
َّ
ُّ
ً
ألاوسوبُت ألاخشيَّ 5,4.ؤما في الىكذ الخالي ،فلذ َّ
َّ
خي فاـل َ
الذوٌ
ولىخاِ .الوة ِلى
ؤهثر
جدىلذ هزه الىٍشة بلى ٍ
ٍ
َّ
الخي هاجج ًِ الاكخىاُ َّ
رلً ،بذؤ مً الىاضح َّ
ّ
ألاوسوبي مخخلفُ ،وَّضي رلً بؽيل ؤظاس ّي بلى
بإن الجىىب
ؤن هزا

1

Giandomenico, Majone, Dilemmas of European integration: the ambiguities and pitfalls of integration by stealth, New York
2005, p25.
2
Gerard, Delanty, Formations of European modernity: a historical and political sociology of Europe, New York: Gerard
Delanty, 2013, p 23.
3
Kevin, Featherstone & Dimitrios, kazamias, Europeanization and the southern periphery, London: Routledge. 2001, p16,27.
4
Fatima, El-tayeb, European others: queering ethnicity in postnational Europe, Minneapolis. International Feminist Journal of
Politics, 2011, p 17.
5
David, Laitin, Culture and national identity: ‘The East’ and European integration, West European Politics, vol. 25, no. 2.
2002, p22.
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ُّ
َّ
َّ
ألاوروبية بين أزمة اليىرو وأزمة اللجىء
الهىية
ّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ألاوسوبُت.
بالهىٍت
ألاوسوبي ،ولِغ لها بخعاط
الاجداد
ؤن هزه الؽّىب ال جيخمي بلى ِ

ب .صارة الصمادي
1

َّ
خاـت ومجخمْ
وكذ َّؤدي رلً بىبُّت الخاٌ ،بلى اهلعاماث داخل اإلاجخمّاث ألاوسوبُت؛ بحن مجخمّاث
َّ ّ
ً
ٌ ّ
َّ َّ
َّ
ألاهثر ً
َ
ّ
هجمهىسٍت ؤإلااهُا
جلذما
ألاوسوبي
الاجداد
جلي في دو
ِ
ألاحاهب! .فمال ًِ خلُلت ؤن الخمُحز كذ بذؤ في الخ ِ
ّ
ّ
ألاوسوبُت في لىء الّذًذ مً ّ
جم اهخلاد وابْ ؤإلااهُا َّ
َّ
الاجدا َّدًت 2.وفي هزه الخالتَّ ،
الاتهاماث
وهىٍتها
اإلاخّللت بإظباب
ِ
ِ
ِ
َُْ
َُْ ُ
َّ
ألاصمت وبداستها ،ورلً باِخباسها ؤهبر اإلاعخفُذًً مً الّملت اإلاىخذة (الُىسو) -التي ؤخزث باألظاط ؼيل الّملت
فت ِالُت ً
ألاإلااهُت ِخ َّ
ألاإلااهُت اللذًمت (اإلااسن ألاإلااوي) ِ-لى ظبُل اإلاثاٌ؛ جمخلً َّ
َّ
َّ
حذا (ؤهثر مً  )٪30في
الفادساث
ّ
َّ
ؤلاحمالي لهزا البلذ .في الىكذ الزي ًُحجم فُه ألاإلاان ًِ كبىٌ فىشة َّ
ّ
ؤن مىكّهم الجُىظُاس ّي هى
اإلادلي
الىاجج ِ
ِ
اإلاهُمً في الخلُلت.4,3
والسخي الاحخماعي في مجخمّاث ُّ
ِالوة ِلى رلً ،وهجضء مً ّسد الفّل ّ
ّ
اإلاخمشسة مً
الذوٌ ألاِماء
ِ
ِ
َّ
ُ
اللىم ِلى ؤإلااهُا ّ
َّ
ألاصمتُّ ،
الفّالُت .وهىان مً رهب بلى ما ؤبّذ مً رلً ،مً خالٌ
واتهامها باإلاماولت وِذم
ًخم بللاء
ِ
افتراك َّ
ؤن ؤإلااهُا جذفْ في اإلالام َّ
ألاوٌ مفالخها ومّاًحرها وحععى حاهذة إلاّاكبت الُىهان ولِغ معاِذتها ،هما حععى
ّ
َّ
في الىكذ هفعه َّ
جازش ِلى
للعُىشة ِلى ؤوسوبا مً خالٌ الاظخفادة مً اإلاضاًا
الاكخفادًت وخاالث ألاصماث التي ِ
ُ
ً
َّ
اظخّذادا ؤهبر لللُادة ،بلى
ظدخّشك ما بن جٍهش
آلاخشًٍ .ال عجب برن ،ؤن ججذ ؤإلااهُا هفعها في مىكف ـّب ،فهي
ألاوسوبُت اإلاهُمىت واظترحاُ ؤمجاد اإلااض يُ .
ِ ّادِاءاث َّجتهمها بمداولت اخخياس مىكْ َّ
َّ
وظِىٍش لها ،برا ما هإث
اللىة
َّ
ّ 5
وجخخلى ًِ مفحر مؽشوُ َّ
بىفعها ًِ اللُادةِ ,لى ؤنها َّ
الخيامل ألاوسوبي.
جتهشب
َّ
ّ
َّ
َّ
ّ
ألاوسوبي،
الاجداد
وبغن الىٍش ًِ رلً ،فةن ؤلافشاه في بللاء اللىم ِلى ؤإلااهُا في مٍّم ؤصماث اكخفاد ِ
هى مداولت لفشف الاهدباه ًِ ُّ
َّ
َّ
وظُاظُت غحر
اكخفادًت
الذوٌ ألاِماء في حىىب ؤوسوبا ،وما جماسظه مً مماسظاث
ً
َّ
َّ
واإلادعىبُت (هما ًخطح مً مثاٌ الُىهان).
كاهىهُت التي جإحي هدُجت للىبُّت اإلاعتهُىت باإلاّاًحر واللىاهحن
ًبرس َّ
َّ
ألاوسوبي ّ
ّ
ّ
ألاوسوبُت
بإي خاٌ مً ألاخىاٌ ،كُام الاكخفاداث
الخيامل
مً وحهت هٍش الباخثت؛ ال ِ
ّ
العُاس ي والاكخفاديَّ ،
اإلاخلذمت بخدىٍل فىاثمها للجىىب لخّىٍن العجض في مىاوم الفؽل ّ
ألن مً ؼإن رلً ؤن
ِ
ِ
ُ ّ
ّ
ّ
َّ
ً
داخلُاَّ ،
الاجداد
مما
الاكخفادًت
اخش جىمُتها وفاِلُتها في جللُل ؤلشاس ألاصماث
ظُاجج سؤي الجماهحر لذ فىشة ِ
ً ِ
ِ
ألاوسوبُت جتراحْ بؽيل هبحر – هما خذر مْ اإلاملىت َّ
ؤظهم َّ
َّ
ألاوسوبي ّ
هيل ،وٍجّل ُ
اإلاخدذة في غحر مشة  .-في خحن
الهىٍت
ّ ٍ
َّ
َّ ً
َّ
ؤهه ًيبغي ؤلاؼاسة بلى َّ
وكذسا ؤهبر مً الاهمباه ّ
ؤن َّ
ً
اإلاالي ،باإللافت بلى مشاحّت اللىاثذ
معاولُت
خل ألاصمت ًخىلب
1

Ana, Lundgren, Prisonisations in the enlargement process: Are some candidates more ‘European’ than others, w: Helene
Sjursen (red.), Enlargement in Perspective, Oslo. 2005, p155–156
2
Beyza Ç, Tekin, Representations and othering in discourse: the construction of Turkey in the EU context, Amsterdam.
2010, p 38.
3
Ibid.
4
Neil, Fligstein, and others, European integration, nationalism and European identity, vol. 50, no. 1 Journal of Common
Market Studies, 2012, p19.
5
Der Spiegel, Europe: Are the Germans too dominant or do they not lead enough? The Fourth Reich. 2015,p20-22

مجلة العلىم الضياصية و القانىن  .العدد ،27مج  - 5مارش/آذار  -2021املركس الديمقراطي العربي  .برلين املانيا

569

ُّ
َّ
َّ
ألاوروبية بين أزمة اليىرو وأزمة اللجىء
الهىية

ب .صارة الصمادي

ً
َّ
العُاظُت في بلذان حىىب ؤوسوبا وؼشكها ،فمال ًِ جلاظم ألاِباء – ظُيىن رلً اِخماد ِلى مبذؤ ال
وؤلاـالخاث
ّ
ِلمني هُف ؤـىاد.-
حّىني ظمىت بل ِ
َّ
َ
بزباث َّ
ّ
الالحئحن َو َّ
هما َّؤدث ِذم كذسة اللادة
ىاُِت ،بلى بخذار كذس
الخمامً مً خالٌ اظخلباٌ
ألاوسوبُحن
ِ
َّ
المغي ِلى ُّ
هاثل مً َّ
مثلذ ٌّ
ول مً الُىهان وبًىالُا ؤخذ هلاه
الذوٌ الللُلت التي لم ًىً لذيها خُاس آخش .بر
َّ
ً
ّ
ُّ
َّ
ألاوسوبي َّ
ّ
الذخىٌ
مما حّلها ِاحضة ؤمام مىاحهت مىحاث الالحئحن بمفشدها؛ في الىاكْ ،لم جىجح
الاجداد
الشثِعُت بلى ِ
ََ
ّ
َّ
مخىلباث ِّاج َّ
اإلاسجلحن في حمُْ ؤهداء ؤوسوبا،
فىلج ِذد هبحر مً ألاشخاؿ غحر
فاكُت دبلً،
الُىهان في الخفاً ِلى ِ
ُ
َّ َّ
َّ
ّ
ىشف َّ
مجشد
مما ؤجج الاهخلاداث وسهاب مىاهمت الهجشة .مً هىا ،وان ؤلاخُاء اليامل لللىمُت وؤخضاب الُمحن اإلاخ ِ
1
خىىة بلى ألامام.
َّ
َّ
الجى سغم ُّ
مخىشف َّ
ؤحىبي ،ـاس ُّ
ًّ
الالحئحن ؤو َّ
ّ
ّ
مثالُا
جىجشه
ؤي شخق
لذ الهجشة ؤو
ولما ٌهش خىاب
ِ
َّ
َّ
الىوىُت .فُىخىس ؤوسبان
والهىٍت والخذود واإلافالح
لفُاغت خلىٌ وحغُحراث حزسٍَّت .الخىاب بعُي 8مىاؼذة اللُم
وؤدي بلى انهُاس خذود البللان ،محرو ظحراس في ظلىفُيُا الزي كاٌ َّ
حذاسا َّ
لذ الالحئحن َّ
ً
بن بالده لً
في اإلاجش ،الزي بنى

ي َّ
الالحئحن اإلاعُدُحن َّ
وؤن ؤوسوبا ظخغشق .هىسبشث هىفش اللاثذ في الىمعا الزي وِذ َّؤهه ظُدمي الخذود
جلبل ظى
َّ
َّ
َّ َّ
ّ
َّ 3,2
الالجئَّ .
الالحئحنَّ .
اهُت ِامل ّ
بن للجمُْ ٌّ
وهإن الىش َّ
مىخذ في وافت الخشواث الجماهحرًت
ِذو ملمىط8
الىمعاوٍت لذ
ِ
ِ
ّ
َّ
ً
َّ
َّ
ومازش في الجُل الثاوي ؤو
فهي اللاظم اإلاؽترن اللادس ِلى ججمُْ ؤهثر الىاط اخخالفا .بن خىاب الىشاهُت ؤكىي هاكل ِ
ّ
َّ
َّ
اهُت َّ
ّ
حغزي ً
الؽباب في الغشب بلى ؼباب الؽشق ألاوظي ،فالىش َّ
خشبا خىحرة
لذ
الثالث مً اإلاهاحشًٍ
الّذو اإلادذد ِ
ِ
بحن الجماهحر ،خشب غحر جللُذًت.
الاثحاد ألاوروبي
.ِّ 4وحدة ِّ

ّ
جشجبي حمُْ اإلاؽىالث التي هىكؽذ ؤِاله بالجاهب َّ
ُ
الخالي مً ؤصمت َّ
ّ
مىٍىس
ألاوسوبي؛ وهى
الاجداد
هىٍت ِ
َّ َّ
َّ
ُّ َّ
َّ
التراحْ في اإلاياهت ُّ
َّ
ً
َّ
الذ َّ
ولُت
الىخذة .بن
الخماظً الذاخلي الزي ًخم الخّبحر ِىه ؤظاظا بالخمامً والععي مً ؤحل ِ
ُّ
ّ
الخذهىس الىاضح في َّ
ألاوسوبي ،بلى حاهب َّ
اللىميً ،ذفْ ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الذوٌ
الؽّىس
ألاوسوبي وفي بخُاء
الاحخماعي
الىمىرج
لالجداد
ِ
َّ
ألاِماء بلى َّ
الؽ َّ
ّ
ألاوسوبي.
ّبُت لالهخماء بلى اإلاجخمْ
الخىافغ ،هما ًمّف دافْ الجماهحر
َّ
ّ
ؤًما َّ
هما رهشها ظابلا ،ظاهمذ ً
َّ
الخ ُّ
ّ
الهىٍت
ألاوسوبي في بلّاف مفهىم
الاجداد
ىظّاث الالخلت في ِ
َّ
ألاوسوبُت ،ألهه ً
الخمامً ً
وفلا للدبُاث الىثحرة خىٌ هزا اإلاىلىًُ ،فشك هٍام َّ
ً
ًّ
َّ
ؤِباء وجىاصالث
ؤخالكُا ًخىلب
مىكفا
الخمامً هاجج ًِ اللُم اإلاؽترهت والؽّىس َّ
بالفالح الّام4.هزا َّ
َّ
مً ؤحل الاهخمام َّ
بإهً ٌ
واإلاّبر ِىه
حضء مً اإلاجخمْ
ِ
1

Beyza Ç, Tekin, Representations and othering in discourse: the construction of Turkey in the EU context, Amsterdam. 2010,
p 20-25.
2
Karen E. smith, Is the European Union’s Soft Power in Decline? vol. 113. Current History, 2014, p9.
3
Hoffer, E., The true believer: Thoughts on the nature of mass movements. USA: Harper Collins 1951, p 54.
4
- Daniel, Vaughan, The European Social Model in Crisis: Is Europe Losing Its Soul?, Cheltenham. 2015 p12
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ألاوسوبُت ً
الاكخفادًت ؤِادث حؽىُل َّ
في َّ
الممحر "هدً"َّ .1
َّ
مىصا
المماثش لخفبذ "هدً" و "هم" في الّالكاث
لىً ألاصمت
َّ س
ؤسلا خفبت إلخُاء َّ
ألاوسوبُت2،والتي ُح ُّ
ّذ في الىاكْ ً
َّ
الخاسٍخ اللذًم
ًِ الاهلعاماث بحن دوٌ الجىهش ودوٌ ألاوشاف
ِ
ّ
ُ
ّ
َّ
ً
ألاوسوبُت.
الىخذة
الخىافعُت التي جدعابم
اإلاخمثل في ؤوسوبا
ِ
ِ
ٍ
بيعم مخفاوث ،ألامش الزي ًادي خخما بلى جالش ي خىي ِ
َّ
ّ
جلّب َّ
الخ ُّ
الاجداد
ىهىاث التي جىكّذ ظِىاسٍىهاث مخخلفت لخشوج الُىهان مً مىىلت الُىسو ؤو انهُاس ِ
ُ َ
َّ َ
ألاوسوبُت .وال ًمىً اظدبّاد َّ
ألاوسوبيً ،
َّ
ً
َّ
ّ
الّ ْملت
كمُت جفىًُ
ؤن مثل هزه اإلاضاًذاث ظدثحر
الهىٍت
ظلبُا في
دوسا
َ
ىعي ُّ
اإلاىخذة ،وظدؽمل ً
ألاوسوبُت (بشٍىعذ) ،ألامش الزي لم ٌّذ في ّ
ً
َّ
َّ
الى ّ
للذوٌ
خحز
ؤهىاِا ؤخشي مً الاوسخاب
ؤًما
ِ
َّ
الخ ُّ
ىهىاث بّذ اظخفخاء بشٍىاهُا .ول هزه الخخمُىاث واإلاداواة التي ؤزاستها ألاصمت والتي جفشك اإلاضٍذ مً الخلىٌ
ّ
جللل مً الىخذة َّ
فإهم مؽيلت في بداسة ألاصماث هى هلق جىىٍش آلُاث بهلار َّ
ُّ
فّالت ؤو حّذًالث
والخماظً؛
اإلافاحئتِ ،
ِ
ّ
َّ
ألاوسوبي لذي َّ
َّ
ّ
الجمُّاث
الاجداد
كاهىهُت ،وهزا لِغ مً ؼإهه ؤن ًلغي فىشة هلق الخمامً ودِم الخىاحذ في ِ
َّ 3
الىوىُت.
ً
مضٍذا مً َّ
معبلاً ،
الخىجش ِلى ؤصمت الالحئحن؛
في الىكذ هفعه ؤلفى الجذٌ خىٌ هزه الجىاهب اإلاىحىدة

ففي خحن َم َ
البىابت اإلافخىخت ،سفمذ ُّ
مذ ؤهجُال محرول في ههج َّ
َّ
الذوٌ
ألاوسوبُت ألاخشي ؤن جدزو ِخزوها .ألامش الزي
ّ
ُّ
ّ
كذ ًاديَّ ،
الاجداد
الظُما مْ ِاحعاُ الفجىة بحن ؤإلااهُا والذوٌ ألاوسوبُت واخخالفهم ِلى ؤهثر مً كمُت ،بلى جفىً ِ
ّ
ألاوسوبي ِلى اإلاذي البُّذ.
ًبرسون الّىدة بلى َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
الىوىُت وسفن
والهىٍت
اللىمُت
الذولت
مارا ٌّتري ول هاالء اللادة الجذد؟ بنهم ِ
ّ
الاجداد .وما الزي ٌّتري ؤوسوبا؟ ًسئي مىلعمت ،اوّذام َّ
َّ
ؤوسوبُت مؽترهت ،واهخلاٌ مً ؤصمت بلى ؤخشي دون ؤن
هىٍت
ِ
َّ
مىىلي في ألافمَّ .
ّ
ًلىح ٌّ
ّ
الىوىُحن في سوىب مىحت الالظخلشاس والخىف
بن الىلْ ًخذهىس بعشِت مْ هجاح اللادة
خل
ِ
ٌل مىحاث اإلاهاحشًٍ َّ
مً اإلاعخلبل في ّ
الطخمت وؤلاسهاب اإلاعخىسد بلى ؤوسوبا ِبر داِؾ.
ِ
ُ
في وكذ الخم وهمىكف مخىاكن ،اهذلْ هلاػ مثحر للجذٌ ِىذما َّاتهمذ خيىمت والًت بافاسٍا ألاإلااهُت
َ
ُّ
ّ
ً
الخيىمت ؤلاًىالُت َّ
ّ
ألاوسوبي ًجب ِليهم البلاء في بًىالُا -
الاجداد
بالعماح لىالبي اللجىء – الزًً وفلا إلاّاًحر ِ
ُّ
بمغادسة البالد وولب اللجىء في ميان آخش .خُث جشي الخيىمت ألاإلااهُت َّؤهه ًجب حّلُم اجفاكُت ؼىغً ،في خحن جشي
ً
َّ ّ
ألاوسوبي ال ٌعخىُْ بحباس دوله َّ
الع َّ
اخلُت ِلى ُّ
ّ
جدمل اإلاعاولُت واملت
الاجداد
الخيىمت ؤلاًىالُت مً وحهت هٍشها ؤن ِ
ُّ
4
في اظخلباٌ والبي اللجىء.
- Dervis , Kemal, MISTRAL Jacques, Europe’s crisis, Europe’s future, Washington, 2014, p31
- Klaus, Busch & others, Euro crisis, austerity policy and the European Social Model, Berlin, 2013, p 11-13
1
Danuta, Kabat & Zbigniew, Rudnicki, International integration: problems of conceptualization and definition, Scientific
Papers of the University of Economics in Krakow No. 795, Krakow. 2009, p 66.
2
Johannes, Hillje, In the face of populist nationalism, European institutions must do more online to increase awareness of the
common dimensions of the euro-crisis, LSE European Politics and Policy (EUROPP). 2013
3 Daniel, Dăianu and others, The Eurozone Crisis and the Future of Europe: The Political Economy of Further Integration
and Governance, London. 2014, p13,27

Krzyżanowski, Michał and others, The Mediatisation and the Politicisation of the ‘Refugee Crisis’ in Europe, Journal
ofImmigrant & Refugee Studies, 2018, p7-9.
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الذاخلُت بر َّ
اجفاكُت ؼىغً بعبب ِذم هفاًت لىابي الخذود َّ
َّ
ؤن رلً
هاهًُ ًِ الاهخلاداث التي جىاحه
ّ
ألاوسوبي الزي وشح بذوسه مىلىُ جدعحن جبادٌ اإلاّلىماث ِبر َّ
ّ
ّ
ُّ
اللاسة،
الاجداد
ٌعهل ِلى ؤلاسهابُحن
الخدشن داخل ِ
ِ
ّ
ُّ
َّ
َّ
ّ
ألاوسوبي .وهى ما دفْ باإلاملىت اإلاخدذة
لالجداد
مخىاط مبذؤ خشٍت جىلل ألاشخاؿ ،وهى ؤخذ الشواثض
الخإظِعُت ِ
ٍ
ّ
الاجداد
للمغي – و بعبب ؤًذًىلىحُتها الخاـت ؤًما – لخىبُم فىشة "ميابذ الىىاست" ِلى الهجشة بلى ِ
َّ
ألاهمُت التي ؤـبذ ّ
َّ
ّ
الىلاػ خىٌ الهجشة في الاجداد ألاوسوبي ًدعم بها ،فهى لم ٌّذ ِلى
ألاوسوبي1.وهى ما ٌّىغ
ٍ
َّ
الهامؾ ألاًذًىلىجي للىُف العُاس ي.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اإلااظس ي ُّ
والشوحي (للفىق
اللىمُت) ألاوسوبُت،
اللىمُت وجىامي الؽيل
بّذ َم ِض ي ِلىد ِلى الجزِت
الفشوعُىن بذء ّ
ّ
ألاوسوبُىن الُىم مشة ؤخشي َّ
ُّ
َّ
اللىمُت .خاوٌ
ًىاكؾ
الىلاػ في ظىت ِ ،8007ىذما ؤولم
هىٍاتهم
ِ
ِ
ً
هلاؼا ً
ً
ِاما خىٌ "مارا ٌّني ؤن جيىن
فشوعُا؟" ،2وهى ما اهدشف بعشِت بلى
الشثِغ الفشوس ي العابم هُيىال ظاسوىصي
مىاكؽت دوس اإلاعلمحن في البالدَّ .ؤدث اخخجاحاث "البُغُذا"3مىز  8022بلى هلاؼاث ممازلت في ؤإلااهُا ،هما حشث
َ
مٍاهشاث معخىخاة مً بُغُذا في الىمعا وما جال رلً في دوٌ ؤخشي ؤًما.
َّ
ّ
ُّ
الالحئحن واإلاهاحشًٍ بلى حعشَْ ـشاُ ؤظاس ّي في ُ
ّ
ألاوسوبي
الاجداد
َّؤدث ؤصمت
الشئي بحن الذوٌ ألاِماء في ِ
َّ
ّ
ّ
َّ ُّ
ّ
الاجداد .وواهذ
الاجداد
ألاوسوبي؛ مثل ؤٌعلىذا التي ؤظلىذ خىت الاهممام بلى ِ
وختى الذوٌ التي واهذ ِلى ؤِخاب ِ
ّ
َّ
البرًىاوي الخشوج ًّ
ّ
الاجداد .جشي
الفاحّت الىبري باظخفخاء بشٍىعذ في ظىت  8024الزي اخخاس فُه الؽّب
ولُا مً ِ
ؤن اإلاملىت َّ
الباخثت َّ
اإلاخدذة الصمذ مىز اهممامها مبذؤ الاهخلاثُت في ؤلاهممام والّضوف ًِ ؤلاجفاكُاث ألاوسوبُت ،بر
ّ
َّ
ؤبلذ ً
َّ
الخللُذًت ومىكّها الجغش ّ
ّ
افي هجضٍشة،
بلىمُتها
ألاوسوبي وألاخشي خاسحه ،فبرًىاهُا الٍّمى
الاجداد
كذما لها في ِ
ّ
َّ
َّ
جخمخْ داثما بخُاس الّضلت .وما بشخذ َّ
الاجداد في ظىت 8082
ختى لجإث للذًملشاوُت والاظخفخاء الؽّبي لخخشج مً ِ
ّ ً
لّل ؤبعىها :مً َّ
حعائالث الخفش لهاَّ ،
الخالي؟ ومارا بّذ؟
مخلفت
ٍ
وحغلم الباب خلفهاِ ،
الخالصة
ً
ً
ّ
ّ
مداولت لخلذًم ظُاكاث مخخلفت للصماث التي َّ
ألاوسوبي ،وجدلُال إلاذي
الاجداد
وان البدث
مشث ِلى ِ
ّ
ألاوسوبي وجلاوّها مّها ،هزه َّ
جإزحر هزه ألاصماث ِلى ؤصمت َّ
ّ
الهىٍت التي َبذا مً الىاضح ـّىبت جمُحزها
الاجداد
هىٍت ِ
ً
ً
ثِعُت َّ
جمغ حمُّها اإلاؽيلت الش َّ
ِذًذة ُّ
للهىٍت
ًِ ؤوسوبا اإلاّاـشة .وكذ َّاجخزث ٌىاهش ألاصمت اإلازوىسة ؤِاله ،ؤؼياال
ً
ً
غاًت في ّ
وظُلت لخدلُم غاًت َّ
َّ
الخيامل.
خذ راتها ؤم
ألاوسوبُت ،والتي ال ًمىً الخمُحز ما برا واهذ
ِ
1

Komarova,Valerievna,Situation and Text: Representation of Migrants Whilst the Escalation of Refugee Crisis in Great Britain
as Compared to Russia, 2017, p 6-8.
2
Krzyżanowski, Michał and others, The Mediatisation and the Politicisation of the ‘Refugee Crisis’ in Europe, Journal of
Immigrant & Refugee Studies, 2018, p7-9.
3األوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الرر ,,والمختصرة ، Pegida ,حركة سياسية أوروبية ويمينية متطرفة معادية لإلسالم  ،تعتقد بيجيدا األلمانية أن ألمانيا تتجه
نحو األسلمة بشكل متزايد وتعرف نفسها على أنها معارضة للتطرف اإلسالمي .تريد  Pegidaالحد من الهجرة ,وتتهم السلطات بالتقاعس عن إنفاذ قوانين الهجرة.
نظمت بيريدا العديد من المظاهرات.
Irchow, Fabian, PEGIDA: Understanding the Emergence and Essence of Nativist Protest in Dresden, Journal of Intercultural
Studies, 2016, p 37
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ّ
ّ
اإلاخّللت بةدسان َّ
َّ
َّ
خفىـُت ٌىاهش ألاصمت في اإلاجاالث
ًمحز البدث
ألاوسوبُت في الّالكاث الذولُت،
الهىٍت
ِ
ِ
ّ
َّ
َّ
اكخفادًت .وكذ ؤزبذ ؤن َّ
َّ
ألاوسوبي َّ
َّ
ألاوسوبُت ٌ
ّ
حضء مً دوس
الهىٍت
هلىة
لالجداد
وٍىاكؽه ؤًما في ظُاق الذوس الّالمي ِ
ّ
ّ
للخدذًاث َّ
َّ
َّ
الذ َّ
ّ
والخاسحُت.
اخلُت
ألاوسوبي في الّالم ،والزي ٌّخمذ ِلى كذسجه في الاظخجابت
الاجداد
ِ
مدذد ًلّبه ِ
َّ
ّ
َّ
َّ
إلاهمت لل َّ
َّ
ومً الجىاهب ألاخشي ا َّ
الاجداد
باللُم
هىٍت
الاكخفادًت التي ًخجه بليها ِ
ألاوسوبُت ،ما ًخّلم ِ
ّ
ّ
ألاوسوبيُّ .
ّ
ّ
ألاوسوبي الزي ؤـبذ بؽيل متزاًذ
لالجداد
جخلله مً مّملت ِ
وٍخم الخّبحر ِنها في ِالكتها بمىاوىيها وما ِ
ً
اوُا غحر كادس ِلى جىفُز افترالاث َّ
هُىال جىىىكش ًّ
ّ
ّ
ألاوسوبي .كذ ًزهب البّن للشؤي اللاثل باوّذام
حخماعي
الىمىرج الا
ٍ
ّ
َّ
الؽيل ّ
العُاس ّيَّ ،
الاحخماعي ؤو ّ
ولىً اكخفاس َّ
ّ
ّ
الخىىىكش ّ
الاجداد
الاكخفادي كذ ًادي
اوي
هىٍخه ِلى
الخاحت لىمىرج ِ
ِ
ِ
ُّ
ّ
الاحخماُِت وحغُحر َّ
َّ
ّ
ألاوسوبي التي حّمل ِلى ؤظاط
الاجداد
لىخاثج وخُمت جٍهش في جللق خلىق الّمل والخماًت
هىٍت ِ
ُّ
ّ
جىكّاث اإلاىاوىحن الزًً ًشغبىن في كشاءة َّ
َّ
ّ
ألاوسوبي
الاجداد
الاحخماُِت .وكذ جدىاكن هزه الفىسة مْ
اإلابادت
هىٍت ِ
َّ
فاهُت ،وبىاء َّ
الخاـت ً
الش َّ
ِلى َّؤنها التزام زابذ بفُغت دولت َّ
بىاء ِلى رلً.
هىٍتهم
َّ
ُّ
الؽّىس َّ
كمُت َّ
َّ
َّ
بالخمامً
ألاوسوبُت الىاججت ًِ
الهىٍت
جىاوٌ الباب ألاخحر الزي هىكؾ في هزا البدث
ً
مىففالَّ ،
والخماظً .و هشي َّ
والىخذة َّ
ً
َّ
ألهه رو َّ
ؤظاظُت .فلِغ بةمياهىا ؤن هيص ئ
ؤهمُت
اهخماما
ؤن هزا البىذ ٌعخدم
ِ
ُّ
َّ
َّ
ً
ّ
َّ
والىخذة والخماظً .وبعبب المشباث اإلاخخالُت التي جالخلذ ِلى
ؤي مجخمْ بُّذا ًِ الؽّىس بالخمامً الاحخماعي ِ
ً َّ ُّ
ّ
ً
ّ
هاؼئت جدذ جإزحر ألاصمت ،وًِ
ألاوسوبي
الاجداد
ٍ
فىشة جيامل الاجداد ألاوسوبي ووخذجه ،وّاًً ؤِشالا ملللت للخفىً في ِ
ّ
راث ّ
للخخلي ًِ الترجِباث اللاثمت.
الفلت التي خللذ اهلعاماث حذًذة ودِذ
ِ
ِ
اإلالترخاث ِ ِ
َّ ّ
ألاوسوبي كذ جفادم مْ ألاصماث في الىكذ الزي واهذ ُبىِخه َّ
الخ َّ
ّ
دخُت كُذ
الاجداد
مً اإلادخمل ؤن ِ
ً
ً
َّ
اإلاشحىِ ,ذا ًِ خبرجه الللُلت وماض ي ُد َوله َّ
ّ
ؤلاوؽاءُّ ،
الذاميُّ .
فيل هزا وان بِئت خفبت
وهمىه غحر مىخمل بالؽيل
ِ
ِ
فشلُت َّ
ؤن هزه ألاصمت وان لها جإزحر ٌّ
ظلبي
لخماِف هخاثج ألاصماث .وَعمذ جدلُل آزاس ألاصمت في مىىلت الُىسو بفُاغت
َّ ِ
ّ
ألاوسوبي داخله وخاسحه .ولىً في الىكذ هفعه وبّذ مشوس ما ًلاسب ألازني ِؽش ً
ّ
الاجداد
ِاما ِلى ؤصمت
ِلى ـىسة ِ
ٌ َّ ّ
ألاوسوبي اظخىاُ بلى ّ
جللُق آلازاس َّ
َ
ّ
الىاحمت ًِ جلً ألاصمت ،وِلى ِىغ
خذ آلان
الاجداد
ِ
الُىسوً ،مىىىا اللى ؤن ِ
ّ
َّ
َّ
َّ
الخ َّ
والىلذًت .فالخلُلت الثابخت الىخُذة،
الاكخفادًت
الاجداداث
فىساث اظخىاُ الخفاً ِلى ؤهبر مؽشوُ في جاسٍخ ِ
ُ ّ
َّ
َّ
ّ
كخفادي اليامل ،فهى ؼشه ال
ألاوسوبُت مً جدلُم الاظخلالٌ الا
مىً اإلاجمىِت
هي ؤن اوّذام مؽشوُ الُىسو ،لً ً ِ
َ
ّ
الخىفُز َّ
ؤهمُت َّ
وغ ٌني ًِ البُان َّ
ؤن َّ
ألاوسوبي ّ
ً
الىاجح لهزا اإلاؽشوُ ظخخذم
هيل،
الاجداد
غنى ِىه لىجاح مؽشوُ ِ
ّ ٍ
المدالت معخلبل َّ
هىٍخه.
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َّ
ؤن ألاوسوبُحن ُاحبروا ِلى َّ
واكّا َّ
ؤمشا ً
الخّامل مْ ألاظئلت َّ
ؤـبذ ً
الفّبت التي ٌلذ وامىت لّلىد ،وٍىمً
َّ ّ
ألاوسوبي كذ ُبني ِلى الّذًذ مً مبادت الّىإلات ،وهما َّ
ّ
ّ
جزوق
الاجداد
ألاوسوبُىن ُخلىها،
في حىهش الخلُلت ؤًما ،ؤن ِ
ِ
حشي في خلىكهم َِ َللمها ؤ ً
َّ
ّ
الفِىُت َّ
الشخُفت ،وِامل
ؤلاًىالي الزي ال ٌعخىُْ مىافعت الىاسداث
ًما .ففاوْ ألاخزًت
َّ
ؤن اإلاهاحشًٍ مً ؼشق ؤوسوبا ّ
البرًىاوي الزي ٌّخلذ َّ
والالدًني الزي ٌِّؾ بهذوء في ُ
ّ
الجضس
يهذدون وٌُفخه،
اإلافىْ
ِ
َّ
الؽيل َّ
ُّ
الخللُذي ومٍاهش الاهفخاح في بالدهُّ ،
ً
ول هزا كذ ًجّل الّذًذ
خىشا ِلى
العىٍذًت وٍشي في جضاًذ اإلاعلمحن
ً
ّ
مما كذ ًُ ّ
تهذًذا ألظلىب خُاتهمَّ ،
مً
ألاوسوبُحن ٌّخلذون ؤن َّالّىإلات حؽيل
فّذ في وجحرة اإلالاومت اإلاتزاًذة إلاؽشوُ
ِ
ِ
ّ
ؤلاًجابي ِلى َّ
خشٍت خشهت ّ
الخشٍت هي َّ
َّ
ّ
العلْ والخذماث.
ؤن هزه
الاجداد اإلاىفخذ الزي ًُفهم بؽيله
ِ
ِ
َّ
الالحئحن ،فةلى ّ
مً حهت ؤخشي ،ال ًضاٌ الىكذ ً
خذ آلان  -وكذ هخابت هزا
باهشا للخىم ِلى ؤزاس ؤصمت
ِ
َّ
الفّلُت ظىي ما ًلاسب الخمغ ظىىاث؛ ْ
ؤي َّؤنها ال جضاٌ ِلى ـفُذ ظاخً.
ًمن ِلى ألاصمت
البدث ظىت  -8080لم
ِ
ّ
ألاوسوبي بهزه الجىلت ،وهزلً ال ًمىً الافتراك َّ
ؤن َّ
ّ
هىٍخه ظىف جىجى مً
الاجداد
برن ال ًجب اإلاشاهىت ِلى خعاسة ِ
هزه ألاصمت دون خعاثش.
ُّ
لىً ما ًمىً اظخخالـه مً ؤصمت الُىسوَّ ،
ؤن البذاًاث ـّبت وميلفت هثحرا .فبذاًت ؤصمت اللجىء ،واهذ
ّ
اإلاخىشف ً
َّ
َّ
ّ
والّىفشٍت وجىامي الُمحن
ؤلاسهابُت
الاجداد ،وبدىامي ألاِماٌ
ؤًماَّ .ؤما
بخعاسة ملّذ اإلاملىت اإلاخدذة مً ِ
ِ
ً
ً
ّ
خاـال لخّاكب الخماساث َّ
لخّذدًت ألاكىاب ُّ
والخدىٌ ُّ
بهىٍخه ُّ
الاجداد َّ
الذ َّ
ولُت .لىً هزا
الذولُت ،فيان جدفُال
جشاحْ ِ
دوس ّ
ّ
ألاوسوبي هلىة هاِمت ِلى معخىي الّالم .بل مً وحهت هٍش الباخثت؛ ظىف جيىن اإلاشاهىت
الاجداد
لم ولً ًلغي
ِ
َّ ّ
َّ ّ
ّ
الُت ّ
َّ
لالجداد ِلى َّ
ِلى وحىد ّ
والذًملش َّ
اللُبر َّ
ّ
ألاوسوبي ِلى هلُن
الاجداد
ِ
العاخت الذولُت ،ألن ِ
اوُت ِ
مهم للهىٍت ِ
ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
ألاكىاب َّ
َّ
َّ
الفاِذة (الفحن وسوظُا)ً ،خمخْ بهىٍت جد ِبْ اللىاِذ البحروكشاوُت والذًملشاوُت ومّاًحر خلىق ؤلاوعان
ّ
ًشجح مُالن َّ
َّ
مما ّ
َّ
الاكخفادًتَّ ،
الذفت لفالخه في ملاسهخه بذوٌ جفخلش لهزا ِوله.
والمىابي
ِ
ّ
ّ
ألاوسوبي) ،برا ما ؤسادث َّ
ّ
لهىٍتها البلاء ِلى كُذ الخُاة في البِئت
باالجداد
مْ رلً جدخاج ؤوسوبا
(اإلاخمثلت ِ
ِ
َّ
ُ
والّاإلاُت الجذًذة ،بلى الّثىس ِلى َّ
َّ
َّ
هىٍتها وـىتها الفشٍذ اإلايسجم الخالي مً ألاـىاث اإلاعخللت واإلاثحرة
ألاوسوبُت
لالهلعامً .جب ؤن ٌؽمل ـىث ؤوسوبا حمُْ اإلاىاوىحن واللادمحن الجذد الزًً ؤـبدىا ً
حضءا مً وعُجها ،ورلً
ِلى ّ
خذ َّ
العىاء.
ِ
ّ
مخّذدة الثلافاث وظدبلى هزلً ،لىً ًجب ببّاد الخىف والىش َّ
اهُت ًِ الخىاب
ؤوسوبا بالفّل
ِ
البذ مً الخزهحر َّ
الّامت ـىث الخىمت وظُاظت ِذم َّ
الخفُّذ .في الخخامَّ ،
ؤن َّ
الّام ،وٍجب ؤن َّجدبْ اللُاداث َّ
الهىٍت
هي ؤلاًمان اإلاىلم َّ
بإن مفحرن مشجبي َّ
بإمخً ومفحرها.
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