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أرحب بكم يف صدور العدد الثالث والثالثون من جملة العلوم السياسية والقانون، وبتدشي هذا   يسعدين أن 
تطوى مخس سنوات من عمر اجمللة بعد عمل مجاعي دؤوب واجتهاد مثمر ملن سبقوان من زمالء أكفاء    العدد

ىل  إ من اإلصدارات العلمية الرصينة اليت تضاف  ثري   يف غضون هذه املدة الزمنية القصرية تشكيل رافد استطاعوا
 اجلميع. مكتبة املركز الدميقراطي العريب، واليت تفتح مسامهات النشر أمام 

ومبثل ما تعاهدان أيضاً ان تكون جملتنا ميداانً جتري فيه أقالم رجال العلم والفكر؛ وأتطريها يف الشكل الصحيح  
فهذا التوجه مت تكريسه تدرجييًا، حىت متكنا شيئا فشيئا من جعل جملتنا تتبوأ املكانة اجلديرة هبا، بوصفها  واملفيد،  

القضااي وحتوالت األحداث والنظرايت  العلمي واملوضوعي يف خمتلف انفذة هتتم بعمق التحليل والتقييم 
واالجتاهات الرئيسية ذات الطابع السياسي والقانوين على حد سواء، وبفضل مشاركات األكادمييي والباحثي يف  

 منطقتنا العربية وابقي اقطار العامل.  

قدمي اسهامات علمية رصينة ومتميزة وغري  ونؤكد لكم أحبائنا الكرام على تطلعات واهتمامات جملتنا حنو ت 
للباحثي والُكتَّاب واملفكرين الغتنام الفرصة وللمسامهة معاً يف أداء    تقليدية وهذه مبثابة دعوة نوجهها جمدداً 

   .رسالتنا التنويرية املنبثقة من وحي إمياننا بقيمة العلم والبحث العلمي

رعان مدير املركز الدميقراطي العريب على جهوده ومساعيه احلثيثة  توجه ابلشكر اخلاص لألستاذ عمار شأوأخرياً 
إلخراج منجزات املركز يف أكمل وجه ممكن وبتأكيد االلتزام أبقصى معايري املهنية البحثية واألكادميية وحداثتها،  

يوم حتظى ابعرتاف  وهذا ما يشكل مكسباً مهماً وتوجهاً داعماً لنا مجيعًا، وللباحثي يف مسامهاهتم اليت أصبحت ال
واسع من مؤسسات مرموقة وفاعلة يف التعليم العايل والبحث العلمي، ويضعوهنا مبحل تقديراهتم نظراً لقيمتها  

 .العلمية وجودهتا

كما انتهز هذه املناسبة للتوجه ببالغ الشكر واالمتنان لكل العاملي يف أسرة حترير اجمللة وإىل أعضاء اهليئة   
لى جهودهم املخلصة والصادقة اليت بذلوها طيلة فرتة اصدار هذا العدد، كما أمتىن جلميع  العلمية الكرام، ع

 ق.ـــالقراء واملهتمي كامل النجاح والتوفي

 العقادالء نزار  ـع   الدكتور /                                                                                          

 رئيس التحرير                                                                                               
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 امللخص:
والعالقة بني روسيا وأوكرانيا متوترة للغاية خاصة، بعد اإلطاحة ابلرئيس األوكراين  2014منذ عام

املوايل لروسيا، فيكتور اينوكوفيتش وارهاصات طلب أوكرانيا االنضمام لالحتاد األورويب بل وحللف 
ارًا اعتزامها غزو روسيا مرارا وتكر فياألطلنطي، األمر الذي ُسيشكل هتديدا حقيقيا لروسيا ورغم ن

ولوغانسك  أعلنت روسيا االعرتاف جبمهورييت دونيتسك 2022فرباير 21أوكرانيا، إال أنه يف
فرباير،  24الشعبيتني، أعقبها دخول القوات املسلحة الروسية إىل منطقة دونباس يف شرق أوكرانيا. ويف

أوكرانيا من السالح وإزالة أثر أعلن الرئيس الروسي فالدميري بوتني عن عملية عسكرية هبدف »جتريد 
من  51مبنطقة دونيتسك ولوغانسك، واحتجت روسيا ابملادة النازية منها، ومنع االابدة اجلماعية

ميثاق االمم املتحدة وأن ما قامت به هو دفاع شرعي عن النفس. ولنا أن نتساءل هل ُيعد اهلجوم 
ثل دفاع شرعي عن النفس وتتواف ر شروطه أم ال؟ أم أن االدعاءات الروسية هلا الروسي على أوكرانيا ميُ

جانب من الصحة؟ ولنا أن نتساءل أيضًا عن دور حمكمة العدل الدولية يف األمر ابلتدابري التحفظية 
 اليت طلبتها أوكرانيا، وهل تتوافر شروطها أم ال؟

العدل، القانون الدويل.األمم املتحدة، جملس األمن، اجلمعية العامة، حمكمة : الكلمات املفتاحية  
Abstract : 
Since 2014, the relationship between Russia and Ukraine has 
been very tense, especially after the overthrow of the pro-
Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych and the 
indications of Ukraine's request to join the European Union and 
even NATO, which would pose a real threat to Russia. 
Although Russia has repeatedly denied its intention to invade 
Ukraine, on February21,2022Russia announced recognition In 
the Donetsk and Lugansk People's Republics, it was followed 
by the entry of the Russian armed forces into the Donbass 
region in eastern Ukraine. On February 24, Russian President 
Vladimir Putin announced a military operation with the aim of 
“disarming Ukraine, removing the trace of Nazism from it, and 
preventing genocide in the Donetsk and Lugansk regions.  
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We may ask whether the Russian attack on Ukraine constitutes a 
legitimate self-defense and its conditions are met, or not ? Or do 
the Russian allegations have some truth? We can also ask about 
the role of the International Court of Justice in ordering the 

provisional measures requested by Ukraine, and whether their 
conditions are met or not ? 
Keywords : United Nations, Security Council, General 
Assembly, Court of Justice, international Law . 
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: مقدمة  
م، وبعد خطاٍب أعلن فيه الرئيس الروسي فالدميري بوتني عن عملية عسكرية  2022فرباير    21يف

، حيُث  2022شباط/ فرباير    24أوكرانيا من السالح وإزالة أثر النازية منها« ويف    »جتريدهبدف  
بدأت احلملة العسكرية الروسية على أوكرانيا بعد حشٍد عسكري طويل، واالعرتاف الروسي جبمهورية  
القوات   دخول  أعقبها  الشعبية،  لوغانسك  ومجهورية  واحد  جانب  من  املعَلنة  الشعبية  دونيتسك 

الروسية إىل منطقة دونباس يف شرق أوكرانيا بدأ القصف على مواقع يف مجيع أحناء البلد،  املسلحة  
مبا يف ذلك مناطق يف العاصمة كييف. وترجع جذور الصراع بني روسيا وأوكرانيا إىل العصور الوسطى.  
  فكال البلدين لديهما جذور يف الدولة السالفية الشرقية املسماة "كييف روس". لذلك، يتحدث 
الرئيس الروسي اليوم عن "شعب واحد". أما يف احلقيقة، فقد كان مسار هاتني األمتني عرب التاريخ  
إىل   سياسياً  روسيا  تطورت  فبينما  قرابتهما.  رغم  خمتلفتان  وثقافتان  لغتان  عنه  ونشأت  خمتلفاً، 

القرن السابع عشر، أصبحت أراضٍ  شاسعة من    إمرباطورية، مل تنجح أوكرانيا يف بناء دولتها. يف 
، استقلت  1917أوكرانيا احلالية جزءاً من اإلمرباطورية الروسية. وبعد سقوط تلك اإلمرباطورية عام  

. وتعترب روسيا أوكرانيا  1جمدداً أوكرانيا لفرتة وجيزة، إىل أن قامت روسيا السوفييتية ابحتالهلا عسكرايً  
مرباطورية الروسية، وكثري من األوكرانيني  ضمن جمال نفوذها الطبيعي لقرون كانت األخرية جزء من اإل

انطقني ابللغة الروسية، ونفس الثقافة والداينة وكانت البالد يف وقت من األوقات جزًءا من االحتاد  
 .19912السوفييت حىت حصلت على االستقالل عام 

ورايت اليت  ، كانت أوكرانيا، ابإلضافة إىل روسيا وبيالروسيا، من بني اجلمه1991ويف ديسمرب عام  
دقت املسمار األخري يف نعش االحتاد السوفيييت، غري أن موسكو أرادت االحتفاظ بنفوذها، عن  
طريق أتسيس رابطة الدول املستقلة )جي يو إس(، كان الكرملني يظن وقتها أن إبمكانه السيطرة  

يا من بناء  على أوكرانيا من خالل شحنات الغاز الرخيص، لكن ذلك مل حيصل، فبينما متكنت روس
حتالف وثيق مع بيالروسيا، كانت عيون أوكرانيا مسلطة دائماً على الغرب. هذا أزعج الكرملني،  
ولكنه مل يصل إىل صراع طوال فرتة التسعينيات آنذاك، كانت موسكو تبدو هادئة، ألن الغرب مل  

شغولة ابحلرب يف  يكن يسعى لدمج أوكرانيا، كما أن االقتصاد الروسي كان يعاين، والبالد كانت م
عام   الكبري" حبدود    1997الشيشان، يف  بـ"العقد  يسمى  ما  من خالل  رمسياً  موسكو  اعرتفت 

 أوكرانيا، مبا فيها شبه جزيرة القرم، اليت تقطنها غالبية انطقة ابلروسية. 
 بداية اخلالف بي روسيا وأوكرانيا:

شهدت موسكو وكييف أول أزمة دبلوماسية كبرية بينهما يف عهد فالدميري بوتني، ففي خريف عام  
، بدأت روسيا بشكل مفاجئ يف بناء سد يف مضيق كريتش ابجتاه جزيرة "كوسا توسال"  2003

وازدادت حدة   البلدين،  بني  ترسيم حدود جديدة  حماولة إلعادة  ذلك  واعتربت كييف  األوكرانية 

 
 https://cutt.ly/aDbWuOz م، على الرابط التايل:2021ديسمرب  25، بتاريخ  made for minds ,DW رومان غونشارينكو/ ي. أ :روسيا وأوكرانيا.. نزاع اترخيي وحمطات حرب غري معلنة، 1

 م.2022مارس  29اطلع عليه يوم 
مارس   29اطلع عليه يوم     https://cutt.ly/MDbnShxمعلى الرابط التايل:  2022فرباير  26حممد الزمزمي: أسباب الصراع بني روسيا وأوكرانيا.. )احلكاية وما فيها(، العني االخبارية بتاريخ السبت    2
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ومل يتم وضع حد له إال بعد لقاء ثنائي بني الرئيسني الروسي واألوكراين. عقب ذلك أوقف  الصراع،  
 بناء السد، لكن الصداقة املعلنة بني البلدين بدأت تظهر تشققات. 

  ، دعمت روسيا بشكل كبري املرشح املقرب منها 2004أثناء االنتخاابت الرائسية يف أوكرانيا عام  
"الثورة الربتقالية" حالت دون فوزه، وفاز بداًل منه السياسي القريب من   فيكتور اينوكوفيتش، إال أن 

الغرب فيكتور يوشتشينكو، وخالل فرتته الرائسية قطعت روسيا إمدادات الغاز عن البالد مرتني،  
، كما ُقطعت أيضاً إمدادات الغاز إىل أورواب املارة عرب أوكرانيا. ويف عام  2009و  2006يف عامي
لرئيس األمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، إدماج أوكرانيا وجورجيا يف حلف مشال  حاول ا  2008

األطلسي )انتو(، وقبول عضويتهما من خالل برانمج حتضريي. قوبل ذلك ابحتجاج بوتني وموسكو  
أعلنت بشكل واضح أهنا لن تقبل االستقالل التام ألوكرانيا، كما أن فرنسا وأملانيا حالتا دون تنفيذ  

طته، وأثناء قمة الناتو يف بوخارست مت طرح مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا، ولكن مل يتم  بوش خل
 حتديد موعد لذلك. 

وألن مسألة االنضمام للناتو مل تنجح بسرعة، حاولت أوكرانيا االرتباط ابلغرب من خالل اتفاقية  
ع االتفاقية، مارست  ، بعد أشهر قليلة من توقي2013تعاون مع االحتاد األورويب، يف صيف عام  

موسكو ضغوطاً اقتصادية هائلة على كييف وضيقت على الواردات إىل أوكرانيا، وعلى خلفية ذلك،  
، وانطلقت بسبب  2010مجدت حكومة الرئيس األسبق اينوكوفيتش، الذي فاز ابالنتخاابت عام  

 .2014ذلك احتجاجات معارضة للقرار أدت لفراره إىل روسيا يف فرباير عام  
، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وكانت هذه عالمة فارقة وبداية حلرب غري  2014 مارس عام  ويف

معلنة، ويف نفس الوقت، بدأت قوات روسية شبه عسكرية يف حشد منطقة الدونباس الغنية ابلفحم  
أما   روس،  يرتأسهما  ولوهانسك،  دونيتسك  يف  شعبيتان  مجهوريتان  أعلنت  أوكرانيا، كما  شرقي 

مايو  احلكومة  الرائسية يف  االنتخاابت  انتهاء  انتظرت حىت  فقد  لتطلق عملية  2014يف كييف   ،
األوكراين   الرئيس  التقى  العام،  نفس  من  يونيو  يف  اإلرهاب".  على  "حراًب  أمستها  عسكرية كربى 
املنتخب للتو، بيرتو بوروشينكو، وبوتني ألول مرة بوساطة أملانية وفرنسية، على هامش االحتفال  

سبعني عاماً على يوم اإلنزال على شواطئ نورماندي، وخالل ذلك االجتماع ُولدت ما تسمى    مبرور
 . 1بـ"صيغة نورماندي" 

، شن  2015بعد االتفاق، حتول الصراع إىل حرب ابلوكالة تدور رحاها حىت اليوم، ففي مطلع عام  
ارات تعريف، وهو  االنفصاليون هجوًما، زعمت كييف أنه كان مدعوًما بقوات روسية ال حتمل ش

ما نفته موسكو، ومنيت القوات األوكرانية هبزمية اثنية جراء اهلجوم، وذلك يف مدينة ديبالتسيفي  
مت االتفاق على "مينسك    –االسرتاتيجية واليت اضطر اجليش األوكراين للتخلي عنها، وبرعاية غربية 

ا تزال بنودها مل تنفذ ابلكامل  "، وهي اتفاقية تشكل إىل اليوم أساس حماوالت إحالل السالم، وم2
 بعد. 

كان هناك بصيص أمل، إذ مت إحراز جناح يف سحب جنود من اجلهتني    2019ويف خريف عام  
املتحاربتني من بعض مناطق املواجهة، لكن منذ قمة النورماندي اليت ُعقدت يف ابريس يف ديسمرب  

 
 وأوكرانيا.. نزاع اترخيي وحمطات حرب غري معلنة، مرجع سابق.  أ: روسياي. رومان غونشارينكو/  1
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مع الرئيس األوكراين احلايل    ، مل حتصل أي لقاءات، وبوتني ال يرغب يف لقاء شخصي2019عام  
 ال يلتزم ابتفاق مينسك.  – من وجهة نظر موسكو – فلودومري زيلينسكي، ألنه 

، يطلب الرئيس الروسي بشكل علين من الوالايت املتحدة أال تسمح  2021ومنذ ديسمرب عام  
يرضخ   مل  احللف  لكن  عسكرية،  مساعدات  تتلقى  أو  الناتو  حلف  إىل  أوكرانيا  هلذه  ابنضمام 

 .1املطالب 
 البحث:   مشكلة

من امليثاق وأن    51قد أاثر اهلجوم الروسي على أوكرانيا عدة اشكاالت قانونية تتعلق ابملادة    
اهلجوم دفاع شرعي عن النفس، ولنا أن نتساءل هل فعال تتوافر شروط حالة الدفاع الشرعي وأن  

 املزاعم الروسية هلا جانب من الصحة أم ال؟  
 هدف البحث: 

يهدف البحث اىل بيان دور أجهزة األمم املتحدة السياسية والقانونية يف الرد على مزاعم الدولتني   
 )روسيا وأوكرانيا(. 
 منهج البحث: 

سيتم اتباع املنهج االستقرائي التارخيي يف البحث لبيان دور جملس األمن واجلمعية العامة وحمكمة   
 العدل يف الرد على االشكاالت املطروحة من الدولتني.  

 خطة البحث: 
 املبحث األول: التعريف بسبب األزمة وادعاءات طريف النزاع. 

 من واجلمعية العامة. املبحث الثاين: االشكاالت القانونية امام جملس األ 
 املبحث الثالث: االشكاالت القانونية امام حمكمة العدل الدولية. 

 اخلامتة وتشمل نتائج الدراسة.  
 : التعريف بسبب األزمة وادعاءات طريف النزاع  املبحث األول: 

، بدأت احلملة العسكرية الروسية على أوكرانيا بعد حشٍد عسكري  2022شباط/ فرباير    24يف
 طويل ولنا أن نتساءل ملاذا دخلت القوات الروسية إىل أراضي جارهتا األوكرانية، وماذا يريد بوتني؟ 

فقد أطلقت روسيا هجوما شاماًل على أوكرانيا جوا وبرا وحبرا، وهي البلد الدميقراطي األورويب الذي   
ري بوتني التخطيط  الرئيس الروسي فالدمي  في مليون نسمة. وعلى مدى أشهر، ن  44يبلغ عدد سكانه  

لغزو أوكرانيا، لكنه اآلن مزق اتفاق السالم وأرسل قواته عرب احلدود إىل املناطق الشمالية والشرقية  
واجلنوبية من أوكرانيا. وبينما ترتفع حصيلة القتلى، يواجه بوتني اهتامات أبنه يهدد السالم يف أورواب.  

ألوروبية برمتها، بل قد متتد للعامل أبسره وهتدد السلم  ما حيصل يف األايم القادمة قد يهدد أمن القارة ا
 واألمن الدوليني. ولنا أن نتساءل عن أسباب الغزو الروسي وتربيراته؟  

 
م. وأيضاً  2022مارس  5اطلع عليه يوم    https://q9r.us/GPhws  فرباير ، عرب وعامل ، على الرابط التايل:24املصرية    م(، األهرا2022)وتطوراته  . جذور الصراع  وأوكرانيا.أسباب احلرب بني روسيا    1

 .أ :روسيا وأوكرانيا.. نزاع اترخيي وحمطات حرب غري معلنة، مرجع سابق. رومان غونشارينكو/ ي 
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 أسباب الغزو الروسي ألوكرانيا حسب تربيرات روسيا:
قدم الرئيس بوتني العديد من احلجج لتربير هجومه على أوكرانيا، حيث ادعى أن هدفه من العملية  

هو محاية األشخاص الذين "يتعرضون للتنمر واإلابدة اجلماعية"، وأنه يسعى إىل "نزع    - لعسكرية  ا
وردا على ذلك فقد قال الرئيس األوكراين فولودمير زيلينسكي،    -السالح واألفكار النازية" من أوكرانيا

حظ على الرئيس بوتني أنه  إن هجوم روسيا شبيه بغزو أملانيا النازية يف احلرب العاملية الثانية. واملال
كثريا ما يردد اهتامه أبن املتطرفني سيطروا على أوكرانيا، منذ اإلطاحة برئيسها املوايل لروسيا، فيكتور  

 بعد أشهر من االحتجاجات ضد حكمه.    2014اينوكوفيتش عام 
عام    - أواخر  من حدود 2021يف  ابلقرب  الروسية  القوات  من  أعداد كبرية  بنشر  بوتني  بدأ   ،  

عام   أبرم  سالم  اتفاق  ألغى  مث  لسيطرة    2015أوكرانيا.  اخلاضعة  ابملناطق  واعرتف  الشرق  يف 
االنفصاليني على أهنا مناطق مستقلة. لطاملا قاومت روسيا حترك أوكرانيا حنو االحتاد األورويب وحتالف  

  التارخيي لألمةاملستقبل  الناتو. ولدى إعالنه للعملية العسكرية يف أوكرانيا، اهتم بوتني الناتو بتهديد "
 . 1الروسية  
، عام  أنه وكما سبق وبينا أنه ومنذ اإلطاحة برئيسها املوايل لروسيا، فيكتور اينوكوفيتش   واحلقيقة،
األورويب    2014 الغرب  من  أوكرانيا  ابقرتاب  روسيا  لشعور  متوترة  وأوكرانيا  روسيا  بني  والعالقة 

وارهاصات طلب أوكرانيا االنضمام لالحتاد األورويب بل وحللف األطلنطي، وشعور روسيا أن هذا  
أمن أوكرانيا    األمر لو مت سيشكل هتديداً حقيقياً لألمن القومي الروسي، لذلك سعت روسيا لزعزعة

مناطق   بوتني أبجزاء من  واجياد موطأ قدم هلا على األراضي األوكرانية وذلك من خالل اعرتاف 
 أوكرانية منفصلة عن أوكرانيا وحيكمها روس موالون لروسيا.  

فقد أدىل الرئيس الروسي فالدميري بوتني خبطاب متلفز أعلن خالله أنه سيعرتف ابستقالل املنطقتني  
ني اللتني يسيطر عليهما انفصاليون مدعومون من روسيا. وبعيد اإلعالن، وقع الرئيس بوتني  األوكرانيت

على أوامر أصدرها لقواته بتنفيذ "مهام حفظ سالم" يف كلتا املنطقتني. ال يزال نطاق تلك املهام  
نود  غري واضح، لكن إذا قامت القوات بعبور احلدود سيكون ذلك املرة األوىل اليت يدخل فيها اجل 

الروس رمسيا األراضي اخلاضعة لسيطرة االنفصاليني. وقد أدان كل من حلف مشال األطلسي )الناتو(  
واالحتاد األورويب قرار الرئيس بوتني، وقال الرئيس األمريكي جو ابيدين إنه سيفرض عقوابت على  

 روسيا. 
ى موقع توتري اخلطوة الروسية  ووصفت "أورسوال فون دير الين" رئيسة املفوضية األوروبية يف تغريده عل 

 . 2أبهنا "انتهاك صارخ للقانون الدويل" ولوحدة األراضي األوكرانية" 
م بدأت روسيا يف نقل أعداد هائلة من قوات جيشها إىل املناطق  2021ويف نوفمرب/تشرين الثاين

ك القوات  فرباير/شباط احلايل، وبعد أن وصل عدد تل  15القريبة من احلدود األوكرانية. لكن يف  
ألف، قال الرئيس بوتني إنه سيكون هناك انسحاب جزئي للقوات الروسية. وقال متحدث    100إىل

الدفاع الروسية إن بعض وحدات اجليش "بدأت ابلفعل يف حتميل معداهتا على منت   ابسم وزارة 
 

يب يب  2022فرباير/ شباط  26جّدد يف  2021األول  ديسمرب/ كانون 8(: روسيا وأوكرانيا: ملاذا دخلت القوات الروسية إىل أراضي جارهتا األوكرانية وماذا يريد بوتني؟ يب يب سي نيوز 2022راجع/ بول كرييب ) 1
 https://q9r.us/9QtRx سي عريب على الرابط التايل/

 م2022مارس 3اطلع عليه يف https://q9r.us/jluKv فرباير. على الرابط التايل/ 22( يب يب سي نيوز بتاريخ 2022):روسيا وأوكرانيا ما سبب األزمة بني البلدين 2
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بيد أن أوكرانيا   العسكرية".  العودة إىل ثكناهتا  اليوم  تبدأ  وشركاءها  القطارات والعرابت، وسوف 
يقولون إنه مل حيدث أي تناقص يف عدد القوات املنتشرة يف املناطق احلدودية. ويف أعقاب اإلعالن  
الروسي، صرح "ينس ستولتنربغ" األمني العام حللف الناتو قائال: "إهنم يقومون ابستمرار بتحريك  

 األمام وإىل اخللف ويف كل  القوات إىل األمام وإىل اخللف". "لطاملا حتركت القوات ميينا ويسارا، إىل
االجتاهات، لكن االجتاه الذي ظل اثبتا خالل األسابيع واألشهر املاضية هو الزايدة املستمرة يف  
فلودميري   األوكراين  الرئيس  وصرح  أوكرانيا".  حدود  من  مقربة  على  الروسية  )العسكرية(  القدرات 

الواقع الذي أمامنا، وحنن مل نر بعد أي    زيلينسكي ليب يب سي قائال: "إننا، بكل صراحة نتفاعل مع 
 انسحاب للقوات". 

جندي واملتمركزة يف    30000وأعلنت وزارة الدفاع يف بيالروسيا أن القوات الروسية البالغ قوامها
البالد سوف متكث هناك، رغم أنه كان من املقرر أن تعود إىل قواعدها يف أعقاب انتهاء تدريبها  

 العسكري. 
جندي، مبا    150000األمريكية، فإن عدد القوات الروسية يف املنطقة يزيد عن    ووفقا للتقديرات 

يف ذلك القوات االنفصالية يف منطقيت دونيتسك ولوهانسك. وقد تسبب النزاع يف الشرق يف إزهاق  
شخص، وأعلنت اجلماعات االنفصالية من جانب واحد قيام ما    14000أرواح ما يربو على  

دونيت مجهورييت  األمن  مستهما  ملنظمة  اتبعون  دوليون  مراقبون  وأشار  الشعبيتني.  ولوهانسك  سك 
والتعاون يف أورواب، إىل حدوث مئات من حوادث انتهاك وقف إطالق النار يف تقريرهم الذي يغطي  

م. وكتبت "سارة راينزفورد" مراسلة شؤون أورواب الشرقية يف  2022من فرباير  18إىل    17الفرتة من  
ده على توتري أن التلفزيون الروسي ينقل مزاعم هجوم وشيك للقوات األوكرانية  يب يب سي يف تغري

على املناطق اليت يسيطر عليها االنفصاليون. وردا على مزاعم مماثلة، غرد دميرتو كوليبا وزير الشؤون  
جوم  قيام أوكرانيا بشن ه  فياخلارجية األوكراين قائال: "روسيا، توقفي عن صنع األخبار الكاذبة". ون 

على مناطق خاضعة لسيطرة االنفصاليني أو قصف احلدود الروسية أو عبورها. وقد نبهت الوالايت  
املتحدة أن روسيا قد تسعى إىل افتعال أزمة لتربير تنفيذ عمل عسكري )مبا يف ذلك استخدام ما  

احلها  يعرف بتكتيك "الراية الزائفة"، وهو مصطلح يشري إىل هجوم ملفق تقوم به الدولة ضد مص
بداية   املزاعم.. ويف  تلك  لدعم  أدلة حمددة  أي  تقدم  االنتقام(، ولكنها مل  تربير  اخلاصة من أجل 

م، كرر الرئيس بوتني مطالب روسيا يف أعقاب اجتماع عقده مع رئيس الوزراء اجملري  2022فرباير
الروسية، وإعادة  فيكتور أورابن: "وقف توسعة الناتو، إلغاء عملية نشر األسلحة ابلقرب من احلدود  

عندما وقعت اتفاقية القانون    1997املنشآت العسكرية التابعة للناتو إىل املواقع اليت كانت فيها عام
 التأسيسي بني روسيا واحللف". 

ومن جانبه، أعلن حلف الناتو إنه لن تكون هناك حدود لالنتشار العسكري داخل دوله األعضاء،  
تقرير    يف لدان بعينها من االنضمام إىل احللف يف املستقبل.  و ورفض املوافقة على وضع قيود متنع ب 

 . 1أورواب أنه يدعو لنشر قوات قتالية شرقي   نشرته جملة دي شبيغل األملانية صرح قائد رفيع يف الناتو 

 
 يفاطلع عليه    https://cutt.ly/ZDbJmlgم على الرابط التايل :  2021ديسمرب  18أكادميية ديو األخبار بتاريخ    أورواب،دعو لنشر قوات قتالية شرقي  / أ. ح )رويرتز( تقرير: قائد رفيع يف الناتو ي  ي. أ  1
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كما قالت بلدان من خارج الناتو إهنا ال تقبل أن متلي روسيا عليها ما إذا كانت تستطيع االنضمام  
يف  احللف  وعملي"    إىل  واضح  زمين  "إطار  إىل  زيلينسكي  األوكراين  الرئيس  دعا  وقد  املستقبل. 

 النضمام بالده للحلف، وذلك خالل مؤمتر األمن الذي عقد يف مدينة ميونخ األملانية. 
كما ذكرت فنلندا، اليت تشرتك يف احلدود مع روسيا مثلها مثل أوكرانيا، أهنا جيب أن يكون هلا حرية  

 . 1نضمام إىل الناتو من عدمه يف املستقبل اختاذ قرار اال
وقد شرح فياكسالف نيكونوف، العضو البارز يف الربملان الروسي مربرات الغزو الروسي قائال:"   

، اليت خطط األمريكيون هلا على  أوكرانيا(روسيا كانت ضد االنقالب العنيف )الثورة اليت شهدهتا  
األغلب، والذين ترتكز أهدافهم يف ضم أوكرانيا للناتو، وهذا خط أمحر لروسيا." وأضاف: "تعترب  
روسيا ما حدث هتديداً لوجودها، وستتخذ ما يلزم ملنع حدوثه." ويف خضم عاصفة االدعاءات،  

كونوف يف حلظة وضوح اندرة، يف ظل  واالدعاءات املضادة حول األزمة األوكرانية، أتيت كلمات ني
املخاوف األساسية اليت حترك السياسة الروسية، منذ ظهور مؤشرات اإلطاحة برئيس أوكرانيا فيكتور  

 اينوكوفيتش، جراء حركة االحتجاجات يف العاصمة كييف. 
أورواب  ومن وجهة نظر قصر الرائسة الروسي )الكرملني(، فإن أوكرانيا تعد منطقة عازلة بني روسيا و 

وبصورة خاصة جمموعة دول أورواب الشرقية السابقة، اليت انضمت اآلن إىل حلف مشال األطلسي  
)الناتو(. أضف إىل ما سبق، اخلوف من فقدان القاعدة البحرية الروسية يف شبه جزيرة القرم، اليت  

بش موسكو  حترك  وكان  املتوسط،  للبحر  مدخال  األسود  البحر  يف  الروسي  األسطول  كل  متنح 
دراماتيكي أمرا ال مفر منه. وكررت روسيا كثريا ادعاءاهتا أبن الثورة يف كييف منحت النازيني اجلدد  
الفرصة الجتياح شرق أوكرانيا، وطرد سكاهنا الذين يتحدثون اللغة الروسية. وهي الذريعة اليت ختفي  

 بل.  موسكو وراءها السبب االسرتاتيجي احلقيقي للتدخل العسكري يف القرم من ق 
الروسي   الرئيس  ما أكد  للرتاجع عن موقفه. ودائما  إشارة  الكرملني حىت اآلن أي  ومل يظهر من 
فالدميري بوتني على أن روسيا مل تبدأ األزمة. ويف ظل تلويح أورواب والوالايت املتحدة بفرض عقوابت  

، فإن هناك  على روسيا، إذا أعلنت ضم القرم إليها بعد االستفتاء الشكلي الذي نظمته روسيا فيه 
رد روسي مقابل فقد نوه النائب الروسي فياكسالف نيكونوف إىل أن بالده خامس أكرب اقتصاد  
يف العامل ولديها جيش قوي "وإذا كان هناك عقوابت، فسوف تفرض روسيا عقوابت مشاهبة هلا  
  متاما." وأضاف: "حنن نعيش يف عامل متداخل جدا، وال أنصح أحد مبحاولة فرض عقوابت على 

 روسيا االحتادية، ألن العواقب قد تكون وخيمة ليس فقط لروسيا ولكن للجميع." 
وهناك عامل آخر للخوف حيرك محلة الكرملني لتقويض ثورة أوكرانيا، يتمثل يف امتداد الثورة إىل  

 روسيا. 
فنجاح ثورة على حدودها قد يشجع جمموعات املعارضة داخل روسيا نفسها، ويعمق إمياهنم بقدرة  

ود املتظاهرين على النجاح يف مواجهة احلكومات االستبدادية. لذلك كانت االستجابة العنيفة  حش
من روسيا على األرض يف القرم، وادعائها أبن الثورة تقود إىل الفوضى والفاشية، وهو ما يعد حتذيرا  

 
 م . 2022مارس3اطلع عليه يف https://q9r.us/jluKv التايل/فرباير. على الرابط  22( يب يب سي نيوز بتاريخ 2022)البلدين؟ روسيا وأوكرانيا ما سبب األزمة بني  1
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اسب  للشعب الروسي نفسه. يف الوقت ذاته، فإن احتمال استعادة القرم مرة أخرى، زاد من مك
 الكرملني، خاصة أن شبه اجلزيرة حتظي بشعبية بني نسبة كبرية من الشعب الروسي.  

، عندما قرر "خروشوف، زعيم االحتاد السوفييت يف  1954وكانت القرم جزءا من روسيا حىت عام  
 . 1ذلك الوقت، إعادهتا مرة أخرى ألوكرانيا 

 عامة لألمم املتحدة االشكاالت امام جملس األمن واجلمعية ال  املبحث الثاين: 
 : االشكاالت امام جملس األمن  أوالً 

يتمتع جملس األمن مبكانة متميزة من بني أجهزة األمم املتحدة ، نظراً الضطالعه ابلوظيفة األساسية  
اليت من أجلها أُنشأت املنظمة الدولية ، وهى احملافظة على السلم واألمن الدوليني ولقد أعطى ميثاق  

املتحدة جملس األمن دوراً متدرجاً حلل املنازعات الدولية ، يبدأ مبجرد دعوة األطراف املتنازعة  األمم  
( مث متتد صالحياته إىل إمكانية فحص أي  33إىل حل خالفاهتم ابلطرق السلمية دون حتديد )م

النزاع أو  نزاع دويل قد يؤدى إىل احتكاك دويل أو يثري نزاعاً ، كي يقرر ما إذا كان استمرار هذا  
 . 2( 34املوقف من شأنه أن يُعرض السلم واألمن الدوليني للخطر)م

ومُيارس اجمللس اختصاصاته املتعلقة هبذا اجملال   من خالل ما ُيصدره من توصيات وقرارات إعماالً   
 . 3ألحكام الفصلني السادس والسابع من امليثاق 

يف املنازعات اليت هتدد السلم واألمن الدوليني  فقد خول الفصل السابع من امليثاق جملس األمن النظر  
( يف الفصل السادس من امليثاق أبن" جمللس األمن أن  34أو تعرضهما للخطر، ونصت املادة )

يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدى إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعاً لكى يقرر ما إذا كان  
 .  4حفظ السلم واألمن الدوليني  هذا النزاع أو املوقف من شأنه أن يُعرض للخطر

 نتائج االجتماعات السابقة جمللس األمن حول أوكرانيا:
يف   اجمللس  اجتمع  فقد  أوكرانيا.  يف  الوضع  بشأن  جلسات  أربع  األمن  جملس  كانون    31عقد 

شباط/فرباير، نظمت روسيا جلسة إحاطة    17الثاين/يناير بناء على طلب الوالايت املتحدة. يف  
، والذي حدد  2015شباط/فرباير  12ذكرى السابعة التفاق مينسك الثاين الذي أبرم يف  مبناسبة ال

 خطوات إلهناء الصراع يف شرق أوكرانيا من خالل تسوية سياسية. 
شباط/فرباير، عقد اجمللس اجتماعا طارائ مفتوحا بناء على طلب أوكرانيا، بدعم من العديد    21يف  

يا وفرنسا وإيرلندا والنرويج واململكة املتحدة والوالايت املتحدة.  من أعضاء اجمللس، مبا يف ذلك ألبان
ولوهانسك   دونيتسك  منطقيت  ابستقالل  االعرتاف  روسيا  قرار  عقب  االجتماع  ذلك  جاء 

 االنفصاليتني يف منطقة دونباس يف شرق أوكرانيا وتصعيد القتال يف تلك املناطق وحوهلا. 
لس مرة أخرى اجتماعا طارائ بناء على طلب أوكرانيا، بعد  شباط/فرباير، عقد اجمل  23يف مساء يوم  

الشعبيتني مساعدة عسكرية من   ولوهانسك  ما يسمى جبمهورييت دونيتسك  أن طلبت سلطات 

 
 م.2022مارس 3اطلع عليه فال  https://q9r.us/F78BHيب يب سي عريب على الرابط التايل/  2014مارس/ آذار  14موسكو   -( يب يب سي نيوز2014)غالنب ريتشارد  1

 م. 2022مارس 2اطلع عليه يف  https://q9r.us/7gyLT على الرابط التايل: املنازعات حاًل سلمياً الفصل السدس حل  34و 33راجع ميثاق االمم املتحدة املواد  2
 . 271 – 294، ص1994حدود سلطات جملس األمن، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (:1994)هنداوي راجع/ د. حسام  3
 م      2022مارس 1مت االطالع عليه يوم  https://q9r.us/jgfAL   -التايل:من امليثاق على االنرتنت على الرابط 34،33راجع نص املادتني  4
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روسيا. يف ذلك االجتماع، أعلنت الوالايت املتحدة أهنا ستقدم مشروع قرار بشأن أوكرانيا. وأثناء  
 "العملية العسكرية اخلاصة" يف منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.   انعقاد اجمللس، أعلن الرئيس بوتني بدء

املتحدة   الوالايت  الروسي على أراضيها فقد كانت  العدوان  أوكرانيا جمللس األمن ملواجهة  وجلأت 
وألبانيا الدولتان حاملتا القلم بشأن أوكرانيا، قد وزعتا مشروع قرار يتناول التطورات األخرية على  

م. وبعد مفاوضات ثنائية مع بعض األعضاء، وضعت  2022فرباير   24اجمللس صباح يومأعضاء  
م. وقد كان مشروع القرار الذي كان  2022فرباير24الدولتان مسودة منقحة ابللون األزرق مساء 
م( "سيدين أبشد العبارات  2022شباط / فرباير  25سيصوت عليه جملس األمن بعد ظهر يوم )

وكرانيا".  وكما هو متوقع، استخدمت روسيا حق النقض فيما امتنعت الصني  العدوان الروسي على أ
 . 1واهلند واإلمارات العربية املتحدة عن التصويت. وابلتايل مل يعتمد مشروع القرار 

 موقف الدول أعضاء جملس األمن من مشروع القرار 
من املناهض لروسيا  روسيا تصّوت ضد املشروع:صوت االحتاد الروسي ضد مشروع قرار جملس األ  -

وأوكرانيا املقدم، مستخدما حق النقض )الفيتو(. وأعرب السفري الروسي، فاسيلي نيبينزاي، عن شكره  
ملن مل يدعم املشروع. وقال إنه يتعارض مع املصاحل األساسية للشعب األوكراين، "حيث إنه حياول  

 مأساة استمرت مثاين سنوات على  إنقاذ وترسيخ نظام السلطة يف أوكرانيا الذي قاد هذا البلد إىل
األقل حىت اآلن." وأوضح أن السبب الرئيسي للتصويت ضد القرار ليس بسبب ما هو مذكور يف  
املشروع، ولكن بسبب ما هو غري موجود. "إذا كان معّدوه قد حاولوا إعطاء نظرة تشبه إىل حد  

 نسياهنا يف سياق املشكلة األوكرانية."  بعيد وثيقة متوازنة، فلن يرتكوا أسئلة خارج األقواس ال ينبغي 
وأشار إىل أنه بقي خارج األقواس كيف أن السلطات األوكرانية "بتواطؤ من رعاهتا الغربيني" تتجنب  
ابستمرار وبسخرية تنفيذ اتفاقيات مينسك، اليت كان العنصر األساسي فيها احلوار املباشر مع سكان  

سه، متركز األوكرانيون على خط التماس، بشكل رئيسي من  شرق البالد. واتبع يقول: "يف الوقت نف
لوهانسك   يف  املناطق  قصفت  يوم،  بعد  يوما  منهجي،  بشكل  اجلدد،  والنازيني  الراديكاليني 

"وتساءل قائال: "كيف ال ميكن للمرء  السن.ودونيتسك، مما أسفر عن مقتل النساء واألطفال وكبار  
الثماين؟".-األوكروأن يذكر اجلرائم املروعة اليت ارتكبها   العملية    انزي خالل هذه السنوات  وبرر 

 .2من ميثاق األمم املتحدة، اليت تسمح بـ»الدفاع عن النفس«  51العسكرية ملوسكو ابملادة 
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 صادق: تقييم غري  
وقال السفري الروسي، إنه سيكون من اجليد تضمني املشروع "تقييما صادقا لدور زمالئنا الغربيني يف  
تضخيم األزمة األوكرانية، والذين مل يقفوا وراء انقالب امليدان فحسب، لكنهم يف احلقيقة أعطوا  

 كييف تفويضا مطلقا ألية إجراءات وخطوات ال ميكن تصّورها من قبل أي دولة متحضرة." 
ى  وقال إن مسؤولية ما حيدث اآلن ال تقع على عاتق القيادة األوكرانية احلالية فحسب، "بل تقع عل

عاتقكم أيضا أيها السادة،" مشريا إىل أن مشروع قرار اليوم ليس سوى حترك آخر يف لعبة الشطرنج  
الدفاع   بوتني ووزارة  فالدميري  الرئيس  به  ما صرّح  إىل  نيبينزاي  فاسيلي  القاسية والالإنسانية. وأشار 

يستخدمون    الروسية بوضوح وهو أنه لن تكون هناك ضرابت ضد أهداف مدنية، "لكن القوميني
أن يكون    فياملدنيني كدروع بشرية" مشريا إىل استغالل الغرب والدعاية اإلعالمية من قبل الغرب. ون 

هناك أي قصف على املدنيني األوكرانيني. وأكد قائال: "حنن لسنا يف حالة حرب مع أوكرانيا ونقوم  
سيتم االنتهاء قريبا مبا  بعملية عسكرية خاصة ضد القوميني حلماية سكان دونباس ونزع السالح. و 

فيه الكفاية وسيتمكن الشعب األوكراين مرة أخرى من تقرير مصريه بشكل مستقل بينما يعيش يف  
 . 1من امليثاق  51وقال إنه مت اختاذ هذا القرار متاشيا مع املادة  سالم وتعاون مع اجلريان." 

لروسي لدى األمم املتحدة ورئيس جملس  واحلقيقة، إن وجود "اسيلي نيبينزاي"، املمثل الدائم لالحتاد ا 
م، يرتأس اجتماع جملس األمن بشأن احلالة يف أوكرانيا ايضاً حمل  2022األمن لشهر شباط/فرباير

نظر، فكيف يكون "اسيلي نيبينزاي" اخلصم واحلكم يف أن واحد، وهذا من العيوب القاتلة يف تشكيل  
التصويت من قبل الدول اخلمس الدائمة العضوية ،   جملس األمن ابإلضافة اىل نظام الفيتو املتبع يف

فغالبا ما تعصف تلك الدول حبقوق الدول األخرى، اذا ما كانت طرفا يف النزاع ، وهو نفسه ما  
 فعلته وتفعله أمريكا ابلقضية الفلسطينية واستعمال "الفيتو" دائما لصاحل اسرائيل. 

 أوكرانيا تصف ما حيدث جبرائم حرب  -
األمن   جملس  أعضاء  من  سريغي كيسليتسا،  املتحدة،  األمم  لدى  الدائم  أوكرانيا  مندوب  طلب 
ختصيص دقيقة صمت للصالة على أرواح أولئك الذين قُتلوا يف أوكرانيا. وقال: "كما أدعو السفري  
الروسي للصالة من أجل اخلالص." وقبل الشروع يف دقيقة الصمت، قال السفري الروسي، نيبينزاي،  
إنه يرغب أيضا يف إضافة "كل من قضى خالل السنوات املاضية يف دونباس وهم أيضا يستحقون  
أن يتم ذكرهم، مجيع األرواح قّيمة، دعوان ال ننساهم." ويف أعقاب دقيقة الصمت، قال املندوب  
  األوكراين إنه لن تكون هناك أي استضافة للقوات الروسية على األراضي األوكرانية. وأضاف: "ال 
ميكن استغالل أي سياق اترخيي معقد لتربير ما حيدث." وتساءل قائال: "هل هذا هو الوقت لبحث  
االنعكاسات التارخيية على خلفية الوضع املثري للقلق يف حمطة تشرينيبول النووية اليت سيطرت عليها  

ينبغي أن تكون روسيا أول من يصوّ  أنه كان  الروسية املسلحة؟" وأشار إىل  ت لوقف  اجلماعات 
احلرب وإنقاذ رعاايها يف أوكرانيا. وأضاف: "ال شيء يربر قصف احلضانة ودار األيتام واملستشفيات،  

شخصا    140الذي حدث اليوم." وأبلغ جملس األمن أنه حىت منتصف الليلة املاضية، قُتل تقريبا  
 

فرباير  23بتاريخ  دونباس،( فيما جيتمع جملس األمن بشأن األزمة األوكرانية، روسيا تعلن بدء "عملية عسكرية خاصة" يف 2022)واألمن، منظور عاملي قصص إنسانية، السلم  املتحدة،أخبار األمم  املتحدة،األمم  1
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تضررت عدة  شخصا جبراح خالل أول يوم لالجتياح الروسي، و   316من اجلانب األوكراين وأصيب  
أن   أيضا  أكد  لكّنه  انتهاكات وجرائم حرب،  التحتية. ووصف تلك اهلجمات أبهنا  للبنية  مرافق 

 .1أوكرانيا منفتحة على املفاوضات، انفيا ما تردد أبن أوكرانيا ال ترغب ابحلوار 
 الوالايت املتحدة: الفيتو الروسي لن يكّم أصواتنا ولن يغري مبادئنا  -

غرينفيلد، مل تستغرب أن متارس روسيا حق النقض )الفيتو( اليوم يف  -ليندا توماسالسفرية األمريكية  
 "حماولة حلماية احلرب الروسية املتعمدة ودون سابق استفزاز وغري املربرة وغري املعقولة على أوكرانيا." 
  لكنها شددت على أنه إذ كان إبمكان روسيا استخدام حق النقض ضد هذا القرار، فال ميكنها كمّ 
أصواتنا وتغيري مبادئنا. وقالت خماطبة روسيا:" روسيا، ميكنِك استخدام حق النقض ضد هذا القرار،  
النقض ضد أصواتنا. ال ميكنك نقض احلقيقة. ال ميكنك نقض   لكن ال ميكنك استخدام حق 
تنقضي   املتحدة. ولن  الشعب األوكراين. ال ميكنك نقض ميثاق األمم  مبادئنا. ال ميكنك نقض 

 ساءلة." امل
وأثنت السفرية األمريكية على األعضاء املسؤولني يف جملس األمن هذا الذين وقفوا سوية اليوم يف  
"مواجهة العدوان الروسي"، على حد تعبريها، مؤكدة أهنم سيواصلون الوقوف مع أوكرانيا، ودعمها  

دائما متهورا    بكل وسيلة ممكنة. "حنن متحدون خلف أوكرانيا وشعبها، على الرغم من أن عضوا
وغري مسؤول يف جملس األمن يسيء استخدام سلطته ملهامجة جارته وختريب األمم املتحدة ونظامنا  

 الدويل." 
وحبسب الدبلوماسية األمريكية، اليت يصادف اليوم الذكرى األوىل لتوليها منصب املندوبة الدائمة  

وم أظهر الدول اليت تؤمن حقا بدعم  للوالايت املتحدة لدى األمم املتحدة، فإن "هذا التصويت الي
وأيها تنشرها كشعارات مناسبة. أظهر هذا التصويت أعضاء    - املبادئ األساسية لألمم املتحدة  

وأيهم ال يدعمون." ووعدت بتناول هذه املسألة    - جملس األمن الذين يدعمون ميثاق األمم املتحدة  
يث ميكن لدول العامل، بل جيب عليها، أن  يف اجلمعية العامة، "حيث ال ينطبق الفيتو الروسي، ح

 . 2حتاسب روسيا وأن تقف متضامنة مع أوكرانيا 
 ألبانيا: جملس األمن أصبح "رهينة" وهذه ليست هناية جهودان  -

ممثل ألبانيا أعرب عن أسفه البالغ إزاء استخدام روسيا حلق النقض، قائال إن جملس األمن حاول  
، "ولكن متت عرقلة ذلك وأصبح اجمللس رهينة". وأضاف قائال: "هذه  أن يربز للعامل احتاده وفائدته 

ليست هناية جهودان وسنواصل العمل مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومع مجيع من حيرتمون  
القواعد عوضا عن الفوضى، مجيع من يؤسسون عالقات تقوم على االحرتام وليس االزدراء. سنواصل  

صل الدعوة إلهناء هذه احلرب اليت ال معىن هلا". وقال املندوب األلباين إن  إدانة هذا العدوان وسنوا 
روسيا "تقتل أانسا وحتاول أن تنهي حكومة منتخبة دميقراطيا. روسيا ستتحمل مسؤولية هذه األفعال  
وهي تواجه إدانة عاملية واسعة النطاق كما ستتعرض للعقاب، مبا يف ذلك تعليق حقوقها يف جملس  

كنها لن تدمر األمن األورويب ولن يتسىن هلا أن أتخذ العامل إىل الوراء". وأعرب عن تضامن  أورواب ل
 

على الرابط التايل /   Search the United Nations  (، الفيتو الروسي حيول دون مترير مشروع  قرار حول الوضع يف أوكرانيا2022)إنسانية  منظور عاملي قصص    املتحدة،أخبار األمم    املتحدة،األمم    1
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بالده مع أوكرانيا مضيفا: "مستعدون لتوفري مالذاً لألوكرانيني الذين يفرون من احلرب. حنن حنرتم  
 سيادة أوكرانيا ووحدة تراهبا يف حدودها املعرتف هبا دوليا". 

 اليوم واضحة أال وهي ُعزلة روسيا  _ فرنسا: نتيجة تصويت 
أدانت فرنسا على لسان مندوهبا الدائم لدى األمم املتحدة، نيكوال دوريفيري، حق النقض الروسي  
"جلهود استعادة السالم والنظام الدويل". وقال السفري الفرنسي عقب التصويت على مشروع القرار  

حدة، إنه يف حلظة التصويت على هذا القرار،  الذي رعته أكثر من أربعني دولة عضو يف األمم املت
هو   وحيد  األساسية هبدف  التحتية  البنية  وتدمر  املدن  وتقصف  املدنيني  الروسية  الصواريخ  تقتل 

 إخضاع أوكرانيا. 
وأضاف أن "أحالم إعادة اإلمرباطورية الروسية هي احملرك هنا". إن أوكرانيا ضحية اعتداء متعمد من  

 االحتاد الروسي. ال شيء ميكن أن يربر ذلك. ال يوجد عضو يف هذا اجمللس يدعمه." جانب رئيس  
وقال: "نتيجة تصويت اليوم واضحة: روسيا ابتت معزولة." ورحبت فرنسا بتعبئة مجيع أعضاء هذا  
اجمللس الذين أعربوا، من خالل التصويت لصاحل هذا القرار، عن متسكهم ابلقانون الدويل ودعمهم  

يا، وأشارت إىل أن "روسيا تدوس على مسؤولياهتا كعضو دائم يف جملس األمن. وتستغل  ألوكران
ميثاق األمم املتحدة النتهاك مبادئه األساسية." هذا وأكد أن بالده ستواصل، مع شركائها، دعم  

 أوكرانيا والشعب األوكراين، داخل األمم املتحدة ويف مجيع املنتدايت. 
 التصعيد والدبلوماسية اإلمارات العربية: خفض  - 

وبعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار املقدم من الوالايت املتحدة وألبانيا، قالت سفرية  
دولة اإلمارات العربية، الان نسيبة، إن بلدها دعا ابستمرار إىل خفض التصعيد واللجوء إىل احلوار.  

العديدة والقنوات اليت كانت هتدف إىل    وقالت: "كان حيدوان أمل كبري يف املبادرات الدبلوماسية
 حل األزمة." 

وأشارت إىل أن تلك الدعوات عكست مدى القلق بشأن تداعيات هذه األزمة على املدنيني يف  
أمهية ضمان وصول   على  "نشدد  تقول:  الدويل. واتبعت  واجملتمع  املنطقة  على  أوكرانيا، وكذلك 

دعو مجيع األطراف إىل احرتام القانون اإلنساين الدويل  املساعدات اإلنسانية إىل من حيتاج إليها، ون
 ووضع محاية املدنيني كأولوية والسماح ابلوصول بدون إعاقة للمساعدة اإلنسانية." 

وأشارت إىل أن اإلمارات العربية تعتقد أن كل دولة عضو يف األمم املتحدة تتمتع ابحلق يف األمن  
. وأضافت: "ألننا من الشرق األوسط، فإننا نعي بشكل  والسيادة واالستقالل والسالمة اإلقليمية

وثيق األمهية القصوى لبيئة أمنية إقليمية مستقرة، وأن األسس لتحقيق ذلك األمن موجودة يف ختفيض  
 . 1واحلوار التصعيد والدبلوماسية  

الرئيس  موقف األمني العام لألمم املتحدة: دعا األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش،    -
الروسي فالدميري بوتني إىل إعادة قواته إىل روسيا، قائال "حنن نعرف اخلسائر اليت تنجم عن احلرب".  
اهلجوم   اخلميس،  ظهر  املتحدة،  األمم  مقر  يف  للصحفيني  حديثه  خالل  العام  األمني  ووصف 

لرجعة عنه".  العسكري احلايل أبنه "خطأ، وخمالف للميثاق وغري مقبول. لكنه ليس أمرا ال ميكن ا
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الدولية عن   يف عالقاهتم  اهليئة مجيعاً  أعضاء  "ميتنع  املتحدة:  األمم  مبيثاق  العام  األمني  واستشهد 
التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو  

قوة من قبل دولة ضد  على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة". وقال إن استخدام ال 
العسكري   اهلجوم  على  ينطبق  "هذا  بدعمها.  بلد  التزم كل  اليت  للمبادئ  رفض  هو  أخرى  دولة 
السيادية   األراضي  داخل  روسية  عمليات عسكرية  نشهد  قائال:"  العام  األمني  وأضاف  احلايل". 

ثل هذه التدابري  ألوكرانيا على نطاق مل تشهده أورواب منذ عقود. يوما تلو آخر، كنت واضحا أن م
املتحدة" ختصيص   األمم  ميثاق  مع  مباشر،  بشكل  تتعارض،  لتلبية    20األحادية  دوالر  مليون 

االحتياجات العاجلة وقال السيد أنطونيو غوترييش إننا نرى صور اخلوف واألمل والرعب يف كل ركن  
ء يدفعون دائما الثمن  من أركان أوكرانيا، مع ارتفاع معدالت الوفيات، مشريا إىل أن الناس األبراي

الباهظ. هذا هو السبب يف أن األمم املتحدة تعمل على توسيع نطاق عملياهتا اإلنسانية يف أوكرانيا  
األربعاء  1وحوهلا"  األمن، قد عقد، مساء  اجتماعا طارائ، هو  2022فرباير23. وكان جملس  م، 

الثاين خالل يومني، بشأن األزمة األوكرانية، يف خضم التقارير اليت كانت تتحدث عن هجوم روسي  
وشيك ضد أوكرانيا. وأثناء انعقاد اجللسة، أعلن الرئيس فالدميري بوتني عن "عملية عسكرية خاصة"  

ونباس. األمني العام وفور خروجه من قاعة جملس األمن حتدث إىل الصحفيني واصفا ذلك  يف د 
"أبشد اللحظات حزان يف فرتة عمله كأمني عام لألمم املتحدة". وأوضح أنه قد بدأ اجتماع جملس  
األمن هذا مبخاطبة الرئيس بوتني ومناشدته من صميم قلبه أن يوقف قواته عن شن هجوم ضد  

 . 2ماتوا وأن يعطي السالم فرصة ألن الكثري من الناس قد أوكرانيا،  
واحلقيقة، أن املوقف الروسي مبجلس األمن يعارض الدور املنوط مبجلس األمن القيام به، خاصة  

وأن هذا املوقف من عضو دائم ابجمللس، فدور جملس األمن الرئيسي هو حفظ السلم واألمن الدوليني    
 مُيارس وفقاً ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها والسلطات وهذا الدور الرئيسي جيب أن  

  الواجبات، ( هي لتمكينه من القيام هبذه  7،8،12،  6اخلاصة املخولة جمللس األمن يف الفصول )
 .  3  24/2ومتفقة مع أهداف ومبادئ األمم املتحدة كما هو ُمستفاد من املادة  

تعلقة ابحملافظة علي  فإنه ُيصبح من الضروري على جملس األم  ذلك، وعلى  
ُ
ن وهو يتخذ قراراته امل

احلرص علي أن أتيت هذه القرارات متفقة مع أهدافه واختصاصاته اخلاصة    الدوليني،السلم واألمن  
، إضافة إيل ضرورة مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف امليثاق ملمارسة هذه االختصاصات ومراعاة  

.  5. وأن أيخذ يف اعتباره كافة الظروف احمليطة ابلنزاع  4ائه حتقيق األهداف اليت من أجلها مت إنش
وشرط التقيد ابألهداف اخلاصة جمللس األمن يُستفاد من قضاء حمكمة العدل الدولية وبصفة خاصة  

مت    إذا م بشأن بعض نفقات األمم املتحدة، حيث قررت أنه  1962من الفتوى اليت أصدرهتا عام  
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من لتمكينه من القيام هبذه الواجبات مبينة يف الفصول السادس والسابع  واليت تنص على " يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقاً ملقاصد "األمم املتحدة" ومبادئها والسلطات اخلاصة املخّولة جمللس األ  3

 م.2022مارس 2 يفاطلع عليه  https://q9r.us/7gyLT التايل:والثامن والثاين عشر، راجع ميثاق األمم املتحدة على الرابط 

4 Vulcan ;( 1947) Ľéxécution des décisions de la cour internationale de justice ď aprés la charte des    

                 N.U.,R.G. D. I. P., , p.196 -197 .   
5 960.        -Schacter (O.M.) ; The enforcement of international judicial and Arbitral dicision,A.J.I.L.,p.950    
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أهداف    إطار أهداف األمم املتحدة فلن يكون يف  إطاريندرج يف    اجراء االنفاق لتحقيق هدف ال
 .  1الدولية  األمم املتحدة ولن يكون يف اإلمكان اعتبار مثل هذا االنفاق انفاقاً للمنظمة 

وابلنسبة لوجود روسيا كدولة دائمة العضوية مبجلس األمن بل ورائستها له عن طريق املمثل الدائم  
النزاع املعروض أمر  لالحتاد الروسي لدى   فيه    كال ش األمم املتحدة "اسيلي نيبينزاي" خالل نظر 

سيصيب العدالة خبلل كبري، إذ كيف يكون اخلصم هو احلكم يف نفس الوقت، وهذا سيعرقل حفظ  
السلم واألمن الدوليني بال أدين شك، وقد طالبت أوكرانيا استبعاد ممثل روسيا من نظر النزاع النعدام  

   احليادية. 
 اثنيا: االشكاالت امام اجلمعية العامة.   

وابلنسبة الختصاصات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف حفظ السلم واألمن الدوليني، فقد نصت  
للجمعية العامة أن تُوصى ابختاذ    عشرة،أحكام املادة الثانية    مع مراعاة( من امليثاق أبنه"  14املادة )

ون منشؤه تسوية سلمية كلما رأت أن هذا املوقف قد يضر  التدابري لتسوية أي موقف مهما يك
الناشئة عن   املواقف  الودية بني األمم ويدخل يف ذلك  العالقات  يعكر صفو  أو  العامة  ابلرفاهية 

وضحة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها 
ُ
 . 2انتهاك أحكام هذا امليثاق امل

قيداً على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مارستها    واملادة الثانية عشرة اليت حتدث عنها امليثاق تُعترب  
املادة ) امليثاق يف  إليها، حيث نص  شار 

ُ
امل التدابري  أنه  12الختصاصاهتا ابلتوصية ابختاذ  ( على 

بنزاع أو موقف ما، فليس   يتعلق  امليثاق فيما  يُباشر جملس األمن الوظائف اليت رمست يف  عندما 
توصية يف شأن هذا النزاع أو املوقف إال إذا طلب منها ذلك جملس    للجمعية العامة أن تُقدم أية

ولكن يف حالة هتديد السلم واألمن الدوليني وعدم متكن جملس األمن من التصويت بسبب  3األمن  
 - فإنه:  الفيتو 

بقرارها    - عمال  العامة،  للجمعية  متحدونجيوز  أجل    املعنون”  تشرين    3  السالم“املؤرخمن 
  24خالل    ‘‘يفاستثنائية طارئة  ة’’ دور ، أن تعقد  4( 5  -)د    377)القرار    1950الثاين/نوفمرب  

ساعة، إذا بدا أن هناك هتديدا للسالم أو خرقا للسالم أو أن هناك عمال من أعمال العدوان، ومل  
أن  يتمكن جملس األمن من التصرف بسبب تصويت سليب من جانب عضو دائم، حيث ميكنها  

تنظر يف املسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إىل األعضاء ابختاذ تدابري مجاعية لصون أو  
 . 5إعادة السالم واألمن الدوليني 

وابلنسبة حلالة أوكرانيا وبعد استخدام روسيا حلق الفيتو، فقد أجرت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
األربعاء يوم  وكانت    م، يف2022فرباير  23مداوالت  أوكرانيا.  يف  الوضع  لبحث  عادية،  جلسة 

الرسالة الرئيسية لرئيس اجلمعية العامة واألمني العام لألمم املتحدة هي احلث على التسوية السلمية  
للنزاعات والتذكري مبيثاق األمم املتحدة ومقاصد هذه املنظمة الدولية اليت أنِشئت على أنقاض حربني  

 
1 8 .   -I.C.J.,Reports.,1962,P.1   
 م. 2022مارس 2تم االطالع عليه يوم   https://q9r.us/YZYqP -التايل:( من امليثاق على االنرتنت على الرابط 14)املادة راجع/ نص  2

3 I.C.J.,AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF CASE , (GREECE v.TURKEY) JUDGMENT OF 19 DEC. 1978. 
 .م2022مارس 3اطلع عليه يف  https://q9r.us/8cWG0 راجع القرار املشار اليه على الرابط التايل: 4
 .م2022مارس 3اطلع عليه يف  jhttps://q9r.us/WtJs الدورات االستثنائية الطارئة، على الرابط التايل: العامة،االمم املتحدة، اجلمعية  5
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عد أايم على اإلعالن الروسي بشأن منطقيت دونيتسك ولوهانسك. وافتتح  مدمرتني. أتيت املداوالت ب
"  احلرباألجيال املقبلة من ويالت    ذ إلنقا"رئيس اجلمعية العامة، عبد هللا شاهد، كلمته ابلقول:  

من بني الكلمات األوىل مليثاق األمم املتحدة، يف ديباجته، وكانت هذه الكلمات هي الدافع    هي
."  19451الرئيسي إلنشاء األمم املتحدة، حيث عاىن مؤسسوها من دمار حربني عامليتني حبلول عام

ات  ( من ميثاق األمم املتحدة، فإن النزاع1شاهد، حبسب ما تنص عليه املادة )  عبد هللاوأضاف  
أو احلاالت اليت ميكن أن ينهار فيها السالم جيب تسويتها ابلوسائل السلمية ومبا يتماشى مع العدالة  
ومبادئ القانون الدويل. وقال: "لذلك، فإن من مقاصد األمم املتحدة احلفاظ على السالم واألمن  

د األمم املتحدة قد  املاضية من وجو   76وفقا لسيادة القانون." وأضاف أنه "إذا كانت السنوات الـ  
الدائم ال يتحقق وال يدوم من خالل االشتباكات العسكرية،   عّلمتنا أي شيء، فهو أن السالم 
ولكن من خالل احللول السياسية." وشدد على أن الطريقة األكثر فعالية لتقليل املعاانة اإلنسانية  

 الباهظة للصراعات وعواقبها هي منع الصراعات يف املقام األول. 
كد األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، جمددا على أن قرار االحتاد الروسي االعرتاف  أ  -

مبا يسمى "استقالل" منطقيت دونيتسك ولوهانسك "يُعد انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادهتا،  
د يل من التأكيد  ويتعارض مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة." وقال: "هنا، يف هذه القاعة املوقرة، ال ب

على أن هذا اإلجراء يتعارض أيضا مع قرار اترخيي اختذته اجلمعية العامة منذ أكثر من نصف قرن.  
أشري إىل إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة ابلعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم  

القات الودية" خالل جلسة اجلمعية العامة  املتحدة." وأشار إىل أنه مت تبين ما يسمى بـ "إعالن الع 
مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس األمم املتحدة. وحيدد اإلعالن العديد من املبادئ احليوية  
اليت هلا صلة وثيقة جبلسة اليوم. وأشار على وجه اخلصوص إىل مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول،  

كما أن قرارات اجلمعية    -قليمية واالستقالل السياسي للدولة"  والتأكيد على "حرمة السالمة اإل
داخل   اإلقليمية،  وسالمتها  السياسي  واستقالهلا  أوكرانيا  سيادة  ابلكامل  تدعم  األخرى  العامة 

واليت وافق عليها جملس األمن وأان    –حدودها املعرتف هبا دوليا. وقال: "كانت اتفاقيات مينسك  
ترقد يف وحدة العناية املركزة بفضل عدد من أجهزة دعم احلياة. لكن    –   دعمُتها بقوة منذ البداية 

اآلن مت فصل هذه األجهزة." وحذر السيد غوترييش من أن العامل يواجه "حلظة خطرة" مشريا إىل  
الوقت لضبط   قلق ابلغ. وقال: "لقد حان  املتعلقة أبوكرانيا تشكل مصدر  التطورات األخرية  أن 

والتهدئة. ال مكان ألفعال وتصرحيات من شأهنا أن أتخذ هذا الوضع اخلطري  النفس وإعمال العقل  
احلوار   طريق  إىل  والعودة  النار  إلطالق  وقف  إلقرار  حان  الوقت  أن  أوضح  اهلاوية." كما  إىل 
على   األطراف  مجيع  وحث  احلرب.  ويالت  من  وخارجها  أوكرانيا  يف  الناس  إلنقاذ  واملفاوضات 

ويف  ،  2من امليثاق وأدواهتا املتنوعة لتسوية املنازعات ابلطرق السلمية 33ادةاالستفادة الكاملة من امل
الـ  م " ُعقدت جلسة استثنائية طارئة" للجمعية العامة لألمم املتحدة من الدول  2022مارس  2يوم  

  الختاذ موقف سواء دعما لسيادة أوكرانيا ودميوقراطيتها، أو أتييدا لروسيا يف غزوها هلذا البلد.   193

 
السلم واألمن  على  2022اير شباط/فرب  23(، منظور عاملي قصص إنسانية يف جلسة لبحث أوكرانيا يف اجلمعية العامة، متّسك مبيثاق األمم املتحدة وتذكري مبقاصدها وقراراهتا ، 2022أخبار األمم املتحدة ) 1

 م.2022مارس 1مت االطالع عليه يوم  https://q9r.us/NCEZU  الرابط التايل/
 سابق.منظور عاملي قصص إنسانية يف جلسة لبحث أوكرانيا يف اجلمعية العامة، متّسك مبيثاق األمم املتحدة وتذكري مبقاصدها وقراراهتا ، مرجع   املتحدة،أخبار األمم  2
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ويبدأ االجتماع غري املسبوق منذ أربعني عاما، بكلمتني لرئيس اجلمعية العامة عبد هللا شاهد واألمني  
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش. ومن املتوقع طرح قرار للتصويت يف ختام املداخالت البالغ  

على أوكرانيا" املطروحة    مداخلة. ومسودة القرار بعنوان "عدوان روسيا املسّلح غري املربر  93عددها  
مببادرة أوروبية ابلتنسيق مع كييف، "تنّدد أبشّد العبارات بعدوان روسيا على أوكرانيا". والنص الذي  
حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، مماثل للنص األمريكي األلباين الذي رفضه جملس األمن  

دولة من مجيع القارّات.   80أكثر من   الدويل اجلمعة بسبب الفيتو الروسي رغم حصوله على أتييد
وهو يطالب ابالنسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا ووقف املعارك. وأيمل واضعو القرار  
أن حيصد أكثر من مئة صوت مؤيد يف اجلمعية العامة حيث ال متلك أي دولة حق النقض. ووقفت  

ورواب يف جملس األمن للتنديد ابلغزو الروسي. أما  إفريقيا وأمريكا الالتينية جبانب الوالايت املتحدة وأ
يف اجلمعية العامة فمن املتوقع أن تعمد الدول الداعمة تقليداي ملوسكو مثل سوراي وكواب والصني  
واهلند وسواها، إىل أتييد سياسة روسيا أو االمتناع عن التصويت. وإىل اختاذ موقف حيال احلرب  

عشرة    حوايلهذه اجللسة االستثنائية الطارئة اليت مل ينظم منها سوى  يف أوكرانيا، يرى دبلوماسيون أن  
األنظمة  1950منذ   وكأن  بدا  األخرية،  السنوات  ففي  العامل.  تطور وضع  إىل  مؤشرا  ُستعطي   ،

االستبدادية، طغت على املسار الدميوقراطي. وكتب وزير خارجية االحتاد األورويب جوزيب بوريل يف  
موند" الفرنسية يف هناية األسبوع أن "حجم الغزو يظهر أن نية )الرئيس  مقال نشرته صحيفة "لو 

الروسي( فالدميري بوتني هي فعال احتالل البلد والقضاء على الدميوقراطية فيه وتنصيب حكومة دمية  
يف كييف". وأضاف "ما هو على احملك ابلتايل هو بقاء أوكرانيا كدولة مستقلة، وهو هتديد ابلغ  

 ن األورويب".  اخلطورة لألم
واعترب سفري ألبانيا لدى األمم املتحدة فريت هودجا، وبالده عضو غري دائم يف جملس األمن منذ  

  24كانون الثاين/يناير، أن القضية تتخطى أوكرانيا. وتساءل بعد بدء اهلجوم العسكري الروسي يف  
املتحدة ال الوالايت  التايل؟" وهو سؤال كّررته  "من سيكون  تتصاعد  شباط/فرباير  حقا، يف وقت 

إذا   النظام الدويل بشكل هنائي  بلدان أن "يتبدل  املخاوف على مولدافيا وجورجيا. وختشى عّدة 
تغلبت روسيا على أوكرانيا"، وفق ما أفاد دبلوماسي كبري وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف امسه.  

األمم املتحدة تركيز جهودها  ويف الوقت احلاضر، ويف غياب القدرة على وقف اهلجوم، سيتحتم على  
على األزمة اإلنسانية النامجة عن الغزو الروسي، يف وقت حتذر الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب  
أبن النزاع يف حال استمر قد خيلف مخسة إىل سبعة ماليني الجئ. ودعت فرنسا الجتماع طارئ  

قرار وضعته ابالشرتاك مع املكسيك،  م سعيا الستصدار  2022مارس  7جمللس األمن الدويل االثنني  
بدون   إنسانية  مساعدة  بنقل  و"السماح  املدنيني"  و"محاية  احلربية"  األعمال  "وقف  إىل  يدعو 
عقبات". ومل يعرف حىت اآلن موقف روسيا من مسوّدة القرار هذا الذي يتوقع طرحه للتصويت  

 ابق. م، بعد استخدامها حق النقض ضد القرار الس2022مارس 8الثالاثء 
  51الدفاع املشروع عن النفس" املنصوص عليه يف املادة  "بـ  وتربر روسيا غزوها ألوكرانيا منذ بدئه    -

 من ميثاق األمم املتحدة.  
أنه “ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً،    ى( عل2/4)املادة  والواقع، إن موقف روسيا تشوبه عدم الدقة فنص  

يف عالقاهتم الدولية، عن التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل  
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السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة”. وأتكيداً هلذا املبدأ أورد  
الضيقة عليه، أمه الدفاع  امليثاق بعض االستثناءات  القوة يف  الطبيعي يف استخدام  الدول  ها حق 

الشرعي. كما بينت الفقرة الثالثة من نفس املادة أنه “على مجيع الدول األعضاء فض منازعاهتم  
 . 1السلمية” ابلطرق 

 االستثناءات الواردة على هذا احلظر:  -
من ميثاق    51غري أن هناك حالتني استثنائيتني، األوىل هي حالة الدفاع الشرعي. حيث ورد ابملادة  

الدفاع   )الطبيعي( يف  املتوارث  احلق  دون  ما حيول  امليثاق  يلي: “ليس يف هذا  ما  املتحدة  األمم 
يتخذ    الشرعي الفردي أو اجلماعي إذا ما شن هجوم مسلح ضد دولة عضو يف األمم املتحدة، حىت 

استخدام كلمة   مت  ولقد  الدوليني”.  واألمن  السلم  على  للحفاظ  الضرورية  التدابري  األمن  جملس 
( لإلشارة إىل أن الدفاع الشرعي هو حق الزم للدول وال ميكن التنازل عنه.  Inherent)طبيعي 

فقاُ مليثاق  احلالة األخرى أو االستثناء اآلخر هو حيث يفوض جملس األمن أو يتخذ تدبرياً قسرايً و 
من مث فإن التوسع يف اجملال الذي تنطبق فيه قوانني النزاع املسلح الذي له جذوٍر    املتحدة.األمم  

. إن عبارة “أو أبي طريقة أخرى ال تتفق وأهداف األمم املتحدة  2وسحيقة سياسية واترخيية عميقة  
“؛ قصد هبا أساساً اهلدف األمسى للمنظمة املتضمن يف املادة األوىل من امليثاق وهو: حفظ السلم  
واألمن الدوليني، ومن مث اختاذ كافة الوسائل اجلماعية ذات الفعالية ملنع وإزالة التهديدات للسلم،  

. بذا يكون ميثاق األمم املتحدة قد أرسى قاعدة  3ابلسلم العدوان وأي إخالل آخر   وإلمخاد أعمال 
مبوجبها جُيرم على أشخاص القانون الدويل أن تقوم ابستخدام القوة املسلحة أو جمرد التهديد هبا يف  

وهي    عالقاهتم املتبادلة سوى يف احلاالت االستثنائية اليت نص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، أال
من امليثاق، وحالة    51حالة الدفاع الشرعي الفردي أو اجلماعي عن النفس الذي قضت به املادة  

إعماالً   األمن  جملس  من  صريح  لقرار  وفقاً  وذلك  اجلماعي  األمن  نظام  مبوجب  املتخذة  التدابري 
ِقَبل حركات   القوة املسلحة من  امليثاق، إضافًة إىل استخدام  التحرر  لنصوص الفصل السابع من 

الوطين يف سعيها املشروع للحصول على االستقالل من االستعمار أو االحتالل األجنيب ومقاومتها  
النظم العنصرية الصارخة على ما انتهى إليه غالبية الفقه الدويل، مؤيداً بقرارات األمم املتحدة وكثري  

ضعة لشروط دقيقة وقيود  من التنظيمات اإلقليمية. وتبقى هذه االستثناءات، رغم حمدوديتها، خا
 صارمة بغية قطع الطريق على كل احنراف عن جوهرها أو تعسف يف ممارستها. 

بل يرى البعض أن إمجاع غالبية اآلراء يف الفقه الدويل منعقد على أن “مبدأ حظر استخدام القوة  
مم املتحدة مبدأ  . لقد أقر ميثاق األ 4املتحدة” يف العالقات الدولية يعد أهم ما ورد يف ميثاق األمم 

حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية كأحد املبادئ األساسية اليت يقوم عليها التنظيم الدويل  

 
 .    185ـ 184، ص2003( إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل العام، اإلسكندرية، منشأة املعارف،2003سامي جاد عبد الرمحن واصل:)د.  1

2 301.-Sheng Hongsheng, The Evolution of Law of War, Chinese Journal of International Politics, Vol. 1, no. 2, pp. 267 
3 Defense, 2nd Edition, Grotious Publications, Cambridge University Press,  p. 85.-Dinstein,(1994) War, Aggression and SelfYoram  
 .189سامي واصل، إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص  4
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املعاصر. كما أن هذا املبدأ أييت على رأس قواعد القانون الدويل اآلمرة اليت ال جيوز االتفاق على  
 .1الدويل  للقانون خمالفتها، وتعترب خمالفته جرمية دولية تستوجب العقاب وفقاً 

يبني أن االلتزام بعدم االستخدام أو التهديد ابستخدام القوة يف العالقات    2/4أن ظاهر نص املادة  
الدولية، هو التزام ذو طابع سليب يتمثل يف وجوب امتناع الدول عن استخدام القوة، أو حىت جمرد  

لتزاماً بتحقيق نتيجة، أي أن الدول يف  التهديد بذلك، ومن مث، تكمن طبيعة هذا االلتزام يف كونه ا 
عالقاهتا الدولية مطالبُة بتحقيق نتيجة سلبية حمددة، مؤداها االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد  
ابستخدامها، وبتعبري أوضح، فإن جلوء الدول إىل استخدام القوة، أو حىت التهديد ابستخدامها،  

ينطوي على خمالفة ملقتضى هذا االل املوجبة إلعمال  إمنا  قيام احلاالت  تزام، وذلك ابفرتاض عدم 
االستثناءات الواردة على احلظر العام ومن مث تقوم املسئولية الدولية على عاتق الدولة اليت خالف  

 .2تصرفها مقتضى هذا االلتزام 
يف    وميكننا احلديث عن طائفتني من الشروط فيما يتعلق حبق الدفاع الشرعي؛ شروط ينبغي توافرها

 فعل االعتداء وشروط ينبغي أن تتوافر يف فعل الدفاع. 
الشروط اليت جيب أن تتوافر يف الفعل املكون لالعتداء: لكي يقوم للدولة احلق   -أ

يف ممارسة الدفاع الشرعي جيب أن يقع ينطوي االعتداء الواقع عليها على خطر 
 .3مشروع حال ذي مصدر غري  

أن يكون مصدر اخلطر غري مشروع: يعترب اخلطر املتضمن يف االعتداء غري مشروع إذا كان يهدد    -
بوقوع إخالل حبق حيميه القانون الدويل. وهذا ضابط موضوعي وبدهي، يرتتب عليه أنه ال يصري  
من حق من يوجه اعتداًء منطوايً على خطر غري مشروع ضد غريه أن حيتج ابلدفاع الشرعي يف  

اجهة املقاومة اليت يبديها املعتدى عليه واليت متثل الدفاع الشرعي احلق حيث تقضي القاعدة أبنه  مو 
 . 4ال دفاع ضد الدفاع 

 أن يكون اخلطر حااًل:  -
الدولة   الشرعي، وهو درء خطر عن  الدفاع  الشرط ال يتحقق اهلدف من إابحة حق  بدون هذا 

صده عنها. وأيخذ اخلطر احلال إحدى صورتني:    املعتدى عليها مل يكن بوسع املنظمات الدولية 
أن يكون اخلطر وشيكاً أي مل يبدأ بعد لكنه على وشك الوقوع وهذا يفرتض أن تكون قد    أواًل: 

إذا ما سارت األمور   منتظراً  الفور أمراً  أفعال من املعتدي جتعل من وقوع االعتداء على  صدرت 
فاع  بطريقة طبيعية. إما إذا كان اخلطر مستقباًل، أي متوقعاً لكنه ليس وشيكاً فال يقوم احلق يف الد

 الشرعي؛ إذ يكون إبمكان السلطات الدولية املختصة التدخل ومحاية الطرف حمل التهديد.  

 
(، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  149عاصر يف أعقاب هناية احلرب الباردة، سلسلة حبوث سياسية )(: أزمة القانون الدويل امل2005د. حممد شوقي عبد العال حافظ )  1

 . 13القاهرة، يوليو، ص
ة يف األمم املتحدة )مع إشارة خاصة إىل إسرائيل وجنوب أفريقيا(، رسالة مقدمة للحصول على درجة  (، الدولة العاصية: دراسة يف التعارض بني مواقف الدول والتزاماهتا الدولي1986)  شتا   علىد. أمحد عبد الونيس    2

 .225ـ 224ص  القاهرة،الدكتوراه يف العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 
 .278 -277مرجع سابق ص ص 3
 سابق. مرجع  4



 

28 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

هو أن يكون االعتداء واقعاً ابلفعل ومل ينته بعد، أما إذا انتهى فتنتفي عنه عندئذ صفة احللول    اثنيًا: 
قتضى القانون الدويل.  ويكون الرد ابستخدام القوة املسلحة من جانب املعتدى عليه انتقاماً حمظوراً مب

الدفاع   لقيام حق  يكفي  أنه  إىل  بعضهما  الفقهاء حيث ذهب  بني  الشرط خالفاً  أاثر هذا  وقد 
الشرعي وجود هتديد هبجوم وشيك، على حني يصر البعض اآلخر على وجوب أن يقع اهلجوم  

 . 1الشرعياملسلح ابلفعل كي يتحقق شرط احللول ويقوم ابلتايل احلق يف الدفاع 
 الشروط اليت ينبغي توافرها يف فعل الدفاع:   -ب
 شرط الضرورة:  -

جيب أن يكون اخلطر املتطلب للدفاع عن النفس حاالً ودامهاً وال توجد وسيلة لصده سوى ابللجوء  
إىل القوة، فإذا مل يكن هذا اخلطر حااًل وال دامهاً أو وجدت وسيلة أخرى لصده كاللجوء إىل املنظمة  

خدام القوة عدواانً  الدولية أو أي من الوسائل السلمية، ال يكون للدفاع الشرعي حمل، بل واعترب است 
وشرط    العدوان. كما جيب أن يوجه الدفاع الشرعي إىل الدولة مصدر  ،  ضدهيباح الدفاع الشرعي  

الضرورة ليس شرطاً جامداً، بل يعتمد على ظروف كل حالة على حدة ومدى التقدم يف تكنولوجيا  
 . 2املتوقع م اخلطر  احلرب، وال يتوقف على اخلطر الذي تتم مواجهته ابلفعل فحسب، بل أيضاً حج

 شرط التناسب:  -
يتضمن حق الدفاع الشرعي يف القانون العريف افرتاض تناسب القوة املستخدمة مع التهديد املواجه.  

اهتمام الفقهاء لتأكيدها على أن الدفاع عن    Websterولقد جذبت الصيغة اليت استخدمها  
املا كان الفعل تربره ضرورة الدفاع الشرعي  النفس جيب أال يتضمن شيئاً غري معقول أو مبالغ فيه. وط

من ميثاق    51. مما سبق يتبني لنا أن املادة 3حدودها فينبغي له أن يتقيد هبذه الضرورة وال يتخطى 
األمم املتحدة واليت تستند اليها روسيا الجتياح أوكرانيا حبجة الدفاع الشرعي ال تتوفر شروطها على  

وكرانيا أمن روسيا ، وال خطر حال ذي مصدر غري مشروع يهدد روسيا  احلالة األوكرانية  فلم هتدد أ
، وال توجد حالة ضرورة ملحة لتربير العدوان الروسي ، كما أن رد الفعل الروسي مبالغ فيه وال  
يتناسب مع حجم اخلطر املزعوم خاصة ، بعدما نشرت روسيا عشرات آالف العسكريني يف أوكرانيا  

دابابت وطائرات مقاتلة وسفن، وتلويح الرئيس الروسي فالدميري بوتني  وعلى حدودها، مدعومني ب
ضمنا ابللجوء إىل السالح النووي، ما أاثر موجة استنكار من أمريكا إىل أورواب بل والعامل أمجع ،  
وهو ما يؤكد رد الفعل املبالغ فيه وغري املناسب لالدعاءات الروسية على أوكرانيا. ولذلك فقد رفض  

واألمم املتحدة رفضا قاطعا حّجة الدفاع عن الذات، متهمني موسكو ابنتهاك املادة الثانية    الغربيون
من ميثاق األمم املتحدة الذي حيظر على أعضاء املنظمة الدولية اللجوء إىل القوة أو التهديد ابللجوء  

 
 .280مرجع سابق ص 1
، اجمللد الثاين: الدفاع الشرعي يف القانون الدويل، كلية احلقوق،  1975توراه، د. ويصا صاحل، العدوان املسلح يف القانون الدويل: اجلوانب القانونية األساسية الستخدام القوة املسلحة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدك 2

 .306-305ص  القاهرة. صجامعة 

3 62.-261 1991, pp.Law and the Use of Force by States, Oxford: Clarendon Press, New York,  Ian Brownlie, International 
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ادة احلادية واخلمسني  . ويف املقابل، تؤكد روسيا أن إجراءاهتا قانونية وفق امل1أزمة إىل القوة لتسوية  
 من امليثاق، اليت تكفل حق الدفاع عن النفس. 

ويطالبها   أوكرانيا،  لغزوها  يدين روسيا  قرار  للتصويت على  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  وتستعد 
بسحب قواهتا "فورا" من أراضي جارهتا الشرقية. ولكي يتّم تبّنيه يف اجلمعية العامة ينبغي أن حيصل  
مشروع القرار الذي يقوده االحتاد األورويب ابلتنسيق مع أوكرانيا، على أصوات ثلثي العدد اإلمجايل  
للدول املشاركة يف عملية االقرتاع. وأظهرت مداوالت "جلسة استثنائية طارئة" اندرة للجمعية العامة  

روسية وتدعو اىل "وقف  عقدت االثنني والثالاثء، وجود غالبية ساحقة من الدول اليت تدين اخلطوة ال
املعارك". ومت اعداد مشروع القرار املطروح على اجلمعية العامة، بوحي من نّص مشروع شبيه سقط  
األسبوع املاضي يف جملس األمن الدويل نتيجة جلوء روسيا حلق النقض )الفيتو(، مع إدخال تعديالت  

للعدوان الروسي على أوكرانيا"    طفيفة. ويعرب مشروع اجلمعية العامة "أبشد العبارات عن األسف 
يؤكد التمسك بدعم "سيادة واستقالل ووحدة أراضي أوكرانيا" مبا يف ذلك "مياهها االقليمية". وكان  
املشروع يف جملس األمن "يدين العدوان الروسي" بدال من "األسف" حلصوله. ويدعو النص اجلديد  

القوة ضد أوكراني الفوري الستخدام  أن "تسحب فورا، بشكل كامل  روسيا إىل "الوقف  ا"، وإىل 
القرار "يدين قرار روسيا تشديد وضع   ودون شروط، كل قواهتا العسكرية" من أوكرانيا. ومشروع 
قواهتا النووية يف حال أتهب"، وهي نقطة مل تكن مدرجة يف مشروع القانون الذي سقط يف جملس  

 األمن. 
عامة، فانفردت دولة الكويت العربية ابلتنديد  على مدى جلسات اجلمعية ال دولة الكويت تنّدد: -

العراقي يف الغزو  . وقال السفري الكوييت  1990ابهلجوم الروسي، مستندة يف موقفها ملعاانهتا من 
منصور العتييب أال خيار أمام بالده، نظرا ملا اختربته سابقا سوى التمسك مببادئ القانون الدويل  

ويت "ومن هذا املنطلق، عربت عن رفضها القاطع الستخدام  وميثاق األمم املتحدة. وأوضح أن الك
العسكرية   "العمليات  أن  الدول". وشدد على  العالقات بني  هبا يف  التلويح  أو  التهديد  أو  القوة 
والتطورات املتسارعة واخلطرية اليت تشهدها األزمة تتطلب منا مجيعا موقفا موحدا لوقف األعمال  

فعيل مبدأ حل النزاع ابلطرق والوسائل السلمية" اختذت دول من  العسكرية فورا واالصرار على ت
إفريقيا وأمريكا الالتينية، مواقف قريبة من املواقف األمريكية واألوروبية إلدانة الغزو. ورفضت كولومبيا  

،  "العودة اىل الوراء اىل االمرباطورايت الكربى"، بينما اعتربت جامايكا "كلنا أوكرانيون، كلنا أوكرانيا" 
يف حني أبدت ألبانيا خشيتها من امتداد الغزو الروسي ليشمل دوال أخرى جماورة. ومن دول آسيا  
ومنطقة احمليط اهلادئ، نّددت الياابن ونيوزيلندا خبرق روسيا للقانون الدويل. أما اهلند اليت جتمعها  

العامل "لن    عالقات عسكرية وثيقة بروسيا، فأبقت موقفها حذرا، يف حني حّذرت الصني من أن 
حيقق أي مكسب" من حرب ابردة جديدة. اىل ذلك، اختذت دول مثل سوراي ونيكاراغوا وكواب  
وكوراي الشمالية، مواقف مساندة لروسيا يف مواجهة الدول الغربية. وكان التوتر مع أوكرانيا أدى إىل  

القرم أصدرت    وبعد إعالن موسكو ضّم شبه جزيرة  2014إدانة روسيا يف اجلمعية العامة. ففي  
عن التصويت. وغابت    58، وامتنعت  11اجلمعية العامة قرارا يدين موسكو أيّدته مئة دولة ورفضته  

 
 م 2022مارس2االطالع عليه يف  مت    https://q9r.us/WCa4T   م على الرابط التايل/2022فرباير    28بتاريخ    24( ، فرنسا  2022)املتحدة  روسيا يف قفص االهّتام بشأن أوكرانيا يف اجلمعية العامة لألمم    1
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األعضاء يف اجلمعية العامة عن عملية التصويت، علما أبن ضّم القرم مّت من    193الـ  بقية الدول  
باط/فرباير. ويف اجلمعية  ش  24دون إراقة دماء أو معارك ضارية، خالفا للغزو احلايل الذي بدأ فجر 

العامة ال يستخدم حق النقض الذي تتمتع به الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن الدويل  
)الوالايت املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني(. وتبقى قرارات اجلمعية غري ملزمة لكنها ترتدي  

يف مسعى لكسر اجلمود يف جملس األمن،  طابعا رمزاي سياسيا حبسب عدد الدول اليت تتبناها. و 
املساعدات   محاية  اىل  يهدف  جديد  قانون  مبشروع  التقدم  املكسيك،  مع  ابلتعاون  فرنسا  تعتزم 

م أرجئ إىل األربعاء  2022مارس  1االنسانية. وبعدما كان متوقعا أن يعرض على التصويت الثالاثء
 . 1يس وواشنطن، وفق ما أفاد دبلوماسيون مارس الستكمال مباحثات شاقة بشأنه، مبا فيها بني ابر 2

 م:2022مارس  2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الدورة الطارئة بتاريخ  
الثاين من مارس    العامة لألمم املتحدة، يوم األربعاء  تبنت اجلمعية  م، قرارًا  2022وابلفعل فقد 

فيما كانت موسكو قد نبهت إىل أن    يطالب روسيا "ابلتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا،
 هذه اخلطوة من شأهنا أن تزيد التصعيد. 

عن التصويت من    35دول وامتنعت    5صوات، فيما عارضته    141وجري تبين القرار أبغلبية من  
دولة عضوا. ويطالب القرار الذي قوبل تبنيه ابلتصفيق بعد    193بينها الصني، وذلك من أصل  

الت موسكو "أبن تسحب على حنو فوري وكامل وغري مشروط مجيع  أكثر من يومني من املداخ
. والدول اخلمس  2قواهتا العسكرية" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا زايدة حالة أتهب قواهتا النووية" 

 اليت صوتت ضد القرار هي روسيا وبيالروسيا وكوراي الشمالية وإريرتاي وسوراي. 
 ابلتنسيق مع كييف، "يستنكر أبشد العبارات العدوان الروسي  القرار الذي طرحه االحتاد االورويب 

على أوكرانيا" ويؤكد "التمسك بسيادة واستقالل ووحدة أراضي" أوكرانيا مبا فيها "مياهها اإلقليمية".  
"العدوان على أوكرانيا" إىل   الصادر حتت عنوان  القرار  قوية وتصويت اترخيي ويدعو  وهي رسالة 

على خلفية نقاشات شاقة يف جملس األمن بشأن مشروع    -سانية بدون عوائقوصول ملساعدات اإلن
املوضوع   نفس  حول  مكسيكي  فرنسي  على    -قرار  اهلجوم  يف  بيالروسيا"  تورط  "يستنكر  كما 

 أوكرانيا. 
قوية   العامة  اجلمعية  "رسالة  إن  للصحافيني  غوترييش  انطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وقال 

ا للعمليات احلربية يف أوكرانيا، اآلن. افتحوا الباب للحوار والدبلوماسية، اآلن".  وواضحة. ضعوا حد
من جانبه صرح سفري االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة أولوف سكوغ للصحافيني إثر التصويت  
أبن "روسيا اختارت العدوان. العامل اختار السالم"، واصفا ما حصل أبنه "تصويت اترخيي".  وكان  

ري أوكرانيا لدى األمم املتحدة سريغي كيسليتسيا قد شجب على منصة األمم املتحدة ما وصفه  سف
أبنه "إابدة مجاعية" ترتكبها روسيا يف بالده، وحّض اجملتمع الدويل على "التحرك". لكن روسيا،  

 
  https://q9r.us/OiDXB م على الرابط التايل:02/03/2022، األخبار مستمرة، اطلع عليه بتاريخ 24فرنسا  روسيا،اجلمعية العامة لألمم املتحدة تستعد للتصويت على قرار يدين  1
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منطقة    بلسان سفريها فاسيلي نيبنزاي، أكدت أهنا ال هتاجم أهدافا مدنية وتكتفي ابلدفاع عن سكان 
 1االنفصايل دونباس يف الشرق األوكراين 

 مام حمكمة العدل الدولية أ الشكاالت القانونيةا  املبحث الثالث:
م أمام حمكمة العدل الدولية، بعد أايم قليلة من بدء  2022شباط/فرباير  26قّدمت كييف طلبا يف  

اهلجوم الروسي على أوكرانيا.  وطلبت من حمكمة العدل الدولية التحرك حلماية الشعب األوكراين،  
لعضو يف الوفد  وأبن تكون "الشرارة األساسية" لباقي املؤسسات الدولية. وقالت أوكساان زولواتريوفا ا 

األوكراين إن "مصريان بني أيديكم". وتطلب أوكرانيا من أعلى حمكمة يف األمم املتحدة اختاذ إجراءات  
عاجلة لدفع روسيا لوقف غزوها، يف انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات. وقد قاطعت روسيا  

( اليت تنعقد بطلب  2022أوىل جلسات حمكمة العدل الدولية يوم االثنني )السابع من مارس/آذار  
من أوكرانيا على خلفية غزوها من قبل روسيا.  ووجد الوفد األوكراين نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما  
بدأ عرض قضيته. وانتقدت رئيسة احملكمة، اليت مقرها الهاي يف هولندا، غياب روسيا. وقالت  

مثول مجهورية روسيا االحتادية  جوان دونوهيو رئيسة حمكمة العدل الدولية "إن احملكمة أتسف لعدم  
يف هذا اإلجراء الشفوي" موضحة أن ألكسندر شولغني السفري الروسي لدى هولندا، أبلغها أن  

املشاركة"  تنوي  "ال  الروسية  القضية.   2احلكومة  هذه  يف  موقفها  توضح  وثيقة  الحقا  وقدمت    .
ة األمريكية جوان إي دونوهيو  وابلنسبة الستيفاء الشروط عند إصدار احلكم أشارت رئيسة احملكم

إىل استيفاء الشروط الالزمة إلعطاء حمكمة العدل الدولية الصالحية لإلشارة أبن التدابري املؤقتة،  
وخاصة أتكيد أوكرانيا حلقوقها، معقولة، ومل يتم ارتكاب إابدة مجاعية، ومل يتم استيفاء شروط "حالة  

أن إجراءات "تسبب حتيزا ال مي أن "حتدث يف أي حلظة".  االستعجال" يف  كن إصالحه" ميكن 
وقالت رئيسة حمكمة العدل الدولية: "يف الواقع، فإن أي عملية عسكرية وخاصة على النطاق الذي  
ينفذه االحتاد الروسي على أراضي أوكرانيا، تؤدي حتما إىل خسائر يف األرواح، وإحلاق أضرار نفسية  

 ة." وجسدية، وإحلاق أضرار ابملمتلكات والبيئ
نيابة عن احملكمة العاملية، اتبعت قائلة: "السكان املدنيون املتضررون من النزاع احلايل أكثر عرضة  
للخطر"، مضيفة أن العدوان الروسي تسبب يف وقوع "العديد من القتلى واجلرحى من املدنيني ...  

التحتية." وأضافت القاضية جوان قائلة:  وأحلق أضرارا مادية كبرية، مبا يف ذلك تدمري املباين والبنية  
"اهلجمات مستمرة وختلق ظروفا معيشية صعبة بشكل متزايد للسكان املدنيني. ال حيصل الكثري من  
الناس على أبسط املواد الغذائية، أو مياه الشرب، أو الكهرابء، أو األدوية األساسية، أو التدفئة.  

 املدن األكثر تضررا يف ظل ظروف غري آمنة للغاية."   حياول عدد كبري جدا من األشخاص الفرار من
واهتمت أوكرانيا يف طلبها للمحكمة روسيا االحتادية ابلتخطيط ألعمال إابدة يف أوكرانيا، وأكدت  
أن روسيا تقتل يف شكل متعمد أفراًدا حيملون اجلنسية األوكرانية، وتتعرض لسالمتهم اجلسدية يف  

بيان، أن أوكرانيا قالت إهنا تتقدم ابلطلب، للتأكيد أن تدخل  شكل خطر. وأوضحت احملكمة، يف  
روسيا االحتادية حيال أوكرانيا، وداخل أراضيها، يهدف إىل احليلولة دون وقوع إابدة مزعومة، ال  

 
 .م2022مارس 2اطلع عليه يف  https://q9r.us/eFacp: تصويت اترخيي".. األمم املتحدة تدين الغزو الروسي ألوكرانيا على الرابط التايل( DW 2022)"أكادميية  1

اطلع عليه يوم   https://cutt.ly/cSDpua4   م على الرابط التايل:2022مارس  7، أخبار، بتاريخ    made for minds ,DW  ،أوكرانياروسيا تقاطع جلسات حمكمة العدل الدولية يف قضية غزو    2
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. وقالت القاضية إن  1احملكمةعلى ما أوضحت  طلبها، أساس قانونًيا له بتااًت، حيث رفعت أوكرانيا  
ية ستبت يف طلب أوكرانيا "أبسرع ما ميكن يف ادعاءات اإلابدة اجلماعية مبوجب  حمكمة العدل الدول 

اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها )أوكرانيا ضد االحتاد الروسي("، واتبعت القاضية:  
دام  "إن احملكمة تدرك جيًدا حجم املأساة اإلنسانية يف أوكرانيا"، و"تشعر بقلق عميق إزاء استخ

 القوة الروسية الذي يثري مشاكل خطرية جًدا يف القانون الدويل". 
وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غري قانوين غزوها عرب ادعاء كاذب بوقوع إابدة مجاعية ضد  
السكان الناطقني ابلروسية يف منطقيت دونيتسك ولوغانسك األوكرانيتني. وكانت أوكرانيا تريد من  

لتسوية النزاعات بني الدول، أن تتخذ إجراءات    1946اليت أتسست يف    حمكمة العدل الدولية
الفور".   على  العسكرية  العمليات  بـ"تعليق  روسيا  إىل  أوامر  بـ"التحفظية" إلصدار  توصف  طارئة 

م يقضي أبن توقف  2022مارس    16وابلفعل فإن حمكمة العدل الدولية أصدرت حكما بتاريخ  
صوات لصاحل احلكم مقابل اثنني، حيث    13را وصوتت احملكمة أبغلبية  روسيا عملياهتا يف أوكرانيا فو 

اعرتض كل من انئب رئيس احملكمة، الروسي كرييل جيفورجيان والقاضية الصينية شيويه هانكني،  
شباط/    24ضد احلكم الذي طالب روسيا "أبن تعلق، فورا، العمليات العسكرية اليت بدأت يف  

 . 2فرباير" 
ردا    - وهو أول حكم من نوعه تصدره "احملكمة العاملية" منذ بدء الغزو الروسي  -وجاء هذا احلكم   

شباط/ فرباير، متهمة روسيا ابلتالعب مبفهوم اإلابدة اجلماعية    27على دعوى رفعتها أوكرانيا يف  
لتربير عدواهنا العسكري. على الرغم من أن أحكام حمكمة العدل الدولية ملزمة، شككت تقارير  

 بشأن ما إذا كانت موسكو ستلتزم ابحلكم، وليس للمحكمة وسيلة مباشرة إلنفاذه. إخبارية  
شباط/ فرباير، دعوى ضد روسيا    26وبدأت جلسة احملكمة ابإلشارة إىل أن أوكرانيا قدمت، يف  

اتفاقية اإلابدة اجلماعية، وقد حبثت احملكمة يف مسالة   تفسري وتطبيق وتنفيذ  "نزاع" حول  بشأن 
. وأكدت أوكرانيا أن روسيا  3تعلق ابلتفسري أو التطبيق أو تنفيذ اتفاقية اإلابدة اجلماعية وجود نزاع ي 

ادعت زورا ارتكاب أعمال إابدة مجاعية ضد سكان منطقيت لوهانسك ودونيتسك، وبعدها أعلنت  
ية  وطلبت حمكمة العدل الدول  عليها، ونفذت "عملية عسكرية خاصة" ملنع األعمال املزعومة واملعاقبة  

إىل   تستند  العسكرية، ألهنا كانت  العمليات  الفور، ووقف مجيع  من روسيا تعليق هجماهتا على 
هدف موسكو املعلن واملتمثل يف منع أو معاقبة أوكرانيا بشأن ارتكاب إابدة مجاعية. وقد الحظت  

فإهنا ال حتدد أنواع  احملكمة أنه ، وفقا للمادة األوىل من اتفاقية منع ومعاقبة  جرمية االابدة اجلماعية   
جيب على األطراف املتعاقدة    ذلك، التدابري اليت جيوز للطرف املتعاقد اختاذها للوفاء هبذا االلتزام. ومع  

 
 23اطلع عيه يوم    https://cutt.ly/9SDvYQM  صحيفة اليوم السابع نقال عن سكاي نيوز على الرابط التايل:  ،2022مارس    16،  ألوكرانيا، األربعاءحمكمة العدل الدولية أتمر روسيا بوقف غزوها    1

 م.2022مارس 

 : م بعنوان2022مارس  16الطلب املقدم حملكمة العدل الدولية من أو كرانيا ضد روسيا يف راجع  2
          ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE. 

(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION :على الرابط التالي )https://cutt.ly/9SDatvR  (، منظور 2022م. وأيضا أخبار األمم املتحدة )2022مارس 23اطلع عليه يوم
اطلع عليه يف   https://cutt.ly/tSD0Z99 التايل: م على الرابط 2022مارس  16السلم واألمن  فورا، عاملي قصص إنسانية، حمكمة العدل الدولية تصدر حكما يقضي أبن توقف روسيا عملياهتا يف أوكرانيا 
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تنفيذ هذا االلتزام حبسن نية  مع مراعاة األجزاء األخرى من االتفاقية ، وال سيما املاداتن الثامنة  
ثامنة من االتفاقية ، جيوز للطرف املتعاقد الذي يعترب أن  والتاسعة ، وكذلك ديباجتها عماًل ابملادة ال 

اإلابدة اجلماعية حتدث يف أراضي طرف متعاقد آخر "أن يدعو األجهزة املختصة يف األمم املتحدة  
إىل اختاذ مثل هذا اإلجراء مبوجب ميثاق األمم املتحدة كما يعتربون املناسبة ملنع وقمع أعمال اإلابدة  

عماًل ابملادة    ذلك، ن األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة ". ابإلضافة إىل  اجلماعية أو أي م
جيوز ملثل هذا النزاع التعاقدي أن يعرض على احملكمة ما يتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها    التاسعة،

ومعاقبة اإلابدة    للطرف املتعاقد أن يلجأ إىل وسائل أخرى للوفاء ابلتزامه مبنع  وجيوز.  1أو الوفاء هبا 
يعتقد أن طرفًا متعاقًدا آخر قد   التبادالت داخل    ارتكبها، اجلماعية اليت  الثنائية أو  مثل املشاركة 

"ال    اجلماعية، منظمة إقليمية. ومع ذلك، تشدد احملكمة على أنه يف أداء واجبها يف منع اإلابدة  
جيوز لكل دولة أن تتصرف إال يف احلدود اليت يسمح هبا القانون الدويل"، كما ورد يف قضية سابقة  

جرمية اإلابدة اجلماعية )البوسنة واهلرسك ضد    وعقوبةاملنع  رفعت مبوجب االتفاقية )تطبيق اتفاقية  
.  2( 430  فقرة  221(، ص  1)  2007صربيا واجلبل األسود(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية  

وينبغي أن تقوم األطراف املتعاقدة ابألفعال "ملنع اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها" جيب أن تكون  
من ميثاق األمم    1على النحو املنصوص عليه يف املادة    املتحدة،األمم    متوافقة مع روح وأهداف

أنه مبوجب املادة    الصدد،املتحدة. ويف هذا   فإن    املتحدة،من ميثاق األمم    1تشري احملكمة إىل 
مقاصد األمم املتحدة هي، يف مجلة أمور، احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، وحتقيقا هلذه الغاية:  

وقمع أعمال العدوان أو غري ذلك    السالم،بري مجاعية فعالة، ملواجهة األخطار اليت هتدد  اختاذ تدا
انتهاكات   إىل    السالم، من  تؤدي  قد  اليت  الدولية  األوضاع  أو  املنازعات  أو تسوية  بشأن تسوية 

 . 3اإلخالل ابلسلم " 
ال ميكن للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن ادعاءات املدعي إال إذا انتقلت القضية إىل حيثياهتا. يف  

يكفي أن نالحظ أن احملكمة ليس لديها أدلة تثبت ادعاء االحتاد    اإلجراءات،املرحلة احلالية من  
فيه أن  من املشكوك    ذلك، الروسي ابرتكاب إابدة مجاعية على األراضي األوكرانية. عالوة على  

تسمح لطرف متعاقد ابستخدام القوة من جانب واحد يف    وغرضها، االتفاقية، يف ضوء موضوعها  
ويف ظل هذه الظروف،   أراضي دولة أخرى بغرض منع أو املعاقبة على جرمية إابدة مجاعية مزعومة،

اد الروسي  ترى احملكمة أن ألوكرانيا حًقا معقواًل يف عدم التعرض لعمليات عسكرية من جانب االحت
 .4بغرض منع اإلابدة اجلماعية املزعومة يف أراضي أوكرانيا 

 الصلة بني احلقوق اليت تطالب هبا أوكرانيا والتدابري املؤقتة املطلوبة.   احملكمة شرط وبعد ذلك تناولت  
عليها   احلفاظ  إىل  تسعى  اليت  املعقولة  احلقوق  بني  واضحة  صلة  هناك  أن  أوكرانيا  تدعي  حيث 

املؤقتني األولني اللذين تطلبهما. وعلى وجه اخلصوص، فإن التدبريين املؤقتني األولني هلما    والتدبريين
صلة مباشرة حبق أوكرانيا مبوجب املادة األوىل يف أداء االتفاقية حبسن نية من قبل أي دولة طرف.  

اتفاقية اإلابدة اجل أوكرانيا تؤكد حًقا مقبواًل مبوجب  أن  )انظر  وقد وجدت احملكمة ابلفعل  ماعية 
 

1 ICJ.org ,p.56 
2 ICJ.org ,p.57 
 .58مرجع سابق الفقرة  3
 . 60 -59مرجع سابق الفقرة  4
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أن التدبريين املؤقتني األولني املطلوبني من أوكرانيا    طبيعتها، ( وترى احملكمة، حبكم  60-50الفقرات  
أعاله( يهدفان إىل احلفاظ على حق أوكرانيا الذي رأت احملكمة أنه مقبول. فيما   14)انظر الفقرة  

كرانيا ، فإن مسألة ارتباطهما هبذا احلق  يتعلق ابلتدبريين املؤقتني الثالث والرابع اللذين طلبتهما أو 
املعقول ال ُتطرح ، بقدر ما تكون هذه التدابري موجهة حنو منع أي إجراء قد يؤدي إىل تفاقم النزاع  
القائم أو متديده أو جعله أكثر يصعب حلها ، وتقدمي معلومات عن االمتثال ألي تدبري مؤقت  

قية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها )غامبيا  حمدد أشارت إليه احملكمة )راجع تطبيق اتفا
، تقارير حمكمة العدل    2020كانون الثاين / يناير    23ضد ميامنار( ، التدابري املؤقتة  أمر ميامنار ،  

(. وختلص احملكمة، ابلتايل، إىل وجود صلة بني حق أوكرانيا  61، فقرة   24، ص  2020الدولية 
 .  1مقبول والتدابري املؤقتة املطلوبة   الذي رأت احملكمة أنه

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش يف جلسة استماع: "جيب أن توقف روسيا احلرب، وللمحكمة  
دور تلعبه يف وقف ذلك". لكن روسيا رفضت حضور جلسات حمكمة العدل الدولية للنظر يف  

كو يف وثيقة مكتوبة، ابختصاص  م، كما طعنت موس2022القضية يومي السابع والثامن من مارس
احملكمة بشأن مطالبة أوكرانيا. وتؤكد روسيا أن صالحيات احملكمة ال تشمل تطبيق اتفاقية اإلابدة  

وتستند إليها كييف يف طلبها، وقد توصلت حمكمة العدل الدولية اىل    1948اجلماعية املوقعة عام  
وقال النزاع  بنظر  هلا  الظاهر  االختصاص  بشأن  إىل  استنتاج  األوىل،  للوهلة  احملكمة،  ختلص  ت" 

ابلنظر إىل االستنتاج  و   اختصاص مبوجبها املادة التاسعة من اتفاقية اإلابدة اجلماعية للبت يف القضية، 
أعاله، ترى احملكمة أنه ال ميكنها االنضمام للطلب االحتاد حبذف القضية من القائمة العامة الفتقارها  

. وأوكرانيا وروسيا طرفان يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن اإلابدة  2الواضح إىل االختصاص القضائي 
واليت تتهم كييف موسكو بعرقلتها، وطالبت روسيا رمسًيا من احملكمة    1948اجلماعية املوقعة عام  

االمتناع عن اإلشارة إىل تدابري حتفظية وشطب القضية من جدول أعماهلا، وأكدت أهنا مل متثل أمام  
مل يكن لديها الوقت الكايف لالستعداد، مؤكدة أن هجومها على أوكرانيا هو عمل    القضاة؛ ألنه

 . 3"دفاع عن النفس" 
القابلني   غري  التحفظ واالستعجال  اىل جانب خطر  احملكمة  نوهت  أنه  4  لإلصالح كما  وقررت 

سلطة اإلشارة بصفة مؤقتة تدابري عندما ميكن   األساسي، من نظامها   41للمحكمة وعمال ابملادة 
أن حيدث ضرر ال ميكن إصالحه حبقوق موضوع قضائي اإلجراءات أو عندما يرتتب على التجاهل  

. ومع ذلك، فإن سلطة احملكمة يف اإلشارة بتدابري  5املزعوم هلذه احلقوق عواقب ال ميكن إصالحها 
 حتفظية ستمارس فقط 

 
 مرجع سابق.  64-63راجع الفقرات  1

2 Conclusion as to prima facie jurisdiction 

48.In light of the foregoing, the Court concludes that, prima facie, it has jurisdiction pursuant 

to Article IX of the Genocide Convention to entertain the case. 

49 .Given the above conclusion, the Court considers that it cannot accede to the Russian 

Federation’s request that the case be removed from the General List for manifest lack of jurisdiction. 

 I. c .j .org,,48-49. https://cutt.ly/9SDatvR 
 مرجع سابق.  3

 .77 -65مرجع سابق الفقرات من  4

، العالقات االقتصادية واحلقوق القنصلية )مجهورية إيران اإلسالمية ضد الوالايت  1955ام  ، ابإلشارة إىل االنتهاكات املزعومة ملعاهدة الصداقة لع64، الفقرة.  24انظر، على سبيل املثال، املرجع نفسه، ص.    5
 .املتحدة األمريكية(
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التحيز الذي ال ميكن إصالحه  إذا كان هناك إحلاح، مبع  ىن أن هناك خطر حقيقي ووشيك أبن 
 سوف

أن تتسبب يف احلقوق املطالب هبا قبل أن تصدر احملكمة قرارها النهائي. وشرط االستعجال يتوفر  
عندما ميكن أن حتدث األعمال اليت ميكن أن تسبب ضرراً ال ميكن إصالحه "يف أي حلظة" قبل  

(. ولذلك جيب على احملكمة النظر  65ئًيا يف القضية )املرجع نفس، الفقرة  تتخذ احملكمة قرارًا هنا
. وتقول أوكرانيا إن هناك حاجة  1اإلجراءات فيما إذا كان يوجد مثل هذا اخلطر يف هذه املرحلة من  

ملحة حلماية شعبها من الضرر الذي ال ميكن جربه بسبب اإلجراءات العسكرية اليت اختذها االحتاد  
ب املدنيني  الروسي  بني  العديد  عن  أسفر  قد  الروسي  االحتاد  غزو  أن  ويؤكد  مجاعية.  إابدة  ذريعة 

والعسكريني األوكرانيني، قصف العديد من املدن يف مجيع أحناء أوكرانيا، وتشريد أكثر من مليون  
انيا  ونصف من املدنيني األوكرانيني داخل أوكرانيا وعرب حدودها الدولية. ويف هذا الصدد، تدعي أوكر 

أن آالف األشخاص قد لقوا مصرعهم ابلفعل يف الصراع وهذا، مع كل يوم مير، ستفقد املزيد من  
األرواح ورمبا بوترية متسارعة املعدل. وجتادل أبن أزمة الالجئني هي مثال آخر على الضرر الذي ال  

العودة إىل دايرهم  ميكن إصالحه مشرية إىل عدم اليقني من أن هؤالء األفراد النازحني سيتمكنون من  
والدائمة الصدمة النفسية اليت يسببها هلم الصراع حىت لو مت توطينهم. ويؤكد أن السكان ضعفاء  
للغاية، حيث يفتقر الكثري منهم إىل الغذاء والكهرابء واملاء؛ هذا العام الوضع هش للغاية؛ وأن خطر  

لال العسكري  العمل  أن  أوكرانيا كذلك يؤكد  األزمة حاد.  بيئية  تفاقم  يشكل خماطر  الروسي  حتاد 
جسيمة، ليس فقط على أوكرانيا ولكن أيًضا ابلنسبة للمنطقة األوسع، يف إشارة خاصة إىل املخاطر  
اليت يتعرض هلا املدنيون يف أوكرانيا، كما أن الصناعة النووية والدخان السام املنبعث من اهلجمات  

 على مستودعات الوقود. 
الوضع ترضي بشكل ال لبس فيه أن شروط الضرر الذي ال ميكن جربه    وتقول أوكرانيا إن خطورة

وعلى اجلانب اآلخر يرى االحتاد الروسي، من جانبه، أنه  ،  2مؤقتة والضرورة امللحة لفرض تدابري  
خالفاً ملا تؤكده أوكرانيا، فإن االستعجال جيب أال يتعلق ابلوضع بشكل عام ولكن حبماية احلقوق  

وبعد أن قرر يف السابق أن أوكرانيا ميكنها أن تؤكد بشكل معقول حقها مبوجب    ،3املنصوص عليها 
اإلابدة اجلماعية وأن هناك صلة بني هذا احلق والتدابري املؤقتة املطلوبة تنظر احملكمة اآلن فيما إذا  
كان ميكن إحداث ضرر ال ميكن إصالحه هلذا احلق وما إذا كان هناك االستعجال، مبعىن أن هناك  

رًا حقيقًيا ووشيًكا من حدوث ضرر ال ميكن إصالحه على هذا احلق قبل أن تصدر احملكمة  خط
الفقرة   )انظر  مقبوالً  الذي وجدته  أوكرانيا  النهائي. وترى احملكمة أن حق  أعاله( من    60قرارها 

يتسبب يف ضرر ال ميكن   أن  هبا ميكن  أن اإلضرار  أي عملية    الواقع، ويف  4إصالحه طبيعتها  إن 
عسكرية، وال سيما واحدة على نطاق نفذها االحتاد الروسي على أراضي أوكرانيا، يتسبب حتماً يف  
خسائر يف األرواح وإحلاق ضرر عقلي وجسدي وإحلاق أضرار بـاملمتلكات والبيئة. وانتهت احملكمة  

 
 احملكمة. من أمر  66الفقرة  1
 .71- 70مرجع سابق الفقرات  2
 مرجع سابق.  72راجع الفقرة  3
 .74- 73راجع الفقرات  4
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الواجب   التدابري  بيان  هذ1اختاذها اىل  مارست  أن  سبق  أنه  احملكمة  عدة  وأكدت  يف  السلطة  ه 
مناسبات يف املاضي )انظر، على سبيل املثال، تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة  

. ورأت احملكمة يف هذه القضية وبعد أن نظرت يف  2املؤقتة عليها )غامبيا ضد. ميامنار(، اإلجراءات  
، ترى احملكمة أن التدابري اليت يتعني اإلشارة  شروط التدابري املؤقتة اليت طلبتها أوكرانيا وظروف القضية 

. وترى احملكمة، فيما يتعلق ابحلالة املوصوفة أعاله،  3املطلوبة إليها ال داعي هلا تكون مطابقة لتلك 
يف انتظار القرار النهائي يف القضية، على االحتاد الروسي تعليق العمليات العسكرية اليت يقوم هبا  

. وأشارت احملكمة أيضاً إىل أن أوكرانيا طلبت منها  4أوكرانيا يف أراضي    2022فرباير    24بدأت يف  
أن تشري إىل تدابري هتدف إىل ضمان حماكمة املتهمني لعدم تفاقم النزاع مع االحتاد الروسي. عندما  
يشري إىل تدابري مؤقتة، لغرض احلفاظ على حقوق معينة، جيوز للمحكمة أن تشري أيضا إىل تدابري  

 . 5ذلك دف منع تفاقم النزاع أو متديده إذا رأت أن الظروف تتطلب  مؤقتة هب
ابلطلب لالحتاد الروسي    ،وأشارت احملكمة كذلك إىل أن أوكرانيا طلبت منها حتديد تدبري مؤقت

إىل "تقدمي تقرير إىل احملكمة بشأن التدابري املتخذة للتنفيذ وأمر احملكمة بشأن التدابري املؤقتة بعد  
أسبوع واحد من هذا األمر مث على أساس منتظم إىل يتم حتديدها من قبل احملكمة ". ولكن يف ظل  

هذا   إىل  تشري  ذلك  احملكمة  ترفض  القضية،  هذه  القضاة،  6إلجراء اظروف  اتفق  قراراهم،  . ويف 
ابإلمجاع، على أن ميتنع الطرفان عن القيام أبي إجراء من شأنه أن "يؤدي إىل تفاقم النزاع أو إطالته  

 ... أو تعقيد سبل حله 
القرار   وصف  والذي  زيلينسكي  األوكراين  الرئيس  ذلك  عن  وعرب  ابحلكم  أوكرانيا  رحبت  وقد 
احملكمة   ألمر  موسكو  جتاهل  ان  واعترب  احلرب،  بوقف  روسيا  أتمر  الدولية  العدل  ـ"االنتصار".. 

 سيعرضها لعزلة دولية 
لك وسائل لتنفيذها.  واألحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ملزمة ومربمة، لكن احملكمة ال مت

املعاهدات   إىل  أساسي  بشكل  استنتاجاهتا  يف  املتحدة  لألمم  الرئيسية  القضائية  اهليئة  وتستند 
أوكرانيا   "انتصرت  قائاًل:  تويرت  على  زيلينسكي  القرار، كتب  الدولية، وعقب صدور  واالتفاقيات 

كمة العدل الدولية بوقف الغزو  انتصارًا اتًما يف قضيتها ضد روسيا مبحكمة العدل الدولية. أمرت حم
على الفور. األمر ُملزم مبوجب القانون الدويل". وقالت القاضية جوان دونوهيو حملكمة العدل الدولية  

بدأهتا يف   اليت  العسكرية  العمليات  تعليق  فورًا    24يف الهاي إن "على مجهورية روسيا االحتادية 
 . 7القضية ر هنائي يف فرباير/ شباط يف أراضي أوكرانيا"، ابنتظار قرا
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 اخلامتة:

أطلقت روسيا هجوما مدمرا على أوكرانيا جوا وبرا وحبرا، األمر الذي قد يهدد    2022فرباير    24يف .1
أمن القارة األوروبية برمتها، بل قد ميتد للعامل أبسره ويهدد السلم واألمن الدوليني، وقد نتج عن هذا  

فعت هبا روسيا ماعدا طلب االجراء التحفظي الذي طلبته  النزاع عدة اشكاالت قانونية غالبيتها د
فقد قدم الرئيس بوتني العديد من االشكاالت القانونية لتربير  ،  أو كرانيا من حمكمة العدل الدولية 

هجومه على أوكرانيا. فقد حيث ادعى أن هدفه من العملية العسكرية هو محاية األشخاص الذين  
"يتعرضون للتنمر واإلابدة اجلماعية"، وأنه يسعى إىل "نزع السالح واألفكار النازية" من أوكرانيا. مع  

ناك إابدة مجاعية يف أوكرانيا وهي دولة دميقراطية يقودها رئيس يهودي "فكيف  العلم أنه مل تكن ه 
 ميكن أن يكون انزاي؟"  

اهتم بوتني الناتو بتهديد املستقبل التارخيي لألمة الروسية. بتخطيط أمريكي أورويب عرب ضم أوكرانيا   .2
بني روسيا وأورواب وبصورة   للناتو، وتعترب روسيا ذلك هتديداً لوجودها، فأوكرانيا تعد منطقة عازلة

خاصة جمموعة دول أورواب الشرقية السابقة، اليت انضمت اآلن إىل حلف مشال األطلسي )الناتو(.  
متنح   اليت  القرم،  الروسية يف شبه جزيرة  البحرية  القاعدة  فقدان  من  اخلوف  سبق،  ما  إىل  أضف 

عامل آخر للخوف حيرك محلة  األسطول الروسي يف البحر األسود مدخال للبحر املتوسط، وهناك  
الكرملني لتقويض ثورة أوكرانيا، يتمثل يف امتداد الثورة إىل روسيا. فنجاح ثورة على حدودها قد  
يشجع جمموعات املعارضة داخل روسيا نفسها، ويعمق إمياهنم بقدرة حشود املتظاهرين على النجاح  

عنيفة من روسيا على األرض يف القرم،  يف مواجهة احلكومات االستبدادية. لذلك كانت االستجابة ال 
 وادعائها أبن الثورة تقود إىل الفوضى والفاشية، وهو ما يعد حتذيرا للشعب الروسي نفسه.  

الروسي يف   .3 الفيتو  بسبب  روسيا  يدين  قرار  اصدار  وفشل يف  األمن  جملس  على  النزاع  عرض  مت 
بقرا2022فرباير  25 عمال  العامة،  للجمعية  جيوز  مت  ابلتايل  أجل  م  من  ”متحدون  املعنون  رها 

(، أن تعقد ’’دورة استثنائية  5  - )د   377)القرار  1950تشرين الثاين/ نوفمرب  3السالم“ املؤرخ 
ساعة، إذا بدا أن هناك هتديدا للسالم أو خرقا للسالم أو أن هناك عمال    24طارئة‘‘ يف خالل  

صويت سليب من جانب عضو  من أعمال العدوان، ومل يتمكن جملس األمن من التصرف بسبب ت
دائم، حيث ميكنها أن تنظر يف املسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إىل األعضاء ابختاذ  

 تدابري مجاعية لصون أو إعادة السالم واألمن الدوليني 
  51إن تربير روسيا غزوها ألوكرانيا منذ بدئه بـ"الدفاع املشروع عن النفس" املنصوص عليه يف املادة   .4

أنه “ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً، يف    ى ( عل2/4)املادة  يثاق األمم املتحدة. غري دقيق، فنص  من م
عالقاهتم الدولية، عن التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل  

ض  السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة”. وأورد امليثاق بع
االستثناءات الضيقة عليه، أمهها حق الدول الطبيعي يف استخدام القوة يف الدفاع الشرعي. كما  
بينت الفقرة الثالثة من نفس املادة أنه “على مجيع الدول األعضاء فض منازعاهتم ابلطرق السلمية”.  

 غري أن هناك حالتني استثنائيتني، األوىل هي حالة الدفاع الشرعي. حيث ورد 
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من ميثاق األمم املتحدة ما يلي: “ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون احلق املتوارث    51ادة  ابمل 
)الطبيعي( يف الدفاع الشرعي الفردي أو اجلماعي إذا ما شن هجوم مسلح ضد دولة عضو يف األمم  

 املتحدة، حىت يتخذ جملس األمن التدابري الضرورية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني”. 
،  ستثناء اآلخر هو حيث يفوض جملس األمن أو يتخذ تدبرياً قسرايً وفقاُ مليثاق األمم املتحدةواال .5

مث فإنه ال جيوز التوسع يف تلك االستثناءات أبي طريقة أخرى ال تتفق وأهداف األمم املتحدة،    ومن
وتبقى هذه االستثناءات، رغم حمدوديتها، خاضعة لشروط دقيقة وقيود صارمة بغية قطع الطريق  

 على كل احنراف عن جوهرها أو تعسف يف ممارستها.  
لنا أن املادة   .6 اليها روسيا الجتياح أوكرانيا حبجة  من ميثاق األمم    51وتبني  املتحدة واليت تستند 

الدفاع الشرعي ال تتوفر شروطها على احلالة األوكرانية ، فلم هتدد أوكرانيا أمن روسيا ، وال خطر  
حال ذي مصدر غري مشروع يهدد روسيا، وال توجد حالة ضرورة ملحة لتربير العدوان الروسي ،  

غ فيه وال يتناسب مع حجم اخلطر املزعوم خاصة ، بعدما نشرت  كما أن رد الفعل الروسي مبال
روسيا عشرات آالف العسكريني يف أوكرانيا وعلى حدودها، مدعومني بدابابت وطائرات مقاتلة  
وسفن، وتلويح الرئيس الروسي فالدميري بوتني ضمنا ابللجوء إىل السالح النووي، وهو ما يؤكد رد  

 سب لالدعاءات الروسية على أوكرانيا.  الفعل املبالغ فيه وغري املنا
أما حمكمة العدل واليت طلب منها اصدار أمر حتفظي دفعت روسيا بعدم اختصاصها فقد اكدت   .7

اختصاصها الظاهر وطالبت روسيا بوقف عدواهنا فورا على أوكرانيا وأن مل تستجب للتدابري ابلوضع  
 على أو كرانيا وعلى شعبها خاصة املدنيني. الذي طلبته أوكرانيا، فقد أكدت وقوع ضرر حمقق ومؤكد  

 التوصيات: 
املوضحة ابملادة   .1 السلمية  نزاعاهتا ابلطرق  أن حتاول حل  الدول  األمم    33على مجيع  ميثاق  من 

 املتحدة وأال تلجأ اىل استخدام القوة حللها. 
الدوليني وعلى الدول دائمة  على جملس األمن أن يضطلع ابملهام املنوطة به يف حفظ السلم واألمن  .2

العضوية أال تسئ استخدام حق النقض لتحقيق مصاحلها فقط وعلى حساب انتهاك مبادئ االمم  
 املتحدة وهتديد السلم واألمن الدوليني. 

على اجلمعية العامة لألمم املتحدة العمل على تطبيق قرارهتا يف حفظ السلم واألمن الدوليني على   .3
 دول أعضائه. أرض الواقع مبساعدة ال

ان االستثناءات املقررة الستخدام القوة لردع أي عدوان وشيك وحال على أي دولة من الدول   .4
 األعضاء ابألمم املتحدة جيب أال يتم التوسع فيه لعدم هتديد السلم واألمن الدوليني. 

من  51نوصي مجيع دول العامل خاصة الدائمني العضوية مبجلس األمن اال تسئ تفسري نص املادة   .5
ميثاق األمم املتحدة خلدمة اطماعها وتربير عدواهنا على الدول األخرى، فمعظم حاالت العدوان  

 من امليثاق، وايضا معظم احلاالت كان أحد أطرافها دولة دائمة العضوية.  51مت تربيرها ابملادة 
التدابري .6 ملزمة واحرتام  الدولية ألهنا  العدل  قرارات حمكمة  احرتام  الدول  منها    على مجيع  الصادرة 

 كان هناك ضرر حال وحمقق الوقوع على الطرف املضرور.   إذاخاصة 
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 املصادر واملراجع العربية: 
 الكتب

 ( حدود سلطات جملس األمن، دار النهضة العربية، القاهرة. 1994د. حسام هنداوي: ) .1
2. ( واصل:  الرمحن  عبد  جاد  سامي  العام،  2003د.  الدويل  القانون  إطار  يف  الدولة  إرهاب   )

 اإلسكندرية منشأة املعارف.    
»حق الفيتو«.. جملس األمن يفشل يف اعتماد قرار ضد حرب روسيا    ( بـ2022أسامه مهدى:) .3

 فرباير. 26 اليوم، السبت على أوكرانيا، املصري 
( فيما  2022)واألمن،  م املتحدة، منظور عاملي قصص إنسانية، السلم  األمم املتحدة، أخبار األم .4

جيتمع جملس األمن بشأن األزمة األوكرانية، روسيا تعلن بدء "عملية عسكرية خاصة" يف دونباس،  
 فرباير.   23بتاريخ 

(: اهلجوم العسكري الروسي خطأ وخمالف مليثاق األمم  2022) العام  أخبار األمم املتحدة، األمني   .5
 املتحدة وغري مقبول. 

(، منظور عاملي قصص إنسانية، حمكمة العدل الدولية تصدر حكما  2022أخبار األمم املتحدة ) .6
 م. 2022مارس   16يقضي أبن توقف روسيا عملياهتا يف أوكرانيا فورا، السلم واألمن 

جلمعية  (، منظور عاملي قصص إنسانية يف جلسة لبحث أوكرانيا يف ا2022)املتحدة  أخبار األمم   .7
 شباط/ فرباير السلم واألمن.  23العامة، متّسك مبيثاق األمم املتحدة وتذكري مبقاصدها وقراراهتا، 

 الرسائل العلمية   
(، الدولة العاصية: دراسة يف التعارض بني مواقف الدول  1986)شتا    على د. أمحد عبد الونيس   .8

إىل إسرائيل وجنوب أفريقيا(، رسالة مقدمة  والتزاماهتا الدولية يف األمم املتحدة )مع إشارة خاصة  
 للحصول على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 

( العدوان املسلح يف القانون الدويل: اجلوانب القانونية األساسية الستخدام  1975)  د. ويصا صاحل  .9
رجة الدكتوراه، اجمللد الثاين: الدفاع الشرعي يف القانون الدويل  القوة املسلحة، رسالة مقدمة لنيل د

 كلية احلقوق، جامعة القاهرة. 
 املقاالت:   

( األهرام املصرية عرب وعامل     2022)وتطوراته  أسباب احلرب بني روسيا وأوكرانيا.. جذور الصراع   .10
 فرباير.  24

 مارس. 2املتحدة تدين الغزو الروسي ألوكرانيا  ("تصويت اترخيي".. األمم  2022)  DWأكادميية   .11
روسيا .12 يدين  قرار  على  للتصويت  تستعد  املتحدة  لألمم  العامة  فرنسا  2022)  اجلمعية   ،)24  ،

 األخبار مستمرة. 
 فرباير/ شباط.  22وأوكرانيا: ما سبب األزمة بني البلدين؟   ( روسيا 2022)عريب  يب يب سي  .13
ملاذا دخلت القوات الروسية إىل أراضي جارهتا األوكرانية    ( : روسيا وأوكرانيا: 2022بول كرييب) .14

فرباير/ شباط يب    26جّدد يف  2021ديسمرب/ كانون األول    8وماذا يريد بوتني؟ يب يب سي نيوز 
 يب سي عريب. 
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بتاريخ   24فرنسا (،2022)املتحدة  روسيا يف قفص االهّتام بشأن أوكرانيا يف اجلمعية العامة لألمم  .15
 فرباير.  28

غزو  روس .16 قضية  يف  الدولية  العدل  جلسات حمكمة  تقاطع   made for minds أوكرانيا،يا 
DW م . 2022مارس 7، أخبار، بتاريخ 

 فرباير.  22يب سي نيوز بتاريخ   ( يب2022)البلدين؟  روسيا وأوكرانيا ما سبب األزمة بني  .17
« الشرق األوسط اون  51روسيا حتمل أوكرانيا مسؤولية التصعيد... وتربر عملها العسكري بـ»املادة   .18

 م  2022فرباير 24الين بتاريخ 
 مارس/ آذار يب يب سي عريب.  14موسكو   -( يب يب سي نيوز 2014)غالنب  ريتشارد  .19
 made for معلنة،  وأوكرانيا.. نزاع اترخيي وحمطات حرب غري   ي. أ: روسيا رومان غونشارينكو/   .20

minds ,DW 25   م.2021ديسمرب 
زيلينسكي وصف القرار بـ"االنتصار".. العدل الدولية أتمر روسيا بوقف احلرب، التلفزيون العريب      .21

 م. 2022مارس   16بتاريخ 
  – (: اجلمعية العامة لألمم املتحدة تطالب روسيا إبهناء حرب أوكرانيا2022)عربية  سكاي نيوز   .22

 مارس. 3ميساخل أبو ظيب 
، صحيفة  2022مارس    16،  ألوكرانيا، األربعاء حمكمة العدل الدولية أتمر روسيا بوقف غزوها   .23

 م. 2022مارس   23اطلع عيه يوم   سكاي نيوزاليوم السابع نقال عن 
بتاريخ   .24 العني االخبارية  فيها(،  الصراع بني روسيا وأوكرانيا.. )احلكاية وما  أسباب  الزمزمي:  حممد 

 م. 2022فرباير 26السبت 
(: أزمة القانون الدويل املعاصر يف أعقاب هناية احلرب  2005د. حممد شوقي عبد العال حافظ ) .25

(، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم  149الباردة، سلسلة حبوث سياسية )
 السياسية، جامعة القاهرة، يوليو. 

أكادميية    أورواب، / أ. ح )رويرتز( تقرير: قائد رفيع يف الناتو يدعو لنشر قوات قتالية شرقي    ي. أ  .26
 م.2021ديسمرب 18ديو األخبار بتاريخ 

 :صوص قانونية وأحكامن
 .2020، أي. تقارير 2020يناير / كانون الثاين   23األمر الصادر يف  .27
(، منظور عاملي قصص إنسانية، الفيتو الروسي حيول  2022األمم املتحدة، أخبار األمم املتحدة ) .28

 . Search the United Nationsدون مترير مشروع قرار حول الوضع يف أوكرانيا 
  االمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورات االستثنائية الطارئة.  .29
 م.     2022مارس   16و كرانيا ضد روسيا يف الطلب املقدم حملكمة العدل الدولية من أ .30
أرمينيا(،   .31 ضد  )أذربيجان  العنصري  التمييز  أشكال  اجلميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  تطبيق 

   (.72) ، الفقرة 2021ديسمرب  7التدابري املؤقتة، 
ان( التدابري  تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على اجلميع أشكال التمييز العنصري )أرمينيا ضد أذربيج .32

 . 94، الفقرة. 2021ديسمرب  7املؤقت، 
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(  14)  الفصل السدس حل املنازعات حاًل سلميا.نص املادة  34و  33ميثاق االمم املتحدة املواد .33
 من امليثاق.   

 اثنياً: املراجع ابللغة األجنبية: 
34. ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE 

CONVENTION ON THE                                                                        
35. PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME 

OF GENOCIDE . 
36. UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION. 
37. Ian Brownlie,(1991) International Law and the Use of Force 

by States, Oxford: Clarendon Press, New York. 
38. I.C.J.16,march 2022. 
39. I.C.J.(1962 ),Reports  . 
40. I.C.J.,( 1978)AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF 

CASE , (GREECE v .TURKEY) JUDGMENT OF 19 
DEC .. 

41. Schacter (O.M.) ; The enforcement of international judicial 
and Arbitral dicision,A.J.I.L . ,. 

42. Sheng Hongsheng, The Evolution of Law of War, Chinese 
Journal of International Politics, Vol. 1, no. 2 ., 

43. Vulcan ;(1947) Ľéxécution des décisions de la cour 
internationale de justice ď aprés la charte des ,N.U.,R.G. D. 
I. P .,. 

44. Yoram Dinstein,( 1994) War, Aggression and Self-Defense, 
2nd Edition, Grotious Publications, Cambridge University 
Press  ., 

 اثلثا: روابط على شبكة االنرتنت:
45. https://q9r.us/9QtRx. 
46. https://q9r.us/GPhws. 
47. https://q9r.us/jluKv. 
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 امللخص:

كان هبدف وضع قواعد قانونية ومعايري  1969إن صياغة معاهدة فيينا لقانون املعاهدات لعام  

وضوابط حتتكم إليها الدول أثناء عقد االتفاقيات الدولية والثنائية، إال أنه تبني فيما بعد أن 

الدولية يف االتفاقية السابقة مل تشر إىل القواعد القانونية اليت ميكن أن حتتكم إليها املنظمات 

عالقتها ابلدول أو فيما بينها، خصوصا بعدما اكتسبت هذه املنظمات صفة الشخصية الدولية، 

مما دفع اجملتمع الدويل لصياغة اتفاقية فيينا اثنية لقانون املعاهدات بني املنظمات الدولية والدول 

هليئات الدولية حلقوق . إال أن اجملتمع الدويل مل ينتبه إىل أن ا1986وبني هذه املنظمات عام 

اإلنسان رغم اعتبارها منظمات دولية، إال أن جمال اشتغاهلا وواليتها خيتلف مع االتفاقيتان 

السابقتان نتيجة وجود فروقات كبرية بني املبادئ املفعلة وبني األساليب واملمارسات املعتمدة وبني 

ة لقانون املعاهدات بني اهليئات الدولية طبيعة الوظيفة، مما استوجب ضرورة صياغة اتفاقية فيينا اثلث

والدول وبينها وبني املنظمات الدولية. إضافة إىل العالقة بني اهليئات الدولية فيما بينها وبني األفراد 

واجلماعات خصوصا أن األفراد بدورهم أصبحوا يتمتعون بصفة الشخصية الدولية، وهذا الوضع 

تشريعي واملؤسسايت ككياانت هلا خصوصيات ختتلف عما اجلديد فرض منطقه بقوة على املستوى ال

 يعتمد يف القانون الدويل التقليدي. 

، تفسري 1986و 1969اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعام  الكلمات املفتاحية:

املعاهدات، التعليقات العامة، التوصيات العامة، القانون الدويل العام، القانون الدويل حلقوق 

 هليئات الدولية حلقوق اإلنسان، املنظومة احلمائية الدولية.اإلنسان، ا
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Abstract : 

The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties was 
drafted with the aim of setting rules and standards for states to 
refer to when concluding international and bilateral 
agreements. However, it turned out later that this convention 
did not enact rules that international organizations may 
invoke among themselves or in their relationships with states, 
especially after these organizations have acquired the status of 
international legal personality. As a result, in 1986, members 
of the international community drafted a new Vienna 
Convention on the law of treaties between international 
organizations among themselves, and between them and 
states. However, the international community did not notice 
that the international human rights bodies, although they are 
considered as an international organization, their scope and 
mandate differ with the two previous conventions due to the 
 presence of significant differences between the principles in 

force, the methods, practices adopted and the nature of its 

functions. Accordingly, there is a need to draft a new 

convention on the law of treaties regulating the relationship 

between international bodies and states and between them 
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between international bodies among themselves and 

between individuals and groups, especially since individuals, 

in turn, have acquired the international personality.  

This new situation made international bodies impose 

themselves strongly at the legislative and institutional level as 

entities with peculiarities that differ from what is stipulated 

in traditional international law. 

Key words: The 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties , international organizations, international legal 

personality, the international human rights, a new 

convention on the law of treaties,  traditional international 

law.  
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 دمة: مق

بتحديد    يتعلق  العام، ال  الدويل  الدويل حلقوق اإلنسان ابلقانون  القانون  إن احلديث عن عالقة 

الطبيعة التبعية بينهما، بل يستلزم الرتكيز على مدى انطباق نفس املبادئ والقيم واألعراف والقواعد  

كن أن ختتصر املسافة وتسهل  يف املمارسة على القانونني السابقني. صحيح أن حتديد طبيعة التبعية مي 

جماالت التطابق. إال أن املسألة تزداد تعقيدا عندما تعتمد اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان أساليب  

الوارد يف   العام بشكل عام، ومع قانون املعاهدات  القانون الدويل  تتماشى مع مبادئ  وقواعد ال 

 بشكل خاص.   1986و 1969اتفاقييت فيينا لعام 

 التساؤالت التالية: ميكن تناوهلا عرب  مشكلة رئيسية  هذه الدراسة حتاول اجلواب عن  لذلك فإن 

، واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  1969إذا كانت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول لعام  

لعام   الدولية  املنظمات  بني  فيما  أو  الدولية  واملنظمات  الدول  لعقد  1986بني  مرجع  مبثابة   ،

املعاهدات الدولية بشكل عام، فهل ميكن القول أبن نصوص هاتني املعاهدتني تنطبق عن املعاهدات  

الدولية   االتفاقيات  من  املنبثقة  املعنية  اللجان  اإلنسان؟ وهل  اخلاصة حبقوق  الدولية  واالتفاقيات 

االتفاقيتني  حلقوق اإلنسان حتتكم إىل قواعد قانونية وإجرائية ختتلف مع ما هو منصوص عليه يف  

 السابقتني؟ 

للمنظمات    القانونية  الشخصية  حيدد  مل  املتحدة  األمم  ميثاق  أبن  القول  ميكن  االجتاه  نفس  يف 

الدولية، وللوكاالت املتخصصة وكذلك للجان املعنية وللهيئات الدولية غري التعاقدية. رغم أنه نص  

بينها وحتديد طبيعة اختصاصات    عليها يف عدة فصول بشكل منفرد أو ابجلمع بينها دون التمييز 

قد حصرت    1969كل كيان من الكياانت السابقة. كما أن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  

استدركت النقص احلاصل فيما    1986االتفاقية بعالقة الدول فيها بينها، لكن اتفاقية فيينا لعام  

بينها أو بني الدول  . وهذه األخرية بدورها مل تشر إىل موقع  يتعلق بعالقة املنظمات الدولية فيما 

اللجان املعنية أو اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام، ابعتبارها جزءا من املنظمات الدولية.  

علما أن ميثاق األمم املتحدة يؤكد أن اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان هي وكاالت متخصصة، وهي  

ذا املعيار يعين أن اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان سوف  يف نفس الوقت منظمات دولية، واألخذ هب
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، على أساس أن هذه  1986تكون  حمكومة بقواعد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام  

اهليئات جزء من املنظمات الدولية، إال أن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان متيز بني الوكاالت  

ملنبثقة منها، واألمر ال يتوقف عند هذا احلد، بل إن اختصاصات هذه  املتخصصة واللجان املعنية ا

"اللجان املعنية" ختتلف مع ابقي املنظمات والوكاالت املتخصصة، وهذه االختصاصات ميكن أن  

 تثري قضااي غري منسجمة مع القواعد القانونية التفاقييت فيينا السابقتني. 

، سيما أن هذه الوسيلة هي  أمهية هذا املوضوع مقاربة  تعترب التعليقات العامة وسائل مفصلية يف  

اختصاص موكول للهيئات الدولية، بطريقة توحي أن جمال اشتغاهلا يفرض ممارسات وأساليب غري  

املعاهدتني   أن  إىل  املعاهدات، هذا ابإلضافة  لقانون  السابقتني  االتفاقيتني  مفصلة يف  أو  مذكورة 

ويعترب هذا االمر  ،  يعة والية اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان تعتمد مبادئ وقيم غري منسجمة مع طب

التقليدي.   الدويل  القانون  مع  التناقض  بعض جوانب  وإجرائيا حيمل  تشريعيا  ذاته حتداي  يف حد 

انتهاء   وكذلك  االنفرادية"،  و"األعمال  التحضريية"  "األعمال  إاثرة  ميكن  سبق  ما  إىل  ابإلضافة 

ة حلقوق اإلنسان، كإجراءات واردة يف القانون الدويل العام لكنها غري  املعاهدات واملؤسسات الدولي 

 متوافقة مع املنظومة احلمائية الدولية وواقع حقوق اإلنسان.  

 : منهجية البحث

مت االعتماد يف هذه الدراسة على كل من املنهج االستقرائي من خال استقراء بنود ونصوص اتفاقييت  

لقانون املعاهدات وكذلك ميثاق األمم املتحدة وعرضها على املعايري    -_ çو& 1969جنيف لسنة  

ة الواردة  منها ابلتعليقات العام   قما يتعل ملعتمدة يف االتفاقيات الدولية حلقوق االنسان ,خصوصا  ا

جانب املنهج املقارن من خالل توظيف األساليب املعتمدة يف تفسري القانون الدويل بشكل    هبا اىل

عام والقانون الدويل حلقوق االنسان بشكل خاص مرورا ابملنهج االستنباطي من خالل استخالص  

 ان. الفروقات املعتمدة لتفسري القانون الدويل العام والقانون الدويل حلقوق االنس
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 خطة البحث: 

 قدمة امل -

 : التوصيف القانوين للمنظمات واللجان املعنية والوكاالت املتخصصة احملور االول -

 : طبيعة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان الثاين   احملور -

 االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان : موقع األعمال التحضريية كوسيلة تكميلية لتفسري  الثالث  احملور  -

 : دور األعمال االنفرادية واملمارسات الفضلى يف تفسري املعاهداتالرابع  احملور -

 : األساليب املختلفة لتفسري االتفاقيات الدولية اخلامس   احملور -

 امتة   اخل -

 املتخصصة األول: التوصيف القانوين للمنظمات واللجان املعنية والوكاالت    احملور

،  1أشار ميثاق األمم املتحدة إىل إمكانية إنشاء فروع اتبعة ألجهزة األمم املتحدة يف حالة الضرورة 

من امليثاق،    63و  59و  58و   57وهذه الفروع جاءت بصيغة "الوكاالت املتخصصة" يف املواد  

مما يعين أن   2حبقوق اإلنسان، وهذه املواد مرتبطة بعدة مواضيع وجماالت خمتلفة، من بينها ما يتعلق  

 اللجان املعنية واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان تعترب وفقا للميثاق جزء من الوكاالت املتخصصة. 

من ميثاق األمم املتحدة كذلك إىل "اللجان" كجزء من الفروع الواردة يف الفقرة    68وأشارت املادة  

املادة    2 اخ   7من  املادة  هذه  امليثاق، وحصرت  على محاية حقوق  من  ابلوالية  اللجان  تصاص 

من امليثاق بني الوكاالت املتخصصة واللجان كنوع    70مجعت املادة  آخر  اإلنسان. ومن جانب  

من الفروع اليت هلا صفة املنظمات املتمتعة ابلشخصية القانونية الدولية. وإذا سلمنا مبنطق امليثاق  

ضع حبكم القانون والواقع إىل اتفاقية فيينا لقانون  فإن اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان جيب أن خت

. ألن خارج إطار  1986املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية وفيما بني املنظمات الدولية لعام  

ميثاق األمم املتحدة ال يوجد ما يهم الوضع القانوين اخلاص ابللجان املعنية املنبثقة من االتفاقيات  

 
 . 1945( من ميثاق األمم المتحدة لعام 7( من المادة )2الفقرة ) 1
 األمم المتحدةمن ميثاق  62( من المادة 2والفقرة ) 55انظر الفقرة )ج( من المادة  2
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الد  اهليئات  قانونية دولية على غرار  الدولية أو  إطار مرجعية  ولية حلقوق اإلنسان بشكل عام يف 

 .  1986و 1969اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعام 

 : موقع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل العامأوالً 

املنظمات الدولية والدول وفيما بني  أدرج ميثاق األمم املتحدة واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني  

لعام   الدولية  الدولية حلقوق اإلنسان ضمن الوكاالت  1986املنظمات  اللجان املعنية واهليئات   ،

املتخصصة   والوكاالت  الدولية  املنظمات  اعتبار  مدى  حول  التساؤل  ميكن  أنه  إال  املتخصصة. 

هيئة من اهليئات السابقة اختصاصات    واللجان املعنية مرادفات لبعضها البعض؟ وإذا ما كان لكل

وصالحيات وارتباطات خمتلفة بباقي الكائنات األخرى املتمتعة ابلشخصية الدولية، فهل هذا ال  

غري منسجمة مع طريقة اشتغال    1986و  1969يفرض أن تكون بعض بنود اتفاقييت فيينا لعام  

 ا بباقي الشخصيات الدولية؟ اللجان املعنية واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان وارتباطاهت

اجلواب عن هذا التساؤل يفرض الرجوع إىل طبيعة املرجعية اليت حتتكم إليها اهليئات الدولية حلقوق  

التأكد من طبيعة الوظيفة وارتباطها بكل املكوانت والكائنات، إضافة إىل   اإلنسان، كما يفرض 

كن أن يكون هدفا يف احلقل املقابل،  طبيعة الغاايت. الن ما يعترب وسيلة يف حقل من احلقوق مي

 وهذا الوضع يفرض تغيري األساليب واألولوايت كما يفرض تغيري املناهج والقواعد املعتمدة.  

 : موقع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل حلقوق اإلنساناثنياً 

بثقة منها، وبني الوكاالت املتخصصة  متيز االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بني اللجان املعنية املن 

ابعتبارها فروعا لألجهزة الرئيسية لألمم املتحدة إال أن مهامها وأهدافها خمتلفة عما هو موكول هلذه  

اهليئات الدولية. رغم أن هذه اهليئات تعترب بدورها فروعا هلذه األجهزة الرئيسية أو اتبعة لفروع هذه  

فإن اللجان املعنية عندما تشتغل يف موضوع التقارير الدورية    األجهزة. لكن على مستوى املمارسة

وتسميها ب"الوكاالت    1فإهنا توجه دعوة إىل الوكاالت ذات االختصاصات املرتبطة حبقوق اإلنسان

 
 نسان.مثال منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونسكو... هذه المنظمات تشتغل على مواضيع مرتبطة بشكل مباشر بحقوق اإل 1
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. متييزا عن "اللجان املعنية" أو "اهليئات غري التعاقدية" التابعة للمجلس الدويل حلقوق  1املتخصصة" 

الدعوة هلذه الوكاالت يدخل يف إطار التنسيق والتكامل من خالل تقدمي بعض    اإلنسان. وتوجيه

التقارير الدورية، وليس إبشراك هذه الوكاالت يف عملية تفسري االتفاقيات   املالحظات خبصوص 

املتعلقة ابلتعليقات العامة. ألن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان قد حصرت اختصاص التفسري  

فواعل  ثالث  هذه  يف  وتعترب  الدولية".  العدل  و"حمكمة  الدويل"  و"التحكيم  املعنية"  "اللجان   :

أو    نأل   لبسا، االزدواجية يف حد ذاهتا   التناقض  لوقوع  تفاداي  بدقة  أن حيدد  التدخل جيب  جمال 

االختالف املفضي لنتائج غري منصفة. إال أن االختصاص املوكول للهيئات الدولية يعترب اختصاصا  

ا يتعلق اخلالف أو التأويل مبضمون احلقوق واحلرايت األساسية. وخبصوص االختصاص  أصيال عندم

املوكول هليئة التحكيم أو حملكمة العدل الدولية فينحصر يف املواضيع املتعلقة ابلسيادة أو التقديرات  

سائل الفنية  املرتبطة بقدرة الدول لتحقيق بعض احلقوق املرتبطة مع ابإلمكانيات املادية واملالية أو امل

 والتقنية. 

 احملور الثاين: طبيعة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان 

تعرف الشخصية القانونية يف الفكر القانوين أبهنا الصالحية الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.  

على إرساء    - مبا هلا من إرادة شارعة  – كما تعين من انحية أخرى قدرة الوحدة املعنية على اإلسهام  

إال أهنا تعرب عن  . هذه القاعدة وإن كانت متثل جزء من التعريفات املختلفة  2قواعد القانون الدويل 

 اخلطوط العريضة اليت يفرتض أن يتمتع هبا أي كائن يتمتع ابلشخصية القانونية الدولية. 

 : طبيعة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية أوالً 

تتميز الشخصية القانونية للمنظمات الدولية على أهنا شخصية مشتقة خبالف الشخصية األصلية   

نون الدويل، ويعين ذلك أن املنظمات الدولية تظل حمكومة بقواعد قانونية  الثابتة للدول مبقتضى القا

مصدرها إرادة الدول، حبيث تنشأ مبوجب اتفاق دويل حيدد حدود شخصيتها وطبيعتها وحياهتا يف  

 
 .2006، من االتفاقية الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 36من المادة   5أنظر على سبيل المثال، الفقرة  1
 .40ص  ،1985 ، سنةالدار الجامعيةاإلسكندرية   التنظيم الدولي  ،محمد السعيد الدقاق 2
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ميكن القول أبن إرادة الدول يف خلق املنظمات الدولية بشكل عام    .1ضوء تلك اإلرادة املنشئة هلا

 ري املباشر على وظيفة املنظمة وحدود اشتغاهلا. مرتبط ابلتأث

إال أن بعض نصوص االتفاقيات الدولية رفعت من مستوى هذه الشخصية حبيث مل تعد قانونية  

فقط بل ارتبطت ابألهلية كما جاء يف نص ميثاق األمم املتحدة "تتمتع اهليئة يف بالد كل عضو من  

القانونية اليت يتطلبها ق . ولقد تكرس  2يامها أبعباء وظائفها وحتقيق مقاصدها" أعضائها ابألهلية 

ذلك يف نص نظام روما األساسي حبيث "تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون هلا  

. وهذا املستوى فرضه متتع األمم املتحدة  3األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها" 

اال املواضيع  مجيع  على  حقوق  بوالية  ومحاية  والثقافية  واألمنية  والسياسية  واالجتماعية  قتصادية 

اإلنسان، وكذلك والية احملكمة اجلنائية الدولية على مواضيع هلا طابع إنساين وحقوقي. ورغم ذلك  

فإن الشخصية القانونية هلذه املنظمات تبقى أقل من اليت تتمتع هبا الدول على اعتبار أهنا قابلة  

هاء حبكم إرادة الدول، وانتهاء شخصية املنظمات الدولية هو فناء مطلق ألنه ينهي  للزوال واالنت

املنظمة وينهي القواعد القانونية اليت كانت حتتكم إليها هذه املنظمة، على عكس اهليئات الدولية  

حلقوق اإلنسان اليت يصعب إهناءها، وحىت وإن حدث ذلك، فإنه يصعب إهناء املرجعية القانونية  

 كانت حتتكم إليها، ألن هذه املرجعية مل تتأسس على قاعدة إرادة وقدرة الدول بل هي مرجعية  اليت

 مرتبطة ابلطبيعة ال ميكن تقييدها أو التصرف فيها أو نكراهنا كما سوف نرى يف الفقرة أسفله. 

 : طبيعة الشخصية القانونية للهيئات الدولية حلقوق اإلنساناثنياً 

رادهتا يف خلق القواعد القانونية الدولية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية وكذلك  تتعاظم قدرة الدول وإ

اإلجراءات املنشئة للمنظمات الدولية، وتنقص قدرهتا يف صياغة احلقوق واحلرايت األساسية اليت  

تنص عليها االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك نشأت اهليئات املنبثقة عن هذه االتفاقيات  

 اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام. أو 

 
 . 271و 270، ص 2و 1عبد هللا العريان، فكرة التنظيم الدولي: تطورها التاريخي وخصائصها الحاضرة، مجلة القانون واالقتصاد، العددان  1
 من ميثاق األمم المتحدة 104المادة  2
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4)أ( من المادة  الفقرة 3
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مصادقة الدول على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وإجراءاهتا ال يعين أهنا واضعة للحقوق   

واحلرايت األساسية الواردة فيها، وال يعىن أهنا منشأة للجان املعنية املنبثقة منها، وإمنا يف الواقع يتم  

احلقوق كأمر واقع يصعب جتاهله أو نكرانه والقبول هبذه اللجان    استدعاء الدول لالعرتاف هبذه

القانونية   القواعد  كآليات دولية متارس الرقابة على املؤسسات الوطنية للدول املعنية. مما يعىن أن 

لالتفاقيات الدولية واليت تعترب حقوقا أساسية مل تصغ إبرادة الدول، وأن شخصية اهليئات الدولية  

إرادة هذه الدول كذلك. وإن كان القبول ابلتعامل والتعاون مع هذه اهليئات يتطلب    غري مشتقة من

هذه اإلرادة، إال أن هذه األخرية مرهونة بطبيعة نظامها السياسي وقدرته على االنفتاح على املواضيع  

مارسة  ذات طبيعة إنسانية وحقوقية يف إطار البحث عن الشرعية واملصداقية ودفع الشبهات املتعلقة مب

القمع واالستبداد، مما يستنتج منه أن هذه اإلرادة يف مضموهنا ال تبتعد كثريا عن اإلكراه. ويبدوا  

أن خلق املنظمات الدولية بشكل عام يتوقف عن رغبة وإرادة الدول فقط، يف حني أن خلق اهليئات  

 اد واجلماعات. الدولية حلقوق اإلنسان مرتبط بعدة فواعل أخرى غري حكومية من بينها األفر 

لذلك ال ميكن احلديث عن اشتقاق اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان من إرادة الدول فقط، بل هي  

مشتقة ابألساس من طبيعة املواضيع اليت تتضمنها االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وتسهر عليها  

، ألن احلقوق تعترب قواعد موضوعية  اللجان املعنية واهليئات الدولية اليت ال تشرتط رغبة الدولة وإرادهتا

ال ميكن احلديث عن استبداهلا إال يف إطار توسيعها ومتددها وارتقائها إىل مستوايت أعلى وفق ما  

توفره الدول من إمكانيات وقدرات وممارسات تفضيلية. لذلك فإن اهليئات الدولية وجدت ألجل  

موضوع قبول من الدول، بل العكس هو  محاية هذه احلقوق، وهذه احلماية ال تكون يف الغالب  

احلاصل حبيث أن الدول رغم مصادقتها على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وقبوهلا إبجراءات  

اإلجراءات.   هذه  عن  الصادرة  القرارات  أو  املنجزة  التقارير  ترفض  ما  غالبا  أهنا  إال  فيها،  الواردة 

نسان تضع دائما أصبعها على االنتهاكات اليت  والسبب وراء ذلك أن اهليئات الدولية حلقوق اإل

تكون الدول قد ارتكبتها ضد األفراد واجلماعات. وهذا األسلوب يسبب إحراجا كبريا للدول جيعلها  

ابلرغبة   وليس  ابإلكراه  األحيان  من  يف كثري  يكون  األخري  هذا  وحىت  فيه،  االخنراط  قبل  ترتدد 

استبدا الدول  تفاداي العتبار  عن  والقناعات،  احلديث  فإن  لذلك  اإلنسان.  حلقوق  ومنتهكة  دية 
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اهليئات   واإلرادة يف خلق  الرغبة  عن  خيتلف  عام،  بشكل  الدولية  املنظمات  والرغبة خللق  اإلرادة 

 الدولية حلقوق اإلنسان والقبول برقابتها. 

 : الطبيعة الوظيفية للمنظمات الدولية وللهيئات الدولية حلقوق اإلنسان  اثلثاً 

تلعب املنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة وكذلك اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان أدوارا حمددة   

من قبل االتفاقية. وهذه الوظيفة هي اليت متيز هذه الكائنات عن بعضها البعض، وحتدد عالقتها  

فعيل املصاحل املتفق  ابلدول وفيما بينها. وتبقى املنظمات الدولية العامة والفنية واإلقليمية مرهونة بت 

عليها بني األطراف. إال أن اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان رغم أهنا منظمات دولية إال أن وظيفتها  

يف الغالب ليست حتقيق مصاحل متفق عليها بني الدول، وإمنا ممارسة الرقابة على الدول اليت قبلت  

الدولية يعت رب قضائيا، إىل جانب قيامها بتقدمي  هبا. لذلك فإن جزء مهم من مهام هذه اهليئات 

وإصدار   احلقائق،  وتقصي  التحقيقات  وإجراء  امليدانية،  ابلزايرات  والقيام  الدورية،  التقارير  وتلقي 

النداءات العاجلة، وهذه املمارسات ال ميكن اعتبارها جزء من مصاحل الدول، بقدر ما أهنا جزء من  

  اللتزاماهتا خرية تسهر على تقييم مدى احرتام الدول املعنية  واجباهتا والتزاماهتا. وهذه اإلجراءات األ

الدولية، لذلك فإن إرادة الدولة أمام ما متارسه اهليئات الدولية من اإلجراءات السابقة ال ميكن فهمه  

يف إطار رغبة وإرادة هذه الدول وإمنا يف إطار القيام ابلواجب، فتدخالت اهليئات الدولية غالبا ما  

قضااي  غري    تثري  التدخالت  هذه  جل  جيعل  مما  املعنية،  الدول  ترتكبها  اليت  ابالنتهاكات  تتعلق 

مستساغة أو مستحسنة من قبل هذه الدول، وهذا ما يفسر وقوع ردود فعل من الدول جتاه اهليئات  

الدولية تصل حد االهتام، ويف بعض األحيان تلجئ هذه اهليئات إىل فضح ممارسات الدول عرب  

ات لوسائل اإلعالم، الغرض منها كشف االنتهاكات واخلروقات اليت تكون الدول  إعطاء تصرحي

عليها، أقلها يتعلق ابلتصنيف أو التمثيل يف    1طرفا فيها، مما يعين إمكانية حماسبتها وفرض اجلزاءات 

 املؤسسات الدولية. 

 
 الدعوة إلى تعويض الضحايا أو جبر الضرر أو محاسبة القائمين على إنفاذ القانون من الذين يثبت تورطهم في االنتهاكات والخروقات. 1
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صة مقارنة ابهليئات  إن طبيعة الوظيفة اليت متارسها املنظمات الدولية بشكل عام والوكاالت املتخص 

الدولية حلقوق اإلنسان ميكن أن تكشف عن جانب مهم من اخللفيات اليت جتعل اهليئات الدولية  

حلقوق اإلنسان تلعب دورا أساسيا يف تفسري االتفاقيات الدولية جيعله خيتلف عن الذي ميكن أن  

ى محاية مصاحل ومنافع  تلعبه املنظمات الدولية أو الوكاالت املتخصصة. فهذه األخري حريصة عل

األطراف "الدول واملنظمات الدولية"، أما اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان فهي حريصة على محاية  

 "احلقوق واحلرايت األساسية". 

احملور الثالث: موقع األعمال التحضريية كوسيلة تكميلية لتفسري االتفاقيات الدولية 

 حلقوق اإلنسان

خاصة بوسائل وطرق تفسري االتفاقيات واملعاهدات، حيث هناك من ركز  هناك عدة أراء فقهية  

على نص االتفاقية وهناك من اعتمد نية األطراف ومضمون االتفاقية، وهناك من اعتمد األعمال  

لعام   املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقييت  أن  إال  أخرى،  ووسائل  قد   1986و  1969التحضريية 

 بار: حسمت هذا اخلالف، من خالل اعت

 : األعمال التحضريية وسيلة تكميلية لتفسري املعاهدات أوالً 

ء الفقهية جانبا، فقد حسمت اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات مسألة تفسري املعاهدات  آلراإذا تركنا ا

واالتفاقيات الدولية، بعدما اجتهتا إىل أتكيد منطوق النص كمرجع لتفسري االتفاقيات حيث نصت  

تفسر   أن  اخلاص  على  السياق  ضمن  أللفاظها  يعطى  الذي  للمعىن  وفقا  نية  حبسن  املعاهدة 

مع إعطاء معىن خاص للفظ معني إذا ثبت أن نية األطراف قد اجتهت  ،  1والغرض منها  مبوضوعها

يتعلق  2إىل ذلك  اتفاق سابق أو الحق  ، سواء ورد يف ديباجة االتفاقية، أو يف املالحق، أو أي 

مت بني األطراف، أو أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، مبناسبة املعاهدة  ابملعاهدة ويكون قد  

وقبلتها األطراف األخرى كوثيقة هلا صلة ابملعاهدة، وأي قاعدة مالئمة من قواعد القانون الدويل  

قابلة للتطبيق على العالقات بني األطراف. إال أن ذلك غري كايف إذا كان نص االتفاقية غري واضح  

 
 . 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  31من المادة   1الفقرة  1
 من المادة السابقة   4الفقرة  2
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غ يتضمن  فإن  أو  لذلك  واملضمون،  القصد  لتفسري  النص  على  االعتماد  يصعب  حبيث  موض، 

فيينا أدرجتا وسائل تكميلية لتفسري املعاهدات، ومن بينها "األعمال التحضريية"، وهذه   اتفاقييت 

املتبادلة،   واملذكرات  واخلطاابت  واإلطارات،  املتبادلة،  املراسالت  جمموع  أهنا  يفرتض  األخرية 

حماضر اجللسات، اليت تسبق الصياغة النهائية لالتفاقية، مما يعين أن بنود االتفاقية متر  واإلعالانت، و 

فعملية   النهائي،  االتفاقية  نص  على  االتفاق  قبل  وتعليقات  ومالحظات  وردود  اقرتاحات  بعدة 

التفاوض هي جزء من هذه العمليات اليت حتتمل الدفاع عن فرض قواعد قانونية والتنازل يف بعض  

إرادات الدول يف  األ حيان عن مواقف وتصورات. لذلك فإن األعمال التحضريية هي تعبري عن 

صياغة القواعد القانونية لالتفاقية، مما يعين أن بنود االتفاقية هي حصيلة التوافق بني إرادات الدول  

سية أو  األطراف يف االتفاقية أو املعاهدة، وهذه اإلرادات تعبري عن مصاحل الدول سواء كانت سيا 

اقتصادية أو جتارية أو غريها، وهذه اإلرادات تكرس جمموعة من القواعد القانونية، وهذه األخرية  

التغري اجلوهري   عرضة إما للتغيري إبرادة الدول أو عند وجود خلل يتسبب فيه أحد األطراف أو 

ات وغريها  للظروف أو وقوع تطورات أو أحداث جتعل هذه القواعد غري منسجمة مع هذه املستجد

من األسباب اليت ميكن أن تلغي قواعد قانونية كانت جزء من االتفاقية وأتيت بقواعد أخرى تعويضا  

عن القواعد القدمية، وهذه القواعد اجلديدة ميكن أن تكون خمالفة للقواعد القدمية جزئيا، كما ميكن  

كم االتفاقيات الدولية بشكل عام  أن تكون خمالفة هلا كليا. وهذا يعىن أن القواعد القانونية اليت حت

ما جيعل بعض   للتغيري والتبديل وفقا ملصاحل الدول والتطورات والوقائع واملستجدات، وهذا  قابلة 

القواعد القانونية اجلديدة متناقضة مع القواعد القدمية. ابملقابل ال ميكن تصور وقوع هذا التطور  

دولية حلقوق اإلنسان كما سوف نرى يف الفقرة  اجلذري خبصوص القواعد القانونية لالتفاقيات ال

 أسفله. 

 : موقع األعمال التحضريية يف تفسري االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اثنياً 

أن   إال  عام،  الدولية بشكل  االتفاقيات  من سياقات صياغة  التحضريية جزء  األعمال  إذا كانت 

ول وقابلة للتغيري والتبديل، إال أن هذه الواقع  القواعد القانونية هلذه االتفاقيات تفرضها إرادات الد

ال ينسحب على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ألن الدول يف إطار صياغة قواعد القانون  
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الدويل حلقوق اإلنسان تتعامل يف غالب األحيان مع نصوص تكون معدة سلفا من قبل عدة فواعل  

ص ال يرتبط إبرادة هذه الفواعل على أساس أن بنود  خمتلفة من ضمنها األفراد، وإعداد هذه النصو 

االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ما هي إال  واقعا قائما بذاته ينبغي االعرتاف به، ألنه يتعلق  

على هذه البنود صبغة احلقوق الطبيعة    فيحبقوق مرتبطة حبياة األفراد وابلكرامة اإلنسانية، مما يض 

يسمح بتغيري أو تبديل أو تقييد أو جتزئة احلقوق واحلرايت الواردة يف    واملوضوعية، وهذا الوضع ال

االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ألن هذه احلقوق مل يتم التفاوض بشأن قيمتها القانونية واحلقوقية  

واإلنسانية، فهي قواعد قانونية تنصب على محاية حقوق وحرايت ال تقبل حىت التنازل عنها من  

الغالب حقوق اثبتة، وإن حدث أن تغريت فهي تتغري يف اجتاه توسيعها  قبل الضح ية، وهي يف 

وامتداد جماهلا إىل خمتلف جماالت احلياة، وإذا كانت هناك تفاوض لصياغة هذه االتفاقيات، فاألمر  

  يتعلق مبدى قبول الدول هلذه احلقوق واحلرايت الواردة فيها واليت ال ميكن فصلها عن حياة األفراد 

االعتماد   تكميلية ميكن  التحضريية كوسيلة  األعمال  البحث عن  فإن مسألة  لذلك  واجلماعات. 

عليها لتفسري االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان أو تفسري املبادئ والقيم املتعارف عليها دوليا، غري  

ات الدولية  واردة كوسيلة أصلية أو تكميلية. وحىت وإن تطلب األمر تفسري بند من بنود االتفاقي

حلقوق اإلنسان فاألمر يعود للخرباء واملقررين الدوليني، وال يعود للدول األطراف يف هذه االتفاقيات،  

مما يعىن أن االختصاص يف التفسري يستثىن الدول اليت عربت إبرادهتا عن قبوهلا لالتفاقيات، لكن  

ا يقلص مساحتها يف تفسري  هذه اإلرادة مل تكن واسعة يف خلق هذه احلقوق أو فرضها، وهذا م 

بنود االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وهذه األخرية يف الغالب هلا طابع اختياري، إال أن هذه  

الصفة تنتفي مبجرد املصادقة عليها والقبول إبجراءاهتا، مما جيعلها إلزامية وذات أاثر  قانونية على  

 التشريع واملؤسسات واملمارسة. 

فظ على بعض بنود أو إجراءات االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، لكن هذا  ميكن للدول أن تتح 

التحفظ مرهون يف الغالب ابجلوانب السياسية ويف بعض األحيان ابجلوانب العقائدية، إىل جانب  

ارتباطه ابلزمن السياسي والتارخيي اللذان يفرضان يف أخر املطاف االنتصار ملنطق ولفلسفة حقوق  

هر ذلك من خالل جلوء الدول لرفع التحفظات أو القبول ابإلجراءات بشكل مستمر،  اإلنسان، ويظ
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واستعداد الدول لالخنراط يف املنظومة احلمائية الدولية والرغبة يف احلصول على التميل يف املؤسسات  

 هذه املنظومة.   

 احملور الرابع: دور األعمال االنفرادية واملمارسات الفضلى يف تفسري املعاهدات 

تتقاطع األعمال االنفرادية واملمارسات الفضلى يف كوهنا منبثقة من إرادة دولة معينة، وليست إرادة  

نوين  مجاعية، والقصد منها هو إحداث أاثر قانونية. إال أن األعمال االنفرادية تنبع من خلق وضع قا 

ينظم مصاحل ومنافع الدول، واملمارسات الفضلى تنبع من رغبة الدولة يف جتويد احلقوق والرقي هبا  

 إىل مستوى حيقق األفضل واألحسن واألجود واألسرع.     

 : األعمال االنفرادية ممارسات مكملة لتفسري املعاهدات أوالً 

ية، كل تعبري سواء كان صرحيا أو ضمنيا  يصطلح على التصرفات االنفرادية يف إطار العالقات الدول

عن اإلرادة املفردة لشخص واحد من أشخاص اجملتمع الدويل، مىت كان يرمي إىل ترتيب أاثر قانونية  

وإن    1معينة، وأاي كان األمر فإن التعبري الصريح عن اإلرادة املنفردة سواء مت كتابته أو بطريقة شفوية. 

الصادرة عن   االنفرادية  اليت  اإلعمال  الدويل  القانون  للدولة مل تدرج ضمن مصادر  املفردة  اإلرادة 

من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، ومهما يكن من أمر، فإن هذه    38أشارت إليها املادة 

التصرفات االنفرادية ازدادت أمهيتها خاصة بعد صدور قرار حمكمة العدل الدولية يف قضااي التجارب  

، حيث قررت احملكمة يف هذا القرار التزام فرنسا ابلتصرحيات اليت صدرت عنها،  1974النووية عام  

واليت أخذ فيها على عاتقها عدم القيام مستقبال أبي جتارب نووية يف احمليط اهلادي وهلذا مت إدراجها  

 2. 1997كموضوع على جدول أعمال جلة القانون الدويل لعام 

ري إرادي، صادر عن شخص من أشخاص القانون الدويل،  ميكن القول أن التصرف الدويل هو تعب

يكفي أن يتوافر فيه ركن واحد وهو اإلرادة، ابعتبار    ترتتب عليه آاثر قانونية يف إطار القانون الدويل، 

القانونية   األعمال  وملا كانت  عنه،  أخرى خارجة  عناصر  أبية  اإلرادة  تلك  انه ال حاجة القرتان 

 
 .275، ص 2005عنابة للنشر والتوزيع،  موالمصادر(، دار العلو المبادئ) ماصر مانع، القانون الدولي العانجمال عبد ال 1
  ، 06  المجلد  ،ث للدراسات القانونية والسياسيةالباح  األستاذمجلة    ،القضائية  التصرفات االنفرادية للدول كمصدر للقانون الدولي بين الجدل الفقهي والممارسةولهي المختار،    2

 .1319 ، ص2021 ديسمبر ،02 العدد
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الدويل هتدف إيل ترتيب آاثر قانونية، فإن اإلرادة املنفردة اليت هي  الصادرة عن أشخاص القانون  

قوام هذا التصرف يشرتط فيها أن تكون مسؤولة وأن تتمتع ابحلقوق وتتحمل االلتزامات الدولية،  

وأن    وهو ما يولد الثقة لدى غريها من اإلرادات األخرى بعدم التحلل عن ما سبق أن أعلنت عنه،

عن أية تعبريات إرادية أخرى صادرة عن شخص أو أشخاص آخرين، مبعىن  تكون مستقلة كذلك  

ال تنتج آاثرها مبفردها ال تعترب من قبيل مصادر القانون الدويل وإمنا من    أن التصرفات الدولية اليت

. وأن تتجه كذلك هذه األعمال االنفرادية إىل ترتيب آاثر  1قبيل االتفاقيات الدولية مبعناها الواسع

 ية. قانون 

الدولية، ألن   وبناء على ما سبق فإن األعمال االنفرادية تعترب وسيلة تكميلية لتفسري املعاهدات 

 القصد منها هو إحداث األثر القانوين الذي يستوجب التزام الدول به.  

 : املمارسات الفضلى تدابري خاصة لتحقيق اإلنصاف اثنياً 

إذا نظران إليها بنظرة سطحية    2الدولية حلقوق اإلنسان على تدابري خاصة،   االتفاقياتتنص كثري من  

ميكن أن يفهم منها على أهنا متييز، إال أن هذه التدابري يف مضموهنا هي حتقيق املساواة الفعلية،  

ا  وهذه األخرية ال تتحقق بتطبيق القانون وفق قاعدة املساواة "أمام القانون" أو "حبكم القانون"، وإمن

وفق قاعدة املساواة "مبوجب القانون" والقاعدة األخرية هي سبيل لالنتقال من العدالة إىل اإلنصاف.  

إن غاية ومضمون هذه التدابري اخلاصة ميكن أن تكون نرباسا النفتاح الدول على فلسفة حقوق  

 مستوى  اإلنسان، وهذا االنفتاح ميكن أن يكون مدخال خللق وإبداع ممارسة ترقى ابإلنسان إىل

أفضل مما تنص عليه االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ألن هذه األخرية تتناول احلد األدىن من  

احلقوق واحلرايت اليت تعترب أساسية، لكن جمال حقوق اإلنسان ميكن أن يتسع إىل أكثر من ذلك  

 خصوصا أن احلقوق قابلة للتطور عرب الزمن. 

احلرايت األساسية إىل اعتماد ممارسات منسجمة مع منطق  تلجأ بعض الدول يف تفعيل احلقوق و 

اإلنصاف، وهذه املمارسات تلقى استحساان من األفراد واملنظمات الدولية والدول الدميقراطية، مما  

 
 .65ص   ،1948سنة   ، مصر،اإلسكندرية  المنفردة، دون طبعة، منشأة المعارف، اإلرادةأحمد فؤاد، النظرية العامة الصادرة عن  فيمصط 1
من االتفاقية الدولية لحماية حقوق األشخاص  5من المادة  4و 3على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والفقرة من االتفاقية الدولية للقضاء  4انظر على سبيل المثال، المادة  2

 ذوي اإلعاقة.
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جيعلها "ممارسات فضلى" وتعتمد هذه األخرية بشكل انفرادي ومستقل يراد هبا إحداث أثر قانوين،  

جة ضمن بنود إحدى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان أو واردة  وال تكون هذه املمارسات مدر 

يف املبادئ والقيم املتعارف عليها دوليا بشكل واضح ومباشر، إال أن هذه املمارسات املنتجة ألثر  

قانوين تتأسس على قاعدة احلقوق واحلرايت األساسية اليت حتاول االرتقاء هبذه احلقوق من مستوى  

اإلنصاف، ومن التمتع ابحلق إىل االستمتاع به، ومن القيام ابلواجب إىل التفنن    العدالة إىل مستوى 

يف تقدمي اخلدمات وجتويدها، وهذه املستوايت املتقدمة ال تتضمنها بنود االتفاقيات وال تنص عليها،  

ييف  إال أن االتفاقيات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان تشجع عليها، وحتث الدول املتعاقدة على تك

سياساهتا وبراجمها وأساليب عمل مؤسساهتا مع فلسفة حقوق اإلنسان ومع املبادئ والقيم اليت تعرب  

مراعاة ملستوى اإلمكانيات   االتفاقيات، وذلك  الواردة يف هذه  تفعيل روح احلقوق والقوانني  عن 

ا جلعل حقوق األفراد  والقدرات املادية واملالية اليت متتلكها الدول، مع تركيزها على ضرورة استعداده

أعباء   ينظر إىل حقوق اإلنسان ابعتبارها  أال  لغاية  الدول. وذلك  غاية وجود املؤسسات ووجود 

وحتدايت ميكن أن تعرقل السياسات العامة والعمومية للدول، بل ينبغي أن ينظر إليها ابعتبارها سر  

حديث عن وجود دول  وجودها وأن محايتها هي أساس مشروعيتها ومصداقيتها، ولذلك هناك  

دميقراطية فاعلة يف حقوق اإلنسان مبعىن أهنا قادرة على خلق ممارسات ميكنها أن تتجاوز سقف  

احلقوق واحلرايت األساسية الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل عام، حبيث ترقى هذه  

بح جزء من أساليب عمل  املمارسات ملستوى االستحسان من قبل املنظومة احلمائية الدولية، وتص

ميكن أن تعتمد من قبل دول أخرى لغاية احلماية أو التجويد أو االرتقاء والسمو، ويف األخري فإن  

هذه املمارسات توصف أبهنا فضلى حىت وإن كانت يف بعض األحيان جزء من التدابري اخلاصة اليت  

 تنص عليها االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.  

ات الفضلى ال ميكن اعتمادها يف تفسري االتفاقيات الدولية كمربر الهتام دولة ابنتهاك  إال أن املمارس

حقوق اإلنسان، وإمنا تعتمد لتفسري مكامن اخللل يف التدابري والربامج والسياسات اليت تعدها الدول  

لدولية كجزء  لتنفيذ التزاماهتا الدولية، وهذا هو مضمون التعليقات العامة اليت تتصدى هلا اهليئات ا 

   من االختصاص الذي يدخل ضمن تفسري االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.
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 احملور اخلامس: األساليب املختلفة لتفسري االتفاقيات الدولية

القانون الدويل بشكل عام. وليس هناك جهاز    القوانني وتفسريها يف إطار  تقوم الدول بصياغة 

عاهدات أو حكم على القانون الذي يراد تطبيقه، ولكن هناك  مركزي ملزم بتحمل مسؤولية تفسري امل

خيارات عديدة، ميكن تقسيمها إىل جهات دولية قضائية ينطبق عليها القانون الدويل العام، وجهات  

 دولية شبه قضائية اليت تشتغل وفق قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

 نون الدويل العام: تفسري االتفاقيات الدولية يف إطار القاأوالً 

ال ميكن حصر عملية تفسري االتفاقيات واملعاهدات الدولية، يف جهة معينة دولية كانت أو وطنية،  

قضائية كانت أم غري قضائية. كما أن طرق التفسري تتنوع هي األخرى، وال ميكن الوقوف على  

  وما تضمنته   1986و  1969طريقة بعينها. غري أن صدور اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لسنة  

 من قواعد تعد مبثابة البوصلة اليت حتدد للقاضي الدويل النهج، خصوصا عند اختالف األطراف.  

حدد ميثاق األمم املتحدة اجلهة اليت جيب أن تسهر على مهمة تفسري االتفاقيات الدولية املتعلقة  

األجهزة الرئيسية للهيئة  ابجلوانب القانونية، وأوكلها إىل حمكمة العدل الدولية، سواء اليت تتقدم هبا  

املتخصصة  وكاالهتا  أو  فروعها  لقانون  1أو  فيينا  اتفاقييت  أن  إال  التفسري.  طرق  حيدد  مل  أنه  إال   ،

حبيث أن    .، قد أخذات ابلتفسري املعتمد على مبدأ حسن النية 1986و  1969املعاهدات لعام  

ر أن هذا النص هو التعبري  ، على اعتبا2التفسري جيب أن يؤسس قبل كل شيء على نص املعاهدة 

الصادق لنية األطراف، وأن النص املكتوب يفسر نفسه، وأن املهمة الرئيسية تتمثل يف القراءة اجليدة  

. وهنا جيب  3للنص ومراعاة املعىن العادي لأللفاظ املستعملة يف النص مع بقية نصوص املعاهدة

ا نقاش التفسري مرتبطة بشكل مباشر إبرادات  الوقوف عند حقيقة أن القواعد القانونية اليت يثار حوهل

الدول اليت كانت وراء خلق هذه القواعد القانونية. وأن اتفاقية فيينا أعاله عندما انتقلت للحديث  

عن الوسائل التكميلية مل خترج عن هذه الرغبة واإلرادة اليت جاءت يف خضم األعمال التحضريية  

 
 . 1945من ميثاق األمم المتحدة لعام   96من المادة  2و 1الفقرة  1
 . 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  31من المادة   1الفقرة  2
 .174المرجع السابق، ص ، مانع عبد الناصر جمال 3
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مارسة الالحقة، والظروف واملالبسات والسياقات واملناخ الدويل  واالنفرادية، واالتفاق الالحق أو امل 

 وغريها من العوامل األخرى اليت سامهت يف صياغة بنود االتفاقية.  

إن أية جهة مكلفة بتفسري املعاهدات كيفما كان نوعها سوف تكون حريصة على مراعاة حقوق  

اجلهات املختصة ابلتفسري مضطرة    الدول ومصاحلها اليت عربت عنها إرادات األطراف، مما جيعل

الدول  ونوااي  مبقاصد  لالتفاقية سواء   لألخذ  القانونية  القواعد  بصياغة  أساسية سامهت  كأطراف 

 كانت شكلية أو موضوعية أو إجرائية. 

 : موقع التعليقات العامة يف تفسري االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنساناثنياً 

نية" ابنتظام تعليقات أو توصيات أو مالحظات عامة توفر  تصوغ هيئات املعاهدات "اللجان املع

إرشادات للدول حول نطاق تطبيق املعاهدات وكيفية تفسري بعض قضااي حقوق اإلنسان وأساليب  

العمل. إضافة إىل حتديد اإلجراءات، وتقدمي املشورة للدول بشأن التدابري اليت يتعني اختاذها للوفاء  

التوضيح وتقدم  الدول  ابلتزاماهتا،  والتزامات  معينة  حقوق  بشأن  واإلرشادات  واملعلومات  ات 

لذلك فإن هيئات املعاهدات تستخدم التعليقات العامة كأداة للمساعدة يف مراقبة وتقييم    .األساسية 

برامج احلكومة الوطنية وبرامج األمم املتحدة، ووضع معايري وأهداف لرصد وتقييم التنفيذ، وتوفري  

وانب اليت مل تؤخذ يف االعتبار عند تقدمي الدول لتقاريرها أو عند صياغة بنود  نظرة اثقبة حول اجل

الزمىن  للتطور  القابلة  احلقوقية  اجلوانب  تدرج ضمن  الغالب  يف  واليت  اخلاضعة  1االتفاقيات،  أو   ،

للمفاهيم الضيقة أو الواسعة، أو املرتبطة ابلسياقات والظروف واخلصوصيات، أو ابلعام واخلاص،  

 أو ابلتقاطعات.  

يفهم من خالل بنود االتفاقيات أن اللجان املعنية املنبثقة عن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  

، إال أن  2التعليقات أو التوصيات العامة هي املختصة لتفسري هذه االتفاقيات من خالل إصدار  

هذا األمر ينطبق عندما يكون مصحواب أو موازاي لتقدمي الدول لتقاريرها الدورية، أي أن اللجان  

 
ر الزمن، نفس  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعبير "ما ينص عليه القانون" وهذا التعبير يمكن إعطائه نعنى أنه قابال للتطور عب 9ورد في المادة  1

 رورة". من نفس العهد الذي ورد فيه مصطلح "ض  18الشيء ينسحب على المادة 
من   29من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة  40من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة  9انظر مثال المادة  2

 االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري. 
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املعنية تلجأ إلصدار التعليقات العامة يف خضم دراستها هلذه التقارير الدورية. مما يوحى أن التفسري  

ط بفحص هذه اللجان للتقارير الدورية املقدمة من الدول املعنية،  الذي تتصدى له اللجان املعنية مرتب 

مما يعطى هلذه اللجان ابعتبارها مؤسسات دولية شبه قضائية مهمة التصدي لتفسري أي لبس ميكن  

أن يعرتي فهم الدولة املعنية حلق من احلقوق الواردة يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان أو احرتام  

 الواردة فيها. كما ميكن للجان املذكورة كذلك إعداد مشروع تعليق عام حول أية نقطة  تفعيل املعايري 

لكوهنا   أو  مقاصدها  عن  حتيد  األطراف  الدول  لكون  أو  غامضة  لكوهنا  إما  التفسري  إىل  حتتاج 

أصبحت يف حاجة للمالءمة مع السياقات اجلديدة تبعا للمتغريات الدولية والوطنية. ومن مت يطرح  

 التعليق العام أمام الدول األطراف وابقي اجلهات الفاعلة األخرى قصد إبداء الرأي.  مشروع

وهذه   املعنية،  اللجان  غري  أخرى  إىل جهات  التفسري  مهمة  توكل  االتفاقيات  هذه  نفس  أن  إال 

، لكن اللجوء إىل هذه اجلهات  1اجلهات ميكن أن تكون حتكيما دوليا أو حمكمة العدل الدولية 

بنود  القضائية   من  بند  تفسري  بينها حول  فيما  الدول  بني  بوقوع خالف  مرتبط  األخرية  الدولية 

االتفاقيات الدولية. مما يسمح ابلقول أبن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان أتخذ مبعيار مزدوج  

مضمون   بتفسري  األمر  تعلق  إذا  املعنية  اللجان  إىل  املهمة  هذه  توكل  حبيث  التفسري،  عملية  يف 

تفاقيات يف االجتاهيني أي من األعلى إىل األسفل أو العكس، ويكون هذا التفسري ملزما جلميع  اال

الدول حىت وإن جاء يف سياق التعليق على تقرير دوري لدولة معنية. ويوكل من جهة أخرى إىل  

يما  التحكيم الدويل أو إىل احملكمة العدل الدولية إذا كان التفسري مثار على مستوى القمة، أي ف 

بني الدول. مبعىن أن اخلالف حول مضمون احلقوق واحلرايت األساسية حيسم من خالل عرضه  

على  اللجان املعنية ابعتبارها صاحبة االختصاص يف حسم مسألة تفسري مضمون هذه احلقوق  

ة  واحلرايت األساسية، وأن اخلالف املثار حول اإلجراءات املرتبطة بسيادة الدول وابملراكز القانوني 

للقائمني على إنفاذ القانون، والذي يفهم على أنه مرتبط بشكل من األشكال ابلتدخل يف الشؤون  

الداخلية فإنه يثار أمام التحكيم الدويل أو حمكمة العدل الدولية، وهلذا جند أن االتفاقيات الدولية  

 
من  46من االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والمادة  30االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمادة من   92أنظر على سبيل المثال المادة  1

 االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري. 
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كمة العدل  حلقوق اإلنسان اليت نصت على عرض اخلالف حول تفسري على التحكيم الدويل أو حم

التحقيق وتقصى احلقائق  تتضمن إجراء  اليت  االتفاقيات  أو    1الدولية هي  الدول،  والشكاوى بني 

 النداء العاجل.  

مما يعين أن عملية تفسري بنود االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ميكن أن خيضع ألحد اتفاقييت  

ف بني الدول األطراف، وخيضع  ، إذا كان هناك خال1986و  1969فيينا لقانون املعاهدات لعام  

للجان املعنية عندما يتعلق األمر بعالقة هذه اللجان ابلدول. إال أن هذا األمر وإن كان حمسوما  

على مستوى بنود االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، إال أن اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لسنة  

 مل تشر إليه.    1986و 1969

 اإلقليمية حلقوق اإلنسان يف تفسري املعاهدات الدولية   : دور احملاكم اثلثاً 

ثالث حماكم إقليمية حلقوق اإلنسان، مهمتها وضع حد لالنتهاكات املرتبطة    1950أنشئت منذ  

ابحلقوق واحلرايت األساسية، لذلك فإن هذه احملاكم تستأنس ابالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  

دوليا، واليت نصت على أن مهمة تفسري االتفاقيات تعود إىل اهليئات  وابلقيم واملبادئ املتعارف عليها  

تفسري   يف  السلطة  متلك  اليت  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  القضائي، كاحملكمة  الطابع  ذات  الدولية 

، وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق  2االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية 

. هذه احملاكم أصبحت تتمتع بوالية على  4لجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ، وال3اإلنسان 

حقوق اإلنسان يف مشوليتها، وعلى وجه اخلصوص فهي تتمتع حبق تفسري االتفاقيات املنشئة هلا،  

احلقوق  وهذه االتفاقيات ال تبتعد كثريا على ما هو وارد يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ألن  

أهنا تسهر على محاية  5واحلرايت األساسية ذات طابع كوين تعتد كثريا ابخلصوصيات، كما  ، وال 

حقوق تعترب قواسم مشرتكة بني كل البشر بغض النظر على اللون أو اجلنس أو املعتقد أو املوقع  

 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي   هي لجنة مناهـضة التعـذيب واللجنة  - يمكن لخمس من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات    1

تحقيقات بمبادرة منها إذا تلقت معلومات اإلعاقـة واللجنة المعنية باالختفاء القسري واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل أن تُجري  

 .وية على حدوث انتـهاكات خطيرة أو منهجية لالتفاقيات في دولة طرف ماموثوقة تتضمن دالئل ق
 " يمتد االختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المعاهدةعلى أنه " 1950لسنة  من االتفاقية األوروبية 45المادة تنص  2
 .1969/ 11/ 22في  ،سان خوسيهسان، المنعقدة بة لحقوق اإلنمن االتفاقيّة األمريكي 64المادة  3
  .1981نيروبي )كينيا( يونيو لحقوق اإلنسان والشعوب المنعقد ب  من الميثاق األفريقي 45المادة  4
 . المي لحقوق اإلنسانجاء في ديباجة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان أن حكومات مجلس أوروبا ملزمة بتنفيذ المبادئ والقيم التي جاء بها اإلعالن الع 5
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ك ال يعىن  االجتماعي أو اجلغرايف، مما جيعل هذه احلقوق موضع تدخل أطراف متعددة، إال أن ذل

تعدد الوظائف، فهذه األخرية مشرتكة بني كل هذه الفواعل مبختلف تشكيالهتا، ألهنا مجيعا تشتغل  

لغاية محاية الكرامة اإلنسانية ووضع حد لالنتهاكات اجلسيمة. لذلك ميكن القول أبنه حان الوقت  

ة اجملهودات اليت بذلت  للتفكري يف نشأت احملكمة الدولية حلقوق اإلنسان، وهذه الفكرة ستكون مثر 

على مستوى احملاكم اإلقليمية، وعلى مستوى اآلليات الدولية التعاقدية واآلليات غري التعاقدية، ألن  

كل هذه املؤسسات تتوىل مهمة محاية حقوق اإلنسان، إىل جانب تفسري االتفاقيات الدولية املتعلقة  

 حبقوق اإلنسان.  
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 امتة:اخل

األمم املتحدة يف فرتة مل يكن اجملتمع الدويل قد شق طريقه إىل عامل التنظيم الدويل، وهذا   ميثاق جاء  

الدولية حلقوق   الدولية واهليئات  كان له أتثري يف عدم متييزه بني الوكاالت املتخصصة واملنظمات 

الرئيسية لألمم املتحدة، دون  اإلنسان، مع العلم أبن امليثاق حتدث عن إمكانية خلق فروع لألجهزة  

حتديد طبيعة الوظيفة اليت ميارسها أي فرع من هذه الفروع، خصوصا أن جزء من هذه الفروع مل  

يكن قد عرف طريقه إىل الوجود، وعلى رأسها اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان. ورغم أن اتفاقية  

ولية حلقوق اإلنسان، إال أن  ، جاءت يف خضم وجود جزء مهم من اهليئات الد1969فيينا لعام  

هيمنة القانون الدويل التقليدي كان له أثره مما جعل االتفاقية هتمل دور املنظمات الدولية، وهذا ما  

،  1986دفع املنتظم الدويل لعقد اتفاقية خاصة بعالقة املنظمات الدولية ابلدول وفيما بينها سنة  

ولية حلقوق اإلنسان، رغم خصوصيتها وطبيعة وظيفتها،  إال أن األخرية بدورها مل تشر إىل اهليئات الد

حلقوق   الدولية  اهليئات  عالقة  حتدد  اثلثة  فيينا  اتفاقية  وجود  تستدعى ضرورة  اليت  واختصاصاهتا 

واألفراد. وذلك   اإلنسان ابلدول وابملنظمات الدولية وكذلك العالقة فيما بني خمتلف اهليئات الدولية 

القان  القواعد  من  لعام  ألن كثري  املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقييت  قبل  من  املعتمدة   1969ونية 

، ميكن أال تكون منسجمة مع ممارسات ووالية اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان خصوصا  1986و

أهنا تنظر يف قضااي أطرافها غري متكافئة من زاوية املراكز القانونية، كما هناك إشكال يثار حول  

ولية واملؤسسات املنبثقة منها وطبيعة التفاوض يف إطار هذه االتفاقيات، وإمكانية  إهناء االتفاقيات الد

احلديث عن وقوع الغلط أو الغنب أو التدليس، أو إفساد ممثل الدولة أو إرشائه، أو ممارسة اإلكراه  

  على الدولة أو ممثليها يف إطار االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. إىل جانب عدم األخذ بعدة 

مبادئ كالسيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واملعاملة ابملثل ابملفهوم الواسع يف إطار القانون  

 الدويل حلقوق اإلنسان. 

والتتبع   والتنفيذ  احلماية  مستوى  على  متميزة  لغاايت  اإلنسان  حلقوق  الدولية  اهليئات  حتقيق  إن 

بذلت فيها جمهودات كبرية وأفضت إىل خلق  والتفسري يعترب توحيدا للجهود وجتميعا للطاقات اليت  

  1969واقع جديد أفرز وضعا قانونيا خمتلفا عما هو وارد يف اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعام  
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، مما جيعل التفكري يف صياغة اتفاقية فيينا اثلثة خاصة ابملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان  1986و

وفيما بني هذه املؤسسات احلقوقية واألفراد واجلماعات أمرا  يف عالقتها ابلدول واملنظمات الدولية  

 وجيها ومعقوال وضروراي ومناسبا.  
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 : العربية  املراجعاملصادر و 

 الكتب:

العام .1 الدويل  القانون  مانع،  الناصر  عبد  واملصادر-مجال  عنابة،  - املبادئ  والتوزيع  للنشر  مطبعة   ،

 . 2005اجلزائر، سنة 

املعارف،    فيمصط  .2 منشأة  طبعة،  دون  املنفردة،  اإلرادة  عن  الصادرة  العامة  النظرية  فؤاد،  أمحد 

 . 1948اإلسكندرية، مصر، سنة 
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the extent of its application to the 
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 امللخص:
الدفاع الشرعي يف تناولت الدراسة حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل، لتبيان مدى ضبط ودقة مفهوم حق 

القانون الدويل، ومدى أمكانية استفادة الشعب الفلسطيين من ممارسة هذا احلق، يف مواجهة االعتداءات 
اإلسرائيلية. وكذلك فندان ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وتزرعها أبهنا يف حالة دفاع شرعي، األمر الذي 

 نظم حق الدفاع الشرعي.يكذبه الواقع والقانون الدويل وفق نصوصه اليت ت
ويف سبيل ذلك تناول البحث، األساس القانوين حلق الدفاع الشرعي وفق القانون الدويل، وذلك ابستعراض 
حق الدفاع الشرعي يف ميثاق األمم املتحدة، ويف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وذلك يف مبحث 

فاع الشرعي وفق القانون الدويل واقعًا وتطبيقًا، مستعرضني أول، مث يف مبحث اثٍن، ضوابط ممارسة حق الد
 شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي الدويل، ومدى شرعية الدفاع الشرعي وفق منظور االحتالل اإلسرائيلي. 

 .الدفاع الشرعي، العدوان، االحتالل، حق تقرير املصري، املقاومة :مصطلحات الدراسة

Abstract: 
   In this study, we discussed the right of legitimate defense in 
international law, to show the extent of control and accuracy of the 
concept of the right of legitimate defense in international law. Also, 
we discern the extent to which the Palestinian people can benefit 
from the exercise of this right, in the face of Israeli attacks. In other 
hand, we refuted the aggressions that Israel is doing and cultivating 
it in a state of legitimate defense, which is belied by reality and 
international law according to its texts regulating the right of 
legitimate defense. 

To this end, we discussed in this study the legal basis for the right of 
legitimate defense according to international law, by reviewing the 
right of legitimate defense in the Charter of the United Nations and 
in the statute of the International Criminal Court, this in a first 
topic. Then in a second topic, we dealt the controls for exercising 
the right of defense Legality according to international law in reality 
and application, reviewing the conditions for exercising the right of 
international legitimate defense, and the extent of the legitimacy of 
legitimate defense according to the perspective of the Israeli 
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defense Legality according to international law in reality and 
application, reviewing the conditions for exercising the right of 
international legitimate defense, and the extent of the legitimacy of 
legitimate defense according to the perspective of the Israeli 
occupation. 

Study terms: legitimate defense, aggression, occupation, the 
right to self-determination, resistance. 
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 قدمة: م
أو   الفردي  املستوى  على  سواء  الشرعي  الدفاع  حق  على  والدولية  الداخلية  القوانني  نصت  لقد 
اجلماعي ووضعت له ضوابط وشروط، ابعتباره استثناء مهم على قاعدة حظر استخدام القوة يف  

( من ميثاق األمم املتحدة، ولكن بسبب  51العالقات الدولية، ومن أهم تلك النصوص هي املادة )
أدى إىل وجود خالف فقهي حول   املادة كانت غري واضحة  املستخدمة يف  بعض املصطلحات 

ريين للدفاع الشرعي، حيث ذهب الرأي األول أبن حق الدفاع الشرعي حق للدول  مفهومني وتفس 
والشعوب وال يقع إال حبدوث عدوان حقيقي حال، أما الرأي الثاين فريى أن هذا احلق ال يقرر إال  

 للدول فقط، وميكن أن حيصل حني وجود اعتداء على وشك الوقوع. 

 : البحث  مشكلة
سرائيلي تدعي حبقها يف استخدام الدفاع الشرعي، وتنكره على الشعب  طاملا كانت دولة االحتالل اإل

الفلسطيين احملتل، وابقي الدول العربية اليت تعرضت العتداءات صهيونية متكررة، لذلك تطلب منا  
التنظيم  األمر أن نبحث لكي حناول أن جنيب على   الرئيسية للبحث وهي، ما هو  اإلشكالية 

 تساؤالت أمهها: واليت يتفرع عنه عده    القانوين الدويل؟القانوين للدفاع الشرعي يف 
 ( من ميثاق األمم املتحدة املنظمة للدفاع الشرعي؟ 51ما هو التفسري السليم للمادة ) .1
 هل الدفاع الشرعي االستباقي كما تدعيه دولة االحتالل مسموح به وفق القانون الدويل؟  .2
استخدام حق الدفاع الشرعي، أم أن هذا احلق  هل حيق للشعب الفلسطيين الواقع حتت االحتالل   .3

 مقتصر فقط على الدول؟ 
ما هي احلدود الفاصلة بني الدفاع الشرعي املنسجم مع أحكام القانون، والدفاع الشرعي املتعسف   .4

 الذي يستخدم كمربر لالعتداء على دول أخرى؟ 

 : منهج البحث
التحليلي، من خالل وصف وحتليل النصوص  سوف نعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي  

القانونية املنظمة للدفاع الشرعي يف القوانني الدولية، للوصول إىل التفسري السليم والصحيح هلا، لكي  
 نصل إىل التطبيق القانوين للدفاع الشرعي وفقاً للقانون الدويل. 

 : أهداف البحث
وفق   الشرعي  الدفاع  مناقشة  إىل  الدراسة  االعتداءات  هتدف  على  واسقاطها  الدويل،  القانون 

االدعاءات   مفندين  االستباقي"،  الشرعي  "الدفاع  مسمى  حتت  العربية  الدول  على  اإلسرائيلية 
الصهيونية حول شرعيته، ومؤكدين على أحقية الشعب الفلسطيين ابلدفاع الشرعي جتسيداً حلقه يف  

 تقرير مصريه. 
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 : أمهية البحث
الدراسة اسقاط النصوص القانونية املنظمة للدفاع الشرعي على االعتداءات    سنحاول من خالل هذه

اإلسرائيلية، لكي نكشف عدم قانونية ادعاءات دولة االحتالل أبحقيتها يف الدفاع الشرعي، مع  
توضيح الوضع القانوين للمقاومة الفلسطينية، ابعتبارها متارس حقها يف تقرير مصريها، مع أحقيتها  

 حق الدفاع الشرعي. أبن متارس 

 : خطة الدراسة
 آثران أن تكون خطة البحث على الشكل التايل: 

 . األساس القانوين للدفاع الشرعي وفق القانون الدويل املبحث األول: 
 . الدفاع الشرعي يف ميثاق األمم املتحدة املطلب األول:
 . الدفاع الشرعي يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية املطلب الثاين: 
 . ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي وفق القانون الدويل واقعاً وتطبيقاً   املبحث الثاين:
 . شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي  املطلب األول:
 . مدى شرعية الدفاع الشرعي وفق منظور االحتالل اإلسرائيلي  املطلب الثاين: 

 : األساس القانوين حلق الدفاع الشرعي وفق القانون الدويل:  املبحث األول
ال شك أن مفهوم حق الدفاع الشرعي مر بتطورات ومراحل عدة، إىل أن استقر األمر ووجد أساسه  

 القانوين ضمن ميثاق األمم املتحدة، ونظام )روما( اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية. 
)هو احلق الذي يقرره القانون لدولة، أو جملموعة دول، ابستخدام  وقد ُعرف حق الدفاع الشرعي أبنه  

القوة لصد عدوان مسلح حال، يرتكب ضد سالمة إقليمها واستقالهلا السياسي، شريطة أن يكون  
 . 1استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان، ومتناسبا معها 

 ايل: األمر الذي سنبينه يف هذا املبحث على النحو الت
 املطلب األول: حق الدفاع الشرعي وفق ميثاق األمم املتحدة. 

 املطلب الثاين: حق الدفاع الشرعي وفق نظام روما اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية. 

 حق الدفاع الشرعي وفق ميثاق األمم املتحدة :  املطلب األول
لقد جاء حق الدفاع الشرعي للدول منصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، حيث نصت املادة  

يف هذا امليثاق ما يضعف، أو ينتقص احلق الطبيعي للدول فرادى أو    )ليس  أنه:( منه على  51)

 
.، كما يعرف كذلك أبنه " احلق الذي يقرره القانون الدويل لدولة أو جمموعة  113م، ص  1973د. حممد حممود خلف، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل اجلنائي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،    1

ختاذ التدابري الالزمة يرتكب ضد سالمة أقاليمها شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة لدرء ذلك العدوان ومتناسباً معه، ويتوقف حيث يتدخل جملس األمن ابمن الدول ابستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال 
 . 262، ص: 2008، العدد الثاين، 45ئرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اجمللد حلفظ األمن والسلم الدوليني"، د. عبد القادر البقريات، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل اجلنائي، اجمللة اجلزا
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مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء هذه اهليئة، وذلك إىل أن  
 .1لس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني( يتخذ جم

( من امليثاق ذاته، واليت حتظر  2/4تعكس هذه املادة استثناء صرحيا على احلكم الوارد يف املادة )
على الدول اللجوء للقوة املسلحة من أجل تسوية منازعاهتا، ويف ذات الوقت تعرتف املادة للدول  

املسلح حبقها الطبيعي يف التصدي لذلك العدوان وإيقافه بكافة الوسائل املتيسرة  ضحية العدوان  
هلذه الدولة، مبا يف ذلك استخدام القوة املسلحة، ويشار هنا إىل أتكيد امليثاق بكل وضوح على  
عدم جواز االنتقاص من ذلك احلق الطبيعي أو إضعافه أو التأثري عليه أبية صورة من الصور، ولنا  

م،  1990أغسطس  6( الصادر يف 661يف ذلك، حينما أستند جملس األمن يف قراره رقم )  مثال
 .2على حق دولة الكويت ومجاعات الدول يف الدفاع عن النفس ضد العدوان 

يتضح من ذلك أن حق الدفاع الشرعي هو حق احتياطي ومؤقت، وليس مطلق، فهو حق احتياطي  
لتحر  العامة  القاعدة  استثناء من  القوة، وهو حق مؤقت ألنه ميارس يف حاالت  ألنه  مي استخدام 

حمددة على سبيل احلصر طبقا للقانون، وهو أخريا حق ليس مطلق، ألنه ميارس بقدر معني خيضع  
 .3لرقابة القانون 

وهو ما سنتناوله يف املبحث الثاين من هذه الدراسة عند احلديث عن ضوابط ممارسة حق الدفاع  
 الشرعي. 

كر، أنه عند احلديث عن حق الدفاع الشرعي، البد من التطرق حلق الدفاع الشرعي  اجلدير ابلذ 
 ( من ميثاق األمم املتحدة.  51االستباقي، وتبيان مدى شرعيته وفق املادة )

فال شك أبنه يثار إشكال حول مفهوم الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العام، نتيجة للتفسريات  
 من ميثاق األمم املتحدة.   (51املتباينة لنص املادة )

( املادة  لنص  الضيق  ابلتفسري  من أخذ  الدفاع  51فهناك  ممارسة  يكون معه حق  الذي  األمر   ،)
الشرعي عند وجود اعتداء مسلح أو عدوان دويل، وأن يكون االعتداء قد وقع فعال، فريى أصحاب  

..( قد قيدت حق  ( من خالل مصطلح )إذا اعتدت قوة مسلحة..51هذه التفسري، أن املادة )
الدفاع الشرعي املطلق الذي كان سابقا عرفاً دولياً، ويعرف االعتداء املسلح أبنه " جمموع األعمال  
اليت تقوم هبا دولة مستخدمة القوة املسلحة ضد دولة أخرى تشتبك معها يف صراع مسلح حماولة  

اعتداء حقيقي وال وجود    من خالل التعريف يتضح أن املشرع اشرتط وجود4هبا أن تقهر إرادهتا" 
 

حالة مقاومة   املوقعة قد اتفقت على أهنا سوف ال تلجأ إىل احلرب كوسيلة لفض املنازعات أبي حال إال يف  )الدول ( منه، واليت نصت على أن 25م، على ذلك احلق يف املادة )1924( لعام )جنيفنص برتوكول  1
م، اخلاصة حبقوق وواجبات الدول واألشخاص احملايدين يف أحوال حصول حرب برية، فقد جاء يف املادة  1907. كذلك نصت على حق الدفاع املشروع، االتفاقية اخلامسة من اتفاقيات )الهاي( لعام العدوان(أفعال 

 الفعل الذي أتتيه الدولة احملايدة ولو كان متضمنا استعمال القوة لدفع االعتداء على حيادها(.( منها على أنه )ال ميكن أن يعترب عمال من أعمال القتال 10)

التايل  2 الرابط  على  منشور  ابلقوة،  له  التصدي  العدوان  ضحية  الدولة  حق  على  ينص  املتحدة  األمم  ميثاق  سالمة،  أمين   د. 
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4803&catid=4244&Itemid=172 . 

 . 239م، ص 2003- 2002املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين، دار النهضة العربية، القاهرة، د. سعيد سامل جويلي،  3

، العدد 16عي االستباقي، وفقاً ألحكام القانون الدويل املعاصر، جملة األمن والقانون، تعريف معجم القانون من جممع اللغة العربية يف مجهورية مصر العربية، ورد يف سيف غامن السويدي، مدى مشروعية الدفاع الشر  4
 . 279، ص: 2008الثاين، 
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ملعىن التهديد أو اهلجوم احملتمل، طبقاً للمعىن الطبيعي لأللفاظ املستخدمة، والذي جيب أن نعتمد  
 . 1( من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات 31/1عليه يف تفسري أي نص، طبقاً ملا نصت عليه املادة )

تطور القانوين الدويل الذي يدعوا حظر استخدام  كما جيب أن ننظر إىل الدفاع الشرعي ابلتوازي مع  
القوة يف العالقات الدولية، والتأكيد على الطرق السلمية حلل املنازعات الدولية، وهو ما يتماشى  

( من امليثاق، وأييت االستثناء عليها  4/2( من ميثاق األمم املتحدة، وكذلك املادة )2/3مع املادة )
فإن الدفاع الشرعي االستباقي فيه توسيع لالستثناء خمالفاً القاعدة    ( من امليثاق، لذلك51املادة )

 اليت تقضي بعدم التوسع يف تفسري االستثناء. 
فالشرط القانوين الضروري للممارسة حق الدفاع الشرعي هو وقوع العدوان املسلح، وهكذا يكون   

 .2الدفاع الشرعي االستباقي ملنع عدوان متوقع غري جائز 
هذا الرأي، القاضي فليب جيسيب، حيث يقول: الدفاع الشرعي ميارس فقط يف  ومن أصحاب  

 3حال وقوع اعتداء مسلح 
كما يرى لويس هنكن "أن حق الدفاع الشرعي االستباقي ال يوجد أساساً له، ويقول قد اجته واضعو  

رة ابهلجوم  امليثاق إىل استخدام لغة واضحة عربت بكل دقة على أن األمم جيب أن تبتعد عن املباد
 .4حبجة الوقاية أو االستباق" 

( من ميثاق األمم املتحدة، فريى أصحاب هذا  51وهناك من أخذ ابلتفسري الواسع لنص املادة )
التفسري، أبنه جيوز ممارسة حق الدفاع الشرعي يف مواجه هتديد حال أو وشيك الوقوع، مبعىن أنه ال  

تداء فعال، إمنا يكفي جمرد التهديد ابستخدام القوة،  يشرتط للممارسة حق الدفاع الشرعي وقوع االع
 وهو ما يطلق عليه "الدفاع الشرعي االستباقي أو الوقائي". 

ويعرف أصحاب هذا التفسري الدفاع الشرعي االستباقي أبنه" ذلك احلق الذي تقوم فيه دولة أو  
كب ضد سالمة إقليمها  جمموعة دول ابستخدام القوة ملنع عدوان مسلح وشيك أو حمتمل الوقوع يرت

 .5أو استقالهلا السياسي...." 
وقد استند أصحاب هذا التفسري إىل العديد من األفكار واألسانيد اليت تربر استخدام الدفاع الشرعي  
األمم   ميثاق  يتبناه  أن  قبل  دويل  عرف  هو  االستباقي  الشرعي  الدفاع  أن  وهي كون  االستباقي، 

( " ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي  51)، وما يؤكد ذلك املادة  6املتحدة
للدول" األمر الذي يؤكد أن هذه املادة جاءت لتقنني هذا احلق املوروث للدول وأتكيده حسب  

 
 .اليت أشارت إىل أن " ال بد من التفسري من خالل املعىن العادي والطبيعي لأللفاظ الواردة ويكون ذلك من خالل اللجوء إىل معاجم اللغة" 1
 . 19عطية، الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة، بريوت، دار الفكر احلديث، صد. مجال الدين  2
3  Defense in International Law: The Israel Raid on the Iraq Nuclear Reactor (New York: ST. Martin’s -Timothy McCormack, Self

Press, 1996), P122-123 
 . 8م، ص2008علي علي املربوك، الدفاع الشرعي االستباقي والقانون الدويل، رسالة ماجستري، جامعة الفاتح، ليبيا، عبد اجمليد  4
 . 11م، ص2009عطا هللا عبد العظيم عطا هللا، الضرابت االستباقية، رؤاي قانونية، القاهرة، أيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع،   5
6  Defence and the New Argumentative Landscape on the Expansionists Side,” Leiden Journal of -of SelfRaphael Steenbergh, “The Law 

International Law 29 (1996): 43 .  
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( مل تكن منشئة هلذا احلق إمنا كاشفة  51، مبعىن أن املادة )1وجهة نظرهم، دون انتقاصه أو تقييده
 2له فقط 

(، على  51أصحاب التفسري الواسع مجلة "إذا اعتدت قوة مسلحة" الواردة يف نص املادة )كما برر  
أهنا جاءت على سبيل املثال ال احلصر، ويروا أهنا مل ترد كقيد أو شرط حلصر الدفاع الشرعي، أي  

 3أن االعتداء املسلح فقط ميثل صورة من الصور العديدة إلابحة ممارسة حق الدفاع الشرعي 
املتغريات    إضافة اجلامدة  النصوص  مراعاة  من  البد  أبنه  التفسري،  هذا  أصحاب  يرى  ذلك  إىل 

على سبيل    –والتطورات اليت حتدث يف العامل، فليس منطقيا أن تنتظر الدولة املهددة أبسلحة نووية  
 4أن خترتق هذه األسلحة حدودها، حىت تستطيع ممارسة حق الدفاع الشرعي  –املثال  

ى هذا القول أبن املشرع الدويل مل يغفل عن ذلك وإمنا جعل مواجهة األسلحة النووية  وميكن الرد عل
من صالحيات جملس األمن يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ومل جيعله ضمن الدفاع  

 الشرعي للدول إبرادهتم املنفردة. 
ق، أبنه ال أساس قانوين  من جانبنا نرى بعد تبيان كل من آراء أصحاب التفسريين الواسع والضي

حلق الدفاع الشرعي االستباقي، وما األسانيد اليت استند إليها أصحاب التفسري الواسع، ما هي إال  
( واضحة وصرحية ال  51عبارة عن آراء وحتليالت ال تستند لنصوص القانون، بينما جاءت املادة )

لل على أنه ال جمال لشرعية الدفاع  تقبل التأويل، حيث ذكرت " إذا اعتدت قوة مسلحة..."، مما يد 
 الشرعي االستباقي. 

فقد حذر البعض من سياسية استخدام حق الدفاع الشرعي االستباقي، ألن هذه السياسة تشجع  
الدول على التسلح أبسلحة الدمار الشامل خشية اضطرارها للدفاع الوقائي ضد اإلرهاب قبل وقوع  

 . 5أي اعتداء 

الدفاع الشرعي وفق )نظام روما( النظام األساسي للمحكمة حق  :  املطلب الثاين
 اجلنائية الدولية 

فقد جاء على ذكر حق الدفاع الشرعي يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كسبب من  
أسباب امتناع املسئولية   /ج( منه على:31أسباب امتناع املسئولية اجلنائية، حيث نصت املادة )

 ".  اجلنائية
إلضافة إىل األسباب األخرى المتناع املسئولية اجلنائية املنصوص عليها يف هذا النظام األساسي  اب

 : ال يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك

 
 . 57م، ص2015جامعة األزهر، غزة، ممدوح عز الدين أبو احلسين، الدفاع الوقائي يف القانون الدويل العام وعدم مشروعية احلروب اإلسرائيلية، رسالة ماجستري،  1
 . 248م، ص 2011، 12، عدد3د. خالد عكاب حسون، موقف القانون الدويل من احلرب االستباقية، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية  2
 .58ممدوح عز الدين أبو احلسين، مرجع سابق، ص 3
4  Defence in the Age of International Terrorism,” University of  Queensland Law Journal 23 -SelfRonald Rothwell, “Anticipatory 

(2005): 337. 
5 Michael Byers, War law understanding international law and armed conflict, grorie press; New York, N.Y. 2005, PP.214. 
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يتصرف على حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع يف حالة جرائم احلرب عن  
الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات ال غىن عنها إلجناز مهام  ممتلكات ال غىن عنها لبقاء  

عسكرية ضد استخدام وشيك وغري مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي  
واشرتاك الشخص يف عملية    ، يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو املمتلكات املقصود محايتها 

ذاته  الفقرة    دفاعية تقوم هبا قوات ال يشكل يف حد  اجلنائية مبوجب هذه  املسئولية  المتناع  سبباً 
 .الفرعية 

 يتبي لنا من تلك املادة أن املشرع قد تبىن القواعد التالية: 
حــق الــدفاع الشــرعي لألفــراد دون الــدول هــو إعمــال املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد، عكس  :  أوالً 

إليه ميثـاق األمم املتحـدة   املـادة )ما ذهب  للدول واألفراد  ٥١فـي  الدفاع الشرعي  ( إذ منح حق 
( مـن امليثـاق واملـادة  ٥١علىٍ حد سـواء، ولكـن هـذا ال يعنـي أن هنـاك تعارضـا بني نـص املـادة )

( مـن النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، إذ جيوز للدولة املعتدى عليها حبرب عدوانية  ٣١)
ولة أخرى ممارسـة حقهـا فـي الـدفاع الشـرعي ولكن ليست هي من تقـوم هبـذا الـدفاع بـل  من قبل د

يكـون ذلـك مـن قبـل أفـراد ينوبـون عنهـا فـي رد االعتـداء الواقع عليها، كما إن تطبيق احملكمة للمادة  
ألساســــي وبــــني القــــانون الــــدويل،  ( من امليثاق يعد جتسيدا ملبـدأ التكامـل القـانوين بــــني النظــــام ا٥١)

 .( مــــن النظــــام األساسي١٠الــــذي نصــــت عليــــه املــــادة )
):  اثنياً  املادة  أن  الـدفاع  ٣١جند  حـق  لقيـام  الشـروط  ذات  علـى  نصت  األساسـي  النظام  من   )

األمـم املتحـدة، إذ حيق للمدافع أن يدافع عن  ( مـن ميثـاق  ٥١الشـرعي حسب ما جاء بـنص املـادة )
نفسه أو عن نفس غريه، كذلك جيوز للمدافع أن يدافع عن أمواله أو عن أموال غريه، أو أية أموال  

كجرائم    –الزمة إلجناز مهمة عسكرية، شريطة أن تشكل أفعال االعتداء إحدى اجلرائم الدولية  
 ،  1مة اجلنائية الدولية اليت تدخل ضمن اختصاص احملك -احلرب مثال 

أن يكون االعتداء أما وشيك الوقـوع وغيـر مشروع أو أن يكون قد وقع ابلفعل، ولكنه مل  :  اً اثلث
 ينتهي، أمـا إذا وقـع وانتهـى فـال حمـل لقيـام حالـة الـدفاع الشـرعي. 

توس قد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  أن  هنا:  ابلذكر  هو جدير  مفهوم  ومما  ع يف 
أي النظام األساسي    – االعتداء، وذهب بعيدا عما هو مقرر يف ميثاق األمم املتحدة، حيث نص 

على جواز أن يكون هناك اعتداء وشيك الوقوع لقيام حالة الدفاع الشرعي، وهو    – للمحكمة  
 بعد.  خبالف احلال يف ميثاق األمم املتحدة الذي نص على أن يكون االعتداء قد وقع ومل ينتهي 

األمر الذي يعترب معه تطور خطري، حيث أن األخذ بفكرة االعتداء وشيك الوقوع قد يفتح الباب  
 على مصراعيه للتذرع ابلقيام حبق الدفاع الشرعي. 

 
عمال حقـه فـي الـدفاع الشـرعي ضـد هـذا العـدوان، ولعلـه فـي  ء أثنـاء جـرائم احلـرب علـى أحـد املخـازن املهمـة كمخـازن األغذيـة يهـدد تـدمريها مـوت األشخاص جوعـا، ممـا حيـق للمـدافع اسـتمثـال ذلـك أن يقـع االعتـدا 1

س جوعــا أو عطشا أو حرا  رائم الدولية اليت ختتص هبا احملكمة هو ما حدث ابلفعـل أثنــاء احلــربني العــامليتني األولــى والثانيــة مــن مـوت آالف النــااعتبـار حـق الـدفاع الشـرعي عـن األموال ال يقوم إال إذا اقرتن إبحدى اجل
 بسبب تــدمري منشــآت حيويــة وممتلكــات ضــرورية حليــاهتم. 
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احملكمة   اختصاص  االعتداء غري مشروع، ويدخل ضمن  فعل  أن يكون  كذلك البد 
 اجلنائية الدولية، لقيام حالة الدفاع الشرعي. 

ضرورة التناسب: ما بني التصرف الذي مازال مستمرا أو على وشك الوقوع، وما بني اخلطر    :رابعاً 
 . 1الذي يهدد الشخص القائم به أو الشخص اآلخر أو املمتلكات املراد محايتها 

 حالة الدفاع الشرعي تسري فقط يف حق املدافع األصلي دون الشريك: :  خامساً 

( املادة  عليه  ما نصت  املدافع  /ج(، ح1/ 31هذا  الشرعي على  الدفاع  يث قصرت ممارسة حق 
القوات   األصلي دون الشريك، وهي احلالة اليت يشرتك فيها الشخص يف عملية دفاعية تقوم هبا 
احملاربة. األمر الذي يربر إدراج حق الدفاع الشرعي وفق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

 آنفاً، وبذلك تقتصر ممارسة حق الدفاع على الشخص  ضمن أسباب موانع املسئولية، كما ذكران 
املنسوب له فعل الدفاع وحده دون غريه من املشاركني له، ألنه كما هو معلوم موانع املسئولية اجلنائية  
ذات طبيعة شخصية ال يستفيد منها إال الشخص الذي قام ابلفعل املدافع وحده، وهو خبالف  

ي الذي يعترب حالة الدفاع الشرعي من أسباب اإلابحة واملوضوعية  احلال يف القانون اجلنائي الداخل
 اليت يستفيد منها الفاعل األصلي والشريك على حد سواء. 

 ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي وفق القانون الدويل واقعاً وتطبيقاً :  املبحث الثاين
شروطه، واليت من خالهلا نستطيع  ال بد من وجود ضوابط حتكم تطبيق حق الدفاع الشرعي توضح 

الرد على ادعاءات دولة االحتالل اإلسرائيلي حبقه يف الدفاع الشرعي، لذلك سوف نتطرق يف هذا  
املبحث إىل ضوابط حق الدفاع الشرعي من خالل تبيان شروط ممارسته يف املطلب األول، مث نتناول  

ي مفندين تلك االدعاءات من خالل  ادعاءات االحتالل اإلسرائيلي حول حقه يف الدفاع الشرع
 الشروط اليت جيب توافرها ملمارسة حق الدفاع الشرعي وذلك يف املطلب الثاين. 

 شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي :  املطلب األول
القاعدة العامة أنه ال جيوز اللجوء إىل القوة حلل اخلالفات يف العالقات الدولية، ولكن كاستثناء وفق  

م املتحدة وقانون احملكمة اجلنائية الدولية اليت أوضحناها يف املبحث األول ميكن ممارسة  مواثيق األم
 احلق، ولكن بشروط جيب احرتامها واليت سنتناوهلا كالتايل. 

 الفرع األول: شرط العدوان املسلح 
( من ميثاق األمم املتحدة ال يكون الدفاع الشرعي سليما إىل يف حالة وجود  51حسب املادة )

 دون مسلح واليت جاء فيها " إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة.." ع
( املادة  املشروعية حسب  االستباقي ضمن  الشرعي  الدفاع  أن يكون  من  51وابلتايل ال ميكن   )

 . امليثاق 

 
 . 368م، ص1981القسم العام، اجلزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، د. أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوابت،  1
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الدفاع  ( من امليثاق، واليت قيدت ممارسة حق  51ويعد توضيح معىن العدوان أمراً مهماً لفهم املادة )
، واليت  3314بوجود العدوان، وقد تصدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتعريفه يف التوصية رقم  

عرفته أبنه " استعمال القوة املسلحة من قبل دولة، ضد سيادة دولة أخرى أو وحدهتا اإلقليمية أو  
 . استقالهلا السياسي، أو أي شي آخر ال يتطابق مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة"
واملالحظ أن املادة  1يتضح من التعريف السابق أن البادئ ابألعمال العدوانية هو من يعترب املعتدي 

الثالثة من التوصية أهنا عددت احلاالت اليت تعترب ضمن أعمال العدوان على سبيل املثال ال احلصر  
 مع منح جملس األمن إمكانية احلذف أو اإلضافة يف تلك احلاالت. 

2ما سبق يرى بعض الفقه بناء على  
ضرورة وجود شروط جيب توافرها يف االعتداء لكي    -حبق-  
 تتوافر مقتضيات الدفاع الشرعي وهي: 

أن يكون االعتداء مسلح، مبعىن ضرورة استخدام القوة املسلحة أايً كان شكلها سواء كانت    : أوالً 
 حالة كان االعتداء سياسي مثالً دون  براً أو حبراً أو جواً، وابلتايل ال يتوافر حق الدفاع الشرعي يف 

 أن يصل إىل االعتداء املسلح، والذي ميكن التصدي له عن طريق الوسائل السلمية. 
الدفاع الشرعي يف مواجهة    : اثنياً  العدوان موجوداً وحااًل: حيث أنه ال جيوز استخدام  أن يكون 

ميثاق األمم املتحدة اليت    ( من 51عدوان حمتمل أو مستقبلي، وهو ما يستفاد من نص املادة )
العدوان   على  الشرعي  الدفاع  يطبق  أن  ميكن  ال  وابلتايل  اعتدت"،  إذا   " مصطلح  استخدمت 

 .  19813املستقبلي كما حصل يف العدوان اإلسرائيلي على املفاعل النووي العراقي عام 
حيث أهنا تؤدي إىل نتائج غري منطقية، فإلزام    4ويف االجتاه اآلخر أاثرت هذه الفكرة معارضة البعض 

الدولة املعتدي عليها بضرورة انتظار تلقي الضربة األوىل، مث ميكن هلا استخدام الدفاع الشرعي، أمر  
 غري مقبول حيث ميكن أن تكون الضربة األوىل مدمرة كالعدوان ابألسلحة النووية أو الذرية. 

ال، وأال يكون عدوان مستقبلي، الستخدام حق الدفاع  من جهتنا نرى ضرورة وجود العدوان حا
الشرعي، مع وجود بعض املرونة يف حالة كانت االعتداء الذي ميكن أن يقع على الدولة املعتدي  
عليها مدمر، فهنا ميكن أن تقوم ابلدفاع الشرعي بناء على فكرة الدفاع الشرعي االستباقي، مع  

( من امليثاق ال تبيح  51يقه، مع التأكيد على أن املادة )ضرورة وجود شروط واضحة ومتكاملة لتطب
 الدفاع الشرعي االستباقي، وابلتايل حنتاج إىل نص قانوين ينظمه بشكل متكامل. 

أن يكون العدوان غري مشروع، مبعىن أن يكون الفعل جمرم وفق القانون الدويل، وأن يكون    :اثلثاً 
مواجهتها الدفاع الشرعي، وابلتايل ال حيق للدولة أن تعتدي    ابلضرورة منسوابً إىل الدولة اليت ينفذ يف

 
العاملية، العدد الثاين، ، للمزيد راجع د. بودرابلة صالح الدين، الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العام، جملة السياسة 14/12/1974الصادرة بتاريخ  3314حسب املادة األوىل والثانية والثالثة من التوصية رقم  1

 . 10، ص: 2019ديسمرب 

 وما بعدها  210، ص: 2002املسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراة، جامعة عني مشس، القاهرة،  العدوان ومدىالدراجي إبراهيم زهري، جرمية  2
الشرعي االستباقي، دون أن تدعم وجهة نظرها أبي سابقة دولية واضحة، راجع د حممد خليل موسى، استخدام القوة يف القانون  استندت حينها دولة االحتالل على أقوال بعض الفقهاء املنادين بفكرة الدفاع  3

 . 132، ص: 2004الدويل املعاصر، دار وائل للنشر، األردن، 

 .13.، د. بودرابلة صالح الدين، مرجع سابق، ص: 2، ص: 1962، 18ة املصرية للقانون الدويل، اجمللد د. أمحد موسى، " على هامش حق الدفاع على النفس واستعمال األسلحة النووية، مقال منشور يف جمل 4
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على دولة أخرى يف حالة قيام مجاعة مسلحة خطف رهائن لتلك الدولة، كما حصل يف االعتداء  
على لبنان من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي لتحرير جنديني كان قد خطفهما حزب هللا اللبناين  

رائيلي على دولة أوغندا لتحرير مواطنني هلا مت اختطفاهم من  ، وكذلك االعتداء اإلس2006عام  
1طرف جمموعة فلسطينية 

. 

 لفرع الثاين: شرط التناسب ا
إن فلسفة وجود الدفاع الشرعي ال تعتمد على املعاقبة واالنتقام بقدر ما تعتمد على وقف العدوان  

أمهها وجود التناسب بني العدوان ورد  وردعه، وابلتايل ال بد من وجود حدود للدفاع الشرعي، ومن  
الفعل، مبعىن جيب أن يكون رد الفعل متناسب مع حجم العدوان، والوسيلة املستعملة لرد العدوان  

 متناسبة مع االعتداء، دون اشرتاط أن تكون الوسيلتني متماثلتني. 
ألن الدفاع الشرعي  وابلتايل ليس من املعقول أن يرد على هجوم ابألسلحة التقليدية أبسلحة ذرية، 

يتجاوز حدود العدوان، وال يتناسب معه، ابعتبار أن الدمار الذي سينتج على استخدام السالح  
الذري ال يتناسب مع النتائج اليت سوف تقع من استخدام السالح التقليدي، ومن جهتنا نرى أن  

شروع، نظراَ للنتائج  استخدام السالح الذري أو النووي أو التهديد به ألي سبب كان يعترب غري م
 املدمرة املرتتبة عليه، وألنه خيالف قواعد القانون الدويل اإلنساين. 

( من امليثاق مل تضع معايري قياس التناسب وشروطه، األمر الذي يفتح  51اجلدير ابلذكر أن املادة )
رة معاجلتها  اجملال للتفسري الواسع للتناسب بشكل غري منضبط، لذلك نناشد اجملتمع الدويل إىل ضرو 

 . 2وتنظيمها وعدم تركها للعرف الدويل
( من امليثاق اشرتطت  51ويضيف البعض ضرورة أن يكون الدفاع الشرعي مؤقتاً، ابعتبار أن املادة ) 

ابالغ جملس األمن بوقوع العدوان، ويف هذه احلالة جيب أن تتوقف العمليات العسكرية، الناشئة  
اذ جملس األمن التدابري اليت يراها ضرورية حلفظ السلم واألمن  عن الدفاع الشرعي، مباشرة بعد اخت

 . 3الدوليني 
وذلك يدل على أن الدفاع الشرعي حق مؤقت وليس بدياًل لتدابري األمن اجلماعي املتخذة من  
طرف جملس األمن، فالدفاع الشرعي ينتهي حيث يبدأ جملس األمن ابختاذ التدابري الالزمة حلفظ  

4دوليني السلم واألمن ال
. 

وأخرياً جيب أن يبقى رد الفعل ابستعمال القوة العسكرية، حمصوراً يف رد العدوان، وأال يتعدى إىل  
احتالل بعض مناطق الدولة املعتدية، أو بقصد انشاء منطقة عازلة لتكون يف مأمن من االعتداء،  

 
 . 105، ص:2002دار النهضة العربية،  الدولية،حازم حممد، قانون النزاعات املسلحة  عتل، د. 14د. بودرابلة صالح الدين، مرجع سابق، ص:  1

القانون الدويل، جملة االجتهاد   إطار.، د. عبد احلق مرسلي، ضوابط الدفاع الشرعي وتكييف احلرب الوقائية يف  176،  1971د. حممد خريي بنونة، القانون الدويل للطاقة النووية، مؤسسة دار النشر، القاهرة،    2
 . 262، ص: 2018،  6، العدد 7للدراسات القانونية واالقتصادية، اجمللد 

 ليت جاء فيها " إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني، ا 3

 . 431، ص: 1985د. ممدوح شوقي، األمن القومي واألمن اجلماعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
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، واملتمثل يف ضرورة  2006وهذا ما ادعته دولة االحتالل اإلسرائيلي خالل عدواهنا على لبنان عام  
 ابعاد عناصر حزب هللا عن احلدود حلماية نفسها من تدخل العناصر داخل حدودها. 

 مدى شرعية الدفاع الشرعي وفق منظور االحتالل اإلسرائيلي : املطلب الثاين
الفلسطيين  تدعي دولة االحتالل اإلسرائيلي أهنا متارس حق الدفاع الشرعي يف اعتداءاهتا على الشعب  

أو االعتداءات األخرى على لبنان أو سوراي أو العراق، اعتماداً على فكرة الدفاع الشرعي االستباقي،  
وهو ما سوف نتطرق إليه يف الفرع األول، ومن جهة أخرى نؤكد على أحقية الشعب الفلسطيين  

املمكنة، والذي س  الطرق  بكافة  الشرعي  الدفاع  الفرع  الواقع حتت االحتالل مبمارسة  نوضحه يف 
 الثاين. 

 الفرع األول: الرؤية اإلسرائيلية للدفاع الشرعي 
تتبىن دولة االحتالل اإلسرائيلي مبدأ "احلدود األمنة"، وتربر عدواهنا على الشعب الفلسطيين وكذلك  

، مبا يسمى حق الدفاع الشرعي  2006يف قصفها للمفاعل النووي العراقي، وعدواهنا على لبنان عام  
 االستباقي. 

حيث أن احلروب املدمرة اليت شنها اجليش اإلسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيين واليت نتج عنها  
الشرعي   الدفاع  استشهاد وجرح األالف وتشريد مئات األالف، تربرها دولة االحتالل حبقها يف 

 . من ميثاق األمم املتحدة   51يف املادة  -من وجهة نظرها-االستباقي، واملكرس 
، ويتعارض مع أغلب املواثيق  1أن الدفاع الشرعي االستباقي ال شرعية له  -حبق-ويرى أغلب الفقه

( بوجود عدوان مسلح،  51الدولية، حيث حصر اجملتمع الدويل حق الدفاع الشرعي حسب املادة )
سب  ومل يسمح ابستخدامه يف احلاالت األخرى إال يف إطار نظام األمن اجلماعي لألمم املتحدة ح

 2الفصل السابع من امليثاق 
الفقيه   أمههم  قانوين يف  KUNZومن  أساس  أي  هلا  ليس  االستباقية  احلرب  يرى أبن  الذي   ،

القانون الدويل، ألن احلق يف الدفاع الشرعي ال ميكن اللجوء إليه إال يف حالة وجود عدوان حقيقي  
 .3أسس سياسية أو أخالقية فقط موجود وحااًل، وال ميكن أتسيس الدفاع الشرعي االستباقي على  

اجلدير ابلذكر أن حمكمة العدل الدولية كانت قد نفت وجود ملفهوم الدفاع الشرعي االستباقي،  
عام   وألبانيا  بريطانيا  بني  "مضيف كورفو"،  قضية  خالل  من  األنشطة  1949وذلك  وقضية   ،
األم املتحدة  الوالايت  "نيكاراجوا"، ضد  العسكرية يف  عام  العسكرية وشبة  ، واليت  1986ريكية 

أكدت من خالهلما على عدم شرعية الدفاع الشرعي االستباقي وال وجود للدفاع الشرعي إال يف  
 . 4حالة وجود عدوان مسلح 

 
 وما بعدها. 605، 2011دار اهلدى، اجلزائر،   للمزيد راجع زازة خلضر، أحكام املسؤولية الدولية يف ضوء قواعد القانون الدويل العام، 1
 .268د. عبد احلق مرسلي، مرجع سابق، ص:  2
 606د. زازة خلضر، مرجع سابق، ص:  3
4 deuxième  Khelifati Omar, La Légitime Défense Préventive au regard du droit international public et son effectivité dans le cadre de la

guerre de golfe, Université de Tizi –Ouzou, Thèse de Doctoraten Droit, p28 
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حىت لو فرضنا جداًل بشرعية الدفاع الشرعي االستباقي، فال يوجد شرط التناسب كأحد أهم الشروط  
اءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين إىل نتائج  لشرعية الدفاع الشرعي، حيث أسفرت االعتد

كارثية يف األرواح واملمتلكات، كما استخدمت آالت حربية مدمرة وغري مسموح فيها دولياً، وهذا  
( من امليثاق، وذلك لعدم تناسب وسائل الدفاع املستعملة  51يؤكد بوضوح خرق أحكام املادة ) 

 . 1واالستمرار ابستخدام القوة حىت بعد انتهاء مصدر االعتداء  مع خطورة االعتداء، ال كماً وال نوعاً،
األمر الذي حيول " الدفاع الشرعي" حسب معتقدات دولة االحتالل إىل انتقام وأثر، فحق الدفاع  
الشرعي ينتهي ابنتهاء االعتداء، وهو ما مل تلتزم به دولة االحتالل على فرض أهنا حيق هلا الدفاع  

 مبفهوم الدفاع الشرعي االستباقي. الشرعي 
( من امليثاق على الدول اليت تستعمل حق الدفاع الشرعي السماح جمللس  51كما تفرض املادة )

األمن ابلتدخل للقيام ابإلجراءات القانونية املناسبة حلفظ السلم واألمن الدوليني، وهو ما مل يتحقق  
( من  51يؤكد كذلك على خرق ألحكام املادة )يف أغلب احلروب اليت شنتها دولة االحتالل، مما  

 امليثاق، وعدم احرتامها لقواعد القانون الدويل اإلنساين، فهي قتلت وهجرت ودمرت. 

 الفرع الثاين: أحقية الشعب الفلسطيين يف استعمال الدفاع الشرعي 
الشعب    تدعي دولة االحتالل اإلسرائيلي حبقها يف الدفاع الشرعي يف ضل احلروب املتكررة على 

 الفلسطيين، كيف يعطى هذا احلق هلا وال يعطى للشعب الفلسطيين وهو الواقع حتت االحتالل؟ 
وقد أكدت الكثري من االتفاقيات الدولية على حق مقاومة احملتل وشرعيته، ومن أمهها اتفاقية الهاي  

عية العامة لألمم  واتفاقيات جنيف األربع، وقرارات اجلم   ، والئحة احلرب الربية املرفقة  1907لعام  
 . .2املتحدة

الذي ينص على " ال ميكن أن ميس احلق يف تقرير    1974وكذلك قرار تعريف العدوان الصادر عام  
 .3املصري واحلرية واالستقالل" وذلك ابستخدام الطرق املسلحة حسب مفهوم القرار 

ملمارسة الدفاع الشرعي،  ( من امليثاق على أن يكون العدوان مسلح كشرط  51كما أكدت املادة )
والذي يتمثل يف حق سالمة اإلقليم وحق االستقالل السياسي، وحق تقرير املصري، وابلتايل االحتالل  
تقرير   السياسي أو حقه يف  وفق ذلك يكون ابنتهاك حق دولة أخرى ابلقوة يف متتعه ابستقالله 

 . 4مصريه، وهبذا الوصف تكون "إسرائيل" دولة احتالل ومازالت 
ناء على ما سبق وابستمرار دولة االحتالل ابلسيطرة على أراضي الشعب الفلسطيين وحرمانه من  ب

تقرير مصرية فإهنا تعترب خرقت املواثيق والقرارات الدولية، واليت جيب أن حتاسب عليها، ولكن ابعتبار  
لس األمن نتيجة استخدام  أن قرارات األمم املتحدة ال تتمتع إبلزامية قانونية طاملا مل يوافق عليها يف جم

 
 33، ص: 2011(، على قطاع غزة يف ضوء قواعد القانون الدويل، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة القدس، 2009-2008د. عبد الرمحن، بدرية بسام، احلرب اإلسرائيلية ) 1
، للمزيد راجع رمزي حوحو، احلدود بني اإلرهاب الدويل وحركات التحرر الوطين، جملة املفكر، العدد 1973-12-12بتاريخ  3103، والقرار رقم 18/12/1972الصادر بتاريخ  3034مثل القرار رقم 2

 . 2005الثالث، جامعة حممد خضر، اجلزائر، 
 22/8/2021ي يف القانون الدويل حالة املقاومة الفلسطينية، منشور على الرابط التايل: اتريخ الولوج  د. عدانن احلجار، د. عالء مطر، د. يوسف احلساينة، حق الدفاع الشرع 3
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مصريه   يقرر  أن  الفلسطيين  الشعب  حق  من  فإن  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  من  الفيتو  حق 
1واستخدام كافة الوسائل املتاحة للدفاع الشرعي عن وطنه 

مع التأكيد على أن حق تقرير املصري    ،
 ال يسقط ابلتقادم. 

االحتالل مقاومة احملتل حتت مفهوم الدفاع    يف نفس السياق حيق للشعب الفلسطيين الواقع حتت 
الشرعي، ابعتبار املقاومة هي املساعدة الذاتية ملواجهة االحتالل، وأن اجملتمع الدويل مل ينجح يف  
الكامل   للوصول إىل االستقالل  نيل كامل حقوقه  الفلسطيين ومساعدته يف  للشعب  بسط محاية 

 . 2ودحر احملتل 
تالل اإلسرائيلي تدعي أبن حق الدفاع الشرعي غري مقرر للشعوب بل  اجلدير ابلذكر أن دولة االح

( من امليثاق ختاطب الدول وليس الشعوب، وابلتايل  51للدول فقط، وسندهم يف ذلك أن املادة )
3ميكن هلا أن هترب من االلتزامات الدولية امللقاة عليها ابعتبارها دولة احتالل 

. 
االحتالل جبميع أشكاله سواء كان جزئي أو كلي يؤدي إىل مصادرة  وميكن الرد على هذا القول أبن  

 حق الشعب األصلي يف تقرير مصريه ولن يبقى للشعب سوى حق الدفاع الشرعي عن وطنه. 
الدفاع الشرعي مل   كما أن ميثاق األمم املتحدة حني قرر احلق يف تقرير املصري واحلق يف ممارسة 

ال ذلك املادة الثانية من امليثاق، واليت أكددت على حق  يتحدث عن الدول بل عن الشعوب، ومث 
 الشعوب املضطهدة يف تقرير املصري. 

نستنتج مما سبق نتيجة مفادها أن االحتالل يعترب شكل من أشكال العدوان واملشكلة جلرمية مكتملة  
الفلسطيين أن ميارس كل الطرق لتقرير مصريه، ومن   أمهها  األركان واليت من خالهلا حيق للشعب 

 املقاومة الشعبية كشكل من أشكال الدفاع الشرعي. 
ونتيجة لفشل احللول السياسية العادلة نتيجة اختالل موازين القوى من دولة االحتالل والشعب  
الفلسطيين، فال يوجد أمام الشعب احملتل إال استخدام القوة الستعادة حقوقه، واحلرب اليت يقوم هبا  

اخلاص بتطوير    1976، واليت عرفها مؤمتر جنيف املنعقد عام  4حرير الشعب احملتل تسمى حرب الت
القانون الدويل اإلنساين، أبهنا " اليت توجه ضد املستعمر واحملتل األجنيب واألنظمة العنصرية من أجل  

 ممارسة حق تقرير املصري"، فالدفاع الشرعي تطبيق حلق تقرير املصري. 
لدويل حبركات التحرر الوطين وحقها يف تقرير مصريها، من  األمر الذي أدى إىل اعرتاف اجملتمع ا

، وال يوجد يف القانون الدويل  5خالل العديد من القرارات الصادة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
أي قاعدة متنع الشعوب احملتلة يف تقرير مصريها وحقها يف الدفاع والكفاح ضد احملتل، ونرى أن  

 
بتاريخ  3236، والقرار رقم 1969/ 12/ 10 2535، وقرار رقم 8/12/1970بتاريخ  2672من أهم القرارات اليت أكدت على حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه، قرار اجلمعية العامة رقم  1

 . 1975/ 10/11بتاريخ  3376.والقرار  22/11/1974
 . 209، ص: 1983للمزيد راجع يوسف حممد القراعني، حق الشعب العريب الفلسطيين يف تقرير مصريه، دار اجلليل، األردن،  2
 . 101، ص: 1991قانون الدويل، حسام هنداوي، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري يف ضل قواعد النظام العاملي اجلديد، اجمللة املصرية لل 3
 . 137، ص: 1998د. أمحد رفعت، اإلرهاب الدويل، مركز الدراسات العربية األوروبية، بريوت،  4
 ، 2787، والقرار رقم 2649مثل القرار رقم  5



 

84 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

شعب الفلسطيين يف ممارسة الدفاع الشرعي بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  األساس القانوين حلق ال
 ، حبق تقرير املصري للشعب الفلسطيين. 1971الصادر عام  2728رقم 

يف ضل صمت اجملتمع   إنه أما عن شرعية املقاومة املسلحة الفلسطينية ضد احملتل اإلسرائيلي، نقول 
الصهيونية، يكون احلق مكفول للشعب الفلسطيين يف ممارسة    الدويل واألمم املتحدة على اجلرائم 

،  1970لعام    2628حق الدفاع الشرعي وفق قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مثل قرار  
 . 1974لعام   3375وقرار 

يف هناية املطاف يتضح لنا أن حق تقرير املصري أحد أهم األسس القانونية حلق الدفاع الشرعي،  
دائم يف القانون الدويل وحق من احلقوق الدولية الذي ال ميكن أنكاره، وأن هذا احلق    وأصبح مبدأ 

مكفول يف إطار القانون الدويل واملواثيق الدولية لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع، كما أنه  
 يعترب من احلقوق األصلية غري قابلة للتصرف وجيب على مجيع الدول أن حترتم هذا احلق. 

أراضي لدولة أخرى يعترب عدوان على حقها يف تقرير مصريها، وهذا ما ينطبق على الشعب    واحتالل 
الفلسطيين، األمر الذي يؤدي إىل نتيجة مفادها أن العقبة أمام الشعب الفلسطيين للحصول على  
حقه يف تقرير املصري واستخدام الدفاع الشرعي هي عقبة سياسية وليست قانونية، مرتبطة ابلدعم  

 طلق للوالايت املتحدة األمريكية لدولة االحتالل. امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

85 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 :اخلامتة
يعترب الدفاع الشرعي من أهم االستثناءات الواردة على استعمال القوة يف القانون الدويل، لكنه حيتاج  
إىل تنظيم قانوين متكامل، لكي حيسم اجلدل اخلاص مبشروعية الدفاع الشرعي االستباقي اليت تعتمد  

أمام اجملتمع الدويل أبهنا  عليه دولة االحتالل يف تربير حروهبا، واليت دائماً ما كانت تربر تصرفاهتا  
تتعرض للصواريخ وعمليات املقاومة، وحنن نقول للمجتمع الدويل ماذا ستفعلون لو احتلت أرضكم  

 ؟ .شعبكمودنست مقدساتكم وهجر 
 ومن خالل هذه الدراسة توصلنا للعديد من النتائج والتوصيات نوجزها على الشكل التايل.  

 :النتائج
( من ميثاق  51ارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومكرس يف املادة )الدفاع الشرعي منظم وفق قر  .1

 األمم املتحدة 
الدفاع الشرعي ال ينشأ إال يف حالة وقوع اعتداء مسلح حال، وابلتايل االعتداء وشيك الوقوع ال   .2

 ينشأ حق الدفاع الشرعي 
الدويل العام، ويتعارض مع مقاصد  الدفاع الشرعي االستباقي ال أساس قانوين له يف إطار القانون   .3

 األمم املتحدة 
حيق للشعب الفلسطيين ابعتباره واقع حتت احتالل والذي هو شكل من أشكال العدوان، الدفاع   .4

 عن نفسه جتسيدا حلقه يف تقرير مصريه. 
إن رفض اجملتمع الدويل لفكرة الدفاع الشرعي االستباقي يزيل فكرة التوجه إىل تكوين قاعدة عرفية   .5

 لدفاع الشرعي االستباقي. ل
لقد تبني لنا أبن مفهوم حق الدفاع الشرعي يف ميثاق األمم املتحدة أعم وأمشل مما هو مقرر يف   .6

أُدرج ضمن    –أي مفهوم حق الدفاع الشرعي   –النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كونه  
ئية الدولية، الذي أعتربه سببا من  أسباب اإلابحة، خبالف األمر يف النظام األساسي للمحكمة اجلنا

أسباب موانع املسئولية اجلنائية الذي يقتصر على االستفادة منه الشخص املدافع األصلي وحده  
 دون غريه من املسامهني. 

 : التوصيات
نناشد اجملتمع الدويل ممثالً مبنظمة األمم املتحدة وضع تنظيم قانوين متكامل للدفاع الشرعي، حبيث   .1

التحرر الوطين ابلدفاع الشرعي دفاعاً عن وطنهم بشكل واضح وصريح، مع التأكيد    يسمح حلركات
 على عدم شرعية ما يسمى "الدفاع الشرعي االستباقي". 

جيب االهتمام أكثر حبق تقرير املصري، حبيث يدرس يف املناهج التعليمية للمدارس واجلامعات ابعتباره   .2
 ميثل أولوية تعليمية وقانونية. 
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وجو  .3 والتذرع  ضرورة  التجاوزات  من  احلد  أجل  من  الشرعي،  الدفاع  حلق  ودقيق  واضح  تعريف  د 
 مبمارسة هذا احلق اليت تكون بعيدة كل البعد عن املفهوم القانوين حلق الدفاع الشرعي. 

جيب النص صراحة على عدم قانونية ما يسمى حبق الدفاع الشرعي االستباقي، واعتبار من يتذرع   .4
 وليس مدافع. به، كأنه معتدي  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : العربية  املراجعاملصادر و 
 : الكتب

 . 1998د. رفعت، أمحد، اإلرهاب الدويل، مركز الدراسات العربية األوروبية، بريوت،  .1
د. سرور، أمحد فتحي، الوسيط يف قانون العقوابت، القسم العام، اجلزء األول، دار النهضة العربية،   .2

 م. 1981القاهرة، 
" على هامش حق الدفاع على النفس واستعمال األسلحة النووية، مقال منشور   أمحد، د. موسى،  .3

 . 1962، 18يف جملة املصرية للقانون الدويل، اجمللد 
املسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراة، جامعة    العدوان ومدىجرمية    إبراهيم، زهري، الدراجي   .4

 ،2002قاهرة، عني مشس، ال 
الدين،   .5 العدد    بودرابلة،د صالح  العاملية،  العام، جملة السياسة  القانون الدويل  الدفاع الشرعي يف 

 ،  2019الثاين، ديسمرب 
د.هنداوي، حسام ، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري يف ضل قواعد النظام العاملي اجلديد،   .6

 1991اجمللة املصرية للقانون الدويل، 
الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة، بريوت، دار    الدين، د. عطية، مجال   .7

 الفكر احلديث. 
د. حسون، خالد عكاب، موقف القانون الدويل من احلرب االستباقية، جملة جامعة تكريت للعلوم   .8

 م.2011،  12، عدد3القانونية والسياسية 
العظيم ، الضرابت االستباقية، رؤاي قانونية، القاهرة، أيرتاك للطباعة    د.عطا هللا، ران عطا هللا عبد .9

 م، 2009والنشر والتوزيع، 
د. زازة خلضر، أحكام املسؤولية الدولية يف ضوء قواعد القانون الدويل العام، دار اهلدى، اجلزائر،   .10

2011 ، 
لة املفكر، العدد الثالث،  احلدود بني اإلرهاب الدويل وحركات التحرر الوطين، جم  رمزي،د. حوحو،   .11

 .2005جامعة حممد خضر، اجلزائر، 
د.السويد، سيف غامن ي، مدى مشروعية الدفاع الشرعي االستباقي، وفقاً ألحكام القانون الدويل   .12

 2008، العدد الثاين، 16املعاصر، جملة األمن والقانون، 
القانون الدويل، جملة    إطار ية يف  د. مرسلي، عبد احلق، ضوابط الدفاع الشرعي وتكييف احلرب الوقائ .13

 ،2018، 6، العدد 7االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، اجمللد 
للعلوم   .14 اجلزائرية  اجمللة  اجلنائي،  الدويل  القانون  يف  الشرعي  الدفاع  القادر، حق  عبد  البقريات،  د. 

 . 2008، العدد الثاين، 45القانونية واالقتصادية والسياسية، اجمللد 
 ، 2002دار النهضة العربية،   الدولية،قانون النزاعات املسلحة  حازم،. حممد، عتلم د .15
(، على قطاع غزة يف ضوء قواعد  2009-2008د. عبد الرمحن، بدرية بسام، احلرب اإلسرائيلية ) .16

 2011القانون الدويل، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة القدس، 



 

88 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل اجلنائي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،    حممود، د. خلف، حممد   .17
 م. 1973جامعة القاهرة، 

القاهرة،    سامل،د. جويلي، سعيد   .18 العربية،  النهضة  دار  اإلنساين،  الدويل  القانون  لدراسة  املدخل 
 م.2002-2003

الدويل، رسالة ماجستري، جامعة    الدفاع الشرعي االستباقي والقانون   علي،د. املربوك، عبد اجمليد   .19
 م 2008الفاتح، ليبيا، 

د. أبو احلسين، ممدوح عز الدين الدفاع الوقائي يف القانون الدويل العام وعدم مشروعية احلروب   .20
 م. 2015اإلسرائيلية، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، غزة، 

 ، 2004ر وائل للنشر، األردن،  د موسى، حممد خليل، استخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر، دا .21
 ،  1971د. بنونة، حممد خريي، القانون الدويل للطاقة النووية، مؤسسة دار النشر، القاهرة،  .22
 1985األمن القومي واألمن اجلماعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  ممدوح،د. شوقي،  .23
زاع الفلسطيين اإلسرائيلي،  ، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل، حالة الن عيسىد. ممدوح حممد   .24

 ،2013رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
حق الشعب العريب الفلسطيين يف تقرير مصريه، دار اجلليل، األردن،    حممد،د. القراعني، يوسف   .25

1983 
 املراجع االلكرتونية

له ابلقوة،    ، سالمةأمين  د.   .26 الدولة ضحية العدوان التصدي  ميثاق األمم املتحدة ينص على حق 
االلكرتوين   الرابط  على  منشور  مقال 

=articlehttps://araa.sa/index.php?option=com_content&view
 &id=4803&catid=4244&Itemid=172 . 

د. عدانن احلجار، د. عالء مطر، د. يوسف احلساينة، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل حالة   .27
 22/8/2021املقاومة الفلسطينية، منشور على الرابط التايل: اتريخ الولوج 

https://www.researchgate.net/publication/336487075_hq_ald
fa_alshry_fy_alqanwn_aldwlyt_halt_almqawmt_aflstynyt 

  : املراجع األجنبية اثنياً 
28. Khelifati Omar, La Légitime Défense Préventive au regard du 

droit international public et son effectivité dans le cadre de la 
deuxième guerre de golfe, Université de Tizi –Ouzou, Thèse 
de Doctoraten Droit, p28 

https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4803&catid=4244&Itemid=172
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4803&catid=4244&Itemid=172
https://www.researchgate.net/publication/336487075_hq_aldfa_alshry_fy_alqanwn_aldwlyt_halt_almqawmt_aflstynyt
https://www.researchgate.net/publication/336487075_hq_aldfa_alshry_fy_alqanwn_aldwlyt_halt_almqawmt_aflstynyt


 

89 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

29. Ronald Rothwell, “Anticipatory Self-Defence in the Age of 
International Terrorism,” University of  Queensland Law 
Journal 23 (2005):.      

30.  Michael Byers, War Law Under standing international Law 
and armed conflict, grorie press; New York, N.Y. 2005 

31. Raphael Steenbergh, “The Law of Self-Defense and the New 
Argumentative Landscape on the Expansionists Side,” Leiden 
Journal of International Law 29 (1996): 

32. Timothy McCormack, Self-Defense in International Law:The 
Israel Raid on the Iraq Nuclear Reactor (New York: ST. 
Martin’s Press, 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 

 
 

 ]عنوان الشريط اجلانيب[
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 امللخص:
والعوامل الداخلية  اخلارجية الظواهر الطبيعية الناجتة عن املؤثراتإن ظاهرة التغري املناخي أحد أهم 

خاصة السلوكيات البشرية اليت أحدثت خلل يف املنظومة البيئية مما ينتج عن التغري املناخي كوارث 
وارتفاع منسوب سطح البحر اليت تسبب هتديد استقرار  ،الزالزل ،الفيضاانت ،الطبيعية كاجلفاف
يضة من السكان يف مناطق خمتلفة حول العامل خاصة ممن يعاونون من ضعف البنية وحياة قطاعات عر

 إال أن الدول املتقدمة لن تكون مبعزل عن هتديدات التغري املناخي. ،التحتية
منسوب سطح  فمن أهم أتثريات التغري املناخي ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية مما يؤدي إىل زايدة

 ذوابن الكتل اجلليدية مما يهدد اختفاء بعض املدن الساحلية والدول اجلزرية.البحر نتيجة 
مما جيعلنا نركز  أبكمله،لذا أصبح التغري املناخي وعواقبه مبثابة أزمة وحتدي كبري يواجه النظام العاملي 

للجوء البيئي على أتثري التغري املناخي على ظاهرة اللجوء البيئي حيُث ال يتضمن القانون الدويل قضية ا
ا ابلرغم التحذيرات العاملية اليت تتنبأ ابختفاء بعض  وال يوجد إطار قانوين يكفل محاية السكان عامليً

ميامي )الوالايت املتحدة(، الدول اجلزرية مثل جزر املالديف وبنجالدش وسكان املدن الساحلية مثل 
لبحر إذا ما ارتفعت درجة حرارة اإلسكندرية )مصر(، شنغهاي )الصني(، كلها ستضيع حتت أمواج ا

 األرض أربع درجات مئوية.

 _ الكارثة. _ االحتباس احلراري _ اللجوء البيئي التغري املناخي الكلمات املفتاحية:
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Abstract : 
The phenomenon of climate change is one of the most 
important natural phenomena resulting from external influences 
and internal factors, especially human behaviors that have caused 
an imbalance in the environmental system, which results in 
climate change as natural disasters such as droughts, floods, 
earthquakes, and sea level rise That threaten the stability and life 
of large sectors of the population in the world. Different regions 
around the world, especially the third world population, who 
suffer from poor infrastructure, and developed countries will not 
be isolated from the threats of climate change. The disappearance 
of some coastal cities and island states, so climate change and its 
consequences have become a crisis and a major challenge facing 
the entire global system, which makes us focus on the impact of 
climate change on the phenomenon of environmental asylum, 
where international law does not include the issue of 
environmental asylum and there is no legal framework that 
guarantees the protection of populations globally despite the 
warnings The world predicts the disappearance of some island 
countries such as the Maldives and Bangladesh, and the 
inhabitants of coastal cities such as Miami (the state The United 
States), Alexandria (Egypt), Shanghai (China), all of them would 
be lost under the waves of the sea if the Earth's temperature rose 
by four degrees Celsius. 

Keywords : climate change_ environmental asylum_ global 
warming_ disaster. 
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 : مقدمة

شهد العامل يف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين العديد من األحداث الدولية اليت ربطت بني  
الثاين للقرن احلادي والعشرين عصفت  مصري الشعوب وبعضها البعض, فمنذ العام األول من العقد  

االحتجاجات والثورات ابلعديد من األنظمة يف الشرق األوسط واليت انتقلت بني البلدان العربية  
لييببا, واندلعت احلرب األهلية يف سوراي, مث احلرب   السياسية يف تونس, مصر,  النظم  فأسقطت 

يت أدت إىل ضعف النمو االقتصادي العاملي منذ  التجارية بني الصني والوالايت املتحدة االمريكية ال 
تويل الرئيس األمريكي دوانلد ترامب, كما أعلنت الصني عن تفشي جائحة كوروان اليت أدت إىل  

تزامن مع ذلك أزمة الطاقة, والتغري املناخي  فاشتدت األزمة االقتصادية    ، حالة من الركود االقتصادي
 العاملية. 

النظمة العاملية واحمللية التكيف مع املتغريات السابقة إال أن الكارثة  ابلرغم من ذلك استطاعت ا 
اليت يوجهها العامل اليوم هي تداعيات الثورة الصناعية والتغري املناخي اليت تنذر بكارثة سوف يتعرض  

ارتفاع درجة    ،هلا كوكب األرض أبكمله  نتيجة  الكائنات  العديد من  البشري وحياة  هتدد اجلنس 
فقد بدأت تداعيات التغري املناخي تؤثر على الطقس وتغري درجات احلرارة    ،ب األرضحرارة كوك

وتعرض العديد من البلدان إىل موجة من الربودة واالعاصري اليت دمرت البنية    ،وزايدة حرائق الغاابت 
 التحتية وسببت خسائر جسيمة يف األرواح.  

  ، العمل  ، من األزمات اليت تتعلق ابلسكن   من هنا أضحت تشري بوادر التغري املناخي إىل العديد 
حياة البشر اليت أضحت يف خطر كبري نتيجة توقع ارتفاع مستوى سطح    وحىت  ،الصحة ،  الغذاء

البحر وتسلل مياه البحر إىل الرتبة الزراعية وغرق مدن أبكملها ليس هذا فقط بل يتوقع العديد من  
هو ما يؤدي إىل  ،  املالديف  ، هاييت ،  ة مثل الفلبني العلماء واخلرباء اختفاء العديد من الدول اجلزري 

زايدة عدد الالجئني بسبب التغري املناخي ابلتايل النظام العاملي أمام كارثة نتيجة التطور الصناعي  
 . 1والثورة الصناعية 

  : دراسةمشكلة ال
أحد أهم أسباب  تعد أزمة التغري املناخي أحد الكوارث الطبيعية إال أن السلوكيات البشرية متثل  

تعد ضريبة   األرض, كما  درجة حرارة  ارتفاع  إىل  أدت  اليت  احلرارية  االنبعااثت  إثر  املناخي  التغري 
للتطور الصناعي الذي أدى إىل العديد من املشكالت على املستوى الٌدويل واحمللي, ابإلضافة إىل  

التغري املناخي واليت هتدد بقاء عدد العديد من السكان أبزمة  كبري منهم يف أماكن سكنهم    أتثر 
وغذائهم وعملهم مما يؤدي إىل تشريد العديد من السكان نتيجة التغريات املناخية مما يؤدي إىل  

 التساؤل الرئيسي للدراسة حول:من هنا يدور   ،تفاقم أزمة اللجوء البيئي 
 

 / https://www.un.orgح على الرابط التايل: أمحد سارير. محاية الدول اجلزرية الصغرية النامية من التلوث وآاثر تغري املناخ. موقع ألمم املتحدة. متا  1
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 ما هي تداعيات التغري املناخي على قضية اللجوء البيئي مستقباًل؟
  األسئلة الفرعية: ذا التساؤل يتفرع منه عدد من لإلجابة على ه

 ما هو التغري املناخي؟   .1
 ما هي أسباب التغري املناخي؟   . 2
 ماهية اللجوء البيئي؟ وما هو الوضع القانوين "لالجئني البيئيني"؟  . 3
 ما هو أثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر على أعداد الالجئني البيئيني؟ . 4

 : أمهية الدراسة  
 األمهية العلمية:  •

تسهم الدراسة يف الرتاكم العلمي يف حقل العلوم السياسية واالجتماعية حيُث تناقش الدراسة التغري  
حيث تتناول الدراسة أزمة التغري   ،املناخي وتداعياته املختلفة خاصة أتثريه على قضية اللجوء البيئي 

 املناخي وقضية اللجوء البيئي فهما من أهم املفاهيم السياسية. 

 األمهية العملية:  •
" اليت أضحت حمل  التغري املناخي تركز الدراسة على أحد أهم األزمات اليت تواجه النظام العاملي "

العامل خاصة مع ظهور العديد من الكوارث  اهتمام العديد من الباحثني وحمل نظر من قبل حكومات  
التغري  الطبيعية جراء االحتباس احلراري, كما أن الدراسة تلقي الضوء على واحدة من أهم تداعيات " 

البيئي " أال وهي "املناخي الدولية,  قضية اللجوء  " اليت ال حتظى مبحل اهتمام املواثيق والقوانني 
يف قضية اللجوء البيئي وضرورة وضع إطار عام حيمي    حيُث ابت هناك حاجة ملحة إلعادة النظر 

الالجئني البيئيني مع توضيح مراكزهم القانونية يف القانون الدويل العام, كما تقدم الدراسة حلكومات  
اليت ستضر حبياة   السلبية  اآلاثر  املواطنني ومدى  املناخي على  التغري  تداعيات  أبعاد  الدول أحد 

 ناخي البد من التعامل بوصفها أزمة عاملية هتدد مجيع األجناس البشرية. السكان, فأزمة التغري امل

 أهداف الدراسة. 
 حتليل ظاهرة التغري املناخي. . 1
 لرتكيز على ديناميكية املناخ وأسباب التغري املناخي. . ا2
 ليل قضية اللجوء البيئي. . حت3
 حتديد املركز القانوين لالجئني البيئيني. . 4
 إلقاء الضوء على مستقبل الالجئني البيئيني يف ظل االحتباس احلراري وتغري املناخ.   . 5
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 منهج الدراسة. 
لتحليل أبعاد ظاهرة التغري املناخي والتعرف على    املنهج الوصفي التحليلياعتمدت الدراسة على  

حيُث يعد املنهج الوصفي أحد املناهج اليت تستطيع تفسري   ، مدى أتثريها على قضية اللجوء البيئي
وميكننا من  ،  من مث اخلروج برؤية حول تفسري الظاهرة،  وحتليل الظواهر االجتماعية والسياسية احلديثة

 تداعياته على قضية اللجوء البيئي.   املناخي وحتديدخالله التعرف على أبعاد أزمة التغري 
 تقسيم الدراسة. 

يتعلق بتغري املناخ من حيث اإلطار النظري وأسباب    األول   الدراسة إىل حمورين رئيسينيسوف تنقسم  
  ، النظري   اإلطار عن قضية اللجوء البيئي من حيث    الثاينيف حني يتحدث احملور    ،التغري املناخي 

 ومستقبل عدد الالجئني البيئيني يف ظل التغري املناخي.   القانوين،والوضع 
 التغري املناخي: األبعاد واألسباباحملور األول: 

 اإلطار النظري للتغري املناخي. أواًل: 
 أسباب التغري املناخي.  اثنيًا: 

 احملور الثاين: اللجوء البيئي بي الواقع واملأمول 
 اإلطار النظري للجوء البيئي.  أواًل: 

 الوضع القانوين لالجئني البيئيني. اثنيًا: 
 يئيني يف ظل التغري املناخي. مستقبل عدد الالجئني الباثلثًا: 

 احملور األول: التغري املناخي: األبعاد واألسباب. 
الظواهر الطبيعية أال أن العامل البشري يلعب دور كبري الذي أدى    إحدى تعد ظاهرة التغري املناخي  

من املتوقع استمرار موجات    ، إىل خلل يف ديناميكية املناخ اليت نتج عنها العديد من الكوارث الطبيعية
  ، وتفاقم مستوى الكوارث الطبيعية إىل درجة قد تصل إىل القضاء على احلياة البشرية  ،الطقس السيء 

من مّث معرفة أسباب    ، ف نتناول أبعاد ظاهر التغري املناخي من خالل اإلطار النظريمن هنا سو 
 تغري املناخ. 

 اإلطار النظري للتغري املناخي.  .1
 أسباب التغري املناخي.   .2

 أواًل: اإلطار النظري "للتغري املناخي". 
  ، االصطالحي ،  اللغوي لكي ميكننا فهم التغري املناخي ال بد من رصد املفهوم من خالل التعريف  

ابإلضافة إىل ضرورة عرض ديناميكية املناخ    ، وأيضا البد من التفرقة بني الطقس واملناخ  ، واإلجرائي
 نتمكن من رصد التغريات اليت طرأت على البيئة مما أدى اىل " التغري املناخي".  حىت

 تعريف التغري املناخي:  . أ
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 التعريف اللغوي:  
بدل به غريه غري ثيابه /    رأيه:غري    مغري،فهو مغري، واملفعول    غيريا، ت غري يغري،  التغري ترجع إىل"  

  - غري الدهر أحواله    - غري جمراه وبدله    احلديث: غري    احلقائق،سلوكه / موقفه / موضوع الكالم /  
 .1غري مساره - تغري   حتول، جلده: غري 

ترجع كلمة املناخ يف اللغة العربية إىل الفعل أانَخ / أانَخ بـ يُنيخ واملفعول مناخ وهلا معاين عديدة   
 .2تعرف على حسب مرادفها يف اجلملة أانخ الّشخص ابملكان: أقام به واستقرّ 

 التعريف االصطالحي: 
الطقس" وأمناط  احلرارة  درجات  يف  األجل  طويلة  هذه  ،  التحوالت  تكون  طبيعية  قد  التحوالت 

ولكن منذ القرن التاسع عشر   الشمسية،من خالل التغريات يف الدورة   ،فتحدث على سبيل املثال
الوقود   حرق  إىل  أساًسا  ذلك  يرجع  املناخ،  لتغري  الرئيسي  املسبب  البشرية  األنشطة  أصبحت 

 .3األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز"
التغري املناخي أبنه: "تغُّري يف حالة   (IPCC) عنية بتغري املناخلقد عرفت اهليئة احلكومية الدولية امل

املناخ والذي يشري إىل أي تغريات يف خصائصها واليت تدوم لفرتة طويلة، عادة لعقود أو أكثر، يشري  
التغري يف املناخ على مر الزمن، سواء كان ذلك نتيجة التغري ات الطبيعية أو النامجة عن النشاط  

 . 4البشري" 
املناخي التغري  تعريف  يف  "climate change"ميكننا  املناخية  للتحوالت  عاملية  ظاهرة  أبنه   :

  األمطار، كمية    احلرارة،كوكب األرض اليت تتميز بتغريات جذرية متس متغريات الطقس مثل: درجة  
التغريات نتيجة  فتحدث هذه  ،  والرباكني(   )الزالزلمعدل حدوث الكوارث الطبيعية    الرايح،سرعة  

 األنشطة البشرية املصاحبة للنهضة واحلضارة احلديثة. 

 التعريف اإلجرائي 
من خالل التعريف االصطالحي ميكننا االستدالل على متغريات التغري املناخي ومؤشرات من خالل  

 رصد املؤشرات التالية: 
 التغري يف درجات احلرارة املعتادة.  .1
 الفيضاانت(. /)اجلفاف   مطارالتغري يف كمية األ  .2
 سرعة الرايح.   .3
 الرباكني/االعصار(. /الطبيعية)الزالزلمعدل حدوث الكوارث     .4

 ب( مصطلحات متداخلة مع التغري املناخي "الطقس و االحتباس احلراري" : 
 

 /https://www.maajim.comمتاح على الرابط التايل:  ،الوجيز العربية، املعجممعىن التغيري لغة يف لسان العرب يف معاجم اللغة  1
 /https://www.maajim.comمتاح على الرابط التايل:  ،الوجيزاملعجم العربية، معىن املناخ لغة يف لسان العرب يف معاجم اللغة  2
 / https://www.un.orgمتاح على الرابط التايل: ، املتحدةموقع األمم  املناخ؟ ما هو تغيري  3
 . 2019يوليو  الثالث،العدد  ،واالقتصادجملة كلية السياسة  ,"التغريات املناخية"اإلدارة الدولية لقضية  الغين،جني أحمد عبد  4
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 ملعرفة التغريات املناخية البد من التفرقة بينه وبني املفاهيم األخرى أمهها: الطقس واالحتباس احلراري: 
يعين حالة اجلو يف أي وقت من األوقات خالل مدة قصرية املدى على منطقة حمدده    الطقس  

هو متوسط سنوات طويلة من مراقبة    املناخحبيُث يتم رصد درجات احلرارة مبؤشرات تقديرية, أما  
الطقس على العديد من مناطق يف العامل وخالل فرتة طويلة األمد, ابلتايل نستطيع أن نعترب أن حالة  

االحتباس  يف حني يشري  الطقس هي الوحدة األوىل للتغري املناخي خالل فرتة زمنية طويلة األمد,  
فيشري إىل التغريات    التغري املناخيح األرض، أما  إىل ارتفاع متوسط درجة احلرارة قرب سط  احلراري

اليت حتدث يف طبقات الغالف اجلوي مثل درجة احلرارة وهطول األمطار وغريها من التغريات اليت  
 . 1يتم قياسها على مدار عقود أو فرتات أطول 

 ديناميكية املناخ: 
ال املوجات  أو  الفضاء عن طريق اإلشعاع  الشمس عرب  الطاقة من  كهرومغناطيسية، عندما  تنتقل 

تصل إىل األرض يتم اعرتاضها بواسطة الغالف اجلوي لألرض الذي ميتص جزءاً صغرياً من الطاقة  
%(، كما تعكس  23الشمسية من خالل غازات معينة فيه: كغاز األوزون وخبار املاء تقدر حبوايل)

%(  (25السحب وسطح األرض جزءاً من اإلشعاع الشمسي إىل الفضاء تقدر هذه االشعة حوايل  
% من  52من األشعة الساقطة، فمعظم الطاقة الشمسية يتم امتصاصها من خالل سطح األرض)

 . 2األشعة( تتحول إىل طاقة حرارية تلعب دوراً مهّماً يف تنظيم درجة حرارة األرض
ف درجة امتصاص أو عكس الطاقة الشمسية على لون سطح األرض وطبيعته؛ حيث  كما تتوق

متتص األسطح داكنة اللون واخلشنة كمية أكرب من اإلشعاع املرئي وحتتفظ هبا داخل الغالف اجلوي،  
بينما تعكس األسطح فاحتة اللون والالمعة أو الناعمة معظم اإلشعاع الساقط عليها خارج الغالف  

 .ر هذه االختالفات على توزيع درجة احلرارة مما يؤثر على التغري املناخي اجلوي، وتؤث
لكن حالة التوازن الطبيعي يف درجات احلرارة داخل كوكب األرض حتدث نتيجة تواجد الغالف  

  والسكن، اجلوزي وتوازن نسبة مركباته هو ما حيافظ على درجة حرارة األرض مما جيعلها صاحلة للحياة  
 كالتايل:   ومتكاملةاحلرار اليت تتعرض هلا األرض تسري يف دورة متوازنة  لذلك إن درجات 

البحار واحمليطات مما يؤدي إىل   .1 يتم امتصاصها بواسطة  تتعرض األرض إىل أشعة الشمس حيث 
 ارتفاع درجة حرارة األرض. 

 نتيجة المتصاص درجة حرارة الشمس تنبعث أشعة محراء من األرض.  .2
األشعة احلمراء فيتم تسرب جزء كبري منه إىل خارج الغالف اجلوي فتنخفض  مث ينعكس جزء من   .3

 درجة حرارة األرض نسبًيا. 

 
 / https://www.thenewhumanitarian.orgمتاح على الرابط التايل:  ،موقع حقوق االنسان املناخي؟،ما هو التغري 1

 / https://mawdoo3.comمتاح على الرابط التايل.  ,٢٠٢١يناير  ١٢ ,موقع موضوع األرض،إسالم الزبون. كيف تؤثر الشمس يف طقس  2
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أكسيد  ،  امليثان   ، أما اجلزء األخر مينع الغالف اجلوي _ الذي يتكون من )اثين أكسيد الكربون .4
 .1احلية حيتفظ بدرجة احلرارة الالزمة حلياة الكائنات  حىتمن تسربه   _ املاء( وخبار   ،النيرتوز 

وحدوث خلل يف هذه    الطبيعي، ابلتايل ديناميكية املناخ حتافظ على درجة حرارة األرض يف املستوى  
 الدورة يؤدي إىل التغري املناخي وارتفاع درجة حرارة األرض. 

 اثنًيا: أسباب التغري املناخي. 
حيُث أدت العوامل البشرية إىل    بشرية،إن ظاهرة التغري املناخي انجتة عن عوامل خارجية وعوامل  

حدوث خلل يف ديناميكية املناخ مما نتج عن ذلك تغري درجة حرارة كوكب األرض مما تسبب يف  
ية  العديد من الظواهر الطبيعية اليت مل نعهدها من قبل فأصبحت مهددة حلياة كافة الكائنات احل

لذا سوف نرصد األسباب الرئيسية للتغري املناخي وكيف أثرت هذه األسباب    األرض، على سطح  
 على ديناميكية املناخ. 

تتضمن عمليات   اليت  البشرية  النشاطات  املناخ  ديناميكية  تغيري  إىل  أدت  اليت  االسباب  أهم  من 
الوقود" املكونة  استهالك  الغازات  تغريات يف  اليت تسببت يف حدوث  وتكون    اجلوي، للغالف  " 

غازات الدفيئة اليت تشمل غاز اثين أكسيد الكربون، وغاز امليثان، وأكسيد النيرتوز، واهلالوكربوانت،  
 تؤدي إىل تغري املناخ.  املفلورة اليت وغريها من الغازات 

ضي  من ضمن أسباب تغري املناخ التلوث الصناعي الواسع النطاق، وإزالة الغاابت والتعدي على األرا 
الزراعية واستبداهلا ابملنشآت، التوسع يف املناطق احلضارية، أيضا زايدة عدد السيارات احلارقة للوقود  

  اجلوي، وتلوث البحار واحمليطات وعدم قدرهتا على عكس الطاقة احلرارية إىل خارج الغالف    النفطي،
 . 2الكربون قد ساهم ذلك يف احلد من القدرة الطبيعية لألرض إلعادة التوازن لدورة 

  (14)كما أن االحتباس احلراري يف ذاته ظاهرة طبيعية حيُث حُيافظ على متوسط درجة احلرارة عند  
, ابلتايل تصبح درجة  درجة مئوية  ((18-درجة مئوية على سطح األرض فبدونه قد ال يتجاوز  

أيًضا ارتفاع درجة حرارة األرض   حرارة األرض غري صاحلة الستمرار احلياة على الكوكب, ابملثل 
" من  "زايدة تركيزات غازات االحتباس احلراري الطبيعييعرض مجيع الكائنات للهالك, من هنا  

ؤدي للتغري املناخي حيث توجد العديد من  
ُ
األسباب اليت أثرت على  أهم أسباب اخللل البيئي امل

تركيزات غازات االحتباس احلراري مما أدت إىل ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض عن املعدل الطبيعي  
ارتفاع درجة حرارة األرض مبعدل   إن  الدولية  التقارير  أغلب  ) (1.5وتشري  أو  درجة مئوية    2)( 
 سباب سببني: سوف يؤثر على حياة العديد من الكائنات والبشر, فمن أهم هذه اال 

 الثورة االقتصادية والصناعية.   .1
منذ القرن التاسع عشر تسبب االنسان تزامناً مع الثورة الصناعية وعصر النهضة ابرتفاع درجة حرارة  

بسبب اإلفراط يف معدالت النشاط البشرى االصطناعي الذي ينتج    مئوية، ( درجة  1.1األرض )
 

 / https://www.eeaa.gov.egمتاح على الرابط التايل:  املناخية،مقدمة عامة عن التغريات  عثمان،صابر حممود  1
 .2011املوئل(، برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )برانمج  ,2011املدن وظاهرة تغري املناخ: توجهات السياسات العامة التقرير العاملي للمستوطنات البشرية لعام  2
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والبرتول الذي يؤدي    الطبيعي،الغاز    الفحم، عنه استخدام كميات كبرية من الوقود األحفوري خاصة  
  .1احلراري إىل االحتباس 

كما صاحب النهضة الصناعية أساليب حياة تستهلك موارد أكثر من أي وقت قد مضى واليت    
يتم توزيع  ملواثت اهلواء يف شكل مواد كيميائية وجسيمات، مبا يف ذلك "الكربون األسود",  تتضمن  

تلوث اهلواء على شكل جسيمات من حمركات الديزل حول العامل، اليت تصل إىل األماكن النائية  
تخلص  خاصة املناطق القطبية فتهبط على اجلليد والثلوج مما جيعل لوهنا غامق قلياًل، مما حيول من ال 

من الطاقة عرب امتصاصها حيُث تسهم يف ظاهرة االحتباس احلراري فرتتفع درجة احلرارة يف املناطق  
القطبية وتنمو النبااتت مما يؤدي إىل مزيد من التعتيم على سطح األرض ابلتايل تفقد املناطق اجلليدية  

امللوثة والنبااتت, مما   الطاقة بفعل اجلسيمات  التخلص من  يساهم يف زايدة درجات  وظيفتها يف 
  .2احلرارة األرض

الثامن   القرن  الصناعي يف منتصف  العصر  بداية  أنه يف  إىل  التقديرات    عشر، ابإلضافة إىل تشري 
اجلوي حوايل   الغالف  الكربون يف  أكسيد  تركيزات اثين  املليون )جزء يف    280كانت  جزًءا يف 

وإذا استمر حرق الوقود   املليون، جزء يف  406، ارتفعت إىل 2018حبلول منتصف عام  .(املليون 
جزًءا يف املليون حبلول منتصف القرن    550فمن املتوقع أن يصل إىل    احلالية،األحفوري ابملعدالت  

 .3عام  300مضاعفة تركيزات اثين أكسيد الكربون يف   أساسي،بشكل    -احلادي والعشرين 
لالنبعاث احلرارى، بسبب كثرة استخدامها للفحم, فانبعااثت    تعد الصني أوىل دول العامل املسببة 

حيُث جتاوزت فيها كل الدول املتقدمة والصناعية:  2019الغازات املسببة لالحتباس احلرارى عام  
كالوالايت املتحدة واالحتاد األورويب ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فهي تساهم بنسبة  

مكافئ    27% انبعااثت  الوالايت  من  يف  تعادل  النسبة  تلك  أن  الكربون, كما  أكسيد  اثين 
وعلى الرغم من أن متوسط الفرد  %6.6 اهلند وهى اثلث دولة ملوثة للكون    يفو    %11املتحدة

بلغ   االنبعااثت  عام    11.1الصيين من  األمريكي  2019طن  املواطن  نصيب  يبلغ  املقابل  ، يف 
د السكان ابلصني لنحو أربعة أضعاف مقارنة ابلوالايت  طن، إال أن ذلك يرجع إىل زايدة عد  17.6
 4. املتحدة

 التحضر واملدن احلضرية:   .2
املدن هي حماور اقتصادية وصناعية ابلتايل تعترب أضخم املسامهني يف تغري املناخ، نتيجة بعض املظاهر  
املصاحبة للعمران من تلوث للهواء أو ظاهرة اجلزر احلرارية اليت تنتج عن احتفاظ االرصفة ابحلرارة  

ىل ارتفاع درجة  على سطح الشوارع ومتنع انعكاسها مرة أخرى خارج الغالف اجلوي مما يؤدي إ

 
1 https://www.wwf.orgAvailable at:  wwf, Impacts of global warming,    
  /https://www.unep.orgمتاح على الرابط التايل:  للبيئة.تلوث اهلواء وتغري املناخ: وجهان لعملة واحدة. برانمج األمم املتحدة  2
3 https://www.ipcc.chAvailable at:   the IPCCIPCC,  –Climate change widespread, rapid, and intensifying   
 /https://www.shorouknews.comمتاح على الرابط التايل:  ،الشروقجريدة  ،العامل؟هل سيدمر  ,االحتباس احلراري. ربيع،عمرو هاشم  4

https://www.wwf.org/
https://www.unep.org/
https://www.ipcc.ch/
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التحتية حتبس وتنتج    األرض، الناجتة من السيارات، واملنشآت الصناعية، والبنية  أيًضا االنبعااثت 
 اإلشعاعات إىل الشوارع.  املباين العالية حتبس اهلواء وتنعكس احلرارة، املزيد من 

ب البيئة فأغلبية  كما أن اخلطر يزداد مع زايدة إنشاء املدن الصناعية والتوسع يف احلضر على حسا
يف املائة من جمموع السكان, سوف    55سكان العامل أصبحوا يعيشون ابلفعل يف املناطق احلضرية:  

%( فيما    (70ترتفع هذه النسبة مع الزايدة السكانية وعدم كفاية األراضي الزراعية وندرة املياه إىل  
دن إىل استضافة )

ُ
مما يزيد من أزمة    2050لول عامباليني( من السكان اإلضافيني حب  3حتتاج امل

التغري املناخي يف ظل العوامل امللوثة واملسببة الرتفاع درجة  احلرارة واملصاحبة لعملية التحضر, حيُث  
دن يف إطالق نسبة تصل إىل  

ُ
من االنبعااثت اإلمجالية لغازات االحتباس احلراري    %70تساهم امل

من   أكثر  أن  العامل، كما  الط  %75يف  املدن,  من جمموع  استهالكها يف  يتم  املتولدة  العاملية  اقة 
 . 1ابإلضافة أن سكان احلضر هم األكثر عرضه وأتثرًا بتغري املناخ 

من هنا يتضح أن االحتباس احلراري وتغري املناخ كان نتيجة السلوك البشري والتطور الصناعي الذي  
، وهو ذوابن اجلليد يف احمليطني  احلراريبرزت مظاهر االحتباس  أدى إىل ارتفاع درجة حرار األرض و 

املتجمدين القطبيني الشمايل واجلنويب، مما أدى وسيؤدى الرتفاع منسوب مياه البحار يف السنوات  
  2050وحبلول عام   العامل،املقبلة وقد بدأت بوادره يف اختفاء الشواطئ يف العديد من املدن حول  

البحار واحمليطات  مما يهدد ابختفاء عدد من الدول    2سم100  يتوقع اخلرباء زايدة منسوب مياه 
 اجلزرية ويهدد حياة العديد من السكان. 

 احملور الثاين: اللجوء البيئي بي الواقع واملأمول. 
يتضح من احملور السابق الوضع املناخي الذي تشهده الكرة األرضية ابإلضافة إىل مزيد من التدهور  

ش االقتصاد العاملي من أجل تعويض اخلسائر اليت شهدها  يف ظل برامج التنمية والصناعة وحماولة إنعا 
العامل يف ظل جائحة كوروان متغافلني عن سوء األوضاع البيئة اليت شهدهتا مناطق عدة واليت هتدد  
استقرار العديد من السكان وتنذر بتشريد اآلالف مما جيعلنا نركز على "اللجوء البيئي", من هنا  

 ية: سوف نركز على احملاور التال
 النظري للجوء البيئي.  اإلطار. 1
 الوضع القانوين لالجئني البيئيني. . 2
 مستقبل عدد الالجئني البيئيني يف ظل التغري املناخي. . 3

 أواًل: اإلطار النظري للجوء البيئي. 
" مما يرتتب  لالجئي البيئيي إن مشكلة اللجوء البيئي تكمن يف عدم وجود تعريف قانوين وفقهي "

فيعزى اللجوء بصفة عامة إىل األسباب    الدولية،عليه غياب املعين واملصطلح من القوانني واملواثيق  
أو    اجلنسية،أو امليول    واملعتقدات،أو بسبب االفكار    عرقي،  ديين،الشخصية والسياسية كاضطهاد  

 
 / https://www.un.orgمتاح على الرابط التايل:  ،املتحدةاألمم  اجلديدة،من مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغريُّ املناخ إىل اخلطة احلضرية  1
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السباب جاءت يف  فهذه ا  ابخلوف، نتيجة عدم قدرة الشخص على العيش يف بلده بسبب شعوره  
 . 1951اتفاقية الالجئني عام 

إثر التغريات املناخية اليت تسببت فيها الدول الصناعية    حياته، كما أن الالجئ البيئي مهدد بفقد  
إال ان مواثيق حقوق االنسان مل يدرج فيها قوانني حلماية    اإلنسان، واملتقدمة املدافعة عن حقوق  

", من هنا سوف نوضح مفهوم اللجوء البيئي من  حق احلياة أول وأهم حقوق االنسان أال وهو "
 واإلجرائي.    االصطالحي، اللغوي، خالل التعريف 

 التعريف اللغوي "اللجوء البيئي": 
 يقسم التعريف إىل جزئيني: 

الالجئ: من الذ بغري    به، جَلََأ وجلأ ِإىل الشيِء واملكان، وجُلُوًء: الذ ِإليه واعتصم  ( من الفعل  اللجوء)
  .1جماعة وطنه ِفرارًا من اضطهاد َأو حرب َأو 

أيًضا ظواهر وعوامل   ، الثقافية« (: وسط: الذي يعيش فيه اإلنسان: »البيئة االجتماعية، البيئة بيئة)
 . 2اإلنسان وقوى خارجية مؤثرة يف 

 التعريف االصطالحي "اللجوء البيئي": 
حيُث ربط    1985إن أول استخدام ملصطلح "اللجوء البيئي" جاء يف تقرير لألمم املتحدة سنة  

احلياة،  القدرة على العيش مبا يؤدي اىل املغادرة بسبب اخلطر الداهم على    وعدم بني اخللل البيئي  
حلناوي حيُث عرف الالجئ البيئي " أبهنم أشخاص أجربوا  من استخدم املفهوم الدكتور عصام ا  أول 

على مغادرة مساكنهم بصفة مؤقته أو دائمة بسبب تدهور متقدم أصاب بيئتهم جراء عوامل طبيعية  
 . 3أو بشرية أدى إىل خلل كبري يف بيئتهم جعلهم ال يشعرون ابالطمئنان على حياهتم" 

بوضوح من هو "الالجئ"    1951كما تعرف املادة األوىل من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  
"إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة، بسبب خوف له ما يربره من التعرض  

و إىل  لالضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو االنتماء إىل طائفة اجتماعية معينة، أ
رأي سياسي، وال يستطيع بسبب ذلك اخلوف أو ال يريد أن يستظل / تستظل حبماية ذلك البلد  

 . 4" أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد

 
  /https://www.almaany.comمتاح على الرابط التايل:  ,املعجم الوسيط, تعريف و معىن اللجوء يف قاموس املعجم الوسيط 1
  /https://www.almaany.comمتاح على الرابط التايل:  ,املعجم الوسيط ,تعريف و معىن البيئي يف قاموس املعجم الوسيط 2
3 Paper No 153 ,January ,2008, p4. new issues in refugee Research,Etienne Piguet , Climate change and forced migration ,   
 .1951,االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 4

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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مبوجب هذه املادة مل يكن يسمح إال لألشخاص الذين أصبحوا الجئني نتيجة األحداث اليت وقعت  
  1976حيت جاءت بروتوكوالت    صفة الالجئ   ، بطلب احلصول على1951يناير    1يف أورواب قبل  

 . 1اليت ألغت احلدود اجلغرافية والزمانية الواردة يف االتفاقية 
 التعريف اإلجرائي "اللجوء البيئي": 

يتسىن    حىت من خالل التعريف االصطالحي ودراسة اللجوء البيئي ميكن وضع عدد من املؤشرات  
 لنا حتديد دقيق لالجئون البيئيون: 

 أن اللجوء عملية مجاعية وليست فردية( لكارثة.   )أيتعرض عدد من االشخاص  .1
 الكارثة هتدد حياة األفراد ابلبقاء والعيش.  .2
 التكيف مع الكارثة. عدم القدرة على التعايش أو  .3
 عدم قدرة الدولة استيعاب الكارثة البيئية لتوفري األمان واحلماية ملواطنيها.  .4

من هنا ميكننا تعريف "اللجوء البيئي" أبنه عملية انتقال عدد من االشخاص خارج حدود وطنهم  
وعدم قدرة دولتهم على استيعاب الكارثة البيئية وتوفري    بيئية،نتيجة تعرض حياهتم للفناء جراء كارثة  

 احلماية هلم". 
 الفرق بي الالجئ البيئي والنازح واملهاجر البيئي:  

اللجوء والنزوح   التماسا    فالالجئونهناك خلط يب  بلد اثن  دولية إىل  هم أشخاص عربوا حدوداً 
حدود دولتهم ويطبق عليهم قانون الدولة  لألمان واحلماية وعدم استطاعتهم الشعور ابلطمأنينة داخل  

إال أهنم    النازحون داخليًا" أما األشخاص "  هلا، اخلاضعني   فقد يكونون قد هربوا ألسباب مماثلة 
ابلتايل اللجوء خارج حدود    األصلية، يبقون يف أراضيهم وبذلك يظلون خاضعني لقوانني دولتهم  

 الدولة أم النزوح داخل الدولة. 
الالجئ البيئي واملهاجر البيئي، "فاملهاجر" هو الذي خيتار مبحض إرادته وبعقالنية  مثة خلط أخر بني  

 مغادرة بلده، أما "الالجئ" فهو مرغم على مغادرة بلده هراب أو خوفا من خطر بيئي مفاجئ. 

 أنواع اللجوء البيئي: 
 قسمني: ميكن تقسيم اللجوء البيئي اىل  

 املؤقت: اللجوء البيئي  . أ
إىل اإلضرار ابملكان املفرتض فيه العيش أو حميطه،    ويؤديالذي حيدث نتيجة كوارث طبيعية مفاجئة  

البيئي   اخلطر  زوال  معينة حلني  ملدة  االضطراري  والنزوح  اهلجرة  إىل  يؤدي  كالزالزل    احلادث،مما 
  .2واألعاصري والفيضاانت  

 
   /https://www.unhcr.orgمتاح على الرابط التايل:   ,املفوضية  السامية لشئون الالجئي ابألمم املتحدة ،اخلاصة بوضع الالجئني 1951ما هي اتفاقية عام  1

  . 2012جامعة الشرق األوسط.  احلقوق،كلية   القانون،قسم  ،ماجستريرسالة   العام،الوضع القانوين لالجئ البيئي يف القانون الدويل  حبيب،نعم محزة عبد الرضا  2

https://www.unhcr.org/
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 الدائم: اللجوء البيئي    . ب
اخلطري والتغري لدرجة عدم القدرة على إصالح الضرر أو العودة اىل املنطقة  ينتج عن التهديد البيئي 

 حمل اإلقامة نتيجة الضرر اجلسيم حيدث ذلك يف احلاالت التالية: 
 غرق اجلزر املأهولة ابلسكان نتيجة ارتفاع منسوب املياه.  .1
 حدوث انفجارات بركانية مستمرة حبيث ال تسمح املنطقة ابلعيش األمن.  .2
 األخطار الناجتة عن املنشآت الصناعية والتنموية مثل بناء السدود.  .3
   .1اإلشعاعية االنفجارات النووية والتسرابت  .4

 الوضع القانوين لالجئي البيئيي. اثنًيا:  
إن الوضع القانوين لالجئني البيئي معقد للغاية خاصة أن أدبيات القانون الدويل واملواثيق الدولية  

اهلجرة أو حقوق االنسان ختلو من حقوق الالجئ البيئي, ابإلضافة إىل خلو   ابملناخ،سواء اخلاصة  
بروتكوالهتا    من حقوق الالجئني البيئيني كما أن    1951االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  

للتعديل مل تشمل الالجئ البيئي, يواجه   الالجئون البيئيون خطر داهم خاصة بفعل تغريات املناخ  
 واالحتباس احلراري. 

" بسبب اتساع  الالجئي البيئيي كما رفضت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني لفظ " 
  العام، ىل ارتباك شديد يف فقهه القانون الدويل  كما أن إضافته سوف تؤدي إ   وضوحه،املفهوم وعدم  

حيث رفض لفظ الالجئ    2008هو ما أكده املفاوض السامي لألمم املتحدة لشئون الالجئني عام  
الالجئني  القانوين حلماية  النظام  تقويض  من  التخوف  نتيجة  من  ،  2البيئي  العديد  توجد  هنا  من 

 الصعوابت اليت حتول دون تقنني أوضاع الالجئني البيئيني أهم هذه الصعوابت: 
 عدم وجود مفهوم واضح وحمدد لالجئني البيئيني. . 1
حيُث يرى البعض أن الالجئني البيئيني    البيئيني،وي لالجئني  تتضارب اآلراء حول الوضع القان.  2

هم الجئون حقيقيون وحيتاجون إىل الرعاية واحلماية ضمن حقوق األنسان نتيجة تعرض حياهتم  
أنه    للخطر، البعض أن توسيع مفهوم الالجئني مدفوع ضمن أغراض سياسية كما  يف حني يرى 

  .3عامة يقوض قضية الالجئني بصفة 
  متزايدة، ختشى الدول الكربى من إضافة الالجئون البيئيون إىل القانون الدويل مما حيملهم أعباء  . 3

" من  ابلنزوحداخل الدولة ويسمى "ابإلضافة إىل اعتبار قضية اللجوء ليس هلا أساس فهي أمر يتم 
  .4ودولية هنا ال جيب أن يتم اخللط بني أمور داخلية  

 
 املرجع السابق ذكره.  1
 . 237: ص 234, ص 2021يونيو20, 2, العدد6اجمللد ،القانونيةجملة الدراسات والبحوث  البيئي،الوضع القانوين لالجئ  خلفة،اندية  محود،صربينة  2
 . 421العدد  واحلياة، جملة األمن  واحللول،الالجئون البيئيون املشكلة  احلافظ،حسين عبد املعز عبد  3

 املرجع السابق ذكره.  4
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هناك حتدايت تواجه الدول بشأن اللجوء بصفة عامة نتيجة املشكالت االجتماعية اليت تؤثر  .  4
على الرتكيبة السكانية فقد تزايدت عدد الالجئون خالل السنوات املاضية بسبب الصراعات يف  

من هنا ال ميكن توسيع    األورويب، األوسط هو ما أحدث مشكالت كبري داخل االحتاد    الشرق
 املفهوم حبيُث يلقي مزيد من األعباء على دول االحتاد األورويب دون غريهم.    

 مستقبل عدد الالجئي البيئيي يف ظل التغري املناخي.اثلثُا:  
امللحة للتصدي للكوارث الطبيعية اليت تنشأ نتيجة ارتفاع  إن تداعيات التغري املناخي أوجدت احلاجة  

درجة حرارة األرض مما يؤدي إىل تعرض املاليني من البشر للموت احملقق أو التشرد, فقد أوضح   
تقرير رئيسي من قبل اهليئة العلمية الرائدة يف العامل لتقييم تغري املناخ، اهليئة احلكومية الدولية املعنية  

حيُث حتذر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  2018 ( يف أكتوبر  IPCCخ )بتغري املنا 
درجة مئوية فوق مستوايت    1.5من أنه من أجل جتنب االحرتار العاملي الكارثي جيب أال نصل إىل  

الصناعي   العصر  قبل  االجيال    - ما  وحياة  حياتنا  على  حرًصا  ذلك  نتجاوز  أال  األقل  على  أو 
درجة مئوية,    2درجة مئوية و    1.5ية, كما يوضح التقرير الفروق اهلائلة بني سيناريوهات  املستقبل

، أكدت فيه اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أنه  2021يف تقرير آخر نُشر يف أغسطس  
ي،  ما مل تكن هناك ختفيضات فورية وسريعة وواسعة النطاق يف انبعااثت غازات االحتباس احلرار 

فإن احلد من ارتفاع مستوى دراجات احلرارة مستحيل مما يؤدي إىل كوارث طبيعية سوف تنهي  
 . 1احلياة على كوكب األرض 

إن التغري املناخي سوف يتسبب يف إحلاق الضرر بعدد كبري من السكان يف مناطق خمتلفة حول  
ري املناخي على السكان يف  لذا سوف نرصد تداعيات التغ  الساحلية،العامل وخاصة البلدان واملدن  

 بعض املناطق الساحلية اليت ميكن رصدها من خالل العناصر التالية: 
 ذوابن اجلليد يف القطبني.  .1
 رتفاع مستوى سطح البحر. ا .2
 املدن واجلزر املهددة ابالختفاء.  .3
 الكوارث الطبيعة الناجتة عن تغري املناخ.  .4
 ذوابن اجلليد يف القطبي.  .1

ابلرغم من اخلطر اجلسيم الذي يشكله ارتفاع درجات احلرارة إال أن هناك تباين يف تلك اآلاثر نتيجة  
فقد تضاعف    اجلنويب، ابلتايل سوف يذوب اجلليد يف احمليط نصف الكرة    احلرارة،اختالف توزيع  

  1992" طن سنواًي بني عامي  مليار   "51فقدان اجلليد يف القطب اجلنويب أربع مرات تقريًبا من  
, ابلتايل شعوب نصف الكرة اجلنويب  2016-2012" طن سنواًي من  مليار   "199إىل    2001و

 
1 https://www.amnesty.orgAmnesty, Available at:  Climate Change,   

https://www.amnesty.org/
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من مّث   النامية،الشعوب  من  نصف الكرة اجلنويب  فأغلب الشعوب    كبري، سوف يتعرضون إىل خطر  
 .1الفقرية أُوىل ضحااي االحتباس احلراري الشعوب 

 . ارتفاع مستوى سطح البحر 
ارتفع مستوى  " حيُث  ارتفاع مستوى سطح البحر من أخطر التداعيات الناجتة عن تغري املناخ " 

, كما يتسارع معدل ارتفاع  1880سم( منذ عام    24-21بوصات إىل )  9-8سطح البحر  من  
ملم( سنواًي خالل معظم القرن العشرين    1.4بوصة )  0.06مستوى سطح البحر فقد تضاعف من  

، وأيًضا سجل مستوى  2020, يف عام  2015-2006ملم( سنواًي من    3.6بوصة )  0.14إىل  
قياسًيا جديًدا   رقًما  البحر  مّث  1993بوصة( فوق مستوايت    3.6ملم )  91.3  – سطح  , من 

املدن الساحلية ففي  يتضح تتضاعف مستوايت ارتفاع سطح البحر مما ينتج عنه هتديد العديد من  
العديد من املواقع على طول اخلط الساحلي للوالايت املتحدة على سبيل املثال أصبح فيضان املد  

عاما اضافة إىل    50أكثر تكرارا مما كان عليه قبل    %900إىل أكثر من    %300العايل اآلن  
 . 2واالسكندرية وغريها من املدن الساحلية  ، وميامي ،شنغهاي  ،احتمالية اختفاء نيويورك 

ظاهرة  يتسبب ارتفاع درجات حرارة سطح البحر يف حدوث أعاصري أكثر شدة وتكثيف أحداث "
ميكن أن يكون لذلك آاثر اجتماعية واقتصادية وصحية  ,  " اليت تسبب اجلفاف والفيضاانتالنينو

إىل   2013طح البحر العاملي منذ عام كما تسارع ارتفاع مستوى س كبرية يف بعض مناطق العامل,
, ابلتايل ال  ، مع استمرار احرتار احمليطات وحتمض احمليطات2021مستوى مرتفع جديد يف عام  

مفر من ختفيض انبعااثت الغازات الدفيئة, وما يزيد الوضع سوًء أن ختفيض االنبعااثت لن يوقف  
بوصة    12ح البحر العاملي مبقدار  زايدة مستوى سطح البحر، فمن املرجح أن يرتفع مستوى سط

 . 21003حبلول عام  2000مرت( فوق مستوايت   0.3)
فتعرض   كيلومرت( من احمليط   100ميالً ) 62يف املائة من سكان العامل على بعد   40يعيش حوايل 

التهديدات للمجتمعات    ،البحار املرتفعة للخطر اجملتمعات الساحلية وهتدد إمدادات املياه اجلوفية 
خطر    أيًضا   ، الساحلية، مما يعرض ماليني األرواح وممتلكات وبنية حتتية مبليارات الدوالرات للخطر

ملاحلة تتسلل إىل إمدادات  تسرب املياه املاحلة ميكن أن يعين ارتفاع مستوى سطح البحر أن املياه ا
مياه الشرب اجلوفية، أو تلوث إمدادات الري، أو تتجاوز احلقول الزراعية املناطق الساحلية املنخفضة  
واملنحدرة معرضة بشكل خاص لتلوث إمدادات املياه العذبة, مما يهدد حياة العديد من السكن يف  

 . 4مسكنهم, وعملهم  
 . املدن واجلزر املهددة ابالختفاء  

 
1 Full report. Gland,Laffoley, D. and Baxter, J.M. (eds.) (2016). Explaining ocean warming: Causes, scale, effects and consequences. 

Switzerland: IUCN. 
2 gov.-climate-. AUGUST 14, 2020 , https://wwwClimate.govREBECCA LINDSEY. Climate Change: Global Sea Level,  
3 gov.-climate-, AUGUST 14, 2020 , https://wwwClimate.govREBECCA LINDSEY. Climate Change: Global Sea Level,  
4 , https://.Scientists org-atehotmapclim-wwwUnion of Concerned Sea Level,  
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الدول اجلزرية الصغرية املنخفضة والبلدان األقل منًوا من بني أكثر الدول تضرراً ابلتغريات املناخية  
خاصة مع ارتفاع مستوى سطح البحر وكثرة الفيضاانت, حيث يعاين سكان  جزر مارشال  ابلفعل  

موجة احلر يف   ابنتظام من الفيضاانت والعواصف املدمرة اليت تدمر منازهلم وسبل عيشهم, كما تعد 
من أشد املوجات اليت تعرض هلا عرب اترخيها، لكن يعد أسوأ آاثر    2021أمريكا الشمالية عام  

درجة    52لالحتباس احلراري كانت يف ابكستان فقد وصلت درجات احلرارة يف جاكوابداد إىل  
ابئي بسبب  وزاد انقطاع التيار الكهر   - أكثر سخونة مما ميكن أن يتحمله جسم اإلنسان    -مئوية  

النظيفة,   املياه  أو  اهلواء  مكيفات  إىل  الوصول  دون  حال  مما  العاملية  الطاقة  حوايل  أزمة  أن  كما 
ومجيعها تنتمي للدول النامية اليت متتد يف العديد من املناطق اجلغرافية مثل   جزيرة مهددة ابلغرق52

البحر الكارييب واحمليط اهلادئ وسواحل إفريقيا واحمليط اهلندي والبحر املتوسط وحبر الصني اجلنويب،  
منتصف   يف  الصادرة  املتحدة  األمم  لنشرة  طبقاً  سكاهنا  تعداد  هبذه    2014ويبلغ  للتعريف 

العامل  حبلول     33يتوقع اخلرباء اختفاء  1مليون نسمة   63 2.اجلزر بسبب    2050مدينة حول 
 التغريات املناخية مما يؤدي إىل تشريد سكان هذه املدن ومن أهم هذه املدن:  

"هولندا" هي عاصمة مملكة هولندا وأكثرها اكتظاظًا ابلسكان يطلق عليهم اسم البلدان    - أمسرتدام
روتردام والهاي على ارتفاع منخفض ومنبسط وقريب من حبر    ام ومدينتاأمسرتد  املنخفضة، تقع

ألف نسمة أحد أهم املراكز املالية يف أورواب، تعترب أمسرتدام   800الشمال يقدر سكاهنا أكثر من 
  .2ابالختفاء إال أهنا مهددة  ابمتياز، مدينة عاملية 

مستوى سطح    -البصرة   الرتفاع  بشكل خاص  معرضة  هبا  احمليطة  واملناطق  فقد    البحر، العراق 
  .3نسمة  مليون 3142449عدد سكان وصل إىل  2021سجلت البصرة يف 

  - تواجه البندقية هتديًدا مزدوًجا: ارتفاع مستوايت البحر واملدينة نفسها تغرق  "إيطاليا"    - البندقية
العاصمة الفينيقية ابلفعل لفيضاانت، من املرجح أن يؤدي تغري   تعرضت  عام، مليمرت كل   2مبقدار 

  .4املناخ إىل زايدة تواتر املد واجلزر العالية اليت تغمرها 
  - فيتنام" من ضمن املناطق األكثر تعرًضا للخطر خاصة يف مناطقها الشرقية  مينه "مدينة هو تشي   •

ولكن يبدو أيًضا أن املدينة ستتعرض لتهديد    بكثافة،ال سيما مستنقعات ثي ثيم املسطحة واملكتظة  
مليون شخص وما يقرب من    31يعيش يف فيتنام اآلن أكثر من  ،  متزايد على طول دلتا هنر ميكونغ 

عيشون على أرض ستكون مهددة بفيضاانت املياه املاحلة مرة واحدة على األقل سنواًي  ربع السكان ي
أن ابنكوك قد تكون    2020وجدت دراسة أجريت عام    ،اهلند  - .كولكاات2050حبلول عام  

 املدينة األكثر تضررًا من االحتباس احلراري على املدى القصري. 

 
 / https://www.alkhaleej.ae, متاح على الرابط التايل: 2014سبتمرب  24, اخلليج ابلغرق،جزيرة مهددة  52اندر نور الدين حممد,  1
2      https://worldpopulationreview.com, World Population ReviewAmsterdam Population 2021,          
 https://hijra.newsمتاح على الرابط التايل:  السكانية،..... الرتتيب العاملي للعراق من حيث الكثافة 2021كم عدد سكان العراق  3
4 . https://www.timeout.comWednesday 10 November 2021 Time Out,Ed Cunningham, 9 cities that could be underwater by 2030,  
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مليون شخص حالًيا مبدينة شنغهاي الصينية، اليت ميكن أن تغمرها   93الصني يعيش    – شنغهاي   •
الفيضان السنوي، وفًقا لبحث أجرته منظمة املناخ املركزية  بسبب متوسط  2050املياه حبلول عام 

 فيتنام  - هاانو  ،العلمية 
يف املائة من املواطنني يف اتيالند حالًيا على أرض ميكن أن    10اتيالندا يعيش أكثر من    –ابنكوك   •

  .20501تغمرها املياه حبلول عام 
الثقايف    – إسكندرية   • الرتاث  اختفاء  أيًضا يف  الفيضاانت  تتسبب  قد  تعد    مستقبال، مصر  حيث 

أكثر من   قبل  تراث حضاري عتيق فقد أسس اإلسكندر األكرب مدينة اإلسكندرية  االسكندرية 
 . 2ابالختفاء ماليني نسمة مهدده    5عام، لكن معظم مناطق املدينة، اليت يبلغ عدد سكاهنا    0200

 الكوارث الطبيعة الناجتة عن تغري املناخ.   .2
لقد شهد القرن احلادي والعشرون العديد من املخاطر املناخية واألحداث املتطرفة املتعلقة ابلطقس,  
مثل العواصف والفيضاانت وحرائق الغاابت اليت شردت العديد من السكان, تسببت األعاصري يف  

  ، بينما أودى إعصار   2019شخص يف عام    1000مالوي وموزمبيق وزميبابوي يف مقتل أكثر من  
, كما أدى اإلجهاد احلراري  2013شخص يف الفلبني يف عام    6300هااين حبياة ما ال يقل عن  

  35عن مقتل    2003وهو من بني أكثر اآلاثر املميتة أسفرت موجة احلر الصيفية يف أورواب عام   
"  منظمة الصحة العامليةألف شخص, فمن املتوقع زايدة أعداد ضحااي تغري املناخ حسب توقعات " 

، بسبب  2050و    2030ألف شخص سنواًي بني عامي    250د يتسبب تغري املناخ يف وفاة  فق
من أكثر   انتشار األمراض املصاحبة لإلجهاد احلراري واجلفاف مثل املالراي وسوء التغذية واإلسهال 
 . 3املناطق املعرضة للجفاف القارة األفريقية خاصة اجلفاف املطول جنوب الصحراء الكربى 

العواصف االستوائية املدمرة  العديد من موجات الطقس السيء فقد اجتاحت    2021شهد عام  
تسببت درجات احلرارة احلارقة يف موجات    , جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ 

حارة قاتلة يف كندا وابكستان وأطلقت حرائق الغاابت يف اليوانن وسيبرياي, تساقطت األمطار على  
ر يف غضون ساعات يف الصني وشهدت أجزاء من أورواب فيضاانت شديدة مثل أملانيا،  مدى أشه 

مما أدى إىل سقوط عشرات الضحااي وخسائر اقتصادية ابملليارات، بينما يف مدغشقر دفع اجلفاف  
املطول والشديد بشكل خاص مليون شخص إىل حافة ما يوصف أبنه أول "جماعة انمجة عن تغري  

مل, كما شهدت مناطق عدة موجات عالية من اجلفاف فقد أدى اجلفاف املطول يف  املناخ" يف العا
املناطق شبه االستوائية يف أمريكا اجلنوبية إىل خفض تدفق أحواض األهنار اهلائلة وأضرت ابلزراعة  

 .4والنقل وإنتاج الطاقة 

 
   https://www.albayan.ae, متاح على الرابط التايل:  2021يونيو  07, البيان اإللكرتوين  الغرق،مدن عاملية معرضة ملخاطر  6 1
 املرجع السابق ذكره.  2
 سابق ذكره. مرجع 3
4  Clare Nullis.  31 October 2021.  World Meteorological Organization.State of Climate in 2021: Extreme events and major impacts. 

https://public.wmo.int/en 

https://www.albayan.ae/
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أماكنهم بسبب  الجئ بيئي اجربوا على التحرك من    مليون 25أن  التقديرات إىل    كما تشري أغلب 
مليون أخرون شردوا بسبب األعاصري والزالزل والرباكني ويتوقع تشرد املاليني   50والتغريات البيئية  

تقريًبا إىل   البيئيني  املناخ واالحتباس احلراري حبيُث يصل عدد الالجئني  مليون    150مع تغريات 
هو ما ينذر بكارثة سوف يتعرض هلا أكثر من ضحااي احلرب    للزايدة،قابلة  2050عام  ألجيء يف  
ابلرغم من سوء التوقعات بشأن احتمالية زايدة عدد الالجئني البيئيني إال أن  ،  وىل والثانية العاملية األ

 الوضع القانوين ال يضمن حقوق الالجئني البيئيني.  
من هنا ميكن أن نشري إىل مدى التهديد العاملي الذي ينشأ عن تغري املاخ وزايدة أعداد الالجئون  

"؛ نتيجة تزايد الصراع على املوارد الطبيعية, وفًقا لتصرحيات  ن العامليلألم البيئيون فهو مبثابة هتديد " 
كبار االقتصاديني يف البنك الدويل "نيكوال شرتون" أبن العامل مهدد بتسجيل هبوطًا يف االقتصاد  

نتيجة كوارث املناخ والنزوح القسري مما يتسبب يف خسارة   %20 :  %5  العاملي يصل ما بني
ابإلضافة  ،  دوالر من الثروة العاملية مما يسبب تراجع حاد يف االقتصاد العاملي  تريليون   8.5حوايل  

 . 1وأزمة الطاقة العاملية ، 19كوفيد إىل تراجع االقتصاد العاملي جراء أزمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسني عبد المعز عبد الحافظ. مرجع سبق ذكره. 1
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 :اخلامتة
العامل  أخريًا إن ظاهرة التغري املناخي ظاهرة هتدد حياة واستقرار قطاعات عريضة من السكان حول  

كما أهنا مهددة للكائنات احلية يف املناطق املتعرضة للكوارث الطبيعية, كما يسبب النشاط الصناعي  
زايدة الغازات الدفيئة اليت تسببت يف زايدة معدالت االحتباس احلراري, إن االحتباس احلراري ظاهرة  

حتباس احلراري يؤدي  طبيعية وضرورية الستمرار احلياة على كوب األرض لكن زايدة معدالت اال
إىل ارتفاع درجة حرارة األرض مما يؤثر على ديناميكية املناخ ودورة الغازات يف الغالف اجلوي, فينتج  
عن التغري املناخي ظواهر طبيعية خطرية وأصبح معدل حدوثها يتضاعف كلما ارتفعت درجة حراة  

القطبني مما يؤدي إىل   اجلليد يف  إىل ذوابن  البحر, وكثرة  االرض, ابإلضافة  زايدة مستوى سطح 
 الفيضاانت اليت هتدد حياة العديد من السكان وتنذر مبؤشرات لزايدة أعدد الالجئني البيئيني. 

على الرغم من اهتمام القانون الدويل بقضية اللجوء السياسي إال أننا نالحظ خلو القوانني واملواثيق  
نتيجة لصعوبة حتديد املفهوم واالعباء االقتصادية اليت يضفها    البيئيني،الدولية من حقوق الالجئني  

كما   السكان،الالجئون البيئيون إال اننا على وشك مواجهة كوارث طبيعية هتدد قطاعات كبرية من  
العاملي   النظام  للمحافظة على    أبكمله، تؤثر على  فمن الضروري وضع مؤشرات وضوابط صارمه 

فاجلميع أصبح يف خطر داهم واحلياة البشرية أصبحت مهددة    ودولًيا، ا  حياة الالجئني البيئيني حمليً 
 سواء األجيال احلالية أو املستقبلية.   

 النتائج:
إن التغري املناخي انتج عن عملية "االحتباس احلراري" هي ظاهرة طبيعية وضرورية لتدفئة كوكب   .1

حيف  الصناعي  النشاط  أن  إال  طبيعي  بشكل  احلياة  واستمرار  من  األرض  انبعاث كميات كبرية  ز 
الغازات الدفيئة مما يؤدي إىل حدوث خلل يف ديناميكية املناخ ومسار الطاقة املنبعثة من الشمس  

 نتيجة حدوث خلل يف العملية البيئية.    البعيد،هو ما يسبب تغريات يف املناخ على املدى 
لغازات اليت حتبس احلرارة واملنبعثة  ا  إطالق البشر هم املسئولون األوائل عن االحتباس احلراري نتيجة    .2

 من الطاقة الالزمة للحياة احلديثة. 
ابلتايل غياب حقوق الالجئني البيئيني على    البيئي،خلو القوانني واملواثيق الدولية من مفهوم اللجوء   .3

 املستوى الدويل. 
 : التوصيات

الالجئني   .1 لتحديد  ومؤشرات  ضوابط  وضع  النازحني    البيئيني، ضرورة  وبني  بينهم  االشتباك  وفك 
 واملهاجرين. 

ضرورة تكاتف النظام العاملي متمثاًل يف "االمم املتحدة" لتحجيم اآلاثر السلبية لتغري املناخي عرب   .2
 وضع سياسات جادة. 
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السياسية يف مجيع أحناء العامل تضمن    صياغة قرارات من قبل منظمة حقوق االنسان ملوجة النظم .3
 محاية سكان املدن املهددة ابالختفاء. 

 ضرورة إجياد بدائل للوقود األحفوري واستبداله ابلطاقة املتجددة النظيفة.  .4
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 : املراجع العربيةاملصادر و 
 : القواني واملواثيق الدولية

 .1951الالجئني,  االتفاقية اخلاصة بوضع  .1

 : الرسائل العلمية
  ماجستري، رسالة    العام،الوضع القانوين لالجئ البيئي يف القانون الدويل    الرضا،حبيب. نعم محزة عبد   .2

 .   2012جامعة الشرق األوسط,  احلقوق،كلية   القانون،قسم 

 : الدورايت العلمية
  ،واالقتصاد جملة كلية السياسة  ",  التغريات املناخية"اإلدارة الدولية لقضية    عبد، الغين. جني أحمد   .3

 . 2019يوليو  الثالث،العدد 
البيئي    ، اندية خلفة ،  محود. صربينة .4 القانوين لالجئ  الدراسات والبحوث  الوضع    ، القانونية جملة 

 . 2021يونيو20. 2. العدد6اجمللد
املعز  .5 عبد  احلافظ. حسين  واحللول,  ،عبد  املشكلة  البيئيون  واحلياةالالجئون  األمن  العدد  جملة   ,

421. 

 : التقارير
الرابط    ، الشروقجريدة    العامل؟، االحتباس احلراري.. هل سيدمر    هاشم،ربيع. عمرو   .11 متاح على 

 https://www.shorouknews.comالتايل:  
متاح على    ،املتحدةاألمم    اجلديدة، من مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغريُّ املناخ إىل اخلطة احلضرية   .12

 . https://www.un.orgالرابط التايل: 
متاح على الرابط    ،للبيئةبرانمج األمم املتحدة    واحدة،ناخ: وجهان لعملة  تلوث اهلواء وتغري امل  .13

 . https://www.unep.orgالتايل:  
لعام   .14 البشرية  للمستوطنات  العاملي  التقرير  العامة  السياسات  توجهات  املناخ:  تغري  وظاهرة  املدن 
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 االستثمار السياسي يف كرة القدم يف املغرب: حماولة للفهم.

Political investment in football in Morocco : 

an attempt to understand 

 يوسف دعي

زهر  ابنابحث يف سلك الدكتوراه قانون دستوري علوم سياسية جامعة 

املغرب –أكادير   
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 امللخص: 

 انطلقحاولنا يف هذا البحث، إجياد أبعاد التداخل بني السياسة والرايضة يف املغرب. إذ 
الرايضة جمال  اعتبارالباحث لدراسة هذا التداخل من فكرة المركزية السلطة مليشيل فوكو، أي 

يف كرة القدم إلعادة  ابستثمارهاللتنافس والصراع، سواء من زاوية السلطة الرمسية اليت تسعى 
إنتاج مشروعيتها، وترسيخ قيمها وأيدولوجيتها السيما يف فرتات الصراع مع املعارضات 
السياسية، ومن جهة أخرى ميكن النظر للجهة املقابلة للمالعب مع  خطاب حركات األلرتاس 

فتح  تعبري عن سلطة مضادة ، وقد أراد الباحث من خالل هذه الرؤية املشتبكة االحتجاجي
حول البعد املتوتر بني جمالني مها الرايضة والسياسة، وأفق دمقرطة  واجتماعينقاش سياسي 

 اجملتمع، وهو ما خصص له حموراً خاصا يف الورقة. 

 السياسي.  االستثمار، املقاومة، االشتباك: السياسة، الرايضة، املفاهيم املفتاحية
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Abstract: 

 This paper attempts to find the dimensions of the overlap between 

politics and sports in Morocco. The researcher set out to study this 

overlap from the idea of the decentralization of power by Michel 

Foucault, that is, considering sport as an area of competition and 

conflict, both from the angle of the official authority that seeks to 

invest in football to reproduce its legitimacy, and to consolidate its 

values and ideology, especially in periods of conflict with political 

opposition, and on the other hand it can be considered The opposite 

side of the stadiums with the speech of the protest ultras movements 

is an expression of a counter-power. Through this intertwined vision, 

the researcher wanted to open a political and social discussion about 

the tense dimension between two fields, namely sports and politics, 

and the horizon of democratizing society, which was devoted to a 

special axis in the paper. 

Key concepts: politics, sports, clashes, resistance, political 

investment. 
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 مقدمة: 

الّتناُفسي داخل اجملتمعات. واليت كانت حمّط اهتمام    االجتماعيتُعد الرايضة أحد أشكال الِفعل  

على مسار التجربة اإلنسانية. لدورها يف التنشئة وبناء الشخصية املتوازنة. فطاملا كانت األحداث  

أيديولوجية وسياسي بدوافع  البدنية مدفوعة  والثقافة  اليت حتتفل ابجلسد  احلضارات  الرايضية  منذ  ة 

. إضافة اىل كوهنا جمااًل للتعبري السياسي يقوم  1القدمية لليوانن، كوهنا تعرب عن مكانة اجملتمع والدول 

للفئة   أو  القرار والقادة،  عرب توظيفها من صناع  فيها على حشد اجلماهري، سواء داخلياً  النجاح 

شكلت   أهنا  الوجود. كما  يف  حقها  عن  املدافعة  أو  اخلارجي  املعارضة  للّتوظيف  سياسية  أداة 

 . 2والديبلوماسية العامة 

القدم إحدى أهم وسائل الدعاية السياسية اليت استخدمت لصرف   كانت الرايضة والسيما كرة 

الشباب يف فرتة األزمات. وهي اخلالصات اليت دافع عنها    اهتماماتوشغل مساحة هامة من    انتباه 

الذي سلط الضوء على هذا   الجتماع الفرنسي جان ماري بروم، رواد املدرسة النقدية، بقيادة عامل ا 

  مبقولة كارل ماكس، واعترب الرايضة أفيوان   استعان اجلزء املهم من العالقة بني الرايضة والسياسة حيث  

جديدا للشعوب، فهي تضع اجلماهري داخل حلظات عابرة من التخدير اجلماعي، وصرف انتباههم  

 .  3اليت ترتكب ضد احلرية والكرامة اإلنسانية  الفظائع عن 

متيل هذه األطروحة إىل تقدمي الفاعلني االجتماعيني والقصد هنا مجهور كرة القدم، كمستهلكني  

ألطروحة اليت أتثرت هبا بعض الدراسات املغربية وإن نسبيا يف تفسري  . وهي ا4نسبياً للثقافة السائدة 

العالقة بني الرايضة والسياسة، أمهها كتاابت منصف اليازغي، إذ يعترب أن الرايضة يف املغرب كانت  

 
1ics, and Alon Tomlison and Christopher young National identity, and global sports events, culture politics, and spectacle in the Olymp 

the football word, State University of New York Press, Albany, 2006, page 2. 
 pong-diplomatie du pingاألمريكي يف الصني يف أشد الفرتات توثراً بني البلدين، إعتربها العديد من املتتبعني بديبلوماسية "البينغ بونغ" ‘’  Pong-Ping، شارك فريق 1971يف أبريل من سنة   2

األوملبية الشتوية املقامة يف كوراي اجلنوبية ك، '' سنلعب البينغ بنوغ ونطوي املاضي من اخلالفات السياسية ''، وقد تكرر نفس املوقف بعد إعالن كوراي الشمالية املشاركة يف العاب ‘’، حني صرح الرئيس األمريكي أندا
  واليت كانت ممهدة لفتح العالقات بني اجلاراتن.

3.29 no.2 ricardo casco, sport ideology and formation of the individual contribution from the critical theory of sport, Psicol. USP vol 
São Paulo May/Aug. 2018, P 179. 

4Richard Giulianotti, Sport A Critical Sociology, Polity Press, Sec Pub 2016, P 102.  



 

118 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

يف املقابل فقد سامهت التحوالت  ،  1الداخلي   واالقتصادي  االجتماعيمبثابة واجهة تلمع رداءة الواقع  

، والذي  2011لسنة    واالجتماعيمروراً ابحلراك السياسي    االستقالليف املغرب منذ    عيةاالجتما

كان من جتلياته، جتديد على مستوى اخلطاب، على مستوى الفاعلني، وعلى مستوى فضاءات  

املشاركة السياسية. فقد ظهرت مالعب كرة القدم، يف السنوات األخرية، كمساحة خصبة للخطاب  

وساح  الرموز  االحتجاجي،  لعرض  نسبياً،  مستقلة  مساحة  األقل  على  أو  السياسية،  للتعبئة  ة 

 .2والشعارات، املناهضة للسياسات احلكومية 

 :اإلشكالية
تنطلق إشكالية هذا املقال من فكرة ظلت حمور تفكريي وأان أحبث يف املوضوع، هل عالقة الرايضة  

جمرد أداة تستخدمها السياسة، أم أن العالقة    ةالرايض ابلسياسة هي عالقة تبعية؟ مبعىن أن تكون  

 ؟  واالستثماربني الرايضة والسياسة هي عالقة متوتر مركبة تقوم على أبعاد متعددة من التوظيف  

قبل اإلجابة عن هذه اإلشكالية، أجد نفسي مضطراً لتحديد وبسط بعض املفاهيم اليت قد تبدوا  

 هبا لتحليل إشكالية املقال.    االستعانةإال أنه مت  للمتلقي بعيدة عن حقل علم السياسة. 

هنل هذا املصطلح من علم االجتماع السياسي لبيري بورديو. والذي    الرأمسال السياسي:االستثمار 

يعد مفهوما مركزايً يف املشروع النظري لبورديو، وهو الذي جيد مشروعية وجوده من علم االقتصاد  

، كاملزارع، واملعامل  لالستهالكت، أي ان كل ثروة ُمعدة لإلنتاج ال الكالسيكي، ويعين تراكم الثروا

.  3واآلالت، واألدوات واملتاجر، خبالف الغداء واملالبس، وأدوات الزينة، فإهنا ال تعد رؤوس أموال 

فهو إذن سلعة دائمة متجددة.  وإن حصر كارل ماكس الرأمسال يف جانبه املادي، واعترب أن الصراع  

ذو صبغة   مادي اترخيي  اجملتمع هو صراع  املادي  اقتصادية الطبقي يف  احليز  بورديو جتاوز  فبيري   .

ال كل أداة/  ليستكشف أبعادا جديدة للمفهوم، يضم شقيه النقدي/ املايل وغري املايل. ويعد الرأمس

هنا   نقصد  ابلتايل  االجتماعي.  التنافس  عملية  يف  تستخدم  تلك    ابالستثماروسيلة  السياسي، 

 
 .270، الصفحة 2016مطبعة النجاح الداربيضاء، ماي  منوذجا،صف اليازغي خمزنة الرايضة كرة القدم من1
2Moroccan Ultras perspective through social media discourse  Mamer Alomar, Political activists or violent fans? Understanding the 

analysis, (2019). Capstone Collection. 3161, P 5. 
 145ص  2021 1زهية دابب قضااي ومفاهيم سوسيولوجيا الرتبية يف فكر بيري بورديو جملـة دفاتر املخرب اجمللد العدد  3
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الرايضة السيما كرة القدم، لبسط سياسة    ابستخدام اإلسرتاتيجيات اليت تقوم من خالهلا السلطة  

 .1ة التابعة التلهية، وإلعادة إنتاج منظومة قيمها ووجودها على حساب ابقي الفئات االجتماعي 

الرايضة: يتفق املؤرخون على أن الرايضة ولدت يف القرن الثامن عشر يف إجنلرتا، يف سياق الثورة  

فيما بعد خالل القرن التاسع عشر إىل ابقي املستعمرات الربيطانية، وإىل    انتشرتمث    ،2الصناعية 

املعىن أحد    الرايضة هبذااجملتمعات الصناعية )أمريكا الشمالية وأورواب( بفعل التبادالت التجاريةـ. إن  

، إىل اللغة الالتينية،  disportأو    desportأكثر أشكال العوملة وضوًحا. يعود مصطلح الرايضة  

الناس عن مشاغلهم  وم التحويل والتغيري، أي حتويل  فقد  ،  3من خالل الرايضة   واهتماماهتمعناها 

استخدمت الرايضة اترخيياً لإلشارة إىل اإلهلاء واملرح، واليزال قاموس الروس العاملي يُعرفها " على  

املالهي والتمارين واملتع البسيطة اليت متتص جزًءا كبريًا من وقت الرجال  أهنا 'جمموعة من

 4األثرايء والعاطلني". 

ابلرايضة من خالل صنفني، النظر للرايضة من خالل املمارسة، ودراسة كل    االهتماموقد مت تقسيم   

ثر املشهد الرايضي،  ما يتعلق هبا يف جانبها التقين، أما اجلانب الذي يهمين يف هذه الورقةـ، هو أ

 والسياسية.  االجتماعية من خالل دراسة أبعادها وأتثرياهتا  

النقاشات الطويلة    اعتبار إن حتديد مفهوم السياسة يثري اجلدل والصعوبة، إىل درجة ميكن    السياسة: 

حول ماهية السياسة هي حبد ذاهتا سياسة. فماذا نقصد ابلسياسة؟ جيب التذكري إبشكالية أساسية  

قبل احلديث عن حتديد مفهوم السياسة. األوىل هي أن السياسة مصطلح "ُمهمل"، فحني أن معظم  

واضيع علمية، فإن قلة  التاريخ ..." ببساطة على أهنا م   االقتصاد الناس يصفون مواضيع" القانون  

يزيد األمر تعقيداً هو التمثل السليب    منهم ينطلق يف احلديث عن السياسة دون تصورات ُمسبقة، وما

للمفهوم، والذي يستحضرون من خالله صوراً للمشاكل والعنف واخلداع. حىت أن بعض املفكرين  

هلذا فصعوبة حتديد مفهوم السياسة  السياسة عملية تنظيم الكراهية.    اعتربأمثال األمريكي هنري أدم،  

 
1ricardo casco, sport ideology and formation of the individual contribution from the critical theory of sport  Ibid P 175.  
2page 6.  je ? tome: 337 Edition 6 2019-Thierry Terret, Histoire du sport, Collection: Que sais  
 .33ص 1996دجنرب   216ة عامل املعرفة عدد أمني اخلويل الرايضة واجملتمع، سلسل 3
4. Thierry Terret, Ibid page 3  
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صباغه ابلعلمية. ابلتايل الشق املهم ابلنسبة  ا مرتكزة ابألساس يف إخراج املفهوم من تداوله اليومي و 

يل يف هذه الورقة، هو دراسة السياسة كمجال، وهنا قد يطرح سؤااًل مشروعا، أي جمال حيدد معىن  

، وهو التعريف الكالسيكي للسياسة الذي مت  السياسة؟ فقد وصفت السياسة كوهنا فن احلكومة 

 تطويره من املعىن األصلي للكلمة  

وتعين دولة املدينة. فالسياسة من خالل هذه الزاوية مرتبطة بشؤون املدينة، أي كل ما تقوم به    ،Polisاليواننية  

للشأن الرايضي هو سياسة.    السلطات العامة يف تدبري شؤون الدولة هو احملدد ملعىن السياسة. أي أن تدبري الدولة

لكن هذا املفهوم ضيق. مما جيعلنا نفكر يف معىن أوسع للسياسة؟ هل هي مرتبطة فقط جمال معني  

ويف كل ركن    االجتماعية أن السياسة تعمل يف مجيع األنشطة    اعتبار )حكومة، برملان، دولة( أم يكن  

لسياسة قد طرحها املفكر أدراين  من أركان الوجود اإلنساين؟ نستعني هنا بفكرة أساسية حول ا

النشاط   السياسة هي لب كل   " أن  العام    االجتماعيليفتوييتش  الرمسي،  الرمسي وغري  اجلماعي، 

 .  1" االجتماعيواخلاص، مبعىن أن السياسة حتدث يف كل مستوى من التفاعل 

 سنحاول حتليل وتفكيك هذه اإلشكالية من خالل أربع حماور أساسية:  

 . االجتماعيعرب الرايضة: الرايضة والتكامل  االجتماعيةالرقابة  •

 كرة القدم يف املغرب: الرايضة اجلماهريية كمنفذ لنخب السلطة.  •

 حركات األلرتاس والتعبريات السياسية يف املدرجات.  •

 ابملغرب؟ اجملال الرايضي وأفق الدميقراطية   •

 . االجتماعيعرب الرايضة: الرايضة والتكامل    االجتماعية الرقابة   .1

، إذ كانت الرايضة فيها  1912مل يعرف الرايضة بشكلها احلديث إال يف ظل سلطات احلماية سنة  

 جمموعات سيدي  مقتصرة على بعض الرايضات الشعبية من قبيل املعابزة، واجلمباز التقليدي عرب 

وغريها من الرايضات التقليدية ذات البعد الديين أو العسكري. وقد بدأت معامل    2أمحد أوموسى 

اللقاء األول بني الرايضة والسياسة حني حرص املستعمر على ترسيخ ثقافته اإلمربايلية عرب الرايضة  

 
1? Copyright  Polity Press 2004 Page 5 . Adrian Leftwich, What is politics  

 .20ص  2018مطبعة ألوان الريف سال  3، كتب يف الرايضة عدد 2012-1912منصف اليازغي، السياسة الرايضية ابملغرب   2



 

121 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

ن أشكال الفرجة والفانتازاي لتسلية  ونزع الرمزية القتالية واحلربية على الفروسية، ليجعل منها شكال م

 الضباط الفرنسيني. 

استخدمت الرايضة كرأمسال سياسي لسلطات احلماية لرتسيخ وجودها يف املغرب، عرب إضعاف  

 . 1الثقافة احمللية وتعويضها ابلثقافة الغربية الفرنسية، السيما املرتبطة ابلثقافة البدنية واحلركية 

، من خالل  1913وعليه، شهد املغرب أول مؤسسة مكلفة بتسيري الرايضة يف عقد احلماية سنة  

أندريو  السابق  العسكري  ترأسها  واليت  بيضاء،  ابلدار  للرايضات  املركزية  مهامها  ،  اللجنة  وتشمل 

السهر على حل املشاكل بني اجلمعيات الرايضية، وإعداد برامج للمنافسات. وقد استغلت سلطات  

حلماية الرايضة كوسيلة لضمان أرضية رايضية للمقيمني الفرنسيني، عرب تطبيق خمتلف السياسيات  ا

املطبقة يف فرنسا. فالعصب املغربية كانت اتبعة للجامعات الفرنسية. أضف اىل ذلك نسخ بعض  

ن تضم ثالثة  اشرتط لألندية أ   كما   ،" القوانني الفرنسية " امليثاق الفرنسي، قانون الرايضة املدرسية...  

 .  2العبني أجانب يف صنف الكبار، ومخس العبني أجانب من بينهم ثالثة فرنسيني يف صنف الشباب 

، وميكن ربط  االستقالل لقد انلت كرة القدم، االهتمام األوفر لدى النظام احلاكم يف املغرب بعد  

يف  الدولة  مفهوم  يف  قطاعا خطراً  واعتبارها  الرايضة،  يف ضبط  السلطة  للتاريخ    هاجس  املغرب، 

والسياسيني   املقاومني  من  فالعديد  والرايضة.  السياسة  بني  متوترة  عالقة  وطد  الذي  السياسي 

الذي خطط الختطاف ويل العهد أنداك  ، املعارضني كانوا رايضيني، أبرزهم حممد بن محو الفاخري

بات الوطنية. والوقوف  كما سهر على تعيني األطر التدريبية للمنتخ احلسن مع الفقيه حممد البصري،

أهم   اخلالفات    االستعدادات على  تطبعها  اليت  اللقاءات  يف  خصوصا  املصريية  املواجهات  قبل 

 .  3السياسية، أمهها اللقاءات بني املغرب واجلزائر 

 
  .21مرجع سابق نفسه ص  1
به الوطنيني. وقاموا يف املقابل بتأسيس فريق كرة القدم مستقل  رفض مؤسسو فريق حسنية أكادير الرضوخ للقانون الفرنسي، الذي يفرض على الفرق احمللية إشراك األجانب ضمن املكتب املسري حىت ال ينفرد   2

النادي فرصة لتبادل الرسائل واألخبار حول املقاومة الوطنية، وكان معظم العيب فريق حسنية أكادير منتمي حلزيب احلركة الوطنية، حزب  ومقاوم لسلطات احلماية من داخل احلقل الرايضي، كان اللقاء بني الوطنيني يف
  12ص على املزيد حسن بورحيم، احلسنية فريق املقاومة  االطالعأكثر من مرة، ميكن  اعتقاهلم، مما كان سبباً يف واالستقاللوحزب الشورى  االستقالل

اة لتجاوز  يف ذهاب تصفيات األلعاب األوملبية مبوسكو، ب مخسة أهداف لواحد، كانت كافية لتحريك ردة فعل ملكية، والذي كانت تراهن على هذه املبار  1979دجنرب  9بعد اخلسارة أمام املنتخب اجلزائري يف   3
وهتيئ    د ترأس امللك جلسة عمل لدراسة أوضاع كرة القدم الوطنية وعني من خالهلا امللك جلنة وطنية مهمتها دراسة املشاكل املتعلقة بكرة القدماحلاجز النفسي الذي نشأ منذ اخلالف السياسي حول قضية الصحراء، وق

 .113الفريق الوطين خلوض املبارايت الدولية. للمزيد من املعطيات راجع كتاب منصف اليازغي، السياسة الرايضية ابملغرب مرجع سابق ص 
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على أتطري واستقطاب الشباب، ومن قدرهتا كمؤسسة ثقافية    أضف إىل ذلك قدرة املشهد الرايضي

على ربط الفرد مبحيطه وتشكيل اهلوية وفكرة اإلمجاع إذ ينقل منصف اليازغي هذا املؤشر، بقوله "  

يف الوقت الذي يفاجأ املغريب قبل أي مناسبة وطنية برجل السلطة حيثه بصيغة األمر أو الرتهيب  

بوابة متجره ـأو شرفة منزله، وهو ما يفعله سواء بشكل تلقائي أو التقاء  على تعليق راية املغرب على  

شر رجل السلطة، وجد نفسه وهو يتابع انتصارات املنتخب الوطين برسم بطولة كأس افريقيا املقامة  

"    1هبذا يف الشوارع..   واالحتفال ، مدفوعا بشراء األعالم واألقمصة الوطنية،  2004بتونس سنة  

ق من هذا املشهد، إلجياد وصل نظري بني ما أعتربه دوركاييم يف تفسريه لألشكال  ميكن أن ننطل 

إعادة  قواي يف  وظيفياً  دوراً  يلعب  الدين  فإن كان  والرايضة،  الدينية،  للحياة  األدوار    األولية  إنتاج 

الفرد    االجتماعية ربط  ميكن  الرايضة  فمن خالل  اجلماعي(  الضمري  املشرتك)  األخالقي  والنظام 

لقدرهتا على حتديد اهلوية، وخلق احلماسة والعاطفة جتاه املشرتك. هبذا   شريته/ دولته،بع

كطوطم مدين."، له قدرة مقدسة على تعزيز اإلمجاع  املعىن ميكن النظر للمنتخب الوطين "  

والوحدة، يف سياقات قد تكون فيه املؤسسات األخرى غري مؤهلة أو قادرة على القيام بتلك الوظيفة.  

 . 2ذا ميكن وصف الرايضة حسب تعبري أحد الباحثني مبثابة دين مدين وهب

، حيث  3إن شعبية كرة القدم، ينبع من قدرهتا على تنشيط احلياة اليومية للمواطنني األكثر اضطهادا 

مُتكنه هذه املساحة من تعزيز أشكال جديدة من التعلق االجتماعي، وهذا قد يعين وإن كانت فيه  

أساسي من خالل عوامل التنشئة االجتماعية    بعض اجملازفة، أن اهلوايت الفردية مل تعد قائمة بشكل

فرد، تؤذي ابلضرورة  الكالسيكية من املدرسة واألسرة والدين، األماكن اجلديد للتواجد االجتماعي لل 

 
 . 218، الصفحة 2006بيضاء ماي ال منصف اليازغي خمزنة الرايضة كرة القدم منوذجا مطبعة النجاح الدار  1

  2 49ص  -2018أكتوبر  6برلني العدد -عبد اإلله فرح، الرايضة والدين، حتليل من منظور سوسيولوجي، جملة العلوم اإلجتماعية، املركز الدميقراطي العريب أملانيا
ياق الثورة واحلرب على العراق، فقد غادر الشباب إىل اجلبهة، واعتقل املعارضون،  ينقل لنا الباحث األنثربولوجي كريستيان برومبغر خالل رحلة قام هبا إىل مشال إيران، حيث احلياة اليومية يف القرى متوترة وصعبة يف س 3 

يف فيلمه : تستمر احلياة، هذا اخلليط يف مشهد خيتلط    A.Kiovostoniاإليراين  نون كرة القدم واحلديث عن ماردوان وبالتيين. وقد صور املخرج  ونقص الطعام األساسي يف خضم هذه املناقشات مل تغفل ااثر ج
 فيه املأساوي والسخرية، لشباب يبحثون وسط األنقاض على حمطة تلفزيونية ملتابعة بث املباراة بني األرجنتني والكامريون

Christian bromberger, alain hayot, Jean- marc mariottini, Le match de football, Ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples, 
et Turin, Edition de la maison des sciences de l’homme, Paris 2012 page 10 . 
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هذا ما جعلها حتظى ابهتمام ورقابة السلطة يف املغرب،  ،  اجتماعي، أي أهنا منتج  1إىل بناء اهلوية 

، يرى يف الرايضة أداة يف توجيه فكر الشباب،  2فقد كان النظام السياسي املغريب يف فرتة احلسن الثاين 

عة بشكل أو ابخر لدائرة السلطة، أو من خالل  سواء عرب اجلمعيات واألندية الرايضية اليت كانت اتب 

يف نقل األيديولوجية الرمسية للشباب    االنفراد الدور الذي تلعبه مصاحل وزارة الشباب والرايضة عرب  

 . 5النسق السياسي املغريب   4وخارج  3من خالل الرايضة يف مواجهة أيديولوجيات القوى املنافسة داخل 

مغرب    ارتبط  عملياً،  يف  الرايضية  األندية  العامة  االستقاللأتسيس  احلرايت  ظهري  إصدار  مع   ،

، حيث خضعت الفرق لضوابط أتسيس اجلمعيات، قبل أن تصدر فيما بعد قوانني أخرى  1958

لتنظيم اشتغال اجلمعيات الرايضية ذات اخلصوصية املختلفة، وهي على التوايل، قانون الرتبية البدنية  

الصا بظهري  والرايضة  والرايضية  1989أكتوبر    29در  البدنية  الرتبية  لقانون  التطبيقي  واملرسوم   ،

للهواة، مث جاءت فيما بعد جمموعة من النصوص القانونية، اليت أراد منها املشرع إضفاء الفرادة على  

املتسمة   ابجلمعيات  السلطة  عالقة  أن  غري  واجلمعوي.  املدين  النشاط  مقابل  يف  الرايضي  اجملال 

حسب تعبري أحد الباحثني، مل تكن األندية الرايضية بعيدة    واالنسالخ لتجاذب ما بني اخلضوع  اب

و 6عنه  فقد    يازات ت مابال التذكري    جيب،  السلطة،  دائرة  من  املقربة  األندية  بعض  عليها  اليت حتصل 

ان  للقسم الوطين الثاين مك  1958أتسس اندي اجليش امللكي ضدا على القانون، بعد دخوله سنة  

فريق احلي الصناعي ابلدار بيضاء، دون املرور من بطوالت العصب والقسم الشريف، وكان املربر يف  

   .7كونه فريق ويل العهد الذي أراد فريقا منوذجيا للفرق الوطنية منافسا للفرق األجنبية 

 
يعترب أن اجملتمعات الناشئة على الرغم من أتثريها مبرحلة ما بعد احلداثة، ليست جديدة متاما، لكنها قدمية   الذي Michael Maffesoliعاصر هذه الفكرة تتقاطع مع أطروحة السوسيولوجي الفرنسي امل 1

التضامن القائم على الدم، ولكنها تعين أشكاال جديدة من التضامن" ومنها   لومتجدرة يف ماقبل احلداثة، وأن هذه القبائل يتم تسهيلها بشكل أكرب بفعل وسائل اإلعالم اجلديدة، على حد قوله "القبيلة ال تعين أشكا
   التايل:على الرابط املختصر  Simon Dawes, Introduction to Michel Maffesoli’s From Society to Tribal cummunitiesالرايضة. للمزيد ميكن اإلطالع على مقال 

http://bit.ly/2XjpF8m 
  .1999و  1961العلوين، ودام حكمه ما بني  ألسرة 22، ملك اململكة املغربية الـ 1999سنة  وتويف 1929احلسن الثاين بن حممد بن يوسف بن احلسن، ولد سنة   2
اء جللب الشباب فإن إبقاءها بدون أتطري من طرف الدولة قد جيعلها ميداان سهل اإلقحام من طرف  شدد احلسن الثاين من أمهية وخطورة فئة الشباب، يقول يف أحد خطاابته: مبا أن الرايضة هي فض 3

 .73األيديولوجيات املعارضة للنظام. منصف اليازغي مرجع سابق ص
خصوصا يف اللقاءات اليت تطبعها اخلالفات السياسية، أمهها اللقاءات مع   سهر امللك الراحل احلسن الثاين على تعيني األطر التدريبية للمنتخبات الوطنية. والوقوف على أهم االستعدادات قبل املواجهات املصريية  4 

  البلد اجلار اجلزائر
 .140رجع سابق ص منصف اليازغي السياسة الرايضية ابملغرب م 5
 , 212الصفحة  سابق مرجع القدممنصف اليازغي خمزنة الرايضة كرة  6

 158مرجع سابق نفسه الصفحة  7

http://bit.ly/2XjpF8m
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  ثمارها استإن طبيعة اجملال الرايضي، خاصة جمال كرة القدم، ذو السمات العاطفية حاول النظام  

كمورد أساسي للضبط والتعبئة. عرب مؤسساته الرتابية ورجال السلطة، كالعمال والبشوات والقواد،  

ويكون هذا التدخل وضبط األندية الرايضية، إما عرب تكوين مجعيات اتبعة للسلطة، أو من خالل  

 املسؤوليات. فأغلب  التحكم يف اجلموع العامة والدفع أبعيان املنطقة التابعني لدائرة املخزن، لتويل

الباشا   بدون رضا  الرائسة  لدفة  يصل  تدع شخصا  "مل  الباحثني  أحد  يقول  أو    و أاألندية  القائد 

 .  1اخلليفة" 

تقلدوا املناصب اإلسرتاتيجية يف هذا القطاع، الذي بقي   من يفتظهر العالقة بني السلطة والرايضة  

لسنوات طويلة حتت قيادة العسكريني أو املقربون من دوائر السلطة، ويُظهر تسيري اجلامعة امللكية  

األندية   يف  السلطة  لتدخل  والواضحة  اجللية  الصورة  العسكريني  طرف  من  ابملغرب  القدم  لكرة 

أجهزة كرة   بقيت  وقد  العسكر  الرايضية.  رجال  من  حمتكرة  امللكية  اجلامعة  رائسة  القدم السيما 

، حني تسلم أخد مقريب دوائر املخزن علي الفاسي الفهري املدير العام  2009والسلطة إىل غاية  

إىل وقتنا الراهن فوزي القجع، وهو أيضا    2013للمكتب الوطين للماء والكهرابء، مث خلفه سنة  

 ، وهو الذي يشغل مدير امليزانية العامة.  أحد رجاالت السلطة يف املغرب 

اجلماهري، وبيع    الحتواء الباحث املغريب، منصف اليازغي أن الرايضة كانت مبثابة أداة معصومة    اعترب

، مل يتم فيها  2األحالم، وضبط حركية الشباب، على الرغم من أن فرتة امللك احلايل حممد السادس 

عهد امللك الراحل احلسن الثاين، إال أن كأس العامل لألندية    الرايضة ابلشكل الذي كان يف   استغالل 

"  واالستقرار ، مناسبة لربط جناح احلدث، وتسويق "صورة احلداثة  2013اليت أقيمت ابملغرب هناية 

خضم   يف  بقيادته،  املنطقة    واالضطراابت   االحتجاجات للمغرب  شهدهتا  اليت  العنيفة  السياسية 

 .3العربية 

 املغرب: الرايضة اجلماهريية كمنفذ لنخب السلطة. كرة القدم يف   .2

 
 ,216الصفحة مرجع سابق نفسه منصف اليازغي  1
 ، وهو امللك الثالث والعشرون للمعرب من أسرة العلويني. 1999، ملك اململكة املغربية منذ عام 1963غشت  21حممد بن احلسن بن حممد ولد يف  2
3-politique-histoire-https://www.cairn.info/revueMahfoud Aamara, Sport and Political Leaders in the Arab World, article sur le lien :  

142.htm-page-2-2014 2020 / 20:45.-08-date de la visite: 23   

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2014-2-page-142.htm
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ارتبطت كرة القدم احلديثة بداية ابحلركة العمالية إابن الثورة الصناعية يف إجنلرتا، فقد شكلت مالعب  

عربها   كرة القدم إحدى الفضاءات اخلاصة للرتفيه واملؤانسة والتضامن لدى الطبقة العاملة، طورت 

كرة القدم، ثقافة تضامنية ملا متثله هذه اللعبة من قيم )احليوية، التفوق،  األندية العمالية من خالل  

التضامن(، فكيف حتولت هذه اللعبة من فضاء لألكثرية، ورايضة مجاهرية شعبية، إىل رايضة تستثمر  

أستاذ التاريخ    François Prigentفيها النخب وتعيد إنتاج نفسها عربها؟ يطرح فرانسوا بريغون  

رين، فكرة حتول الرايضة الشعبية املنشرة يف صفوف احلركة العمالية، إىل رايضة حمتكرة  يف جامعة  

ختار رؤساء الشركات ومالك املصانع االهتمام بتدبري هذه  امن النخب االقتصادية والسياسية، فقد  

القدم، لقد كان هذا مبنطق اإلشراف والسيطرة  العمال بلعب كرة  اللحظة اليت بدأ    الرايضة، منذ 

والرقابة، ويف نفس الوقت شكلت األندية فرصة ألصحاب النفوذ منفذ لغرس قيم األبوية املسحية  

 .  1خارج حدود املعامل واملصانع 

بني األفراد    االعتباريةخاصة، تلعب دور الوساطة    اعتبارية ففي كل جمتمع، تتواجد فئة حتظى مبكانة  

قد تكون مادية، أو معنوية دون ابقي الفئات، وهو    تامتيازا   االعتبارية واحلاكم، متنحها هذه املكانة  

وضع عرب عن نفسه من خالل ثنائيات، اخلاصة يف مقابل العامةـ األقلية يف مواجهة األغلبية، النخبة  

يف مواجهة اجلمهور/ الشعب. وابلرجوع إىل املغرب، حاولت السلطة ضبط النسق السياسي املتوتر،  

ولة بني امللكية واملعارضة، ويف سياق إقليمي ودويل مضطرب،  السيما بعد الصراع حول شكل الد

قامت امللكية إبنتاج خنب متعددة اجملاالت، مليل كفة ميزان القوى لصاحلها يف مواجهة ابقي القوى  

هيمن عليها. فلم تكن كرة القدم بعيدة عن هذا املنطق،  
ُ
املنافسة، وكصمام أمان يف مواجهة الفئات امل

جاوز بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى يف ضبط حركية الشباب ذو املثل  لقدرهتا اليت تت 

من   هامة  مساحة  ابلرايضة ميكن شغل  أنه   " الثاين  احلسن  يقول  الفرتة،  هذه  الثوري يف  واألفق 

اهتمامات الشباب املغريب، الذي ظل مشتتاً يف مرحلة معينة من اتريخ املغرب بني أيديولوجيات  

 .  2" االستقالل متجدد مع القصر، وبني اإلكراهات االجتماعية ملغرب ما بعد دخلت يف صراع  

 
et-france.fr/sport/football/football-https://www.ouest-مع الباحث فرانسوا بريغون، على الرابط التايل:     ouest Franceحوار صحفي أجرته الصحيفة اإللكرتونية 1

492a6d7bf1f6-99e9-11eb-b228-1abbcdc6-decryptees-etroites-relations-de-siecle-un-politique    10:35على الساعة  28/9/2021متت زايرة املوقع . 
 . 64الصفحة  3العدد مطبعة ألوان الريف سال، سلسلة كتب يف الرايضة  2012- 1912منصف اليازغي، السياسة الرايضية ابملغرب 2

https://www.ouest-france.fr/sport/football/football-et-politique-un-siecle-de-relations-etroites-decryptees-1abbcdc6-b228-11eb-99e9-492a6d7bf1f6
https://www.ouest-france.fr/sport/football/football-et-politique-un-siecle-de-relations-etroites-decryptees-1abbcdc6-b228-11eb-99e9-492a6d7bf1f6
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امللكية يف خنبها لولوج إدارة املنظمات الرايضية، كمحاولة إلبعاد األقطاب السياسية   استثمرتفقد 

األخرى املعارضة عن هذا اجملال، فمن خالل دراسة قام هبا الباحث منصف اليازغي، فاملسؤولني  

طية  الرايضيني يف املغرب، ذو األصول الفاسية والرابطية أو املنحدرين من أسر بورجوازية أو أرستقرا

يف املائة، يف مقابل حصرت مهام املدربون واملؤطرون فيما هو تقين وبيداغوجي    70ميثلون حوايل  

. فقد نظم قطاع الرايضة ابملغرب، كسائر القطاعات السياسية، اليت بقيت  1بعيداُ عن املهام القرارية 

أسلفه خلفيات   . ويوضح اجلدولاالستقاللضمن جماالت السيادة، والتدخل املباشر للسلطة منذ  

 .  االستقالل الوزراء املسؤولني عن قطاع الرايضة ابملغرب منذ 

 .2السياسية لوزراء الشبيبة والرايضة  واالنتماءات األصول اجلغرافية 

األصل   املسؤول 

 اجلغرايف 

 السياسي/ احلزيب   االنتماء

 واالستقالل الشورى   فاس بنسوة محد  

 االستقالل  فاس حممد الفاسي

 االستقالل  فاس عبد اجلليل عمر بن  

 بدون  اجلديدة  حسين بن سليمان

 بدون  فاس عبد اهلادي بوطالب

 بدون  فاس امحد ابحنيين

 بدون  اجلديدة  عبد الرمحان اخلطيب

 بدون  اسفي حممد بنهيمة 

 بدون  فاس املهدي بنبوشتة

 بدون  مراكش عمر بوستة 

 بدون  فاس بدر الدين السنوسي 

 بدون  اجلديدة  اجلديديأرسالن  

سيدي   منبري عبد الرمحان الدكايل 

 قاسم

 بدون 
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سيدي   حممد الطاهري اجلوطي 

حجاج 

 خريبكة 

 بدون 

 االستقالل  فاس عبد احلفيظ القادري

أزمور   عبد اللطيف السماليل 

 )جديدة( 

 بدون 

 بدون  مراكش عبد هللا بلقزيز 

 بدون  فاس ادريس العلوي املدغريي

 احلركة الشعبية  بين جتيط امزاينامحد  

الدار   نوال املتوكل 

 ء بيضا

 بدون 

 احلركة الشعبية  الناظور  امحد املوساوي

 بدون  اجلديدة  ادريس جطو 

الدار   نوال املتوكل 

 ء بيضا

 لألحرار التجمع الوطين  

 لألحرار التجمع الوطين   فاس منصف بلخياط 

 احلركة الشعبية  أزرو حممد اوزين 

إميوزار   العنصر أحممد  

 مرموشة 

 احلركة الشعبية 

 احلركة الشعبية  صفرو سكوري حلسن

 احلركة الشعبية  الراشيدية  خالد الربجاوي

 لألحرار التجمع الوطين   تطوان  الطاليب العلمي

 اإلحتاد الدستوري  سطات  احلسن عبيابة 

عثمان الفردوس الثقافة 

 والرايضة

الدار  

 ء بيضا

 الدستوري اإلحتاد  

شكيب بنموسى / التعليم  

 والرايضة

 التجمع الوطين لألحرار  فاس
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إىل اليوم، هم تكنوقراط    االستقاللتشري املعطيات أعاله، أن نصف وزراء الشبيبة والرايضة منذ  

بدون خلفيات حزبية وسياسية، يف املقابل أن أغلب من هلم انتماءات سياسية، هم تكنوقراط مت  

زب  ، كما هو الشأن على سبيل املثال لنوال املتوكل عن حاستوزاهمإدماجهم داخل األحزاب عشية  

، أو لشكيب بنموسى، عن نفس  2007التجمع الوطين لألحرار يف حكومة عباس الفاسي سنة

.  تعكس هذه املعطيات، درجة احلذر اليت حتيط بعملية  2021احلزب يف احلكومة اجلديدة لسنة  

املناصب يف القطاع الرايضي، واألجهزة املرتبطة به، وهي املوجهة يف املقام األول، للشباب،    اختيار 

، ابلتايل كان التخوف أن يكون على  االستقالل الذي تعتربه املؤسسة امللكية رهاان ملغرب ما بعد  

مع    رأس األجهزة الوصية على القطاع، وزراء من خلفيات سياسية حتمل مشاريع جمتمعية تتعارض

 .  االستقاللمشروع امللك، خاصة يف فرتة الصراع بني أحزاب احلركة الوطنية وامللكية بعد 

يف املقابل ال جيوز قياس نفوذ الفرد او وزنه السياسي على أساس املنصب الذي حيتله، فتقلد املنصب  

فقد  كانت له دائما حسب الباحث املغريب منصف اليازغي حمددات مرتبطة ابلقرب من القصر،  

كان التاريخ السياسي املغريب شاهداً على ذلك، تعيني عبد هللا غرنيط مديراً للشبيبة والرايضة جاء  

عالقة الزمالة اليت كانت جتمع بينهما ابملدرسة املولوية، ولكون    إطارأبمر من امللك احلسن الثاين، يف  

لنسبة عبد احلفيظ القادري  عائلة غرنيط عائلة خمزنية خدمت العلويني منذ قرون.  نفس االمر اب

 .  1الذي عني وزيراً للشبيبة والرايضة، وهو زميل سابق للراحل احلسن الثاين يف املدرسة املولوية 

اليت    ت االحتقاانيف جانب متصل، كان تدخل السلطة املباشر يف األندية، غايته ضبط حلظات من  

لدفع ابلفرق املمثلة هلذه املدن للمنافسة  عرفتها بعض مدن املغرب، من خالل إنتاج وسائل التسلية، وا

سنة   املراكشي  الكوكب  لفريق  املديوري  حممد  ترأس  ولعل  األلقاب،  سياق  1984وحصد  يف   ،

مضطرب من اإلضراابت اليت عرفتها املدينة يدفع جبدية هذا الطرح، إذ عمد رئيس األمن الشخصي  

لتشكيل فريق منافس وقوي. كان فريق  نفوذه    استغاللللملك احلسن الثاين حممد املديوري، إىل  

جتربة   يدخل  مغريب  فريق  أول  الفرتة  هذه  يف  من  راالستشهاالكوكب  العديد  مع  التعاقد  عرب   ،

املؤسسات العمومية والشركات الكربى، أمهها الشركة املغربية للمالحة البحرية )كوماانف( واملكتب  
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ت مراكش. وحصد يف هذه الفرتة العديد من  الوطين للربيد واملواصالت، وبريد املغرب وشركة امسن

وأربع كؤوس العرش يف عشر سنوات مث الفوز بكأس اإلحتاد    1991األلقاب أمهها، البطولة الوطنية  

 .   19961اإلفريقي سنة 

على غرار ذلك، أضحت األندية الرايضة منفذا جديدا لألحزاب السياسية ابملغرب، من أجل تعزيز  

على شعبية كرة القدم لدى اجلماهري. تعكس األرقام   ابالعتمادمشروعية زعماءها وتلميع صورهتم، 

ة األوىل،  الوطنية الدرج  االحرتافية، فبمعدل نصف أندية البطولة  االفرتاضعلى أرض الواقع قوة هذا  

هي حتت رائسة فاعل حزيب، ويعد حزيب التجمع الوطين لألحرار وحزب األصالة املعاصرة األكثر  

احلميد   وعبد  احملمدية(،  )شباب  منا  آيت  أشخاص هشام  األندية، ب ست  هذه  لرائسة  متثيالً 

الناصريي   )مولودية وجدة( ابلنسبة لألحرار، وسعيد  )احتاد طنجة(، وحممد هّوار  )الوداد  أبرشان 

الرايضي( ونور الدين البيضي )يوسفية برشيد(، وعبد السالم بلقشور )هنضة الزمامرة( ابلنسبة حلزب  

األصالة واملعاصرة، فيما كل من حزب العدالة والتنمية برائسة )فريق سريع واد زم( والذي يرأسه أمني  

 .  2الذي يرأس )هنضة بركان( حبكيم بن عبد هللا االستقالل نوارة، وحزب 

عن وصول أغلب زعماء األندية للربملان،    2021وقد أسفرت نتائج االنتخابية التشريعية األخرية  

الرايضي حممد   الرجاء  لفريق  الرايضي، والرئيس األسبق  الوداد  فريق  الناصري عن  يتقدمهم سعيد 

مني إىل  بودريقة، وهشام ايت منا رئيس شباب احملمدية. وإن كان احلماس قد دفع البعض من املهت

 وصف هذا ابستعادة املنتخبني ثقة الناخبني عرب الرايضة.   

يبدو أن هذا الطرح يفرتض أن السلطة بوسطائها استخدمت الرايضة، من أجل احلفاظ على النظم  

أو أبخر يف حتويل   بشكل  الرمسية جنحت  األيديولوجية  تكون  قد  القائمة، ابلتأكيد،  االجتماعية 

التلهية، قد نتفق بشكل أو أبخر أن قوة الرايضة كمؤسسة ثقافية، خلقت  الرايضة جملال للتسليع و 

قيم التماسك بني األفراد، السيما يف مبارايت املنتخب الوطين، أو حلظة املواجهة مع االخر، فهي  

تطرح قضية مركزية يف العصر احلديث وهي قضية اهلوية. قد نتفق أيضا أن تكون الرايضة، والسيما  

 
 .245مرجع سابق ص منصف اليازغي   1
  لرايضي.معطيات مت جتميعها من طرف الباحث من خالل مقابالت مت إجراءها مع صحفيني ومهتمني ابلقطاع ا 2



 

130 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

داً سياسيا مهما للنخب واألعيان للتعبئة السيما يف احلمالت االنتخابية، ومع ذلك  كرة القدم مور 

فهذا ال ينكر إمكانية أن يكون جمال الرايضة من اجملاالت املنفلتة، أو السائلة حبسب تعبري ابومان،  

 .1واليت يصعب ضبطها أو استخدامها بشكل أحادي 

اليس عند  املراقبني، خاصة  من  العديد  نظر  الراديكايل يف  النسخة  2ار  القدم هي  ثقافة كرة  فإن   ،

والشوفنية والعنصرية، يف حني أن    لالستهالكاملعاصرة من أفيون الشعوب، وجتسد املالعب معابد  

امللعب قد يكون مكاان لنشر العنصرية، إال أنه يشكل مع ذلك خمتربا سياسيا معقدا، يفسح اجملال  

 تضامن واملقاومة الشعبية. أحياان لظهور الثقافات املضادة وال 

 .حركات األلرتاس والتعبريات السياسية يف املدرجات .3

خصصنا هذا اجلزء من الورقة، لتحليل جانب أخر من العالقة بني الرايضة والسياسية، واملتمثل يف  

التعبريات واألشكال التشجيعية يف املالعب ذات البعد السياسي، وتتيح لنا هذه الزاوية فرصة التفكري  

ماعي، الرمسي  اجل  االجتماعيأدراين ليفتوييتش يف كوهنا لب كل النشاط  يف السياسة كما يصفها  

وغري الرمسي، العام واخلاص. وإن كان السائد بني أوساط اجلماهري، هي فكرة الالتسييس، إبعاد  

من   عالياً  منسواب  األخرية  السنوات  فقد شهدت  الرايضة،  عن  املالعب،    االحتجاج السياسة  يف 

ارات، املناهضة  لعرض الرموز والشع مساحة مستقلة نسبياً،  حتولت على إثرها مدرجات املالعب إىل  

 شكال مراوغاً، حيث ميكن   اختذت ، للسياسات احلكومية

استلهام ما يطلق عليه الباحث األمريكي جيمس سي سكوت ابلسياسة التحتية، أو السياسة اخلفية  

INFRAPOLITICS   ،    وهي جمموعة واسعة من األفعال واإلمياءات واألفكار  اليت ليست

 
انية والقيم واألخالق.. ميكن االطالع  إذابة ومتييع جمموعة متنوعة من الكياانت اليت تستمد بقائها واستمراريتها من ذاهتا بشكل اثبت وهي البىن اإلجتماعيةـ، الروابط اإلنس  سريورة من يعرف ابومان السيولة يف كوهنا     1 

 . 21الصفحة  2016وت  بري  1، احلداثة السائلة، ترمجة حجاج أبو جرب، الشبكة العربية لألحباث والنشر ط ابومان على زجيمونت
. واليت ستقوم إبجناز دراسات للفهم الظاهرة  68مايو  يف سياق سياسي واترخيي انتعشت فيه القراءات النقدية املاركسية بعد أحداث     ? Quel Corpأطلقت حركة النقد الراديكايل للرايضة جملة  1975يف عام    2 

عدد، واليت كانت مسؤولة عن    50سنة وقد نشرت أزيد من    20ستستمر ملدة   ? Quel Corp جملةوالذي سيعطي بعدا ثوراي له.    اإلدارة،البحث، عوض علم اإلجتماع    اجتماعالرايضية، من خالل إقرتاح علم  
للمزيد يرجى اإلطالع    ،البلدانيف موسكو واليت نددت بتواطؤ املنظمات الرايضية والعنف املسلح ضد سكان هذه    1980يف االرجنتني واأللعاب االوملبية لعام    1978 لعام  احلركات اليت ستدعو ملقاطعة كاس العامل 

 على:
 ricardo casco, sport ideology and formation of the individual contribution from the critical theory of sport, Psicol. USP vol.29 no.2 São 

Paulo May/Aug. 2018, P 179.   
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على هذا النحو، فهي تُعرب عن بعض املمارسات اليت يلجأ إليها    تصورهاسياسية مبا يكفي ليتم  

 .  1الطرف الضعيف يف عالقة السلطة للتعبري عن استياءه ورفضه للسيطرة 

هذا املستوى من الورقة، يقف عند البعد املتشابك واملتوتر الذي طرحناه يف التقدمي، وهي تعبري عن  

ن وجود حقل رايضي مستقل، مشتبك مع احلقول األخرى،  أطروحة حتتاج الكثري من التفصيل، ع

السيما مع حقل السياسة، ابلتايل قد تساعدان أشكال التعبري العاطفي )إن صح التعبري( للجماهري  

على األحباث اليت اهتمت بظاهرة التأييد    لالنفتاحيف الوقوف عند هذه الفرضية، وهي فرصة أيضا 

 من مدخل أنثروبولوجي. 

ه  اليت  فقد كان  األحباث  أغلب  وإن كانت  لسنوات،  االجتماعية  العلوم  يف  مهمال  املوضوع  ذا 

دونيغ   إريك  و  إلياس  نوبرت  أجراها  اليت  الرائدة  الدراسات  سيما  ال  به،   Eric اهتمت 

Dunning  Norbert elias    والعنف يف الشغب  منظور  من  الظاهرة  مع  تعاملت  اليت   ،

السياس السياقات  أن  يبدوا  هناية  املدرجات  العامل  عرفها  اليت  السوسيواقتصادية  والتحوالت  ية 

التسعينات كانت كفيلة إبحداث تغيري جوهري يف التعاطي مع املوضوع، مع التطورات التكنولوجيا  

ابخر   أو  بشكل  ساهم  الوطين،  عرب  البصري  السمعي  البث  وإدخال  السوفيايت  اإلحتاد  وسقوط 

ة يف زوااي متعددة، أبرزها األحباث األثنوغرافيا. فقد ساعدت  ابملوضوع والتفكري يف الظاهر  لالهتمام 

 . 2هذه التقنيات اجلديدة للتوصل املؤيدين يف املالعب أكثر وضوحاً وموضوعا مثريا للدراسة والبحث 

يف هناية التسعينات حول أنصار    يعود الفضل لألعمال اليت أجنزها الباحث الفرنسي كريستيان بومغرب

 :    3مارسيليا وتورنيو وانبويل كدراسة أصلية يف حقل أنثروبولوجيا العواطف، واليت هتتم

يدعم   .1 ما  عموما  الشارات،  يرددها،  اليت  الشعارات  العضوية،  تنظيم،  اجلماهري،  حركات  حتليل 

 خصوصية املشهد الرايضي، واملشاركة النشطة للجمهور. 

 
  .218جيمس س سكوت ترمجة ابراهيم العريس وخمايل نوري، املقاومة ابحليلة، كيف يهمس احملكمة من وراء ظهر احلاكم، دار الساقي ص 1

2William .SUPPORTERISME ET ENGAGEMENT POLITIQUE SUR LES  par: GASPARINITHÈSE dirigée  han Irak,ğDa 
RÉ SEAUX SOCIAUX Cyber-ethnographie des supporters de football stambouliotes lors du mouvement protestataire de « Gezi », 

:50.  28/10/2020 9  01729164-ouvertes.fr/tel-https://tel.archives 
3marc mariottini, Le match de football, Ethnologie d’une passion partisane à Marseille,  -Christian bromberger, alain hayot, Jean 

Naples, et Turin, Edition de la maison des sciences de l’homme, Paris 2012. Page 17. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01729164
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املدينة اليت ختلقها هذه العاطفة املشرتكة، املناقشات الالمتناهية يف احلاانت، وحميط    دراسة روابط  .2

هبوية اجملال واملدينة. واليت تُعرب بشكل أو ابخر عن    ارتباطاً امللعب، ابلتايل ميكن دراسة الظاهرة  

 خصوصية هذه احلركات، والطقوس اليت حتيط أبشكال التشجيع واالستعداد لكل مباراة.  

العامل: فقد ولدت  ب أربع أصناف من املؤيدين املنتشرين يف  التمييز بني   حركة تورسيداداية جيب 

Torcida   يف الربازيل وبراس ابفاانBarass Bavana  األربعينيات واخلمسينات من القرن    يف

يف بريطانيا بني شباب الطبقة    اإلجنليزي، الذي ظهر يف سياق ما بني احلربني   اهلوليغانز ،  املاضي

)عرين   'La Fossa dei Leoni' يف إيطاليا مع Ultra العاملة. يف الستينيات، ظهرت حركة

األسد( يف ميالنو. إن كانت حركة االلرتاس هي األصغر بني هؤالء األربعة، إال أهنا األكثر حضوراً  

ييد، يف الثمانينيات، انتشرت يف معظم الدول األوروبية، لتنتشر فيما بعد بفعل أتثريات  يف مشهد التأ

إن ما يتميز هذه احلركة هو التشجيع حبد    ،2005العوملة إىل ابقي دول العامل ومنها املغرب يف سنة  

ففي العديد    ذاته، تتيح لألفراد الذوابن يف اجملموعة، بدون حمددات أيديولوجيا أو سياسية أو طبقية.

املدرجات   لكن كيف حتول  السياسة،  احلياد جتاه  العامل شعار  احلركة عرب  ترفع هذه  احملطات  من 

 والشعارات يف املالعب لشعارات سياسية؟  

أعمال الشغب  . من  لقد عربت املدرجات يف املالعب الرايضية، عن ساحة جديدة للتعبئة السياسية

اليو  املفروضة يف  التقشف  إجراءات  برلكسكوين،    واالحتجاجاتانن،  ضد  يف روما ضد حكومة 

فيما يسمى    ، إىل توغل حركات األلرتاس 2013وأعمال العنف يف ميدان تقسيم إبسطنبول سنة  

، وحتويل اجلماهري يف املغرب للمالعب الرايضية ملنصات للتعبري  2011إعالميا ابلربيع العريب سنة 

. حتول امللعب من  1ورفض السياسات، عرب أانشيد جتاوزت حدود املالعب، لتصبح خطااب سياسياً 

للمؤانسة،   إىل حيز مكاين  للرتفيه،  األلرتاس    والتعبئة   واالستقطابفضاء  أمهها سياق عودة  كان 

، عرب خطاب  االجتماعيالسياسي    االحتجاج مبنسوب عايل من  ،  2018املغربية للمالعب سنة  

شيد ألرتاس النسور  مجاعي وّلد جداًل كبرياً حول مشكالت الشباب يف اجملتمع املتمثل، كان أمهها ن
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Gruppo Aquille  املغريب، وهي    يف الرجاء  فريق  بالدي ظلموين، أحد مجاعات مشجعي 

 . 1مبثابة اجلناح الفين/ املوسيقي جملموعات ألرتاس الفريق 

إذا كانت كرة القدم وسيلة لتحويل احلشود، يف خدمة الدول واألنظمة، والطموحات الشخصية،  

وهي األطروحة اليت دافع عنها التيار النقدي للرايضة مع عامل االجتماع  كما أشران إىل ذلك سلفاً، 

. غري أهنا تظهر على أهنا حجة ضعيفة للغاية ترتد ضد أولئك الذين  2الفرنسي جون ماري بروم 

،  االحتجاجية استخدموها. شكلت األندية واملنافسات يف كثري من األحيان حمفزات قوية للمطالبات  

حيث حفزت الوعي السياسي بدال من ختديره. فإن كان املشهد الرايضي هبذه القوة، فيجب أن  

العواطف اجلماعية الكبرية    ءال شياألثر بشكل كبري،    يكون املرء قادر على قياس  يشري إىل أن 

 دائم.   اسرتضاءتسببت يف  االنتصارات مبناسبة 

تعد كرة القدم صورة منعكسة عن ما جيري يف اجملتمع، من نقاشات سياسية وهوايتية، فكثرية ما  

السياسية اليت تسود أثناء  ارتبطت األندية الرايضية بطبقات إجتماعية وسياسية، نذكر هنا الرمزية  

مبارايت الكالسيكو بني البارصا والرايل، واليت حتاكي إن شئنا حرابً بدون رصاص، بني ورثة فرانكو  

وثوار كااثلونيا، يف جهة أخرى من هذا العامل، تصبح األندية مطية للصراع الطائفي الديين، كالصراع  

لى يف العداء بني فريقني اسكتلنديني السلتيك  والذي جت  16بني الكاثوليك والربوستانت منذ القرن  

 والرينجرز.  

احمللية، حتمل طابعاً   املبارايت  فالعديد من  التجاذب،  املنطق من  عن هذا  بعيداً  املغرب  ومل يكن 

تتجاوز   امللكي،  واجليش  الرايضي،  الرجاء  بني  ايل جتمع  فاملباراة  إنكاره،  يصعب  وثقافيا  سياسيا 

الرايضة، تتصل أب  ثقافية وسياسية حدود  لقوة  3بعاد  امللكي، هو جتسيد  العاصمة اجليش  ففريق   ،

لتحد   طريقة  هي  ومواجهتهم  مالحقتهم  واجليش،  احلكومة  أبناء  ملؤيديهم كوهنم  ويُنظر  اململكة، 

 
1Moroccan Ultras perspective through social media discourse  olent fans? Understanding theMamer Alomar, Political activists or vi 

analysis, Ibid, P 6. 
2Marie Brohm, Théorie critique du sport. Essais sur une diversion politique, -Guy Burgel, Jean 

https://doi.org/10.4000/lectures.25541   :44. 12/3/2021  16  
3.:12 visite 15/06/2020  22 https://books.openedition.org/cjb/1021?lang=enAbderahim Bourkia des supporters dans la ville,   

https://doi.org/10.4000/lectures.25541
https://books.openedition.org/cjb/1021?lang=en
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السياسة الرمسية، فإن كانت العاصمة غري حمبوبة من طرف مجاهري الرجاء، فالدار بيضاء جتسد يف  

االجتماعية. فهذا التالقي بني    االضطراابت ومصدر    االستغالل نة الوحشية، مدينة  املقابل تلك املدي

السياسة بكل مدلوالهتا الثقافية واهلويتاتية مع الرايضة، داخل األندية الرايضية، وأتثريها املتبادل مع  

بل ميكن   السياسة،  ليست هلا رؤية حقيقية واضحة يف  حركية اجملتمع. وإن كانت هذه احلركات 

راء وتقييم التوترات  وصفها ابلتعبري عن حالة من الغضب، يف مساحة حرة نسبياً، للتعبري عن اآل

االجتماعية واإلحباطات. إن ثقافة كرة القدم وظاهرة األلرتاس، اليت تتطور ابستمرار، هي تعبري عن  

ني صناعة الرتفيه  والثقايف للمدينة، إهنا نتاج لسريورة من التوتر ب  االجتماعيجزء مهم من التاريخ  

 العدائي من قبل شباب املدن.  االستهالك وإعادة 

يف جانب اخر جيب الرتكيز على أمهية الفضاء يف تشكيل اهلوايت اجلماعية، السيما عند دراسة  

، فإن كانت السياقات السلطوية أدت إىل تقليص مساحات التعبري الرمسية، واقصاء  حركات األلرتاس 

العامة، قد تكون املالعب، كفضاء حتاول السلطة   فيه خللق سياسة    االستثمار الشباب يف احلياة 

جتاه السلطة،    احتجاجي التلهية، إىل جعله من منظور هذه احلركات فرصة للمقاومة، وإنتاج خطاب  

من أن العديد من املنتمني هلذه احلركات ينفي أن تكون هذه احلركات جزءا من احلقل    على الرغم 

السياسي، يف الواقع هم يربطون كلمة "سياسي' بفكرة السياسة احلزبية، هبذا يفسرون أفعاهلم بكوهنا  

ثيل  والذي يعترب أن هوايت املتمردين مت  1غري سياسية. هذه الفكرة تنهل من أطروحة برونيك ماراثن 

 .   2أن تكون موجودة خلف الكواليس، سياسات خاصة، أو ما نسميه ابملواجهة/ املقاومة اخلفية 

احلايل مع فرض حالة الطوارئ الصحية، وإغالق الفضاءات الرايضية،    االجتماعيمن الواقع    وانطالقا

تعبري أصف  لفن احلضور حسب  بديلة  إجياد مساحات وطرق  األلرتاس على    أجربت جمموعات 

احلرمان   عن  وللتعبري  االجتماعي  االجتماعيبيات،  التواصل  ووسائل  الرقمي  الفضاء  وقد كان   ،

  استخدمت جتاه السياسة الرمسية. كما    احتجاجي مساحة أخرى لتنامي خطاب األلرتاس، كخطاب  

 
1.:12 visite 15/06/2020  22 https://books.openedition.org/cjb/1021?lang=enAbderahim Bourkia des supporters dans la ville,   
2  ce que résister ? Usages et enjeux d’une catégorie d’analyse -Angel Calderon, Valérie Cohen (dir.), Qu’est-Lilian Mathieu, José

43.: 05/11/2021 9  https://doi.org/10.4000/lectures.16827sociologique  

https://books.openedition.org/cjb/1021?lang=en
https://doi.org/10.4000/lectures.16827
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، وميكن النظر  Graffitiهذه احلركات اجلدران لتمرير رسائلها وإثبات وجودها يف املدينة، عرب فن  

 إىل هذه االسرتاتيجيات اجلديدة، حماولة لتوسيع اجملال العام. 

العامل، يف أتطري   األخرية عرب  السنوات  األلرتاس يف  لعبت حركات  والتصدي  االحتجاجات لقد   ،

الباحثة املصرية سوزان    لالشتباكات واملواجهات مع قوات األمن، حيث ساعدوا على حد تعبري 

، فقد قادت جتربتهم يف  2011يف سياق    االحتجاجية جربيل، يف إزالة جدار اخلوف لدى احلركات  

معارك الشوارع وروحهم املتمردة، واستخدامهم املتكرر للعنف، يف مقاومة عنف الدولة يف الشارع،  

الرتكي. قد    ışçarالتابعة أللرتاس    1tip şBeleألرتاس أهالوي يف مصر، وحركة  السيما مع  

نطرح سؤال جدايً حول أفق السياسي هلذه احلركات/ احلراك يف املدرجات، وعالقته ابلدميقراطية،  

وسنحاول طرح جمموعة من الفرضيات كمقدمة لألحباث املستقبلية يف احملور األخري والذي يصب  

 نب. يف هذا اجلا

 اجملال الرايضي وأفق الدميقراطية ابملغرب؟  .4

فمن خالل النظر إىل القواعد اليت نظمت   أصل كل من الدميقراطية والرايضة إىل اتريخ اليوانن،  يرجع

كل من الدميقراطية والرايضة يف اليوانن القدمية، ميكننا أن نفهم بشكل أفضل العالقة املتبادلة احملتملة  

بينهما. تستند الدميقراطية والرايضة بشكل أساسي إىل عملية املواجهة، والتقابل بني الطرفني واليت  

لعدة مبادئ مشرت  كة وقواعد حمددة. تضبطها قيم املساواة والعدالة واحلرية. وتعين أن  متارس وفًقا 

مجيع الرايضيني لديهم القدرات والقوة املطلوبة للفوز يف مسابقة معينة. إذا قمنا برتمجة هذا املفهوم  

إىل مصطلحات دميقراطية، فهذا يعين أن مجيع املواطنني جيب أن حيصلوا على نفس الفرص ليكونوا  

 .2ى املشاركة يف احلياة العامة قادرين عل

مفهوم   األلعاب  هذه  جسدت  فقد  التارخيية،  اليوانن  يف  الرايضية  املنافسات  إىل  وابلرجوع 

isonomíaويعين هذا املفهوم أن مجيع املشاركني ،  ، وهو أهم مسامهة يف الدميقراطية والرايضة

 
ضد السياسات املتعلقة ابلصناعة الرايضية، للمزيد يرجى قراءة    اجتماعيةـ هي حركة  2010هذه احلركة اليت نشأت من رحم الرتاس فريق بشيكتاش سنة    اعتبارإىل     Gorke Tunelيذهب الباحث الرتكي     1 

Göمقال:   kçe Tuncel, QUAND LE SUPPORTERISME ET LA POLITIQUE S’IMBRIQUENT, Les groupes de supporters Beleştepe 
:43.  le 23/10/2021 13   https://doi.org/10.4000/ejts.5737ı  şet Ç ar 

2al challenges in contemporary society, Francisco Javier Ló pez Frías, Sport and democracy: Philosophical trends and education 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036902007    12/11/2021  22:43.  

https://doi.org/10.4000/ejts.5737
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036902007
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بني الرايضيني هي جعلهم    isonomíaوكانت الطريقة التصورية ل    ،متساوون أمام القواعد/القانون 

يتنافسون عراة. فهي تُعرب عن إزالة كل أنواع الفروق اإلجتماعية والسياسية. وابلتايل مل يكن يهم إن  

زعم بعض املؤرخني أن الفائز األول يف األلعاب كان طاهياً. طاملا كان    كان الرايضي غنًيا أم فقريًا.

أوملبيا، كانوا خي يقيمون يف  إىل مفردات  الرايضيون  أيًضا  املبدأ  ينتمي هذا  القواعد.  لنفس  ضعون 

 .1الدميقراطية ويشري إىل املساواة يف الوصول واحلق يف املشاركة يف املسابقة 

احلديثة،    بيري دي كوبراتن  استلهموقد   األلعاب  الروح يف  احلديثة هذه  األوملبية  األلعاب  مؤسس 

الرايضة احلديثة كأداة لتعزيز املساواة واحلرية. وحبسبه فإن الرايضة منوذج مثايل للمجتمعات  مستخدما  

النظيف،   اللعب  الرايضة  قيم  القواعد، ملأسسة روح    احرتام الدميقراطية، ومن انحية أخرى بفضل 

 . االجتماعي لالستقرار يف اجملتمعات احلديثة. لقد أراد من الرايضة أن تكون عامل الدميقراطية  

على الرغم من الصلة التارخيية واملنشأ بني الرايضة والدميقراطية، اال انه قد تكون جمازفة منهجية حني  

نت  حناول البحث عن صلة وصل بني الدميقراطية والرايضة السيما يف السياقات السلطوية، فإن كا 

الرايضة، قد جسدت على مر التاريخ يف صورهتا النقية، فضاء مميز تشكل فيه اخليال الدميقراطي من  

املساواة وتكافؤ الفرص، وأحد الفضاءات املستقلة واحلرة نسبياً، فهذا ال يعين اال ينال هذا الرابط  

ش حول األفق الدميوقراطي  بعضا من سهام النقد. سنحاول يف هذا احملور اخلتامي هلذه الورقة، فتح نقا

 للفضاء الرايضي ابملغرب.  

ابملغرب، وقد استخدمت كمؤسسة    االستعماريةبدأت الرايضة كما أشران سلفاً مع قدوم السلطات  

املقابل كمساحة جديدة   استخدمت يف  أهنا  غري  املغريب،  اجملتمع  الفرنسية يف  القيم  لغرس  ثقافية 

رايضي كيف استخدم الوطنيني املغاربة كرة القدم لرفض القانون  ، حيكي التاريخ ال االستعمارملقاومة 

تسرب هنج    االستقالل بعد    ، ابالستقاللللمطالبة    أكرب الفرنسي املنظم للحقل الرايضي، ويف أفق  

الرايضة، ابتباعه ملمارسات غري دميقراطية، سواء من حيث   العامة جملال  للحياة  املخزن يف تدبريه 

السياسة التفضيلية لبعض األندية احملسوبة على دوائر السلطة، أو من خالل التحكم يف األندية عرب  

  22ة، خاصة مع املادة  فرض شخصيات وخنب بعينها خالل اجلموع العامة. أو من الناحية القانوني

 
1FríasFrancisco Javier Ló pez   . Ibid 
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من الدساتري    19والذي حيمل يف طياته رمزية سلطوية شبيهة ابلفصل  1من قانون الرتبية البدنية،  

اليت تعاقب عليها النظام السياسي، فهي مادة فضفاضة واليت تتيح لإلدارة أـي السلطة الوصية على  

ط الرايضي، وتعيني جلنة مؤقتة  القطاع، حل إدارة اجلامعات حني يصبح سري عملها مضرا ابلنشا

للتدبري يف حني عقد مجع عام يف أجل السنة" واملالحظ من خالل هذه املادة، أن املشرع فتح  

مساحة من التأويل المتناهية لتفسري األنشطة املضرة للمحال الرايضي،  من جهة أخرى أثبتت  

 ألكثر من سنة.    رتواستم التجربة أن اللجان املؤقتة قد جتاوزت حىت القانون نفسه، 

فإن كان اجملال الرايضي يف املغرب، مرآة للسياسة، صورهتا السلطوية، وهي الفكرة اليت كانت منتشرة  

  اعتبارهاللرايضة، على    واالجتماعيةخالل الستينات من القرن املاضي، لتفسري األبعاد السياسية  

كن أن حتظى هبامش مؤسس لعمليات  شاشات لألنظمة السلطوية، غري أن هذا ال يعين أن الرايضة مي

الثمانينات    ةي طقرا ميالد إثبات قدرة    استطاعتيف اجملتمعات، ففي سياق ذكوري يف  نوال املتوكل 

املساواة، من خالل فوزها مبيدالية ذهبية يف   فتح سبل  امرأة مسلمة    داألوملبيا الرايضة على  كأول 

العام، فقد ساهم  وافريقية. قد يكون املشهد الرايضي أيضا مسامها يف ف النقاش حول الشأن  تح 

ومساءلة   السياسية،  القضااي  من  ابلعديد  العام  الرأي  تذكري  من  املغرب  يف  املالعب  املدرجات 

السياسات العمومية، يف حلظة مل تستطع املؤسسات السياسية واملدنية القيام هبذا الدور. قد تكون  

ن، إال أهنا كما يصفها فالسفة الرايضة البلجيكيني  الرايضة بكل جتلياهتا ممارسة اتفهة لدى الكثريي

 . 2اين تولنر وبول سكوتسمانز على أهنا 'أهم املوضوعات التافهة يف العامل"

 

 

 

 

 
  .املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة 30-09بتنفيذ القانون رقم  (2010أغسطس  24) 1431من رمضان  13صادر يف  1-10- 150ظهري شريف رقم 1

2Francisco Javier Ló pez Frías  ibid .  
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 امتة:اخل                      

حاولت هذه الورقة دراسة عالقة الرايضة ابلسياسة، من زوااي متعددة، اهلدف من ذلك فتح جمال  

أوسع لنقاش متعدد التخصصات، يصل بني السياسة الرمسية املشار إليها يف العمليات الرمسية اليت  

جمتمعيا  تقوم هبا السلطة، للتدخل يف ضبط وتنظيم اجملال الرايضي، وقد خيفي هذا التنظيم رهاان  

الرايضة كمؤسسة ثقافية، السيما الرايضات الشعبية ككرة القدم يف ربط األفراد    استثمار يكمن يف  

ثقافيا وقيما ابلدولة وروح اجلماعة السياسية. وهي األطروحة اليت دافعت عنها املدرسة الوظيفية يف  

سة من األسفل( والذي  الرايضة، من جانب أخر دراسة الرايضة من زاوية السياسة التحتية )السيا

عربت عنه الورقة ابالشتباك يف املدرجات، وهو وصف جمازي نريد من خالله نقل صورة متوترة بني  

الرايضة والسياسة كمجالني مستقلني وهي فرضية حتتاج للمزيد من البحث والتفصيل. البعد األخري  

ايضي مسامها يف دمقرطة  من هذه الورقة، هو عبارة عن مشروع، كيف ميكن أن يكون الفضاء الر 

اجملتمع، من خالل استلهام اتريخ الرايضة وقيمها الداعمة هلذا الطرح، وهي أيضا نقطة حتتاج ألحباث  

 . االجتماعية أخرى، عابرة للتخصصات يف العلوم 
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 امللخص:
يشرتط لقيام املسؤولية املدنية التقصريية توافر أركاهنا أو عناصرها املتمثلة ابخلطأ، والضرر، والعالقة السببية، 

يسري عليها قانون الدولة  لرتتيب املسؤولية التقصريية اليتوأنه ال ميكن االعتداد ابخلطأ وحده دون الضرر 
فيما لو كانت عناصر الواقعة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام. وعليه، فال صعوبة )القانون احمللي( 

القانونية املنشئة لاللتزام قد وقعت يف مكان واحد ضمن إقليم الدولة، ولكن الصعوبة تثور عندما تتوزع 
عناصر املكّونة للمسؤولية التقصريية يف إقليم أكثر من دولة، أو قد تقع يف مكان ال خيضع لسيادة وقوانني ال

دولة معينة كأعايل البحار والفضاء. لذلك فأن مفهوم القانون احمللي يثري بعض الصعوابت املتعلقة يف 
قانون حمل وقوع الفعل الضار أم قانون  وعلى ذلك، يعدُّ القانون احمللي سواًء أكان ،تفسريه، أو يف تطبيقه

حمل حتقق الضرر واجب التطبيق على املسؤولية التقصريية، سواًء من حيث حتقق عناصرها أو أركاهنا، أم 
من حيث تطبيقه على آاثرها املتمثلة بدعوى املسؤولية من حيث )أطرافها، وإثباهتا، وتقادمها(، وابلتعويض 
 من حيث )انواعه، وتقديره(. 

 مشكالت، القانون احمللي، املسؤولية التقصريية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
In order to establish delictual civil responsibility, its elements must 
be present, as a fault, damage and causation, so it is not possible to 
take the fault without damage to arrange delictual civil 
responsibility that applies to the law of the state (local law) in which 
the incident creating the obligation occurred. therefor is no 
difficulty if the elements of the incident giving rise to the obligation 
occurred in one place within the territory of the State, But the 
difficulty is when the components of delictual civil responsibility 
are dispersed in the territory of more than one country, or it occurs 
in a place that is not subject to the sovereignty and laws of a 
particular country, such as the high seas and high Atmosphere. 
Therefore, the concept of local law raises some difficulties related 
to its interpretation, or its application, and Local law (lex locus), 
whether it is the law of the place of the fault (lex loci delicti comissi) 
or the law of the place of the  
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damage (lex injuriae), is applicable on delictual civil 
responsibility, in terms of the realization of its elements,  
or in terms of its applicable to its effects represented by 
liability suit (parties, proof, and Limitations), and 
compensation (types, and estimation). 
Key words: Problems, Local Law, Delictual Responsibility. 
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 دمة: مق
إنَّ البحث يف نطاق املسؤولية املدنية التقصريية وحتديداً يف إطار تنازع القوانني من حيث املكان،   

القانون احمللي   إشارة خاصة جملال تطبيق  التقصريية  علىويف  أْن    املسؤولية  املمكن  أنَّه من  سنجد 
جهة أطرافها أو من جهة    تتضمن العالقات والروابط القانونية داخل الدولة عنصراً أجنبياً، سواًء من

مكاهنا أو جماهلا، أو من جهة سببها، لذلك ال تُعدُّ مثل هذه العالقات والروابط وطنية خالصة متاماً،  
القوانني من حيث املكان، كوهنا   تنازع  كوهنا مشوبة بعنصر أجنيب، األمر الذي قد يثري مشكلة 

 مشكلة تتنازع فيها قوانني دول يف فروع القانون اخلاص. 
املدنية العربية والغربية أو تلك اليت نظمت قواعد القانون الدويل اخلاص يف    التقنياتإذ أنَّ أغلب   

املدنية، عادًة ما تشتمل على قواعد إسناد مفادها أنَّ االلتزامات غري    التقنيات قوانني مستقلة عن  
التعاقدية الناشئة عن العمل غري املشروع الذي ترتتب عليه املسؤولية املدنية التقصريية ختضع لقانون  
  الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام، فضالً عن تطبيق القانون من حيث آاثر املسؤولية، 
ما مل يكن هنالك مانع يف القانون األجنيب املختص، أو صعوابت تتعلق ابلفعل الضار أو الضرر  

 عندما يقع خارج نطاق السيادة الوطنية للدولة. 

 مشكلة البحث: 
كثرياً ما يصعب حتديد القانون الواجب التطبيق، وكذلك حتديد احملكمة املختصة بنظر النزاعات     

املشروعة عند انتهاك حق االنسان يف خصوصياته أو اإلساءة اليه، فضالً    املرتتبة عن االعمال غري
عن الصعوابت املتعلقة بتحديد املقصود ابلقانون احمللي أو قانون حمل وقوع الفعل الضار سواًء من  
انحية تفسريه أو من انحية تطبيقه إذا ما وقع اخلطأ أو الفعل الضار يف دولة وحتقق الضرر يف دولة  

و عند تفرق العناصر املكونة للمسؤولية التقصريية يف أكثر من دولة، كما قد تنشأ صعوبة  أخرى أ
أخرى تتمثل يف أن اخلطأ أو الضرر قد ال يقعان يف إقليم الدولة أو يف مكان خيضع لسيادة وقوانني  

بحار وأعايل  دولة معينة وإمنا يف مناطق تقع خارج نطاق السيادة أو الوالية الوطنية للدولة كأعايل ال 
 الفضاء. 

 أمهية البحث: 
ابتداًء ال بدَّ من اإلشارة إىل أمهية تطبيق نظام املسؤولية التقصريية من حيث املكان )القانون احمللي(   

املدنية أو الواردة يف قوانني الدويل اخلاص على السواء، ولذا يقتضي البحث حتديد    التقنياتالوارد يف  
املقصود ابلقانون احمللي أو القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار، من حيث أساسه وأتصيله،  

أي أساس    اىل أنَّ أمهية حتديد القانون احمللي اعتداداً ابخلطأ أو الضرر أو على  ابإلضافة والغاية منه،  
آخر سيكون أساساً لتحديد املسؤولية التقصريية عندما تتفرق عناصر الواقعة املنشئة لاللتزام يف اقليم  

 أكثر من دولة، أو عندما تتعاقب األفعال أو األضرار أو حتققها يف أكثر من دولة. 

 املنهج املعتمد: 
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التحليل والتأصيل الفكري ملفهوم القانون  سننهج يف حبثنا منهجاً وصفياً حتليلياً مقارانً قائماً على  
 احمللي. 

 خطة البحث: 
عوابت دور كبري يف توجيه نطاق حبثنا يف مشكالت تطبيق القانون احمللي يف نظام املسؤولية  صإنَّ لل 

التقصريية )دراسة يف القانون املدين العراقي واملقارن( من حيث ماهيته وأتصيله، ومشكالت إعمال  
 واحللول اليت اندى هبا الفقه والقضاء وذلك يف مبحثني وعلى النحو اآليت: القانون احمللي  

 مفهوم القانون احمللي يف نظام املسؤولية التقصريية.   -املبحث األول  
 املسؤولية املدنية التقصريية بوجه عام.  - املطلب األول 
 أتصيل مفهوم القانون احمللي وأساسه القانوين.   -املطلب الثاين  

 مشكالت إعمال القانون احمللي واحللول الفقهية والقضائية املقرتحة.  - ثاين املبحث ال
 مشكالت إعمال القانون احمللي.  - املطلب األول 
 احللول الفقهية والقضائية املقرتحة.   -املطلب الثاين  

 مفهوم القانون احمللي يف نظام املسؤولية التقصريية :  املبحث األول
وذلك يف مطلبني، أوهلما  مفهوم القانون احمللي يف نظام املسؤولية التقصريية  سنتناول يف هذا املبحث   

  أتصيل مفهوم القانون احمللي وأساسه القانوين ، واثنيهما يف  املسؤولية املدنية التقصريية بوجه عام يف  
 وذلك على النحو اآليت: 

 وجه عام. املسؤولية املدنية التقصريية ب - املطلب األول 
 أتصيل مفهوم القانون احمللي وأساسه القانوين   -املطلب الثاين 
 املسؤولية املدنية التقصريية بوجه عام :  املطلب األول 

من املعلوم أنَّ املسؤولية املدنية بوجه عام تعين التزام الشخص املسؤول عن الضرر الذي سببه للغري     
نتيجة فعله الشخصي أو فعل أشخاص اتبعني له أو أشياء يسأل عنها، إبصالح الضرر كتعويض  

خطأ اثبتاً  املضرور، وسواء أكانت املسؤولية املدنية قائمةً على أساس خطأ املسؤول أو املتسبب،  
مفرتضاً أم على أساس آخر " حتمل التبعة أو فكرة الضمان اعتداداً بركن الضرر فقط ". إذ نقصد  
وملا كانت   القانوين،  نظامها  تشكل  اليت  القانونية  ومسائلها  جوانبها  املدنية كافة  املسؤولية  بنظام 

ان ثالثة هي: اخلطأ والضرر  املسؤولية املدنية بوجه عام )وابستثناء حاالت حمدودة( تقوم على أرك
 والعالقة السببية بينهما، واليت سنتناوهلا بشيء من االجياز فيما أييت:  

 
 

 اخلطأ:  : أوالً 
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أْن تقوم املسؤولية املدنية سواء أكانت عقدية أم تقصريية على خطأ وضرر وعالقة    البديهي   من   
اخلطأ كركن من أركان املسؤولية املدنية بعد جتدد مفهومه ومعناه    وملا كان سببية بني اخلطأ والضرر، 

لسنة  ابقياً يرتدد على أ  Marcel Planiolيف فقه القانون املدين، إاّل أنه ال زال تعريف األستاذ 
كثري من شرّاح القانون؛ إذ عرّفه أبنه إخالل بواجب قانوين مقرتن إبدراك املخل إايه، كما ّعرفه أيضاً  
تعريفاً آخر يتلخص يف أنه أخالل بواجب قانوين سابق صادر عن متييز وإدراك؛ وعلى ذلك فاخلطأ  

وين سابق، وآخر  وفق هذا التعريف يتكون من عنصرين: أحدمها موضوعي هو اإلخالل بواجب قان 
على الرغم من أنَّ املبدأ الذي تبنته  ،  1  شخصي وهو توافر التمييز واإلدراك لدى املخل هبذا الواجب

،  2املدنية العربية والغربية، أن كل خطأ سبب ضرراً للغري يلزم من ارتكبه ابلتعويض   التقنيات العديد من  
ؤولية التقصريية فرأي شائع بني الفقهاء يرى أبنَّ  وقد تباينت آراء الفقه يف حتديد معىن اخلطأ يف املس

ورأي اثِن يعرِّف اخلطأ أبنه اإلخالل ابلتزام سابق،  ،  اخلطأ هو العمل غري املشروع أو الفعل الضار 
ورأي اثلث حيدد اخلطأ على أنه اإلخالل ابلثقة املشروعة، ورأي رابع حيلل اخلطأ إىل عنصرين مادي  

داء على حق، ومعنوي يتمثل يف اإلدراك أي يدرك املعتدي فيه جانب  يتمثل يف التعدي أو االعت
والرأي الذي استقر عليه الفقه والقضاء يذهب إىل أنَّ اخلطأ يف املسؤولية التقصريية هو    ،3االعتداء

 .4  إخالل ابلتزام قانوين يعد اإلخالل به خطأ يف املسؤولية التقصريية هو دائماً التزام ببذل عناية
املدنية العربية والغربية على مسؤولية متويل الرقابة عن األعمال الضارة   التقنيات إذ نصت الكثري من 

الذي   الضرر  بتعويض  الرقابة ملزماً  إذ يكون متويل  رقابته،  على اآلخرين والصادرة ممن هم حتت 
جرد وقوعها وال تتوقف  ، ابإلضافة اىل أنَّ األعمال والوقائع القانونية ترتتب آاثرها مب5  أصاب الغري

على إرادة الشخص، كحوادث السيارات وغريها من الوقائع املادية، كما أنَّ األصل يف املسؤولية  
املدنية التقصريية، تستوجب أنَّ الشخص يسأل عن فعله الشخصي دون أن يتعداه اىل غريه، عند  

هذا السلوك، وإمنا جيب أن يكون    إتيانه سلوكاً منحرفاً أو خاطئاً، إذ ال يكفي لقيام مسؤوليته عن 
هذا الشخص مكلفاً وهو ال يكون مكلفاً إاّل إذا كان ابلغاً عاقاًل، أبْن كان مميزاً أو مدركاً لفعله  
لذلك كان التمييز أو اإلدراك الزماً لقيام مسؤولية اإلنسان عن فعله الشخصي. وملا كان األصل أنَّ  

ون أن يتعداه إىل الغري، وهذه هي مسؤولية اإلنسان  اإلنسان يسأل وحده عما أحدثه من ضرر د
عن فعله الشخصي، لكن هناك أحوال استثنائية عن األصل وهي مسؤولية اإلنسان عمن هم يف  

. كما قد  7  ، وأيضاً مسؤولية اإلنسان عن احليوان والبناء واألشياء اليت يف حراسته6  رقابته أو اتبعيه
على   الضار  أو  اخلاطئ  الفعل  مسَّ  يقع  قد  الضرر  وكان  اجلمعية،  أو  معنوي كالشركة،  شخص 

 
 . 2- 1، ص1960األحكام اخلاصة، معهد الدراسات العربية العالية، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، -البالد العربية، القسم الثاين تقنياتد. سليمان مرقس، حماضرات يف املسؤولية املدنية يف  1
 من القانون املدين املصري.  163املعدِّل للتقنني املدين الفرنسي، واملادة  2016فرباير )شباط( سنة  10مبوجب املرسوم الصادر يف  1240اليت أصبحت  1382املادة  2
 76- 75ص، 1991، 71، السنة 4-3عبد املنعم حسين، املوجز يف النظرية العامة لاللتزام، ملحق جملة احملاماة املصرية، العدد وما بعدها.  153سليمان مرقس، دروس للدكتوراه يف املسؤولية املدنية، ص3
 . 76عبد املنعم حسين، املصدر السابق، ص 4
 كل من جيب عليه قانوانً أو اتفاقاً رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة، بسبب قصرها وبسبب حالته العقلية  -1( مدين مصري بقوهلا" 173من القانون املدين العراقي من ذلك ما نصت عليه املادة ) 218املادة  5

 عويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بعمله غري املشروع..(. اجلسمية يكون ملزماً بت
 من القانون املدين العراقي. 219مدين مصري تقابلها املادة  174املادة  6
 مدين مصري. 178و 177و 176املواد  7
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الشخص املعنوي أو االعتباري كان له وحده دون أعضائه رفع دعوى املسؤولية عن طريق انئب  
ابإلضافة إىل أنَّ الشخص املعنوي يتحمل    .1  يباشر عنه حقوقه ويعرب عن إرادة الشخص املعنوي

ء اليت يرتكبها ممثلوه عند ممارسة النشاط حلساب الشخص  املسؤولية املدنية التقصريية عن األخطا
 . 2  املعنوي يف حدود اختصاصهم ومبقتضى متثيلهم له يف هذا النشاط

 الضرر:  : اثنياً 
أما ابلنسبة اىل الضرر فيعدُّ الركن املهم واألساس ألركان املسؤولية املدنية التقصريية فقد ُعرَِّف أبنه  

، أو بتعبري آخر هو "األذى الذي يصيب الشخص  3"مساس حبق آلخر أو مبصلحة مشروعة له"  
صلحة  من جراء املساس حبق من حقوقه أو مبصلحة مشروعة له سواء كان ذلك احلق أو تلك امل

، وهذا املساس يعد ضرراً  4متعلقاً بسالمة جسمه أو ماله، أو حريته، أو شرفه، واعتباره وغري ذلك"  
مادايً إذا ما سبب للمضرور خسارة مالية، إذ هو الذي تقوم املسؤولية من اجل تعويضه، لذلك  

واًء إبرادته أو  لقيام املسؤولية املدنية التقصريية صدور فعل من شخص سبب ضرراً آلخر سيشرتط  
بغري إرادته، نتيجة لعمله غري املشروع، فيلتزم مسبب الضرر قبل املضرور ابلتعويض. كما أَنَّه يشرتط  
للتعويض عن الضرر اإلخالل حبق أو مصلحة مشروعة للمضرور، سواء أكانت املصلحة، يف حتمل  

،  5ع يف احلال أو يف االستقبال خسارة أم يف ربح فائت، وأن يكون الضرر حمققاً أو مؤكداً وسواء أوق
أو أدبياً، فضالً عن أنَّه يف أحوال استثنائية تقام   إْن كان الضرر مادايً، أو جسدايً،  وسواء ايضاً 
املسؤولية على أساس الضرر فقط دون اخلطأ على وفق نظرية حتمل التبعة أو املخاطر املستحدثة  

لضرر فقط كأساس للمسؤولية املدنية التقصريية. ابإلضافة  ومبدأ الُغْرُم ابلغُْنم عندما يتم االعتداد اب 
لقبول دعوى املسؤولية أن يكون احلق املدعى به موجودا وحاال ورفض   اىل ما تقدم فإنَّه يشرتط 
االدعاء ابحلق احملتمل، ومبا أنَّ املضرور هو املّدعي فهو من يرفع الدعوى أو من يقوم مقامه سواء  

ما قد يتعدد املّدعون، أما املّدعى عليه يف دعوى املسؤولية فهو املسؤول أو  أكان انئباً أو خلفاً، ك
 . 6 انئبه أو خلفه، كالويل والوصي والقيم ...إخل، كما قد يتعدد املسؤولون عن الضرر

 العالقة السببية: : اثلثاً 
ارتباط سبب بنتيجة،  أما بشأن ركن أو رابطة السببية بني اخلطأ والضرر فهي اليت تربط اخلطأ ابلضرر  

. والسببية املطلوبة هي السببية املباشرة بني اخلطأ  7أي: أهنا الرابطة اليت جتعل الضرر نتيجة للخطأ 
والضرر، مبعىن أْن يكون الضرر الناشئ من فعل شخص مل يكن ابستطاعة املضرور تفاديه ببذل  

 
 . 215، ص2002ندرية، مصادر االلتزام، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسك -د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة لاللتزام 1
،  19، س 24/10/1968ق جلسة34لسنة 264لغري( الطعن رقم قضت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا أبن )الوقف ابعتباره شخصاً اعتبارايً مسؤول قبل الغري عن اخلطأ الذي يقع من ممثله ويضر هبذا ا 2

 . 1267ص
 . 2، ص1960األحكام اخلاصة، معهد الدراسات العربية العالية، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة،  –ينات البالد العربية، القسم الثاين د. سليمان مرقس، حماضرات يف املسؤولية املدنية يف تقن 3
 . 42د. سليمان مرقس، القسم األول، ص  4
 . 416طبع، صد. حممد حسني منصور، الوجيز يف مصادر االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دون سنة  5
 مدين مصري.  169ويف هذا الصدد ميكن تطبيق حكم املادة  6

 . 244، ص1976اثبات االلتزام، بغداد، -احكام االلتزام -د. حسن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام 7
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هم أن مل حتدد الفعل الذي أّدى إىل  جهد معقول، وال ينكر ما لرابطة السببية من أمهية يف أهنا تسا
حدوث الضرر أايً كان نوعه يف حالة تعدد األفعال أو األسباب وكذلك أمهيتها فيما يتعلق بعبء  

 . 1اإلثبات 

 أتصيل مفهوم القانون احمللي وأساسه القانوين:  املطلب الثاين
  ، 2الفعل الضار  يُقصد ابلقانون احمللي يف جمال املسؤولية التقصريية تطبيق قانون البلد الذي وقع فيه  

فيها الفعل الضار    على القاضي أن يرجع لقانون الدولة اليت وقع   جيب وعليه، يرى البعض يف أنَّه  
ابألمن املدين، وهذه القواعد ترمي  للفصل يف املنازعات تعبرياً عن تعلق قواعد املسؤولية التقصريية  

اىل أتمني الناس على اقامتهم مبنع ارتكاب األعمال الضارة غري املشروعة ضدهم، فإذا ارتكبت ألزم  
مرتكبيها ابلتعويض ومن مث يكون القانون املختص بتقرير اجلزاء وابلفصل يف التعويض هو قانون  

 .  3العمل غري املشروع احملل الذي خولف فيه األمر ابالمتناع عن إتيان 
القوانني،    لتنازع  القانون احمللي اىل فكرة اإلقليمية بوصفها أساساً  وهناك من يرى ويرجع أساس 

فسيادة الدولة على اقليمها يقتضي خضوع املسؤولية عن األفعال الضارة أو غري املشروعة اليت وقعت  
القانون الذي يرتب اآلاثر القانونية على ما  يف اقليمها اىل القانون السائد يف هذه الدولة، وهو أي:  

. وهناك من يسند القانون احمللي  4حيدث حتت سلطانه من وقائع مادية واليت تتحول اىل وقائع قانونية 
اىل األساس األخالقي الذي يقوم عليه مبدأ تعويض املضرور عن األضرار اليت حلقته نتيجة للسلوك  

التعويض   اخضاع  يقتضي  مما  املنشئ  اخلاطئ،  الفعل  فيه  وقع  الذي  املكان  السائدة يف  للمبادئ 
 .5لاللتزام 

  بيد أنَّ بعض الفقه قد عرّب عن مفهوم القانون احمللي أبنه مفهوم يوحي اىل اجلمود وعدم املرونة،  
لذلك وإلضفاء مفهوم جديد لفكرة القانون احمللي وأتصيالً له عرّب بعض الفقهاء عنه بفكرة قانون  

جتماعي كمفهوم جديد للقانون احمللي، إذ أنَّه يؤدي إىل تطبيق قانون الدولة اليت وقع  الوسط اال
فيها الفعل الضار، انطالقاً من فكرة أساسية، وهي أنه جيب أْن ال ينظر إىل الواقعة القانونية املنشئة  

ل البيئة أو الوسط  لاللتزام يف حدِّ ذاهتا بصفة جمردة، بل النظر اىل الواقعة املنشئة لاللتزام من خال 
، خصوصا عندما تتوافق البيئة أو الوسط االجتماعي مع مكان وقوع  6االجتماعي الذي نشأت فيه  

قد ال   أنَّ ذلك  بيد  الواقعة.  تلك  فيه  نشأت  الذي  املكان  قانون  فحينئٍذ سيطبق  الضار،  الفعل 

 
، 1مصادر االلتزام، ج -ط يف شرح القانون املدين؛ السنهوري، الوسي2األحكام اخلاصة، ص–وما بعدها؛ القسم الثاين  165األحكام العامة، ص  –د. سليمان مرقس، حماضرات يف املسؤولية املدنية، القسم األول  1

و د. إمساعيل غامن، النظرية العامة لاللتزام،   364فقرة  1954، مطبعة مصر،2، مصادر االلتزام، ط1؛ أمحد حشمت أبو ستيت، نظرية االلتزام يف القانون املدين، ج454، ص1981، دار النهضة العربية، 1مج
؛ حممود مجال الدين زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين  530، ص 1962، مصادر االلتزام، دار املعارف مبصر، 1؛ أنور سلطان، النظرية العامة لاللتزام، ج72، ص1967هللا وهبة،  ، مكتبة عبد2ج

 وما بعدها. 245مة لاللتزامات، املصدر السابق، ص وما بعدها. د. حسن علي الذنون، النظرية العا 561، ص 1976، القاهرة، 2، مصادر االلتزام، ط 1املصري، ج
2 Cf. E. Bartin, Principes de droit international privé, éd. Domat Montchrestien,P. Bourel, Responsabilité  415 ;Paris, 1932, n° 338, p.  

Civile, Répertoire de droit International Privé, Paris, 1998, n° 7, p 3. 
 . 16، ص 2002الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، د. هشام علي صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية املرتتبة عن التصادم البحري واحلوادث الواقعة على ظهر السفن، دار  3
 . 474، ص1955ن، اإلسكندرية،  د.د. حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص،  4
 . 18د. هشام علي صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص  5
6 Cf. Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international privé, 6ème éd., Dalloz, Paris, 1999,P. Bourel, Responsabilité civile,  197 ;n° 180, p.  

op. cit., n° 16, p. 3. 
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عي خاضع لقانون آخر  حيدث، أو مبعىن آخر قد يكون الفعل الضار عاكساً لبيئة أو لوسط اجتما
غري مكان حتققه، ففي هذه احلالة يستوجب إعمال فكرة أو نظرية قانون الوسط االجتماعي على  
اعتبار أنَّ الفعل قد وقع يف الدولة اليت يكون الفعل أكثر ارتباطاً هبا من الناحية االجتماعية، ال  

الرغم من استحساهنا والدفاع عنها من  . فهذه النظرية على 1الدولة اليت حتققت فيها عناصره املادية 
قبل بعض الفقه كوهنا أضفت بعض املرونة على املفهوم التقليدي للقانون احمللي، إاّل أنَّه أُِخَذ عليها  
التقليدي،   القانون احمللي مبفهومه  يتمتع هبا  اليت  البساطة  األفراد وقضاءها على  بتوقعات  املساس 

طراً لتحليل العالقة للبحث عن عناصر االرتباط وإسنادها  ابإلضافة اىل ذلك سيكون القاضي مض 
اىل القانون األكثر ارتباطاً، وابلرجوع اىل القانون احمللي جند أنَّ إخضاع العالقة القانونية له، معناه  
أن اطراف العالقة سيكونون على علم سلفاً ابألحكام القانونية اليت سيخضعون هلا، وابلتايل تكون  

ٍد ما مطابقة لتوقعاهتم، وهذه حقيقة ال ميكن التسليم هبا يف كل األحوال لو أخذان  األحكام إىل ح
 .2بنظرية الوسط االجتماعي

جديد   االجتماعي كمفهوم  الوسط  بفكرة  األخذ  ميكن  ال  أبنه  القول  ميكننا  تقدم،  ما  يف ضوء 
املدنية العربية والغربية مل أتخذ بفكرة أو مفهوم    التقنياتللقانون احمللي، ألسباب منها أنَّ أغلب  

ي، كما أن  الوسط االجتماعي على أساس أنه القانون الواجب التطبيق كبديل عن فكرة القانون احملل
قانون حمل وقوع الفعل الضار أو غري املشروع هو األكثر ارتباطاً وواقعيًة ابملكان الذي وقع أو نشأ  

 فيه الفعل غري املشروع، ألنه املكان الذي تتحقق فيه العناصر املادية للواقعة املنشئة لاللتزام. 
املدنية العربية    التقنيات جنده يف أغلب  أما ابلنسبة اىل األساس القانوين ملفهوم القانون احمللي فإننا  

القوانني من حيث  3والغربية   تنازع  إطار  يف  التعاقدية، وحتديداً  االلتزامات غري  أنَّه يف جمال  إذ   ،
القانون احمللي   التقصريية  علىاملكان، ويف إشارة خاصة جملال تطبيق  ، من املمكن أْن  4  املسؤولية 

ية داخل الدولة عنصراً أجنبياً، سواًء من جهة أطرافها أو من جهة  تتضمن العالقات والروابط القانون
مكاهنا أو جماهلا، أو من جهة سببها، لذلك ال تُعدُّ مثل هذه العالقات والروابط وطنية خالصة متاماً،  
القوانني من حيث املكان، كوهنا   تنازع  كوهنا مشوبة بعنصر أجنيب، األمر الذي قد يثري مشكلة 

فيها قوانني دول يف فروع القانون اخلاص بشأهنا كتلك االلتزامات غري التعاقدية الناشئة    مشكلة تتنازع 
 عن الفعل الضار أو غري املشروع يف إطار املسؤولية التقصريية موضوع البحث.  

السببية  وملا كانت املسؤولية املدنية التقصريية تتكون من أركان ثالثة هي: اخلطأ، والضرر، والعالقة  
واليت ال ميكن حصر وقائعها املادية لذلك تُعدُّ أوسع نطاقاً، إذ عادًة ما تتجدد وتتعدد احلوادث  

 
 . 26ام علي صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص د. هش 1
، ص 2021، 33اسعة، العدد رن، جملة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة التد. مجال بن عصمان، حتديد القانون الواجب التطبيق على املسؤولية التقصريية الناجتة عن التصادم البحري يف القانونني اجلزائري واملقا 2

547 . 
لسنة  5من القانون الدويل اخلاص الكوييت رقم  66، واملادة 1976لسنة  43من القانون املدين األردين رقم  22، واملادة 1976من القانون املدين اجلزائري لسنة  20من القانون املدين املصري، واملادة  21املادة  3

 . 1979من القانون املدين اجملري لسنة  32، واملادة 1979دين النمساوي لسنة من القانون امل 28، واملادة 1961
عز الدين عبد هللا، . د. 352، ص 1999ؤسسة العاملية للطباعة والنشر، القاهرة، ينظر: د. فؤاد عبد املنعم رايض و د. سامية راشد، تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل وآاثر األحكام األجنبية، طبعة امل 4

 وما بعدها. 367، ص1955، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 2، تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدوليني، ط2القانون الدويل اخلاص، ج
Cheshire: private international law, 10th ed, London, 1979, P. 367. 
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، إذ أنَّه ويف كثري من األحيان  1  والوقائع، كما قد يكون سبب الضرر يف دولة، وحتققه يف دولة أخرى
الصعوابت املتعلقة سواًء يف    ما يثري مفهوم القانون احمللي أو قانون حمل وقوع الفعل الضار بعض 

الضرر يف دولة   نتيجته  الضار يف دولة وتتحقق  الفعل  أو  يقع اخلطأ  إذ قد  أو يف تطبيقه  تفسريه 
 أخرى. 

املدنية للدول أو تلك اليت نظمت قواعد القانون الدويل اخلاص )قواعد تنازع    التقنياتوالواقع أنَّ   
دنية كما يف سويسرا والكويت وغريمها، عادًة ما تشتمل  امل التقنيات القوانني( يف قوانني مستقلة عن 

على أو ال ختلو من قواعد تنازع القوانني )قواعد إسناد( مفادها أنَّ االلتزامات غري التعاقدية الناشئة  
عن العمل غري املشروع الذي ترتتب عليه املسؤولية املدنية التقصريية ختضع للقانون احمللي أو قانون  

عل الضار، إذ خيضع الضرر أايً كان نوعه: مادايً أو أدبياً )معنوايً( هلذا القانون، وكذلك  حمل وقوع الف 
يف حتديد رابطة السببية ويف أسباب نفي املسؤولية وعدم االلتزام بتعويض الضرر، فضالً عن تطبيقه  

طريقة التعويض  من حيث آاثر املسؤولية )جزاء املسؤولية( املتمثل ابلتعويض وبطريف دعوى املسؤولية و 
وكيفية تقدير قيمته أو نطاقه ومداه وعناصر الضرر، والوقت املعترب للتعويض سواًء أكان وقت وقوع  
الفعل الضار أم وقت حتقق الضرر أم وقت صدور احلكم عن الضرر فضالً عن شروط التعويض  

قوع الفعل الضار أم الضرر  وأنواعه وطرق إثباته. فضاًل عن أنَّ القانون احمللي سواًء أكان قانون حمل و 
ميكن أن يكون واجب التطبيق ليس يف نطاق املسؤولية عن فعل الشخص ذاته وإمنا أيضاً يف نطاق  
ما مل يكن هنالك مانع يف   أو عن األشياء،  الغري واملسؤولية عن فعل احليوان  املسؤولية عن فعل 

ن احليوان أو عن األشياء، أو صعوابت  القانون األجنيب املختص يتعلق ابملسؤولية عن فعل الغري أو ع
املسؤولية   تتعلق ابختالط  أو  للدولة  الوطنية  السيادة  نطاق  الضرر خارج  أو  الضار  ابلفعل  تتعلق 

من القانون املدين العراقي على    27إذ نصت املادة   .2  املدنية التعاقدية ابملسؤولية املدنية التقصريية
 ما أييت:  

دية يسري عليها قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام.  االلتزامات غري التعاق  -1 
على أنَّه ال تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق اباللتزامات الناشئة من العمل غري املشروع    –2

على الوقائع اليت حتدث يف اخلارج وتكون مشروعة يف العراق وان عدت غري مشروعة يف البلد الذي  
املنشئة  إذ  ،  فيهوقعت   الواقعة  فيها  اليت حدثت  الدولة  قانون  التطبيق هو  الواجب  القانون  يكون 
، أو قانون البلد الذي وقعت فيه احلادثة املنشئة لاللتزام على حد تعبري املذكرة اإليضاحية  3 لاللتزام

املصري املدين  الواجب  4  للقانون  القانون  حتديد  فيها  يصعب  ما  وكثرياً  حتديد  .  وكذلك  التطبيق 

 
 . 18، ص2002عن اإلضرار حبقوق املؤلف عرب شبكة اإلنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة، د. حسام الدين فتحي انصف، املسؤولية  1
،  2008بية، القاهرة، ، أيضاً أستاذان الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول يف التنازع الدويل للقوانني، دار النهضة العر 377، مصدر سابق ذكره، ص2راجع: د. عز الدين عبد هللا، القانون الدويل اخلاص، ج 2

، 1999، ويف طبعة 409، ص1974، تنازع القوانني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2. د. فؤاد عبد املنعم رايض و د. سامية راشد، الوسيط يف القانون الدويل اخلاص، ج1238، ص 1235 – 1234ص
 . 267، ص 1998لدويل، وأاثر األحكام األجنبية، القاهرة، ، و د. حممد خالد الرتمجان، تنازع القوانني واالختصاص القضائي ا352ص

اردة يف  ئة لاللتزام الو غري أنه جتدر اإلشارة اىل أنَّ املادة املذكورة قد حددت بشكل أوضح بعبارهتا: الفعل املنشئ لاللتزام، بدالً من عبارة الواقعة املنش 1948لسنة  131من القانون املدين املصري رقم  21تقابلها املادة  3
 من القانون املدين العراقي.  27املادة 

 . جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين املصري، اجلزء الثاين، مصادر االلتزام 4
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االنسان يف   انتهاك حق  عند  املشروعة  االعمال غري  املرتتبة عن  النزاعات  بنظر  املختصة  احملكمة 
 خصوصياته أو اإلساءة اليه عرب شبكة االنرتنت العاملية. 

قد طّبقت   " II املعروفة ب "روما  2007/   864أما يف اجملال الدويل فنجد أنَّ الالئحة األوربية   
اليت يقع    ( منها على تطبيق )قانون الدولة4/1ون احمللي بعّده قاعدة عامة، إذ نصت يف املادة )القان 

ومهما كانت الدول    فيها الضرر مهما كانت الدولة اليت وقع فيها الفعل الذي أدى إىل وقوع الضرر،
 اليت حدثت فيها اآلاثر غري املباشرة هلذا الفعل(. 

 إعمال القانون احمللي واحللول الفقهية والقضائية املقرتحة مشكالت  :  املبحث الثاين
وذلك  مشكالت إعمال القانون احمللي واحللول الفقهية والقضائية املقرتحة  سنتناول يف هذا املبحث   

احللول الفقهية والقضائية املقرتحة  ، واثنيهما يف  مشكالت إعمال القانون احمللييف مطلبني، أوهلما يف  
 وذلك على النحو اآليت:  قانون احمللي أو البديلة لل 

 مشكالت إعمال القانون احمللي.  - املطلب األول 
 احللول الفقهية والقضائية املقرتحة.  -املطلب الثاين 

 مشكالت إعمال القانون احمللي :  املطلب األول
على ترتيب    املدنية العربية على حدِّ علمنا قد نصت   التقنيات بدايًة ال بد أْن نشري اىل أنَّ أغلب   

املسؤولية الناجتة عن العمل غري املشروع أو الضار اىل قانون حمل وقوعه أو القانون احمللي، إذ غالبا  
ما تذكر عبارة: "الواقعة املنشئة لاللتزام، أو الفعل املنشئ لاللتزام، احلادثة املنشئة لاللتزام"، وكثرياً ما  

باين فيها آراء الفقهاء وشرّاح القانون، وهذا ابلطبع  تكون هذه العبارات قابلة للتأويل والتفسري تت 
 سيجد انعكاساته على أحكام القضاء.  

والواقع أنَّ مسألة حتديد القانون احمللي ال تثري أدىن صعوبة فيما لو كانت عناصر الواقعة القانونية   
مبعىن آخر ال تكون  اليت ترتِّب املسؤولية املدنية التقصريية يف مكان واحد ضمن إقليم الدولة، أو  

نتيجته   اخلاطئ وحتققت  الفعل  لو حدث  فيما  التطبيق  الواجب  القانون  هناك صعوبة يف حتديد 
)الضرر( يف مكان ما ضمن إقليم الدولة، ولكن الصعوبة تثور عندما تتوزع العناصر املكّونة للمسؤولية  

لقانون احمللي من قبل القاضي،  املدنية يف إقليم أكثر من دولة، وبذلك تتمثل الصعوابت يف تطبيق ا
أيطبق قانون وقوع الفعل الضار أو غري املشروع، أو قانون حتقق الضرر )حتقق النتيجة(، أم يطبق  
القانون األصلح، كما قد تنشأ صعوبة أخرى تتمثل يف أن اخلطأ أو الضرر قد ال يقعان يف إقليم  

منا يف مناطق تقع خارج نطاق السيادة أو  الدولة أو يف مكان خيضع لسيادة وقوانني دولة معينة وإ 
 الوالية الوطنية للدولة كأعايل البحار وأعايل الفضاء وهو ما سنبحثه فيما أييت: 

 تطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار أو غري املشروع )اخلطأ(::  أوالً 
االلتزامات غري التعاقدية يسري عليها  منه على أنَّ    27املادة  لقد نص القانون املدين العراقي يف   

قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام، ابإلضافة اىل أنَّه ال تسري أحكام هذه الفقرة  
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على األعمال غري املشروعة اليت حتدث خارج العراق وتكون مشروعة يف العراق حىت وان ُعدَّت غري  
على غرار غريه من املشرعني يف أغلب البالد العربية والغربية،    البلد الذي وقعت فيه. وهومشروعة يف  

قد وضع قاعدة عامة اخضع فيها االلتزامات غري التعاقدية سواًء أكان مصدرها الفعل الضار أم  
، إذ أنَّ  قانون حمل وقوع الفعل الضار  فيه الفعل املنشئ لاللتزام، وهو  النافع لقانون البلد الذي وقع

فإذا ارتكب احداً عمالً ضاراً ألزم مرتكبه ابلتعويض وفقاً    ، الضرر مل يكن إاّل نتيجة للفعل الضار
من الطبيعي اللجوء إىل    إذ  لقانون حمل وقوع الفعل الضار أو اخلاطئ، وال عربة مبكان حتقق الضرر.

الفعل الضار، ألنَّه املكان الذي مت فيه اإل العامة  تطبيق قانون حمل وقوع  خالل ابألمن والسالمة 
وابلتوازن بني املصاحل اليت يهدف القانون إىل محايتها، كما أنَّه املكان الذي نشأ فيه السبب املنشئ  

ضابط اإلسناد األقرب اىل الواقع خصوصاً وأنَّ    لاللتزام، والذي يرتتب عليه التعويض، فضالً عن أنَّه 
لدولة اليت اقرتف فيها سلوكه اذا اعتقد أبن سلوكه يعدُّ  مرتكب الفعل قد يكون على علم بقانون ا

مشروعاً وفقاً لقانون حمل وقوعه، مث ليصبح غري مشروع وفقاً لقانون دولٍة أخرى حتقق فيها الضرر  
أو النتيجة، ففي هذه احلالة يعدُّ تطبيق حمل وقوع الفعل الضار أقرب للواقع وأكثر حتقيقاً للعدالة،  

   .1ن حمل حتقق الضرر عندئٍذ سيكون مفاجئاً للفاعل وجمافياً للعدالة  أما إذا طبق قانو 
الضار    ابإلضافة إىل أن تطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار حيقق العدالة بني حقوق مرتكب الفعل 

والضحية، فمن العدل أن حياسب مرتكب الفعل مبوجب القانون الذي ارتكب فيه الفعل الضار أو  
وحده الذي حيدد شروط مسؤوليته ونطاقها، وحتديد التعويض املناسب    -قانونال-اخلاطئ، فهو  

الفعل   وقوع  إثبات مكان  اىل سهولة  يؤدي  الضار  الفعل  وقوع  قانون  اختيار  أنَّ  للمضرور، كما 
 الضار. 

  وقد يربز اختصاص القانون احمللي على اعتبار أنَّ األفعال الضارة تكون نتيجة خرق لقواعد سلوك  
د يف اجملتمع الذي وقع الفعل الضار فيه، ألن لكل جمتمع قواعد سلوك خاصة به قد ختتلف  األفرا

السلوك يف جمتمع آخر، وطاملا كانت قواعد السلوك لكل جمتمع تدخل يف نطاق قواعد    عن قواعد
عد  الفعل الضار فيه. وعلى ذلك فإنَّ فتقدير مسألة خمالفة أو عدم خمالفة قوا  األمن املدين الذي وقع

املكان الذي وقع فيه الفعل الضار أو الواقعة املنشئة لاللتزام،    السلوك للمجتمع تقاس فيه على أساس
الفعل القانون يقدر مقدار هذا  القواعد، وبذلك تقدير    ومبوجب هذا  الضار ومدى خمالفته هلذه 

عل الضار  الضار، فقد ال ينسجم إخضاع اختصاص الف   مقدار الضرر الواجب إصالحه نتيجة للفعل 
االجتماعي الذي حصل فيه، فإعطاء االختصاص   إىل قانون حمل وقوعه مع النظام القانوين للظرف 

يسعف املتضرر، وقد يكون من األفضل يف    لقانون البلد الذي حصلت فيه الواقعة املنشئة قد ال 
 . 2تنسب إليه   مثل هذه احلاالت أن يويل االختصاص إىل القانون الذي 

 
 . 1195أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول يف التنازع، املصدر السابق، ص  1

 . 161-160، ص 1997، لعامة واحللول الوضعية يف القانون األردين دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، األردناملبادئ ا -حسن اهلداوي، القانون الدويل اخلاص تنازع القواننيد.  2
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يف ضوء ما تقدم، ولتحديد القانون احمللي ابلنسبة اىل ركن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية، تبدو هناك  
صعوبة عند حتديد اخلطأ فيما لو اختذ صورة السهو أو االمتناع من انحية، أو عندما تتعّدد األخطاء  

التزام هو وجوب االمتناع    االلتزام ابلتعويض عن العمل الضار يستند إىلمن انحية أخرى. ومعلوم أنَّ  
عن اإلضرار ابلغري دون حق. ففي الفرض اخلاص ابخلطأ عندما يتخذ صورة السهو أو االمتناع عند  
عدم وجود سلوك إجيايب ظاهر ميكن على أساسه حتديد املكان الذي وقع فيه اخلطأ. والفعل الذي  

تناع أو سهو الشركات املصّنعة للدواء  يعدُّ االمتناع عن إتيانه خطأ يرتب املسؤولية التقصريية، كام 
 عن ذكر األعراض اجلانبية للدواء. 

وإزاء ذلك هناك من يرى بتطبيق قانون حمل حتقق الضرر، وبني من يرى تطبيق قانون موطن من   
وقع منه الفعل اخلاطئ املتمثل ابلسهو أو االمتناع، بعّد املوطن املكان الذي يباشر فيه هذا الشخص  

. وهو فرض ال يستقيم مع الواقع يف كافة الفروض، إذ ليس صحيحاً أن ميارس الشخص  نشاطه عادةً 
 .1نشاطه من مكان توطنه دون غريه 

أما الفرض الذي تتعدد فيه األخطاء حبيث يتحقق الضرر عن سلسلة من األفعال غري املشروعة    
نظريتان مها نظرية تكافؤ  واليت يقع كل منها يف إقليم دولة خمتلفة، ويف هذا الفرض توجد هناك  

األسباب ونظرية السبب املنتج. وقد اندى ابألوىل الفقهاء األملان ومؤداها أن كل سبب له دخل  
يعدُّ من األسباب اليت أحدثت الضرر، وأنَّ مجيع األسباب    –مهما كان بعيداً –يف إحداث الضرر 

اً يف إحداثه. فإذا ما طبقنا النظرية  اليت تدخلت يف إحداث الضرر متكافئة، وكل واحد منها يعدُّ سبب
فأنه ستتعّدد األماكن اليت وقع فيها اخلطأ، وابلتايل تعّدد القوانني الواجبة التطبيق يف شأن املسؤولية  
التقصريية. أما نظرية السببية الفّعالة أو السبب املنتج اليت مييل الفقه اىل االخذ هبا، إذ يتم التمييز  

العا  األسباب  بني  الذي  فيها  فقط  املنتج  ابلسبب  يكون  فيها  واالعتداد  املنتجة،  واألسباب  رضة 
أحدث الضرر، دون األسباب العارضة األخرى. وهذه النظرية هي املعمول هبا فقهاً وقضاًء يف فرنسا  

 .  2ومصر والعراق 

 تطبيق قانون حمل حتقق الضرر أو النتيجة: :  اثنياً 
لقيام املسؤولية التقصريية يستوجب تطبيق قانون حمل حتقق الضرر، على أساس أنَّ الغاية األساسية     

الضرر، هو تعويض املضرور عما أصابه من ضرر  قانون حمل حتقق  لذلك من غري  3من تطبيق   ،
اب  املمكن جتاهل مكان حتقق الضرر أو النتيجة، فالعربة بقانون حمل حتقق الضرر ال مبحل ارتك

الفعل الضار، مبعىن أن يتم االعتداد بعنصر الضرر، وعلى ذلك تكون األولوية لقانون ذلك املكان،  
ابإلضافة اىل أنَّ اهلدف من ترتيب املسؤولية املدنية هو التعويض الذي حيصل عليه املضرور كجرب  

فالضرر هو  ذلك  الضرر. وعلى  بقدر  التعويض  يقدر  أْن  منه، على  للتخفيف  أو  أساس    للضرر 

 
 . 43-42د. هشام صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص  1
. د. عبد اجمليد 45-44وما بعدها. د. هشام علي صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص  735، ص 606-605فقرة ، املصدر السابق، 1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج 2

 . 240، ص 2012احلكيم وآخرون، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين العراقي، اجلزء األول يف مصادر االلتزام، مكتبة السنهوري، بغداد، 
 . 141، ص  1972د. حسن اهلداوي و د. غالب الداودي، القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين، تنازع القوانني،  3



 

156 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

املسؤولية وشرط قيامها، كما أنَّ تقادم املسؤولية يبدأ من وقت حتقق الضرر، كما أنَّ الغاية من تطبيق  
اجلزاء على   توقيع  الذي أصابه، وليس  الضرر  املسؤولية هو حلماية املضرور وتعويضه عن  أحكام 

ليه أغلب  إ ما تدعو  املخطئ، إذ ال مصلحة للمّدعي يف الدعوى إْن مل يكن قد أصابه ضرر، وهذا 
 املدنية العربية والغربية املعاصرة.  التقنيات 

إذا أتلف أحد مال غريه أو أنقص  من القانون املدين العراقي قد نصت على أنَّه )  186/2فاملادة    
قيمته مباشرًة أو تسبباً يكون ضامناً، إذا كان يف إحداثه هذا الضرر قد تعّمد أو تعّدى(، وقد نصت  

)كل فعل ضار ابلنفس من قتٍل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من انواع االيذاء    202املادة  
)كل تعد يصيب الغري أبي ضرر آخر    204يلزم ابلتعويضات من أحدث الضرر(، وجاء يف املادة  

غري ما ذكر يف املواد السابقة يستوجب التعويض(. إذ تضمنت هذه املواد قواعداً عامة للمسؤولية  
التقصريية اشارت فيها اىل اركان املسؤولية مع االعتداد بركن الضرر كأساس هلا، ألن املسؤولية تعين  

ضرر، وابنتفائه تنتفي املسؤولية، وابلتايل ال تكون حمالً  االلتزام ابلتعويض، والتعويض يقّدر بقدر ال
املضرور هو الذي  للتعويض، وال يكون ملّدعي املسؤولية مصلحة يف إقامة الدعوى، ابإلضافة اىل أنَّ  

البّينة   ومنها  الطرق،  إثباهتا جبميع  مادية جيوز  واقعة  الضرر  وقوع  به، ومسألة  الضرر  وقوع  يثبت 
 . والقرائن 

عدم    –االلتزام القانوين السابق يف هذه املسؤولية دائماً هو االلتزام ابالمتناع عن عمل    ملا كان و  
فالدائن هو الذي يثبت يف املسؤولية التقصريية أن املدين قد أخل ابلتزامه وأحدث    –األضرار ابلغري  

دين هو التزام  الضرر خبطئه ولكن ليس ذلك ألن املسؤولية تقصريية، بل ألن االلتزام الذي أخل به امل
األحوال ألن   الدائن يف مجيع  التقصريية حيمله  املسؤولية  اإلثبات يف  ابالمتناع عن عمل. وعبء 
االلتزام القانوين السابق هو دائماً التزام سليب. والعربة فيمن حيمل عبء اإلثبات، ال بنوع املسؤولية  

 . 1 أو سليبهل هي عقدية أو تقصريية، بل اباللتزام السابق هل هو إجيايب  
يف ضوء ما تقدم، وبعد اإلشارة اىل أمهية حتديد القانون احمللي اعتداداً ابلضرر كأساس للمسؤولية   

التقصريية عند تفرق عناصر الواقعة املنشئة لاللتزام يف أكثر من دولة، البد من اإلشارة اىل الصعوابت  
أوهلما، وهو اخلاص ابلضرر األديب    اليت قد تعرتي تطبيق قانون حمل حتقق الضرر وذلك يف فرضني: 

 أو املعنوي، واثنيهما، عند تعاقب االضرار أو حتققها يف أكثر من دولة. 
والواقع أن الضرر األديب أو املعنوي ميس حقوقاً غري قابلة، حبكم طبيعتها، للرتكيز املادي، ألهنا متس  

ش فيه هذا الشخص. إذ ينطبق  الشعور ومسعة الشخص أو كرامته تتحقق عادًة يف املكان الذي يعي
قانون املوطن، ال بوصفه القانون الشخصي كما يظن البعض، وامنا بعّده القانون احمللي. وهذا القانون  
هو الذي حيدد ما إذا كان للمدين يف دعوى املسؤولية أْن يطالب ابلتعويض عن األضرار من عدمه.  

دول ففي هذا الفرض ميكن القول أبهنا تعدُّ مسألة  أما ابلنسبة اىل تعاقب االضرار أو حتققها يف عّدة  
 .  2أولية ختضع لقانون القاضي لتحديد القانون احمللي الواجب التطبيق 

له، دون الضرر غري  وملّا كانت   القاعدة العامة هي االعتداد ابلضرر املباشر ويكون التعويض تبعاً 
اخلطأ والضرر، وهو ما نصت عليه املادة    املباشر الذي ال جيوز التعويض عنه النقطاع السببية بني

 
 . 611، ص 512، املصدر السابق، فقرة 1د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج 1
 . 47-46د. هشام علي صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص  2
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تقّدر احملكمة التعويض يف مجيع االحوال بقدر ما حلق  من القانون املدين العراقي بقوهلا: )  207/1
.  1املتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أْن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غري املشروع( 

مباش  يكون ضرراً  متوقع  إن كل ضرر  القول  يكون ضرراً  وميكن  مباشر  ليس كل ضرر  ولكن  راً، 
متوقعاً، فمن األضرار املباشرة ما ليس حمتمل احلصول وال ميكن توقعه. واألضرار املباشرة، هي ما  
كانت نتيجة طبيعية للخطأ، والذي مل يستطع املضرور أن يتوقاها ببذل جهد معقول، وعلى ذلك  

ضرر املباشر سواء أكان متوقعاً أم غري متوقع، كما  ميكن للقاضي أن حيدد املكان الذي حتقق فيه ال
 أنَّ القانون احمللي سيكون هو الواجب التطبيق على دعوى املسؤولية التقصريية.   

وقانون حمل حتقق  :  اثلثاً  الضار  الفعل  وقوع  قانون حمل  بي  املطالبة ابحلق  املضرور يف  خيار 
 :  2الضرر 

اقتضاء حقه من    فيها ما خُيريِّ املضرور يف  يرد  العربية حبسب علمنا مل  املدنية  القوانني  إنَّ أغلب 
لقانون حمل وقوع الفعل الضار أو غري   املسؤول أو املدين وفق احكام املسؤولية التقصريية استناداً 

تتوزع أو تتفرق فيها عناصر    املشروع أو استناداً لقانون حمل حتقق الضرر أو النتيجة، يف األحوال اليت
اخلاص   الدويل  القانون  قانون جملة  ما ورد يف  دولة، ابستثناء  من  أكثر  لاللتزام يف  املنشئة  الواقعة 

إذ نص الفصل   إما بعنصر  منه على ما أييت: )  29التونسي  القانون املنطبق حسب احلالة  يعنّي 
. أي أن  3إلسناد القائم عند حدوث آاثرها(  اإلسناد القائم عند نشأة الوضعية القانونية أو بعنصر ا

املضرور ابخليار بني اختيار قانون حمل وقوع الفعل الضار أو قانون حمل حتقق الضرر أو النتيجة، يف  
 عّده أصلح له. 

أما القانون املدين العراقي فلم يرد فيه نصاً خُيريِّ املضرور بني قانون حمل وقوع الفعل الضار وبني   
ما أعطيا احلق للمتضرر  قانون حمل حت قق الضرر، وكذلك احلال يف القانون املدين املصري، إاّل أهنَّ

من أهم   4املصلحة  مبوجب فكرة املصلحة يف أنْ يرفع دعواه أمام احملكمة املختصة القتضاء حقه. و 
شروط قبول الدعوى يف قوانني املرافعات املدنية والتجارية، وهي مناط قبول الدعوى لدى فقهاء  

واملصلحة هي اليت يهدف الشخص للحصول عليها من استعمال الدعوى.   ،5الشريعة اإلسالمية  
حيصل   أو هي احلاجة إىل محاية القانون للحق املعتدى عليه أو املهدد ابالعتداء عليه واملنفعة اليت 

، وتوافر املصلحة يقصد به أن املّدعي هو صاحب احلق يف رفع  6  عليها املدعي بتحقيق احلماية
الدعوى، ولصاحب احلق هذا اقتضاء حقه أو صيانته من االعتداء عليه والتعويض عنه أو  

 
 . 1948لسنة  131من القانون املدين املصري رقم  221/1تقابلها املادة  1
بعد إثبات االلتزام غري التعاقدي، جيوز لألطراف املوافقة قد نصت على أنه: ) 2017لسنة اهلنكاري الدويل اخلاص من القانون  63/1لقد نصت بعض القوانني الغربية احلق للمضرور يف اختيار القانون األصلح له فاملادة  2

(.  مشروع القانون الدويل اخلاص السويسري )حيق لفاعل الضرر واملتضرر بعد حدوث الواقعة املسببة لألذى أن يتفقا على تطبيق قانون احملكمةمن  129(. ونصت املادة ...على إخضاعه للقانون الذي خيتارونه
 ة.من القانون املدين النمساوي؛ إاّل أّن القانونني األخريين قد أشارا اىل إمكانية االتفاق على اختيار قانون احملكم 2-35/1وكذلك املادة 

 بشأن إصدار جملة القانون الدويل اخلاص التونسي. 1998نوفمرب   27مؤرخ يف  1998لسنة  97قانون عدد  3
ال يكون لصاحبه فيها   ون أو قانون آخر،على ما أييت: )ال تقبل أي دعوى كما ال يقبل أي طلب أو دفع استناداً ألحكام هذا القان 1968لسنة  13من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم  (3نصت املادة ) 4

مستبدلة تيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه...( وهذه املادة مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي املصلحة احملتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر حمدق أو االس
اجلامع ألهم القوانني املصرية، إعداد عبد العزيز الدريين احملامي، نقابة احملامني ابإلسكندرية،   –( 3اين هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة الرابعة من املادة )وسر  1996لسنة  81ابلقانون رقم 

على ما أييت: )يشرتط يف الدعوى أن يكون املدعى به مصلحة معلومة وحالة ممكنة وحمققة ومع   1969لسنة  83( من قانون املرافعات املدنية النافذ رقم 6كذلك نص املشرع العراقي يف املادة )  .96، ص2005
 األجل عند احلكم به...(. ذلك فاملصلحة احملتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إىل التخوف من إحلاق الضرر بذوي الشأن وجيوز كذلك االدعاء حبق مؤجل على أن يراعى 

 . 122ص  ،2009 بغداد، ب النداوي، املرافعات املدنية، مكتبة السنهوري،د. آدم وهي 5
، 1986د.ن، النمر، قانون املرافعات املدنية والتجارية، في. بنفس املعىن: د. أمينة مصط56، ص 1947جامعة القاهرة، -املنعم الشرقاوي، نظرية املصلحة يف الدعوى، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق د. عبد 6

150-151 . 
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وعلى ذلك ال دعوى بدون مصلحة أو فائدة   .1  استكمال دليل إلثبات وجود احلق أو انتفائه
ة جينيها املّدعي من االلتجاء إىل القضاء، ويتحقق موجب احلماية القانونية إذا كان هناك  عملي

اعتداء على احلق قد وقع فعاًل، واملطالبة برده يف املطالبة ابلتعويض عن الضرر أو العمل غري  
املشروع، لكن يشرتط فيمن يطالب ابلتعويض عن الضرر أن يثبت وقوع هذا الضرر فعاًل، مبعىن  
أن على املضرور أن يثبت وقوع الضرر سواء أكان قانون حمل وقوع الفعل غري املشروع أم قانون  
حمل حتقق الضرر. بيد أنَّ عبء اثبات املسؤولية التقصريية عن األعمال الشخصية تكون على  
يع  املّدعي وهو املضرور، وملا كانت عناصر املسؤولية هي وقائع مادية فيجوز للمضرور اثباهتا جبم

طرق االثبات. لذلك على املضرور أن يثبت خطأ املدين أو املسؤول عن الضرر، وإن كان القانون  
يفرتض اخلطأ أو الفعل غري املشروع أحياانً من جانب املسؤول عن الضرر وال يكلف املضرور  

 إبثباته يف دائرة املسؤولية عن عمل الغري وعن األشياء. 
مينع املضرور يف  ه مل يرد نص قانوين يف القوانني املدنية العربية يف ضوء ما تقدم، ميكن القول أبنَّ  

اقتضاء حقه من املسؤول عن الضرر وفق احكام املسؤولية التقصريية بني قانون حمل وقوع الفعل  
الضار أو غري املشروع وبني قانون حمل حتقق الضرر أو النتيجة، يف األحوال اليت تتوزع أو تتفرق  

قعة املنشئة لاللتزام يف أكثر من دولة استناداً اىل شرط املصلحة املشار اليها يف  فيها عناصر الوا
قوانني املرافعات املدنية والتجارية، ولكن يشرتط يف املضرور أن يثبت وقوع الفعل الضار أو غري  
ًء  املشروع وحتقق نتيجته أو حتقق عناصر املسؤولية التقصريية مبوجب القانون الذي مت اختياره سوا

 أكان قانون حمل وقوع الفعل أم قانون حتقق الضرر أو النتيجة.  
 احللول الفقهية والقضائية املقرتحة :  املطلب الثاين

 عند تفّرق عناصر املسؤولية عد أْن حبثنا يف املطلب السابق مشكالت إعمال القانون احمللي ب
احللول اليت تبّناها الفقه والقضاء بشأن القانون  ، ال بد لنا أْن نشري إىل التقصريية يف أكثر من دولة 

 احمللي: 

 االعتداد بقانون حمل وقع الفعل الضار أو غري املشروع: ل:  الرأي األو 
ويذهب أصحابه ومنهم بعض الفقهاء الفرنسيني وكثري من رجال الفقه يف البالد األخرى    

ر جاد عبد الرمحن، يف أنَّ تعيني  كاألستاذ الدكتور عز الدين عبد هللا، واألستاذ الدكتور جاب
القانون احمللي أو قانون حمل وقوع الواقعة املنشئة لاللتزام واملقصود هبا اخلطأ أو الفعل الضار أو  

اخلاطئ ابلنظر إىل مكان أو حمل وقوع اخلطأ أو الفعل املنشئ لاللتزام )ابلتعويض( وبصرف النظر  
فالفقه الفرنسي يرى وجوب االعتداد يف حتديد حمل وقوع  . 2  عن مكان حتقق الضرر أو النتيجة

الفعل ابملكان الذي حتققت فيه الواقعة الرئيسة اليت ترتب عليها الضرر. فلو فرضنا أنَّ مكان وقوع  
اخلطأ يف دولة وحتقق الضرر يف دولة أخرى، كتقليد إحدى املنتجات يف دولة لعرضها يف أسواق  

  بشخص يف دولة فيرتتب على ذلك اإلضرار بسمعته يف دولة أخرى  دولة أخرى، والقيام ابلتشهري

 
 . 3، ص 2011؛ أيضا د. نبيل إمساعيل عمر، التقدير القضائي املستقبلي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 151النمر، املصدر السابق، ص  فيد. أمينة مصط 1
 عبد هللا، املصدر السابق.د. عز الدين  2



 

159 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

، إذ حبسب أصحاب هذا الفريق الذين يرون وجوب األخذ بقانون حمل وقوع اخلطأ، وقانون  1
الدولة اليت حتقق فيه اخلطأ أو الفعل الضار ألنه هو الذي حيكم سلوك مرتكبيه، ويتحدد به  

ؤولية الشخص عن عمله أو عن عمل الغري، أو عن فعل  القانون الواجب التطبيق ابلنسبة ملس
 . 2  احليوان، أو عن األشياء

ابإلضافة اىل أنَّ هذا الرأي من الفقه يذهب يف تفسريه لعبارة "الفعل املنشئ" أو "الواقعة املنشئة"   
طبيق  على أنَّ املقصود منها هو اخلطأ أو الفعل الضار وابلتايل االعتداد مبحل وقوع هذا اخلطأ وت

قانون حمل وقوع هذا اخلطأ أو الفعل الضار بوصفه العماد الرئيس للمسؤولية وأن الضرر ما هو إال  
  1804نتيجة له. وإننا إذ نرى من مسلك أصحاب هذا الرأي أتثراً ابلتقنني املدين الفرنسي لسنة 

 عاماً  الذي تضمن نصاً  2016فرباير )شباط( لسنة  10  املرسوم الصادر يف املعدَّل مبوجب 
. إذ بُنيت املسؤولية املدنية  3يقضي مبسؤولية كل شخص تسبب بفعله اخلاطئ يف االضرار ابلغري 

 التقصريية على أساس ركن اخلطأ.  
وبناء على ما تقدم، يرى أصحاب هذا الرأي عند تفسريهم وتطبيقهم قاعدات اإلسناد أو التنازع   

حمل أو مكان الواقعة املنشئة لاللتزام هو حمل وقوع الفعل   يف القانونني املدنيني العراقي واملصري أبنَّ 
 الضار أو اخلطأ ال الضرر )النتيجة(. 

 االعتداد بقانون حمل حتقق الضرر )النتيجة(: :  الرأي الثاين
أما ابلنسبة للفريق الثاين من الفقه والقضاء وهو الرائج يف الوالايت املتحدة األمريكية وبعض    

ذي طبقته بعض احملاكم األملانية والفرنسية أيضاً الذي يعتدُّ مبكان حتقق الضرر،  الفقه يف فرنسا وال
فيكون قانون الدولة اليت حتقق فيها الضرر أو قانون مكان الضرر هو الذي حيكم املسؤولية  

التقصريية وحبسب احملاكم األمريكية فإنَّ التعويض ال يتحدد مبدى خطورة اخلطأ الذي مت ارتكابه  
يتحدد وفقاً ملا حتقق من ضرر. وهو الرأي الذي أخذ به أستاذان الدكتور أمحد عبد الكرمي  وإمنا  

سالمة، إذ يرى "أبنَّ الضرر هو الشرط األول لقيام املسؤولية املدنية وإمكان املطالبة ابلتعويض،  
ه ضرر  فمن انحية نرى أبن مّدعي املسؤولية ال تكون له مصلحة يف الدعوى إاّل إذا كان قد أصاب 

يطالب بتعويضه، فإذا مل يثبت وقوع الضرر فال حمل للبحث يف املسؤولية أصاًل، ومن انحية اثنية،  
فإن املسؤولية تنشأ يف الواقع من وقت حتقق الضرر فعاًل، أو من الوقت الذي يصري فيه الضرر  

لة من يتسبب فيه.  حمقق الوقوع، فوقوع الضرر هو الشرارة األوىل اليت ينبعث منها التفكري يف مساء
ومن انحية أخرية، فإن وقت حتقق الضرر هو الذي تبدأ منه مدة تقادم دعوى املسؤولية ولو كان  

. وحبسب )األستاذ ابتيفول( فإن حمل أو  4اخلطأ الذي سبب الضرر سابقاً على ذلك مبدة طويلة" 
واملكان الذي حتقق   مكان حتقق الضرر هو مكان ظهور العناصر املادية للعالقة إىل حيز الوجود 

 
 . 256- 255د. فؤاد عبد املنعم رايض، د. حممد خالد الرتمجان، املصدر السابق، ص 1
 . 1197 – 1194، أيضاً أستاذان الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول...املصدر السابق، ص373-370، مصدر سبق ذكره، ص2د. عز الدين عبد هللا، القانون الدويل اخلاص، ج 2
 :  2016فرباير )شباط(  10مبوجب املرسوم الصادر يف  1240من التقنني املدين الفرنسي الذي أصبح رقمها  1382املادة  3

(Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer). 
 . 352ص أستاذان الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة، التنازع الدويل للقوانني واملرافعات املدنية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت، 4
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فيه اإلخالل ابلتوازن بني املصاحل اليت يهدف القانون إىل محايتها، وكذلك فإنَّ موقف احملكمة  
. وبنفس املعىن يرى  1األمريكية يف أن التعويض ال يتحدد ابخلطأ، وإمنا وفقاً ملا حتقق من ضرر

منصور أبنَّ مكان حتقق الضرر هو املكان الذي حتقق فيه    فياألستاذ الدكتور منصور مصط 
اإلخالل ابملصاحل اليت يرمي القانون إىل محايتها؛ إذ يهدف نظام املسؤولية إىل تعويض املضرور ال  

كما أن املسؤولية ال تنشأ إاّل عند ترتيب الضرر وإن كان من   ،2إىل توقيع اجلزاء على اخلطأ  
رر عن خطأ، وال يكفي اخلطأ يف ذاته لوصف الفعل أبنه منشئ  الالزم أن يتسبب هذا الض

، ويؤكد هذا املعىن، ما ذهب إليه الدكتور هشام علي صادق، أبنَّ "التزايد املستمر لصور  3لاللتزام" 
املسؤولية اليت قد يضعف إقامتها على فكرة اخلطأ وفقاً ملفهومها التقليدي مثل املسؤولية  عن فعل  

 .  4اء، ففي هذه الصور يعترب الضرر ال شك هو العنصر اجلوهري يف املسؤولية" الغري وعن األشي
أصحاب هذا الفريق يف أنَّ املسؤولية املدنية التقصريية تنشأ من   – وحبق   –ومؤدى ما ذهب إليه   

وقت حتقق الضرر وحسب قانون الدولة اليت حتقق فيها إذا كانت العالقة القانونية مشوبة بعنصر  
إطار قواعد القانون الدويل اخلاص )قواعد التنازع أو قواعد اإلسناد(، ومفاد وقت حتقق   أجنيب يف 

الضرر أو الوقت الذي يصري فيه الضرر حمققاً أو مؤكد الوقوع يف احلال، أو يف االستقبال، وذلك  
فعل  عند وقوع الفعل الضار يف دولة وحتقق النتيجة أو الضرر يف دولة أخرى، ومبعىن آخر، وقوع ال 
الضار يف دولة وطلب احلكم ابلتعويض عن الضرر يف دولة أخرى. ومن جممل اآلراء الفقهية  
املختلفة، نتبني عنصر الزمن يف جمال تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، وأن حتقق  
حتقق   الضرر كشرط يف هذه املسؤولية ليس أمراً حتمياً يف احلال مع وجود اخلطأ، إذ تكون حتمية 

الضرر مستقباًل مث يكون االلتزام ابلتعويض عنه الحقاً أيضاً ويتأكد عنصر الزمن املستقبل يف  
الضرر بضابط أو ظرف املكان حيث تتنازع قوانني دول من حيث املكان. ففي قضية أخذ فيها  

  يفالقضاء الفرنسي بتطبيق قانون حمل حتقق الضرر، تتلخص وقائعها، أنَّ امرأة وضعت طفاًل  
فرنسا نتيجة إغواء مت يف الربتغال، فأعترب الضرر الرئيس قد وقع بوالدة الطفل يف فرنسا واعترب  

 . 5الفرنسي هو قانون حمل حتقق الضرر  القانون 
 

 االعتداد ابلقانون األصلح للمضرور:   :الرأي الثالث
قانون حمل  ويرى أصحاب هذا الفريق بوجوب إعطاء الشخص الذي أصابه الضرر اخليار بني 

وقوع اخلطأ وقانون املكان الذي حتقق فيه الضرر، كذلك ذهب البعض إىل أن االعتداد ابملكان  

 
 . 255، ص1998د. فؤاد عبد املنعم و د. حممد خالد الرتمجان، تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل وآاثر األحكام األجنبية، القاهرة،  1
 . 328ص  ،1957 مصر، دار املعارف، تنازع القوانني، - منصور، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص فيد. منصور مصط 2
 . 428ن، مصر، فقرة  د.د. حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص،  3
تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل وآاثر األحكام   املنعم رايض و د. حممد خالد الرتمجان يف مؤلفهما املشرتك، فؤاد عبد. ومن اجلدير ابلذكر أن د. 771د. هشام علي صادق، القانون الدويل اخلاص، ص  4

 مع من يرجح قانون مكان حتقق الضرر. ، 1998األجنبية، 
 .163د. حسن اهلداوي و د. غالب الداودي، القانون الدويل اخلاص، املصدر السابق، ص  5
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الذي وقع فيه اخلطأ إمنا هو يف املسؤولية القائمة على اخلطأ، أما االعتداد مبكان حتقق الضرر فهو  
البلد الذي وقع   ابلنسبة للمسؤولية بدون خطأ، ومن جهة أخرى يفسر بعض الفقه عبارة )قانون 

، واليت  1948( من القانون املدين املصري لسنة 21فيه الفعل املنشئ لاللتزام( الواردة يف املادة )
( من القانون املدين  27هلا ما يقابلها أو مياثلها يف عبارة "الواقعة املنشئة لاللتزام" كما يف املادة )

تزام( الذي ال ينشأ إال بتوافر عنصري  وابلرتكيز على كلمة )االل  1951لسنة   40العراقي رقم 
 . 1اخلطأ والضرر ورابطة السببية بينهما 

فقد اجته الفقه األملاين اىل منح املضرور احلق يف اختيار القانون الذي حيقق مصاحله، بل إنَّ     
القضاء األملاين قد ذهب اىل أبعد من ذلك إذ استأثر لنفسه ابختيار القانون األصلح للمضرور إذا  

 .2مل خْيرَت األخري ذلك، أو كان اختياره غري واضح هلذا القانون 
يف ضوء ما تقدم، ميكننا القول: أبنَّ إعطاء املضرور احلق يف اختيار القانون األصلح له سواًء   

أكان قانون حمل وقوع الضرر، أو قانون حتقق الضرر أو النتيجة، أم اختيار قانون احملكمة، على  
ة القانونية مما  اعتبار أنَّ له فائدة عملية تتمثل يف إنصاف املضرور بعّده الطرف الضعيف يف العالق 

تستوجب احلماية القانونية له، إاّل أنَّ هذا االختيار قد يؤثر سلباً على الطرف اآلخر )املسؤول أو  
مسبب الضرر(، فالغاية من إقامة املسؤولية التقصريية هي جلرب الضرر من خالل تعويض عادل  

ثقياًل على مسبب الضرر   خيفف من الضرر الذي أصاب املضرور أو يزيله عنه، ال أْن يكون عبئاً 
 وكأنه عقوبة له.  

 االعتداد بقانون القاضي: الرابع: الرأي  
لقد اخضع الفقيه األملاين سافيين االلتزامات غري التعاقدية الناشئة عن الفعل الضار اىل قانون   

القاضي وليس القانون احمللي، وكان هدف سافيين هو الوصول اىل احلل املثايل من خالل تطبيق  
قانون املالئم حلكم العالقة من بني القوانني اليت تتنازعها واليت يضمها اشرتاك قانوين يف الثقافة  ال

والفكر، فضاًل عن أنَّ احللول اليت يصل اليها قاضي املوضوع ستكون مقبولة لدى مجيع الدول  
  اليت يضمها االشرتاك القانوين، وتكون مقبولة أيضاً لدى األطراف من حيث االختصاصني

 التشريعي والقضائي.  
إذ أنَّه على الرغم من سهولة تطبيق قانون القاضي وتطبيقه أمام القضاء األمريكي، ملا يقدمه من   

أنَّه تعرض النتقادات منها: أن هذا القضاء رفض تطبيق قانون والية   حلول سهلة وبسيطة، إاّل 
مشا  املسؤولية  تكن هذه  مل  ما  التقصريية  املسؤولية  تقرر  قانون هذه  أخرى  ينظمها  اليت  لتلك  هبة 

احملكمة. ابإلضافة اىل افرتاض أن يكون القاضي ملماً ابلتشريعات األجنبية، وأنه ليس هناك ما يربر  
تطبيق قانون القاضي بشكل حتكمي، كما أنَّ ذلك يوّلد خلطا بني نظامي االختصاص التشريعي  

 
 . 256املصدر السابق، صاد عبد املنعم و د. حممد خالد الرتمجان، تنازع القوانني، د. فؤ  1
 . 263، ص 1990جامعة بغداد، -د. عبد احلميد حممود السامرائي، تنازع القوانني يف املسؤولية التقصريية، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية القانون  2
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قة عند اختيار حمكمة دولة معينة لفض  والقضائي مما يسهل معه صدور الغش من أحد طريف العال
 .  1النزاع 

 االعتداد ابلقانون املالئم:   :الرأي اخلامس
الفقهاء    بعض  يؤيده  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  يف  جديداً  اجتاهاً  والقضاء  الفقه  تبىّن  لقد 

تستوعب حكم احلاالت  إخضاع الفعل الضار إىل قانون وقاعدة أكثر مرونة    الفرنسيني، إذ اندى إىل
ذات الطبيعة االستثنائية، وذلك أبن يبحث القاضي عن القانون املالئم والعمل على تطبيقه. ففي  
قضية تدور وقائعها بشأن مدرسة أمريكية خمتلطة، أقامت معسكراً صيفياً لطالهبا يف موقع قريب  

من قبل طالب آخر، وطالبة  لغاابت )كيويك( يف كندا، مت فيه إغواء إحدى الطالبات يف املعسكر  
القضاء اىل حكمه على   فيها  أقام  املعسكر.  لعّضة كلب يعود ألحد طالب  تعرضت  أخرى قد 
أساس القانون املالئم وهو قانون الوالية األمريكية اليت يقيم فيها الطالب واملشرفني، وليس قانون  

ملدافعون عن القانون املالئم من أنَّه  . إذ على الرغم من املزااي اليت يقيمها الفقهاء ا2كيويك الكندي 
يسهل وبطريقة معقولة حل مشكالت األفعال الضارة اليت تتصل أبكثر من والية أمريكية، خصوصاً  
االجتماعية، ألن   ونتائجها  العالقة  االعتبار طبيعة  بنظر  األخذ  معها  يتطلب  املسائل  وأن بعض 

ج ليست صائبة من الناحية االجتماعية. وهو  تطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار سيؤدي اىل نتائ
األستاذ   أيده  املوضوعية يف    Hancockما  القواعد  وقراءة مضامني  تكييف  إعادة  من خالل 

القوانني، فضاًل عن حتليل كل قضية على انفراد للتوصل اىل القانون املالئم الواجب التطبيق على  
 .  3النزاع 

يف ضوء ما تقدم، ميكن القول: أبن هذا الرأي على الرغم من وجاهته ابلنسبة للفقه والقضاء يف   
الفقه والقضاء األوريب والعريب، ألنه مل   من قبل  أنَّه مل يلق أتييداً  الوالايت املتحدة األمريكية، إاّل 

ضافة اىل أنَّ تطبيق القانون  تتضمنه األخرية يف قوانينها كقواعد إسناد بديلة عن القانون احمللي. ابإل
التطبيق، ورمبا   الواجب  القانون  النزاع أْن يبحث عن  القاضي املعروض عليه  املالئم سيتطلب من 
سيكون هذا القانون هو قانون دولة أخرى، وهذا ابلتأكيد سيأخذ منه وقتاً وجهداً مضاعفاً. انهيك  

اضي اىل خمالفة قواعد قانونية متعلقة ابلنظام  عّما قد يفضي إليه تطبيق القانون األجنيب من قبل الق
العام، أو لقواعد قانونية آمرة، أو خمالفة التفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها ترتتب فيها املسؤولية  

 يف اجملالني الداخلي والدويل. 

 االعتداد ابلقانون الشخصي:   :الرأي السادس
يطايل مانشيين اىل اخضاع االلتزامات غري التعاقدية الناشئة  اجته بعض الفقه يف أتثراً آبراء الفقيه اإل  

الضار. والقانون   الفعل  لقانون حمل وقوع  الشخصي، كبديل  القانون  اىل  املشروع  العمل غري  عن 

 
 . 243القوانني يف املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص د. عبد احلميد حممود السامرائي، تنازع  1
2 885.-, pp. 884Vol. 64, No. 6, 1951Article, Harvard Law Review,  J. H. C. Morris; The Proper Law of a Tort, Journal 
3 Morris, op.cit, p. 890. 
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الشخصي هو إما قانون جنسية الشخص أو قانون موطنه حبسب األحوال اليت يقررها املشرع يف  
ن الشخصي يعدُّ وثيق الصلة ابألطراف أكثر من قانون حمل  كل دولة، وذلك على أساس أن القانو 

وقوع الفعل الضار. وقد سار القضاء األملاين ابجتاه تطبيق القانون اجلنسية، على الرغم من انتقاده  
وكانوا يف رحلة تزحلق على اجلليد يف سويسرا،   كان أطرافها مواطنون املان   1963ففي قضية سنة  

السويسري اثنوايً، وأن العالقة حيكمها قانون اجلنسية األملاين، مبعىن، أنَّ القانون  ُعدَّ فيها دور القانون  
 .  1األملاين هو الذي حيدد احلقوق اليت حيميها القانون واألضرار املوجبة للتعويض 

يف ضوء ما تقدم، ميكن القول أبنَّ األخذ ابلقانون الشخصي سيؤدي ابلقاضي اىل أن يبحث يف  
لعالقة القانونية أو موطنهما املشرتك، دون الرتكيز على الواقعة القانونية حبد ذاهتا.  جنسية أطراف ا

والواقع أنَّ األخذ ابلقانون الشخصي يثري صعوبًة أمام القاضي املعروض عليه النزاع، إذ أنَّه سيؤدي  
القانونية    يف أحوال معينة اىل تطبيق أكثر من قانون على نزاع واحد، فيما لو كان أطراف العالقة 

من جنسية واحدة ووقع الفعل الضار يف بلد آخر يتوطنان فيه أو يسكنان فيه وُعِرَض النزاع على  
أم قانون موطنهما املشرتك   القاضي قانون جنسية األطراف؟  قاٍض يف دولة أخرى، فهل سيطبق 

 قة القانونية.  الذي حصل فيه الفعل الضار؟ بل ما احلل إذا اختلفت جنسيات أو مواطن أطراف العال

املسؤولية التقصريية املرتتبة عن األضرار الناشئة خارج الوالية الوطنية   :الرأي السابع
 للدول: 

قد تنشأ تتمثل يف أن الفعل اخلاطئ والضرر قد    أنَّ املشكلة اليت يرى الفقه الغالب يف فرنسا ومصر   
ال يقعان أو حيصالن يف إقليم الدولة أو يف مكان خيضع لسيادة وقوانني دولة معينة، وإمنا يف مناطق  
الفضاء، وقد اختلفت   البحار وأعايل  للدولة كأعايل  الوطنية  الوالية  السيادة أو  نطاق  تقع خارج 

عال الضارة على ظهر السفن يف أعايل البحار والراجح فيها تطبيق  اآلراء فيما جيب تطبيقه بشأن األف
قانون الَعَلم، وهذا ما يطبق أيضاً بشأن األفعال واحلوادث اليت تقع يف الطائرة خارج نطاق الوالية  
الوطنية للدول، على اعتبار أن السفينة تعدُّ جزءاً من إقليم الدولة، فيطبق قانون العلم بوصفه قانون  

وقد حتدث الواقعة على ظهر السفينة األجنبية يف   .2م الذي وقعت فيه الواقعة املنشئة لاللتزام  اإلقلي
املياه اإلقليمية لدولة معينة، ففي هذه احلالة ختضع املسؤولية التقصريية املرتتبة عن األفعال الضارة أو  

التقصريية لقانون الدولة اليت  غري املشروعة الناشئة على ظهر السفن وفقاً للمبادئ العامة للمسؤولية 
تتبعها املياه اإلقليمية اليت تبحر فيها السفينة، وهو القانون احمللي. ويسري القانون احمللي أيضا على  

 . الوقائع واحلوادث اليت تقع على منت الطائرات األجنبية يف الفضاء اإلقليمي لدولة معينة
وي يف الفضاء احلر )أعايل الفضاء( ويف البحار العالية  أما الوقائع أو حوادث التصادم البحري أو اجل 

)أعايل البحار( فالراجح تطبيق قانون القاضي الستحالة وجود ضابط موضوعي يتحدد على أساسه  
 

 . 252د. عبد احلميد حممود السامرائي، املصدر السابق، ص  1
 . 179. د. هشام صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصريية، املصدر السابق، ص 510د. عز الدين عبد هللا، املصدر السابق، ص . 329منصور، املصدر السابق، ص  فيد. منصور مصط 2
 لمها وفقاً للعرف الدويل، حىت وإن كانت تبحر يف املياه  أعاله ينطبق متاماً على السفن والطائرات ابستثناء املخصصة ملنفعة عامة واحلربية منها، إذ تعدُّ جزءاً من إقليم الدولة اليت ترفع ع مما جتدر اإلشارة اليه أن الفرض

 . 179ية، املصدر السابق، ص اإلقليمية لدولة أخرى. د. هشام صادق، تنازع القوانني يف مسائل املسؤولية التقصري 
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حمل وقوع أو حدوث الواقعة املنشئة لاللتزام، أتسيساً على أن قانون القاضي ذو اختصاص طبيعي  
، وإزاء تعذر إعمال القاعدة األصلية وتفسريها،  1ط اإلسناد أو احتياطي عام عند تعذر إعمال ضاب

، اليت نصت عليها املادة  2وذلك ابلرجوع إىل مبادئ القانون الدويل اخلاص األكثر شيوعاً بني الدول 
من القانون املدين العراقي بقوهلا: )يتبع فيما مل يرد بشأنه نص يف املواد السابقة من احوال    3( 30)

تنازع القوانني مبادئ القانون الدويل اخلاص األكثر شيوعاً(. إضافة إىل ما تقدم، فإن مسألة تفرق  
عن أفعال يف أكثر    أو توزع عناصر الواقعة القانونية يف أكثر من دولة كما لو كان الفعل الضار عبارة

منها   377يف املادة    Restatementمن دولة، وحيال ذلك ذهب واضعي اجملموعة األمريكية 
إىل وجوب االعتداد مبكان حتقق أخر واقعة ترتب عليها الضرر ابعتبارها السبب األكثر صلة ابلعالقة  

 أو اباللتزام من الناحية الزمنية. 

الثامن التقصريية  :  الرأي  شبكة املسؤولية  عرب  االلكرتونية  األضرار  عن  املرتتبة 
 االنرتنت:

ابتداًء البد من اإلشارة اىل أنَّ هناك نوعان من املسؤولية التقصريية اإللكرتونية، إحدامها ذات طابع   
منهما يف   األوىل  بنظر  الوطين  القضاء  خيتص  للحدود،  عابرًة  دويل  طابع  ذات  واثنيتهما  وطين، 

عال الضارة االلكرتونية الدولية أو العابرة للدول فإهنا قد تتم يف دولة القاضي  التعويض عنها. أما األف
أو يف دولة أجنبية، وعندما تتم يف دولة القاضي فقد ختتلف جنسيات مرتكبها واملضرور منها، فقد  
يكون مرتكب الفعل الضار أجنبياً، واملضرور وطين، أو ابلعكس وعندما يتم الفعل الضار اإللكرتوين  

كركن أو نتيجة يف املسؤولية التقصريية اإللكرتونية، إذ  4وما ينجم عنه من ضرر معلومايت أو إلكرتوين 
أو اخلطأ يف دولة   الضار  الفعل  يقع  فقد  التقصريية اإللكرتونية،  املسؤولية  تتفرق عناصر  ما  عادًة 

طأ أو الفعل الضار  القاضي الوطين، ويتحقق الضرر أو النتيجة يف دولة أخرى، وابلعكس قد يقع اخل
يف دولة أجنبية ويتحقق الضرر يف دولة القاضي، وعليه نكون حيال مسؤولية إلكرتونية عن أعمال  
غري مشروعة وأضرار تتجاوز حدود الدولة الواحدة للمتعاملني من خالل الشبكة العنكبوتية العاملية  

الويب ) املشروعة:   ، ( World Wide Webأو  أو غري  الضارة  ومن األمثلة على األعمال 
والدعاية   واإلعالانت  املشروعة،  غري  واملنافسة  الفكرية،  امللكية  حلقوق  املشروع  غري  االستغالل 

. ولقد استتبع  5  التجارية املضللة، وسرقة البياانت من بنوك املعلومات وبيع العالمات التجارية املزيفة

 
، فؤاد عبد املنعم رايض، ود. حممد خالد الرتمجان، املصدر  353، أستاذان الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول يف التنازع، مصدر سبق ذكره، ص375-374د. عز الدين عبد هللا، املصدر السابق، ص 1

، د. عباس العبودي، تنازع  754، د. هشام علي صادق، القانون الدويل اخلاص، ص407-406، مصدر سبق ذكره، ص2راشد، الوسيط، ج، د. فؤاد عبد املنعم رايض، ود. سامية 259السابق، ص
 وما بعدها. أيضاً:   194، ص 2014القوانني واالختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية، مكتبة السنهوري، بغداد، 

Cheshire and Norths & Fawcett: Private International Law, By P. M. North, 10th edition, Butterworths, London, 1979, p.367.                
 . 203- 175، ص 2020، نيسان 6العراقية، العدد اجلامعة  -راجع حبثنا: مبادئ القانون الدويل اخلاص كمصدر يف القانون املدين العراقي واملقارن، جملة كلية القانون والعلوم السياسيةملزيد من التفصيل  2

 بقوهلا: )تتبع فيما مل يرد يف شأنه نص يف املواد السابقة من أحوال تنازع القوانني مبادئ القانون الدويل اخلاص(. 1948لسنة  131من القانون املدين املصري رقم  24تقابلها املادة  3

، أيضاً أنظر د. عبد الفتاح حممود كيالين، املسؤولية املدنية الناشئة عن املعامالت  398، ص2003صور، املسؤولية اإللكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، أنظر يف الضرر اإللكرتوين: د. حممد حسني من 4
 . 128، ص2011اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

. د. 24/11/2010انون، جامعة اإلمارات، العني، ة التقصريية النامجة عن جرائم تقنية املعلومات يف القانون الدويل اخلاص، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة جرائم تقنية املعلومات، كلية القأمحد حممد أمني اهلواري، املسؤولي 5
 . 55-54، ص2013، اإلسكندرية، 1ار اجلامعة اجلديدة، طمعتز سيد أمحد عفيفي، قواعد االختصاص القضائي ابملسؤولية اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت، د
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 syber spaceة العاملية )اإلنرتنت( وجود جمتمع أو جمال عاملي افرتاضي  وجود الشبكة العنكبوتي
, space virtuelle)  تنساب أو تتدفق فيه املادة املعلوماتية دون أن تكون هلا وجهة معينة؛ )

وحيث يعلو اجملتمع أو اجملال املشار إليهما احلدود اجلغرافية وال خيضعان ألية سيطرة من قبل أية  
، وابلتايل فإن الضرر الذي تسببه اجلرمية اإللكرتونية ميكن أن حيدث يف  1 ة أو سياسيةسلطة إقليمي

للضرر  االفرتاضي  الوجود  نظرية  اإلنرتنت، وهذه هي  تتصل بشبكة  دولة   La Presenceأية 
virtuelle de prejudice ubiquité universelle    وهي تؤدي ابلضرورة إىل تعدد

    لمضرور أن يرفع دعوى التعويض أمام أية حمكمة يوجد يف إقليمهاجمال الضرر، ومن مث يكون ل
 . 2 شبكة اإلنرتنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 .109أمحد حممد أمني اهلواري، املصدر السابق. د. معتز سيد حممد أمحد عفيفي، املصدر السابق، ص 1
  .املقصود: إقليم الدولة اليت تتبعها احملكمة واليت ينعقد هلا االختصاص بنظر دعوى التعويض 
 . 109أمحد عفيفي، املصدر السابق، صد. معتز سيد حممد  2
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 :اخلامتة
املتمثلة ابخلطأ،    توافر أركاهنا أو عناصرها  التقصريية  من املعلوم أنَّه يشرتط لقيام املسؤولية املدنية 

والضرر، والعالقة السببية بني اخلطأ والضرر، وذلك أبن يكون الضرر نتيجة مباشرة للعمل الضار أو  
لنتيجة لرتتيب املسؤولية  غري املشروع، وعلى ذلك ال ميكن االعتداد ابخلطأ وحده دون الضرر أو ا 

حتديد  يسري عليها قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام. وأنَّ مسألة    التقصريية اليت
القانون الواجب التطبيق على املسؤولية التقصريية )القانون احمللي( ال تثري أدىن صعوبة فيما لو كانت  

ام قد وقعت أو نشأت يف مكان واحد ضمن إقليم الدولة،  عناصر الواقعة القانونية املنشئة لاللتز 
ولكن الصعوبة تدق عندما تتوزع العناصر املكّونة للمسؤولية التقصريية يف إقليم أكثر من دولة، فهل  
يطبق القاضي قانون حمل وقوع الفعل الضار أو غري املشروع؟ أو قانون حمل حتقق الضرر؟ أم يعطي  

قانون األصلح له من بني القانونني؟ كما قد تنشأ صعوبة أخرى تتمثل يف  املضرور احلق يف اختيار ال
أن اخلطأ أو الضرر قد ال يقعان يف إقليم الدولة أو يف مكان خيضع لسيادة وقوانني دولة معينة وإمنا  

ومن جممل ما تقدم نشري إىل بعض  يف مناطق تقع خارج نطاق السيادة أو الوالية الوطنية للدولة.  
 املستخلصة: النتائج 

تعدُّ املسؤولية املدنية التقصريية بعناصرها املكونة هلا أوسع نطاقاً من املسؤوليتني العقدية واجلنائية، إذ   .1
 أنَّه ال ميكن حصر وقائعها املادية، فهي عادًة ما تتجدد وتتعدد فيها احلوادث والوقائع. 

الفعل الضار بعض الصعوابت املتعلقة يف  عادًة ما يثري مفهوم القانون احمللي أو قانون حمل وقوع   .2
تفسريه أو يف تطبيقه خصوصاً عندما يقع اخلطأ أو الفعل الضار يف دولة وتتحقق النتيجة أو الضرر  

 يف دولة أخرى. 
أنَّ االلتزامات الناشئة عن العمل غري املشروع يف القانون املدين العراقي والذي ترتتب عليه املسؤولية   .3

التقصريية أم من حيث    املدنية  ختضع للقانون احمللي، سواًء من حيث حتقق عناصرها أو أركاهنا، 
التعويض   التقصريية املتمثل ابلتعويض وبطريف دعوى املسؤولية وطريقة  تطبيقه على آاثر املسؤولية 
التعويض   للتعويض، وشروط  املعترب  الضرر، والوقت  قيمته أو نطاقه ومداه وعناصر  وكيفية تقدير 

 رق إثباته. وأنواعه وط 
الضرر واجب   .4 قانون حمل حتقق  أم  الضار  الفعل  قانون حمل وقوع  القانون احمللي سواًء أكان  يعدُّ 

الغري   فعل  نفسه وعن  الشخص  عن  تصدر  اليت  األفعال  عن  املرتتبة  املسؤولية  نطاق  التطبيق يف 
ت تتعلق ابلفعل  واحليوان واألشياء، ما مل يكن هنالك مانع يف القانون األجنيب املختص أو صعواب 

 الضار أو الضرر خارج نطاق السيادة الوطنية للدولة. 
مينع املضرور من اقتضاء حقه من  مل يرد يف القانون املدين العراقي أو يف القوانني املدنية العربية نصاً   .5

مسبب الضرر وفق احكام املسؤولية التقصريية بني قانون حمل وقوع الفعل الضار وبني قانون حمل  
الضرر أو النتيجة، يف األحوال اليت تتوزع أو تتفرق فيها عناصر الواقعة املنشئة لاللتزام يف أكثر  حتقق  

 من دولة. 
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جيب على القاضي أْن حيدد حمل وقوع اخلطأ وحمل حتقق الضرر لتحديد القانون احمللي املقصود،   .6
إعطاء املضرور حق    سواء أكان ذلك هو قانون حمل وقوع الفعل الضار، أو قانون حتقق الضرر، أم 

 اختيار القانون األصلح له من بني القانونني. 
يعدُّ التعويض نتيجة للمسؤولية التقصريية وحقاً للمضرور وحده له أْن يطالب به، كما أنَّ له أْن ينزل   .7

 عنه، وأْن يتصاحل عليه. 
غربية كبدائل للقانون  والنظرايت اليت تبناها الفقه والقضاء يف كثري من الدول ال  اآلراءعلى الرغم من  .8

كمفهوم جديد    القانون املدين العراقي مل أيخذ هباالتقنينات املدنية العربية ومنها  احمللي، إاّل أنَّ أغلب  
أو بديل للقانون احمللي، ألسباب منها أنَّ قانون حمل وقوع الفعل الضار هو األكثر ارتباطاً وواقعيًة  

الفعل غري العناصر املادية    ابملكان الذي وقع أو نشأ فيه  املشروع، ألنه املكان الذي تتحقق فيه 
 للواقعة املنشئة لاللتزام. 

 التوصيات: 
  من القانون املدين العراقي لتصبح "   27/1تعديل عبارة "الواقعة املنشئة لاللتزام( الواردة يف املادة   .1

الفعل النافع"، اعتداداً  يسري على االلتزامات غري التعاقدية قانون الدولة اليت حتقق فيها الضرر أو  
أنَّ املسؤولية  بقانون الدولة اليت حتقق فيها الضرر أو النتيجة ال الفعل الضار أو اخلاطئ، على اعتبار  

. ويشمل االعتداد  املدنية التقصريية تنشأ من وقت حتقق الضرر وحسب قانون الدولة اليت حتقق فيها 
 سبب. ابلفعل النافع املتمثل ابإلثراء أو الكسب بال 

مل يتضمن القانون املدين العراقي قاعدة اسناد أو قاعدة تنازع أصلية بشأن القانون الواجب التطبيق   .2
البحار   للدولة كأعايل  الوطنية  الوالية  أو  السيادة  نطاق  تقع خارج  اليت  احلوادث  أو  الوقائع  على 

جلنسية أو قانون دولة  وأعايل الفضاء، والرأي الراجح يف الفقه والقضاء الدوليني يفيد تطبيق قانون ا
العلم أو قانون دولة القاضي املعروض عليه النزاع، وهذا هو الراجح بوصفه من مبادئ القانون الدويل  

( من القانون املدين  30املدنية، كاملادة )  التقنياتاخلاص األكثر شيوعاً بني الدول الواردة يف أغلب  
( آنفة الذكر، " مبا يف ذلك ما ينشأ عن  30ادة )العراقي. وعليه ميكن إضافة التعديل اآليت اىل امل

 الوقائع املنشئة لاللتزام خارج حدود الوالية الوطنية للدول". 
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 العربية:   واملراجع  املصادر
 الكتب القانونية: 

أبو ستيت، أمحد حشمت، نظرية االلتزام يف القانون املدين، اجلزء األول، مصادر االلتزام، الطبعة   .1
 .1954الثانية، مصر، مطبعة مصر، 

مصر، دار النهضة العربية،  -سالمة، أمحد عبد الكرمي، األصول يف التنازع الدويل للقوانني، القاهرة .2
2008. 

القاهرة .3 التنازع الدويل للقوانني واملرافعات املدنية والدولية،  مصر، دار  -سالمة، أمحد عبد الكرمي، 
 النهضة العربية، دون اتريخ. 

 . 2009 العراق، مكتبة السنهوري،-ي، آدم وهيب، املرافعات املدنية، بغدادالنداو  .4
 . 1967هللا وهبة،  غامن، إمساعيل، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء الثاين، مصر، مكتبة عبد .5
 .1986دون انشر،  ، قانون املرافعات املدنية والتجارية، مصر، فيالنمر، أمينة مصط  .6
 1962ة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتزام، مصر، دار املعارف، سلطان، أنور، النظرية العام .7
-حسام الدين فتحي، املسؤولية عن اإلضرار حبقوق املؤلف عرب شبكة اإلنرتنت، القاهرةانصف،   .8

 . 2002صر، دار النهضة العربية، م
وانني، العراق،  حسن و د. غالب الداودي، القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين، تنازع الق اهلداوي،   .9

1972. 
املبادئ العامة واحللول الوضعية يف القانون    -اهلداوي، حسن، القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني .10

 . 1997األردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، -األردين دراسة مقارنة، عّمان
لاللتزامات، مصادر   .11 العامة  النظرية  علي،  االلتزام-االلتزامالذنون، حسن  االلتزام،  -احكام  اثبات 

 .1976العراق، -بغداد
مصر، دار املطبوعات  - مصادر االلتزام، اإلسكندرية  -أبو السعود، رمضان، النظرية العامة لاللتزام  .12

 . 2002اجلامعية، 
  – مرقس، سليمان، حماضرات يف املسؤولية املدنية يف تقنينات البالد العربية، القسمان األول والثاين  .13

القاهرة العالية،  العربية  الدراسات  النشر للجامعات املصرية،  - األحكام اخلاصة، معهد  مصر، دار 
1960. 

- العبودي، عباس، تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية، بغداد .14
 . 2014لعراق، مكتبة السنهوري، ا
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 امللخـص:

جاء البحث بعنـوان: "قراءة يف املوقف الرمسي ملنظمة التعاون اإلسالمي حنو التطبيع مع إسرائيل"، 
هبدف التعرف على موقف املنظمة من التطبيع يف ضوء املتغريات الدولية الراهنة، وتفحص مدى 

ه "كلما كان اخفاقاهتا أو جناحاهتا املتحققة جتاه وقف ورفض التطبيع. وانطلق البحث بفرض مفاده ان
أعضاء املنظمة أكثر متاسكًا كانت املنظمة أدوارها يف مواجهة التطبيع أكثر أتثرياً وجناحًا". وقد استعان 

 البحث مبنهجني أساسيني مها املنهج التارخيي واملنهج التحليلي. 

سرائيل وخلص البحث أن املنظمة تتبىن موقف  يؤكد على رفض التطبيع مع إسرائيل إال بعد ان تقوم ا
وجاءت أهم النتائج أن  1967إبهناء احتالهلا الكامل لألراضي العربية والفلسطينية احملتلة منذ العام 

املتتبع حلال املواقف الرمسي ملنظمة التعاون االسالمي يلحظ ان هناك بوادر شرخ يف طبيعة التعاون 
ة الضعيفة جتاه املطبعني، وعدم املشرتك بني اعضاءها، حبيث اصبح ال يعول كثريًا على مواقف املنظم

قدرهتا على فرض قرارات ملموسة كالعمل على وقف إقدام دوليت اإلمارات والبحرين على خطوة 
، واليت مل خترج حىت مواقفها 2020التطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي برعاية أمريكية، يف أغسطس 

 على نطاق اصدار بياانت استنكار أو رفض للخطوة.

واليت نصت على مبدأ قبول مبدأ  2002ان املبادرة العربية اليت طرحها القادة العرب يف قمة بريوت 
زادت مواقف دول  1967التطبيع مع اسرائيل مقابل انسحاهبا من األراضي العربية اليت احتلتها عام 

وهرية لألمة منظمة التعاون اإلسالمي تراجعًا، مما زاد من عملية التطبيع على حساب القضية اجل
العربية واإلسالمية وأمنهما القومي، كما عكس حاله من الرتهل والضعف يف موقف املنظمة وغياب 

ال يعول كثرياً عليها لقلة حيلتها وعدم قدرهتا  أصبحالتعاون الفعال بني أعضائها يف الوقت الذي 
قف موحد رافض للتطبيع على فرض قرارات ملزمة. اضافة إىل ان حالة الصمت وعدم االمجاع على مو

 يعكس مدى الفشل يف آليات صنع القرار داخل املنظمة واليت مت تقزميها يف قاعدة األغلبية. 

منظمة التعاون االسالمي، قضااي األمة اإلسالمية، الصراع العريب االسرائيلي،  الكلمات املفتاحية:
 التطبيع مع اسرائيل، املشروع الصهيوين.
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 دمــة: مق
اإلسرائيلي، فهو جوهر  – لقد مثل التطبيع أبشكاله وإجراءاته هدفاً إسرائيلياً يف الصراع العريب  

السالم والتسوية ابملفهوم اإلسرائيلي ابعتباره األسلوب األمثل لضمان عدم العودة للحرب، ويعمل  
. وبذلك تسعى  على القفز عن اجلذور التارخيية للصراع والقبول إبسرائيل دولة طبيعية يف املنطقة 

اسرائيل اىل نقل عالقاهتا من الدول العربية من مرحلة املواجهة املسلحة مع اجليوش العربية إىل  
مرحلة القبول ابلتسوية السلمية للصراع الدائر معها منذ أكثر من نصف قرن، بل مرحلة تطبيع  

 تلك العالقات ويف كافة اجملاالت.  
ط مبنظمة التعاون اإلسالمي ملواجهة األخطار اليت تتعرض هلا  وأمام تلك التحدايت أييت الدور املنو 

األمة اإلسالمية، وليس هناك خطرًا أكثر من خطر املشروع الصهيوين الذي ال يكتفي ابحتالل  
 فلسطني، بل يسعي ملزيد من االستيالء على األراضي العربية.  

م املنظمة يف هذا الشأن، وسط  وهلذا قام البحث بتتبع التحدايت اجلديدة اليت فرضت نفسها اما 
اختالفات يف املواقف وحىت نزاعات موصوفة بني دوهلا، إضافة إىل العامل اخلارجي وخطط السالم  
املطروحة اليت نشطت يف اآلونة األخرية بوترية متسارعة، وسط تزايد التحدايت النوعية اليت تسهم  

 للمنظمة.  يف إعادة إما الرتكيب أو التفكيك

 اسة: الدر مشكلة  
منظمة التعاون اإلسالمي يف  دور  مبدى فعالية   تكمن اشكالية الدراسة يف طبيعة موضوعها املتعلق 

مواجهة حتدايت وخماطر التطبيع العريب مع اسرائيل، كمنظمة اسالمية وازنة يف املنطقة وتعد الناطق  
 بقاع العامل. ابسم األمة اإلسالمية، واحملققة آلمال وتطلعات الشعوب اإلسالمية يف شىت 

 تساؤالت الدراسة: 
تطرح هذه الدراسة أكثر من تساؤل، ولعل السؤال األبرز هنا واألمشل للبحث ما هو دور منظمة  
التعاون اإلسالمي يف مواجهة حتدايت التطبيع مع اسرائيل وما هي سيناريوهات املستقبل. ويتفرع  

 لتحليل، منها: من هذا السؤال أسئلة فرعية عدة، ضرورية إلثراء البحث وا
 ما هي أبرز مظاهر ومآالت التطبيع؟ .1
 ماهية مسات املوقف الرمسي لدول األعضاء يف التعاون االسالمي من التطبيع؟  .2
ما هو املتغري يف املوقف الرمسي ملواقف املنظمة من التطبيع يف سياقات خطط السالم يف الشرق   .3

 األوسط؟  
 ه التطبيع مع اسرائيل؟ كيف تنظر املنظمة ملبادرة السالم العربية جتا .4
 مدى قدرة املنظمة على التأثري على أعضائها لثنيهم عن التطبيع؟  .5
   للتطبيع؟ما الرؤى والدور املتوقع للمنظمة يف التصدي   .6
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 : العــلمـيةالفروض  
كلما كان أعضاء املنظمة أكثر متاسكاً كان خطاب املنظمة وأدوارها يف مواجهة التطبيع أكثر   .1

 أتثرياً. 
 دول األعضاء واملخالفة ملواقفها تؤثر على مستقبل املنظمة ودورها يف التصدي خلطر التطبيع. تفرد  .2

 : أمهية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع نفسه، ومن اإلسهام الذي ستضيفه للنقاش  

ع العريب مع  وسبل مواجهتها وتصديها خلطر التطبي التحليلي والتقييمي ملوقف التعاون اإلسالمي 
اسرائيل والتحدايت اليت تواجهها يف هذا الصدد. ومدى قدرهتا على تكريس تعاون فلسطيين  

وعريب واسالمي يف جمال التحرك ملواجهة اخلطر، سيما وأن منظمة التعاون تعد اثين أكرب  
جيعل  املنظمات العاملية بعد األمم املتحدة، كما أهنا تعرب عن صوت العامل اإلسالمي، وهو ما 

الدراسة على قدر من األمهية العلمية خاصة من خالل حبث أدوار ومواقف املنظمة جتاه مواجهة  
   خطر التطبيع. 

 أهداف الدراسة: 
 معرفة املوقف الرمسي للتعاون اإلسالمي من التطبيع يف ضوء املتغريات السياسية والعاملية الراهنة.  .1
 يف مواجهة التطبيع. تفحص مدى وجود تعاون وتنسيق مشرتك بني أعضاء املنظمة   .2
 معرفة انعكاس خطط السالم يف الشرق األوسط على مواقف املنظمة من التطبيع.   .3
 ومواضع االخفاق واخللل يف قدرة املنظمة على مواجهة التطبيع. ابراز مكامن القوة  .4
 تقدمي رؤية استشرافية ملواقف املنظمة من التطبيع يف القريب املنظور.  .5

 منهج الدراسة: 
مت االستعانة مبنهجني أساسيني أوهلما املنهج التارخيي الذي يبحث يف جذور املشكالت البحثية  

اليت نشأت فيها، كما يساعد على ابراز نقاط التحول يف الظاهرة   وتطور أحداثها، وعالقتها ابلبيئة
حمل الدراسة. أما املنهج الثاين، فيتمثل يف املنهج التحليلي على النحو الذي يساعد يف فهم  

 وقد استخدما هذين املنهجني ملالئمتهما ملثل هذه الدراسات.   الظاهرة،وحتليل وتقصي أسباب 

 حدود الدراسة: 
اجملال الزمين: ينطلق اجملال الزمين للدراسة منذ توقيع أول معاهدة سالم مصرية إسرائيلية يف مارس   -

 .2020وميـتــــد إىل غاية سنة    ،1979عام 

اجملال املكاين: يتمثل اجملال املكاين للدراسة فيما يدور داخل أروقة املنظمة ومواقف الدول   -
 تباره اجملال احليوي للمنظمة املدروسة. األعضاء من عموم العاملي اإلسالمي ابع

 

http://hrcs.plo.ps/article/256/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 :الدراسات السابقة
هناك عدة دراسات تناولت دور "منظمة التعاون االسالمي وعالقتها بقضااي خمتلفة األوجه دون ان  
تتطرق إىل جوهر املوضوع املطروح هنا، وهو دورها يف مواجهة حتدايت التطبيع مع يف ضوء قراءة  

اجلانب نوردها يف    يف هذا شفاف املـستقبل. ومن أبرز الدراسات السابقة  متفحصة هلذا الواقـع واستـ
 اآليت: 

حول "دور منظمة التعاون اإلسالمي يف الدفاع عن قضااي    2018دراسة رجاء بقاص املنشورة سنة  
هدفت الدراسة إىل حبث دور منظمة التعاون اإلسالمي جتاه أبرز قضااي األمة    ،1األمة اإلسالمية" 

اإلسالمية، خاصة أهنا تعترب اثين منظمة يف العامل من حيث العضوية بعد منظمة األمم املتحدة،  
وقياس فعالية دورها يف العديد من القضااي امللحة على الساحة اإلسالمية، أبرزها قضية فلسطني  

شريف، وقضااي األقليات املسلمة حول العامل، إضافة إىل قضااي األمن اجلماعي للمنظمة،  والقدس ال
، والتحوالت  2025وظاهرة اإلسالم وفوبيا، وصوال إىل حبث مستقبل املنظمة يف ظل رؤيتها لسنة 

اجلديدة يف دول العامل اإلسالمي. وختلص الدراسة إىل إثبات صحة فرضياهتا املطروحة حيث أن  
ة التعاون اإلسالمي تتكون من إطار تنظيمي وهيكلي متنوع، يضم أجهزة رئيسية وأخرى فرعية  منظم 

ومنتمية، كما ان ضعف متاسك منظمة التعاون اإلسالمي، أدى إىل ضعف مواقفها، وفيما خيص  
مستقبل املنظمة ودورها، خلصت الدراسة إىل أن اختاذ بعض الدول األعضاء مساراً خمالفاً ملبادئ  

النظام األساسي، سيؤثر على مستقبل املنظمة ودورها والذي يسعى  امل نظمة املنصوص عليها يف 
 فريق آخر من أعضائها إىل تطويره وتفعليه. 

يف كتاب بعنوان "منظمة التعاون اإلسالمي،    2017سنة    املنشورةدراسة معمر رتيب عبد احلافظ،  
، حيث عرض الكاتب فكرة الوحدة  2ولية" دراسة قانونية يف ضوء النظرايت العامة للمنظمات الد

اإلسالمية وتطورها، لينتقل بعدها إىل مناقشة أجهزة املنظمة املختلفة وأدورها، مع التعليق عليها من  
وجهة نظر قانونية، وابلرغم من تركيز الكاتب على األطر القانونية، إال أن الدراسة استفادت من  

اون اإلسالمي لألطر القانونية املنصوص عليها يف ميثاقها  الكتاب يف معرفة مدى تطبيق منظمة التع
بني   تقوم  اليت  النزاعات  اجلماعي وحل  األمن  مبنظومة  يتعلق  فيما  خاصة  التأسيسية،  ونصوصها 

 أعضاء املنظمة. 
حول "التعاون العريب اإلسالمي يف جمال مكافحة    2016دراسة يعقوب أمحد آلوميني، املنشورة سنة  

،  3ضوء اتفاقييت منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية: الفرص واملعوقات" اإلرهاب يف  
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل وتقييم اإلطار القانوين حملابة اإلرهاب داخل جامعة الدول العربية  

 
يد حمه  (، دور منظمة التعاون اإلسالمي في الدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم اإلسالمية، جامعة الشه2018رجاء بقاص )  1

 لخضر بالوادي.
، القاهرة، 1التعاون اإلسالمي، دراسة قانونية في ضوء النظريات العامة للمنظمات الدولية"، دار النهضة العربية، ط(، كتاب بعنوان "منظمة  2017معمر رتيب عبد الحافظ، )  2

 . 8- 7ص
والمعوقات،  (، التعاون العربي اإلسالمي في مجال مكافحة اإلرهاب في ضوء اتفاقيتي منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية: الفرص 2016يعقوب أحمد آلويمين ) 3

 .248- 219(، الرياض. ص68، العدد )32المجلد -دراسة منشورة، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب
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مي،  ومنظمة التعاون اإلسالمي، والتعرف على مميزاته وفرص وأمهيته ومعوقاته. فمنظمة التعاون اإلسال
اهتمت مبوضوع مكافحة   اليت  الدولية  املنظمات  أوائل  تعتربان من  العربية،  الدول  وكذلك جامعة 
الظاهرة. وقد امثرت اجلهود عن   للتصدي هلذه  التعاون بني دوهلا  اإلرهاب وابدرت بوضع أسس 

اد  ، وقبل ذلك اعتم1999توقيع معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل عام  
. وعلى مستوى اجلامعة  1994مدونة السلوك ملكافحة اإلرهاب يف منظمة املؤمتر اإلسالمي سنة  

، وقبل ذلك مت اعتماد االسرتاتيجية  1998العربية، مت توقيع االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب سنة  
اإلرهاب سنة   وقفتا يف  1993العربية ملكافحة  قد  االتفاقيتني  أن  إىل  تعريف  . وابإلضافة  وضع 

واضح وحمدد لإلرهاب، يف حني مل تتمكن األمم املتحدة من القيام بذلك إىل حد اآلن، فإهنما  
متثالن إطارا للتعاون األمين والقضائي بني األجهزة املكلفة مبكافحة اإلرهاب يف الدول األعضاء اليت  

   نتشرتك يف العديد من القواسم املشرتكة املتعلقة بظاهرة اإلرهاب. غري أ 

أسباب حمدودية فعالية االتفاقيتني ولدت معهما، وذلك بسبب تعدد الثغرات اليت تتخلل نصوصهما،  
 شبه املتطابقة؛ ابإلضافة إىل غياب آليات للتنفيذ واملتابعة والرصد. 

، يف كتاب بعنوان "العامل اإلسالمي وحتدايت  2013دراسة اكمل الدين إحسان أوغلو املنشورة سنة  
الواحد  اإلسالمي"   القرن  التعاون  منظمة  الكاتب1والعشرين  تعرض  حيث  العام    - ،  األمني  وهو 

إىل واقع املنظمة وبعض أدوارها، من    -السابق ملنظمة التعاون اإلسالمي، وأول أمني عام منتخب
خالل تسع فصول ومرفق وعشر مالحق، إذ بدأ الكاتب فصوله إبطار اترخيي عن املنظمة، كما  

املنظمة من الداخل، معرجا فيما بعد على دور املنظمة جتاه قضااي املسلمني،   تعرض ملسرية إصالح 
مدافعا عن دوره كأمني يف اقرتاح عديد اليت من شأهنا تفعيل أداء املنظمة يف الساحة العاملية عموماً  
مصدراً   ابعتباره  الكثري  الشيء  أوغلو  من كتاب  الدراسة  استفادت  وقد  خصوصاً،  واإلسالمية 

 غري أن ما مييز هذه الدراسة عن الكتاب هو تقدميها رؤية نقدية لعديد األدوار واملواقف. للبحث، 

 : مصطلحات الدراسة
يشري إىل جعل العالقات طبيعية بعد فرتة من التوتر أو القطيعة ألي   سياسي هو مصطلح  التــطبـيع: .1

قطيعة   أو  هناك خالف  يكن  مل  وكأن  طبيعية  العالقة  تعود  ميثل  2سابقة سبب كان، حيث  وهبذا 
اإلسرائيلي، حيث أن هذا املصطلح ال يرد على  –يم اليت أفرزها الصراع العريب  التطبيـع أحد املفاه

حنو صريح يف معاهدات السالم اليت ربطت بعض الدول العربية مع اسرائيل، ولكنه جاء يف إطار  
 عمليات التسوية بني العرب واسرائيل.  

دولة إسالمية، كانت    هي منظمة إسالمية دولية جتمع سبعا ومخسنيمنظمة التعاون اإلسالمي:   .2
ابسم املؤمتر   تعرف سابقاً  للعامل   اإلسالم، منظمة  اجلماعي  "الصوت  نفسها أبهنا  املنظمة  وتصف 

احليوية   املصاحل  "محاية  ل  هتدف  وأهنا  االسالمية  الدول  تضم كل  ال  وان كانت  اإلسالمي" 
 

 القاهرة.، 1. دار الشروق، ط، في كتاب بعنوان "العالم اإلسالمي وتحديات القرن الواحد والعشرين منظمة التعاون اإلسالمي"2013الدين إحسان أوغلو المنشورة سنة   أكمل 1

 https://ar.wikipedia.org/wiki.   2020 -10- 27تطبيع العالقات، موسوعة ويكييديا الموسوعة الحرة. نظر في  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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الدول   .األمم املتحدة مليار نسمة. وللمنظمة عضوية دائمة يف  1,6البالغ عددهم حنو   للمسلمني" 
غالبية  ذات  دول  هي  واخلمسون  منطقة مسلمة السبع  العريب  من  وآسيا   وأفريقيا  الوطن 

اهلندية  وجنوب شرق آسيا الوسطى  القارة  املنظمة  وألبانيا  البوسنة(والبلقان  وشبه  (، ولقد أتسست 
 .  11969أيلول  25يف  الرابط  يف

هذا وتعرف املنظمة عن نفسها على موقعها الرمسي أبهنا اثين أكرب منظمة حكومية دولية بعد األمم  
( دولة عضوا موزعة على أربع قارات. تعترب املنظمة  57املتحدة، وتضم يف عضويتها سبعا ومخسني )

  سياسية والمصاحله يف اجملاالت االجتماعية    وحيميالصوت اجلامع للعامل اإلسالمي الذي يضمن  
الرئيسي يف  واالقتصادية التعاون اإلسالمي لديها مؤسسات تنفذ براجمها حيث أن املقر  . منظمة 

 جدة يف اململكة العربية السعودية.  
ومن أهم أجهزة املنظمة، القمة اإلسالمية، وجملس وزراء اخلارجية، واألمانة العامة، ابإلضافة إىل  

علوم والتكنولوجيا، واالقتصاد والتجارة، واإلعالم والثقافة.  جلنة القدس وثالث جلان دائمة تُعىن ابل 
اإلسالمي للتنمية، واملنظمة  وهناك أيضاً مؤسسات متخصصة تعمل حتت لواء املنظمة، ومنها البنك  

(. وتؤدي األجهزة املتفرعة واملؤسسات املنتمية التابعة  اإليسيكواإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )
 .  2اجملاالت اون اإلسالمي أيضاً دوراً حيوايً وتكميليا من خالل العمل يف شىت ملنظمة التع

إىل التوتر السياسي والصراعات العسكرية والنزاعات   هذا املصطلح  يشريلصراع العريب اإلسرائيلي:  ا .3
من  عدد  العربية بني  يف  يل وإسرائ  البلدان  مرتبطة  اإلسرائيلي  العريب  الصراع  جذور  إن   ،

العربية الصهيونية  ظهور وينظر  والقومية  عشر.  التاسع  القرن  هناية  اإلقليم   الفلسطينيني  قرب  إىل 
أبهنم وعدوا هبذه   اليهود  شوا فيه آلالف السنني، يف املقابل يعترب ابعتباره وطنهم التارخيي الذي عا 

 .  3  إسالمية، ويف السياق اإلسالمي، فإهنا أراضي  التوراة  األرض وفًقا لنصوص يف

  

 
 . المرجع السابق 1
 2020 -10- 26نظر في الرسمي. امنظمة التعاون اإلسالمي، موقعها اإللكتروني  2
 الحرة. مرجع سابق.  ، الموسوعةاويكيبيديالصراع العربي اإلسرائيلي، موسوعة  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
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 املعلنة: التطبيع مفهومه وأهم مظاهره    أوالً:
يعد مفهوم التطبيع الذي فرضته اسرائيل يف إطار عمليات التسوية أحد مبتكرات الفكر اإلسرائيلي،  

خالل إلزام الدول العربية اليت ارتبطت  وأحد األهداف األساسية اليت تسعى اسرائيل حتقيقها من  
معها ابتفاقيات سالم، إبقامة عالقات طبيعية يف عدد من اجملاالت من أجل ضمان قبول وجود  
اسرائيل ككيان شرعي يف منطقة الشرق األوسط، وهذا ما جعل اتفاقيات السالم تتضمن عدداً من  

ادية وثقافية، وحترص اسرائيل على متابعة  املواد اخلاصة إبقامة عالقات دبلوماسية وسياسية واقتص
. وقد بدأ  1ومراقبة هذه العملية عن كثب وبكل دقة، ابعتبارها اهلدف األساسي من هذه االتفاقات 

، وهو  1979احلديث عن مفهوم التطبيع مع توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بني مصر واسرائيل عام  
اجتماعية وأكادميية طبيعية بني الدول العربية واسرائيل  يعين إقامة عالقات سياسية، اقتصادية، ثقافية و 

قبل حتقيق السالم العادل والشامل، وابلتايل فإن التطبيع مع اسرائيل هو قيام عالقات طبيعية يف  
واقع وشروط غري طبيعية، ذلك أن بناء وأتسيس تلك العالقات والبين الطبيعية يشرتط أن تتخلى  

 هلا وعنصريتها. اسرائيل عن عدوانيتها واحتال

 مظاهـر التطبيع: 
 التطبيع السياسي:  . أ

واسرائيل،   العربية  الدول  بني  ودبلوماسية  سياسية  إقامة عالقات  السياسي،  ابلتطبيع  يقصد 
واحلديث عن نزاع وليس صراع، ووصف املقاومة ابإلرهاب، هذا ابإلضافة إىل عدم حتميل إسرائيل  

األمر الذي يف جممله يعين اخلضوع واالستسالم بشكل    ،   الفلسطيينأية مسؤولية عما حلق ابلشعب  
مسي وعلين إلسرائيل، وجتاهل السياسة العدوانية واألعمال اإلجرامية وحرب اإلابدة اجلماعية اليت  ر 

السلبية    االحتاللترتكبها قوات   الفلسطيين، الذي يكافح من أجل حترير أرضه  يف حق الشعب 
ئيل يف  واستعادة حقوقه الوطنية املغصوبة. وينعكس التطبيع السياسي بني بعض الدول العربية واسرا

شكل اتفاقيات على املستوى الثنائي، كتلك اليت أبرمت بني مصر واسرائيل، وكذلك مع السلطة  
من خالل   اإلقليمي  املسار  أيضاً  السياسي  التطبيع  أيخذ  األردنية، كما  اململكة  ومع  الفلسطينية 

جلى يف دمج  مشروعات دولية متعددة اهلدف األمسى منها "حسب الرؤية األمريكية واإلسرائيلية" تت 
 . 2العريب إسرائيل ضمن النظام الشرق األوسطي اجلديد، ليكون بديالً عن النظام 

 التطبيع االقتصادي:   . ب
يعد التطبيع االقتصادي الصورة الثانية من صور التطبيع، كما أنه ميثل أحد أهم االهداف األساسية  

املقاطعة العربية إلسرائيل مستوايها    يف اإلسرتاتيجية االقتصادية اإلسرائيلية، واليت هتدف إىل إهناء 
كافة، وفتح األسواق العربية أمام املنتجات اإلسرائيلية، كما أنه يعترب من أكثر املسائل أمهية يف أي  

 
 .33، ص 2007عوض حسن وآخرون، ثالثون عامًا من المواجهة التطبيع والعالقات العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1
اإلسالمية، مجلة العلوم االقتصادية والسياسية، العدد السابع،  (: التطبيع مع اسرائيل وأثره على المنطقة العربية، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية  2016محمد شعيب )  2

 . 287يونيو، ص
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اتفاقية للسالم بني إسرائيل وأي من الدول العربية اجملاورة، وذلك يف ظل رغبة إسرائيل يف حتقيق  
تو  أبرزها  األساسية  األهداف  من  النقل  عدد  قطاع  يف  والتعاون  النفط،  قطاع  يف  التعاون  ثيق 

واملواصالت، وتعظيم التبادل التجاري، والتعاون يف جماالت السياحة، والسيطرة على قطاع الزراعة  
العريب، وذلك من خالل إبرام عدد من االتفاقات مع الدول العربية يف هذا القطاع، وقد أفضت  

 . 1 هذا اجملال عن نتائج كارثية على قطاع الزراعة املصري اإلسرائيلية يف -العالقات املصرية
اليت   الثالث  التسوايت  اتفاقيات  إسرائيل يف  اليت فرضتها  التطبيع االقتصادي  تباينت شروط  وقد 

  - عقدهتا مع مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية واألردن، فبينما اقتصر اإللزام يف اتفاقية السالم املصرية
اإلسرائيلية على املبدأ من انحية، ومبيعات النفط املصري إلسرائيل من انحية أخرى، فقد امتد يف  
احلالة األردنية للعديد من التفاصيل وأجحف حبقوق األردن يف املياه، كما فرض يف احلالة الفلسطينية  

امل التجاري والصناعة، ورّحل  التبادل  من االحتكار يف  العليا  احتاداً مجركياً ومنطاً  صاحل االقتصادية 
 . 2للشعب الفلسطيين بدءاً من املياه وانتهاًء ابحلدود ملفاوضات احلل النهائي

 التطبيع الثقايف:  ج.  
يستهدف التطبيع الثقايف اللغة والوعي والذاكرة العربية، وذلك للقبول ابملفردات واملقاربة "الصهيونية  

، وتغيري  االحتاللهج التعليم وشطب كل ما يشري إىل  األيدولوجية"، وإعادة صياغة التاريخ، ومنا
على الرتاث، والبعث ابآلاثر وسرقتها، وإخفاء وتدمري كل آاثر اجلرائم    واالستيالء أمساء األمكنة،  

. فيمثل  3  لفلسطنياليت أدت لتدمري القرى واملدن واألحياء العربية، من خالل تغيري اخلارطة التارخيية  
ظهر الثالث من مظاهر التطبيع مع إسرائيل. وكلما فتحت نوافذ وجسور للتبادل  التطبيع الثقايف امل

الثقايف حتت أي غطاء إال وتتعبد الطريق أكثر حنو حتقيق اهلدف األساسي إلسرائيل، وهو بسط  
 .4  اإلسالمياهليمنة الصهيونية على احمليط العريب، ومنه ابقي العامل 

اجلامعات   بني  طبيعية  عالقات  إقامة  خالل  من  األكادميي  التطبيع  يتضمن  قد  الثقايف  فالتطبيع 
السياسة"،   عن  األكادميية  "فصل  شعار  حتت  اإلسرائيلية،  ونظرياهتا  العربية  األكادميية  واملعاهد 

ملشرتكة،  " عرب إقامة األنشطة الرايضية ااالجتماعي ويتضمن أيضاً ما ميكن أن نطلق عليه "التطبيع  
. لقد كانت حقبة التسعينيات قد شهدت  5  إسرائيلواملهرجاانت الفنية وتشجيع السياحة مع دولة 

عدة حماوالت إلدماج التطبيع الثقايف مع مفاهيم العوملة اليت سعت لتذويب ثقافة املنطقة من خالل  
يف  والثقافات  اهلوايت  تعدد  على  والتأكيد  أوسطية،  الشرق  فكرة  على  والسعي    الرتكيز  املنطقة، 

العقد   بداية  منذ  التحالف  وينشغل هذا  الثقافية،  اهلوية  العربية وطمس  الثقافة  لتفكيك مكوانت 
سبتمرب إبعالء صوت مكافحة اإلرهاب، وحماولة توظيف    11األول من األلفية الثالثة وبعد أحداث  

 
  waie.org/home/issue/184/htm/184w10.htm-http://www.al :2020-1-13 فينظر يهود كيان، خطورة التطبيع،  1
 (: التطبيع مع اسرائيل وأثره على المنطقة العربية، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية اإلسالمية، مرجع سابق. 1620محمد شعيب ) 2
 .289المرجع السابق، ص 3
 http://www.albahethon.com/?page=show_det&id=716 . في:2020-10-14جمعة حسين، الثقافة الصهيونية والتطبيع الثقافي العربي، نظر في  4
اسية، مرجع  السي(: التطبيع مع اسرائيل وأثره على المنطقة العربية، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية اإلسالمية، مجلة العلوم االقتصادية و2016محمد شعيب )  5

 .290سابق، ص
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بدءاً  للمقاومة،  الداعمة  األصوات  إضعاف  أجل  من  اإلرهاب  مكافحة  املعادين  قوانني  بتعقب   
للسامية من خالل استصدار تشريعات من الكوجنرس، وانتهاء بربامج نشر الدميقراطية واإلصالح  

والثقافية    االجتماعيةالسياسي اليت أطلقتها أمريكا وفرضتها على الدول العربية من أجل تغيري نظمها  
 . 1والسياسية 

  التطبيع:اثنيًا: تفكك يف املواقف الرمسي لدول منظمة التعاون اإلسالمي من 
يف ركب تطبيع عالقاهتا    اإلسالمي تسريلقد غدت دول حتتل مكانة هامة ومؤثرة يف منظمة التعاون  

ما أدى إىل عواقب غري حممودة يف بنية منظمة التعاون اإلسالمي، األمر الذي    وهذا مع اسرائيل،  
مكن إسرائيل من االستمرار يف تطبيع عالقاهتا مع مزيد من دول عربية حىت خالل األوقات اليت  

 . 2 وإسرائيلشاهدت أتزمناً وعدائية بني اجلانب العريب 
 املنظمة جتاه التطبيع، وفقاً ملا أييت:  وميكن أن نظهر معامل التفكك يف اإلخالل بثوابت 

التزمت السلطات املصرية بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية السالم اليت وقعتها مع إسرائيل )مادة  اترخيياً  
(، وذلك مبنع األعمال العدوانية أو أفعال العنف أو النشاط اهلدام أو حىت التحريض عليها  3/2رقم  

الوسائل سواء   بكل  ذلك يف  وذلك  األمنية، وجتسد  والتدابري  اإلجراءات  أو  القانونية  التشريعات 
سلسلة التشريعات اليت أصدرها نظام الرئيس السادات للحيلولة دون توجيه أي نفقد لالتفاقية منذ  

( من قانون جملس الشعب، والقانون  11توقيعها، ومن ذلك قرار رئيس اجلمهورية بتعديل املادة رقم )
  1980( لعام  95بشأن تعديل قانون األحزاب السياسية، والقانون رقم )  1979ة  ( لسن36رقم )

، وكلها  3بشأن سلطة الصحافة   1980( لعامل  148املعروف ابسم قانون العيب، والقانون رقم )
وتفرض عقوابت ابحلبس، وغرامات مالية،    واالتفاقية انقدي إسرائيل    - مع أمور أخرى  – تالحق  

 .  4ان من ممارسة احلقوق السياسية، كما تعرضت أحزاب سياسية للحل وعقوابت تبعية ابحلرم
اإلسرائيلية  –كما أن مصر تكتفي بسحب سفريها من تل أبيب كلما شاهدت العالقات العربية  

أتزماً أثناء تصاعد العدوان اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيين، دون أن ينعكس ذلك على  
 نصل من التزاماهتا إزاء إسرائيل. العالقات الدبلوماسية أو الت 

من التطبيع فإنه ميكن القول أهنا حتذو حذو مصر،    األردن  -اململكة العربية اهلامشية  خبصوص  أما  
العربية    الطبيعيةإذ أهنا تستمر يف احملافظة على عالقاهتا   – مع إسرائيل حىت عند أتزم العالقات 

ها من تل أبيب كإجراء دبلوماسي يعرب فقط  اإلسرائيلية، وأهنا تكتفي هي األخرى بسحب سفري 
عن استياء احلكومة إزاء التصرفات اإلسرائيلية العدوانية جتاه الشعب الفلسطيين، مت ما تلبث حىت  

 
المر  1 الحصاد  وإسرائيل..  مصر  بين  التطبيع  الثقافي:  التطبيع  عواطف،  الرحمن  في:  عبد    2020- 10-11والتحديات 
 http://www.saveegyptfront.org/news/?news/?s=165&a=23127 
شر، طرابلس  الصراع العربي اإلسرائيلي من التسوية المرحلية إلى التسوية النهائية "أسرا طين"، الدار األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والن (:2016بار كريم، واخرون )كن 2

 . 127ليبيا. ص
 . 292اإلسالمية، مرجع سابق، ص  (: التطبيع مع اسرائيل وأثره على المنطقة العربية، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية2016محمد شعيب ) 3
 مرجع سابق. عبد الرحمن عواطف، التطبيع الثقافي: التطبيع بين مصر وإسرائيل..  4
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ويف الواقع فان البنية اجلماهريية األردنية    ،1إسرائيل أتذن لسفريها ابلعودة ملباشرة مهامه لدى دولة  
مبخاطره   الوعي  ونشر  التطبيع  ملقاومة  جلان  تشكيل  على  عملت  واليت  التسوية،  ملشاريع  رافضة 
وهتديداته للمجتمع األردين وحماولة جتميع كل القيادات الثقافية يف مشروع واحد للمقاومة من أجل  

 . 2العادي تعميق الوعي لدى املواطن 
أخر    وعلى  عريب  املوريتانية  حنو  العالقات  التطبيع    اإلسرائيلية –مثلت  مسألة  يف  خاصة  حالة 

عالقات   أقامت  اليت  املواجهة  دول  خارج  الوحيدة  العربية  الدولة  تعد  إذ  اسرائيل،  مع  السياسي 
اليت   الفرتات  دبلوماسية معها، كما استمرت موريتانيا يف تطوير عالقاهتا مع اسرائيل حىت خالل 

العربية  تش العالقات  فيها  البلدين التزال  –اهد  العالقات بني  وأتزماً، وإن كانت  توتراً  اإلسرائيلية 
 .3  العالقاتموضوع صراع قوي على الساحة املوريتانية، حيث يوجد رفض شعيب هلذه 

فقد توصلت إىل اتفاق مع إسرائيل يقضي بفتح مكتب اتصال  تونس   الدولة العربية  وعلى مستوى
، وحرصت بدورها على أن يتزامن افتتاح مكتبها يف اسرائيل مع فتح مكتب هلا  1996متبادل عام  

 يف غزة، وقد أدى هذا التطور إىل إقامة عالقات اقتصادية وسياحية مع إسرائيل. 
بعالقات   األخرى  هي  ارتبطت  قد  العربية  املغرب  التسعينيات كانت  فرتة  متزامن  صعيد  وعلى 

اسرائيل، ارتبطت يف أحد وجوهها ابجلالية اليهودية اليت لعبت بعض األدوار    واتصاالت وطيدة مع
يف مكتب ارتباط مغريب يف اسرائيل    1994الرئيسة يف هذا اإلطار، وقد قرر املغرب يف سبتمرب  

والسماح إلسرائيل ابفتتاح مكتب مماثل هلا يف املغرب، وقد اعترب العاهل املغريب احلسن الثاين هذا  
رحالت جوية    1995مبثابة اعرتاف إبسرائيل من الناحية الدبلوماسية، وبدأ يف ديسمرب    اإلجراء

هذه   أفضت  وقد  الزراعي،  التعاون  جمال  يف  برانجماً  البلدان  وأقر  ومراكش،  أبيب  تل  بني  مباشرة 
لدول الشرق األوسط ومشال    االقتصاديةالتطورات إىل أن يغدو املغرب مقرا للعديد من املؤمترات  

 . 4ريقيا أف
يف نفس احلقبة من التسعينيات قامت قطر هي األخرى بتطبيع عالقاهتا مع اسرائيل. واحتفظت  

، عن أن بالده تؤيد  1995بعالقاهتا املعهودة واملتميزة معها، وقد ابدر وزير خارجية قطر يف أكتوبر  
  1996شامل، ويف عام  إلغاء املقاطعة االقتصادية املباشرة مع اسرائيل حىت إن مل يتحقق السالم ال

.  5  قطرقام شيمعون بريس بزايرة قطر على رأس وفد اسرائيلي كبري بناء على دعوة رمسية من أمري  
اتفاقا لفتح مكاتب    1996قد وقعت مع إسرائيل يف كانون الثاين/ يناير    سلطنة عمانهذا وكانت  

 
 . 292، صمرجع سابقعلى المنطقة العربية، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية اإلسالمية،   وأثره(: التطبيع مع اسرائيل 2016محمد شعيب ) 1
القطراوي )  2 المقاطعة2016اياد  السياسية. رسالة ماجستير غير منشورة. برنامج دراسات الشرق األوسط. جامعة األزهر غزة.  العربية إل  (.  التسوية  سرائيل في ظل عملية 

 . 31ص
 . 293، صمرجع سابقة،  على المنطقة العربية، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية اإلسالمي وأثره(: التطبيع مع اسرائيل 2016محمد شعيب ) 3
    في: 2020- 10-21 الرباط.رزاق عبد السالم، عالقات المغرب واسرائيل بين إمالءات تل أبيب ومرونة   4

www.aljazeeraner./knowledgegate/opininos 
 . 31-29.  ص1997، 17مختارات إسرائيلية، مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية، القاهرة، العدد 5
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اندالع االنتفاضة الفلسطينية  مع    2000متثيل جتاري متبادلة وقررت السلطنة إغالق املكتب يف عام  
الثانية. وقالت تشينزاي بيانكو الباحثة املتخصصة بشؤون الشرق األوسط يف معهد "اجمللس األورويب  
تتعلق   حمتملة  خماوف  بسبب  ابلفعل  حبذر  "يتصرف  العماين  السلطان  إّن  اخلارجية"  للعالقات 

 قت". ابالقتصاد ولن خياطر خبطوة مماثلة مثرية للجدل يف هذا الو 
العريب التطبيع  تزايد  العام  -ومؤخرا  أواخر  العريب" يف  الربيع  "ثورات  نتيجة الرتدادات  اإلسرائيلي، 

إيران، وانتشار ظاهرة اإلرهاب يف  2010 الواقع األمين وزايدة نفوذ  ، حيث استغلت "إسرائيل" 
"العريب" بدالً من احلل الداخلي  العامل العريب، وانتقلت اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية إىل احلل اإلقليمي  

وأمنية،   سياسية،  عدة؛  مستوايت  على  العربية  ابلدول  عالقاهتا  بتوطيد  وذلك  "الفلسطيين"، 
 .واقتصادية، وثقافية، ورايضية 

اثلثاً: املواقف الرمسي للمنظمة من التطبيع يف سياقات خطط السالم يف الشرق 
 األوسط:

ئيل ضمن خمططات ترامب وإدارته، الذين كشفوا يف وقت  جاءت صفقات التطبيع األخرية مع إسرا
سابق من هذا العام ما يسمى خبطة السالم يف الشرق األوسط، اليت رفضها الفلسطينيون بشكل  

 .قاطع
وكانت أظهرت تقارير خمتلفة إقامة بعض دول اخلليج العربية عالقات سرية مع إسرائيل يف السنوات  

تعود إىل التسعينيات، عندما مت توقيع اتفاقيات أوسلو بوساطة    األخرية، مع بعض العالقات اليت 
 .الوالايت املتحدة بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

وبينما وقعت اإلمارات والبحرين ما يسمى ابتفاقيات السالم والتطبيع، بدت دول أخرى أقل تردًدا  
والسودان، اللتان التقى مسؤولومها برئيس  يف اإلعالن عن عالقاهتا مع إسرائيل، مبا يف ذلك ُعمان  

. وعلى حنو الفت أصبحت البحرين اثين  1  األخريةالوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يف السنوات  
دولة تعلن اتفاقا لتطبيع العالقات مع إسرائيل يف أقل من شهر، بعد اتفاق اإلمارات والدولة العربية.  

التقارب مع إسرائيل   البعض اآلخر رفض الفكرة أو  والقى  العربية، لكن  ترحيبا من بعض الدول 
 .تعامل معها حبذر 

هذا وحتذو املنامة واخلرطوم حذو اإلمارات اليت أصبحت اثلث دولة عربية تقيم عالقات دبلوماسية  
ع  مع الدولة العربية. ورغم عدم إدانة السعودية لالتفاق، إال أهنا رفضت تطبيع العالقات إىل أن توق 

إسرائيل اتفاق سالم معرتف به دوليا مع الفلسطينيني الذين رأوا يف اتفاق االمارات واسرائيل "خيانة"  
 لقضيتهم.    

 
مع    1 العالقات  تطبيع  من  العربية  الدول  موقف  هو  فلسطين.   ما  اقتصاد  في:  إسرائيل؟    2020- 10-29نظر 

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17198/   

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17198/
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اليت تدعو إىل انسحاب إسرائيل    -وتبقى العديد من الدول العربية ملتزمة مببادرة السالم العربية  
ساسي للسالم والتطبيع الكامل  كشرط أ  1967الكامل من األراضي الفلسطينية احملتلة بعد عام  

إىل حافلة    – للعالقات   املنطقة ستنضم  الدول يف  التكهنات أبن بعض  انتشرت  فقد  ومع ذلك 
املطبعني. خاصة بعد إعالن ترامب أنه يتوقع أن حتذو مخس دول أخرى على األقل حذو اإلمارات  

 1أمسائها والبحرين، دون ذكر  

  والتطبيع:اختالف يف موقف دول األعضاء من اشكال املقاطعة  

 السعودية: ضبابية اململكة العربية 

يقول حمللون إن الصفقات األخرية مل تكن لتحدث لوال دعم الرايض، على الرغم من إشارة اململكة  
اليت قالت    وأشارت اململكة العربية السعودية،   .إىل أهنا ليست مستعدة الختاذ نفس اخلطوة بنفسها

يف وقت سابق هذا الشهر إهنا ستسمح جلميع الرحالت اجلوية بني اإلمارات وإسرائيل بعبور جماهلا  
هناك   لكن  العربية.  السالم  مبادرة  إطار  خارج  إسرائيل  مع  العالقات  تطبع  لن  أهنا  إىل  اجلوي، 

غم من رمسية اللقاء  . وعلى الر 2الصدد مؤشرات على وجود انقسام عميق بني قيادة اململكة يف هذا 
اجلارية بني قادة سعوديني و)اسرائيليني( فانه يوجد ابململكة معارضة قوية للتطبيع فقد خرجة إىل  
السعوديني، وخمتلف دول   املستقلني  الوطنيني  املثقفني  تبناها عدد من  املبادرات  من  العديد  النور 

 .  3 اإلماراتاخلليج العريب، ابستثناء 

 القطري: غياب رد الفعل 

خالفا حلليفتيها اإلقليميتني إيران وتركيا، فإن قطر مل تصدر أي رد فعل على تطبيع اإلمارات عالقاهتا  
عام   منذ  مقطوعة  واإلمارات  قطر  بني  والعالقات  إسرائيل.  دولة  2017مع  أول  قطر  وكانت   .

. وال ختفي  2000يف  ، قبل إغالقه  1996خليجية تفتح فيها إسرائيل مكتباً متثيلياً وذلك يف العام  
الدوحة اتصاالهتا مع إسرائيل. ولكن امللحوظة اجلديرة ابلذكر أن العالقات كانت تطبيعاً كاماًل على  

 . 4  لذلكمستوى رأس السلطة بينما كان الشعب رافضا  

وتتمّتع الدولة اخلليجية الصغرية أيضاً بنفوذ يف قطاع غزة حيث سامهت العام املاضي، ابلتعاون مع  
 م املتحدة ومصر، يف التوصل إىل هتدئة بني إسرائيل وحركة محاس اليت تسيطر على القطاع.      األم

 
   .https://arabic.rt.com 2020-10- 27نظر في:  عد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ارتي عربي.منظمة التعاون اإلسالمي: ال تطبيع للعالقات إال ب 1
مع    2 العالقات  تطبيع  من  العربية  الدول  موقف  هو  فلسطين.   ما  اقتصاد  في:  إسرائيل؟    2020- 10-27نظر 

            https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17198  
 هويدي، إذ يصبح التطبيع بديالً عن التحرير، الشروق، القاهرة.  يفهم 3

15.html-post-http://fahmyhowedy.blogspot.comblog   
  200(: قطر واسرائيل ملف العالقات السرية، القاهرة، دار الجزيرة. ص2002محمد البحراوي ) 4

https://arabic.rt.com/
https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17198
http://fahmyhowedy.blogspot.comblog-post-15.html/
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 الرفض الكوييت: 

ال تقيم الكويت وهي حليف آخر للوالايت املتحدة أي اتصاالت معروفة مع إسرائيل، وال تزال  
كويت على االتفاق  ترفض التطبيع دعما منها للقضية الفلسطينية. ومل يصدر أي تعليق رمسي من ال

بني اإلمارات والدولة العربية ولكنه فتح نقاشا سياسيا حول ذلك. وقد أعلنت سبع قوى وتكتالت  
سياسية كويتية، رفضها املطلق لتطبيع اإلمارات مع الكيان الصهيوين. مشرية إىل أن مشاريع التطبيع  

وأضافت   .قة القرن بشكل عملي مع الكيان الصهيوين استكمال لتنفيذ بنود صفقة العار املسماة صف 
التعاون اخلليجي )اإلمارات( اعرتافها ابلكيان الصهيوين الغاصب   أن "إعالن إحدى دول جملس 

 .1  واإلسالميةونيتها إلقامة عالقات كاملة جاء بال مربر أو فائدة هلذه الدولة أو لألمة العربية 

 املوقف الفلسطيين: 

حبكم الضرورة اليت تفرضها ظروف االحتالل، فان مقاومته  يف فلسطني حيمل التطبيع معىن خاصاً  
يف حد ذاهتا حتمل مغزى خمتلفا أو ترتبط مبقاومة االحتالل بطابعه االستيطاين االحتاليل واأليدولوجية  

)اسرائيل(  أهداف  واحباط  العنصري  بطابعها  الفلسطينية  2الصهيونية  السلطة  تتمسك  . وسياسياً 
ية كاملة السيادة، وأظهرت خالل السنوات املاضية مرونة كبرية جتاه قضااي  مبطلب إقامة دولة فلسطين

الصراع األساسية، ومع ذلك رفضت إسرائيل مجيع مقرتحات السالم املقدمة، وعملت بشكل واضح  
على تقويض أركان السلطة ومؤسساهتا، وخاصة يف مدينة القدس اليت صعَّدت إسرائيل مؤخراً من  

طة فيها. يف املقابل تصر محاس على رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل،  حرهبا على وجود السل
وترى أن "التطبيع مع إسرائيل خيانة لشعوب األمة وقيمها وأخالقها، وغدر بتضحيات الشعب  

 . 3صالح الفلسطيين"، كما جاء على لسان رئيس احلركة يف اخلارج ماهر  

 يكبح التطبيع:  - املنظمةيف  –النفوذ اإلسالمي غري العريب  
وتركيا    وإيران مثل ماليزاي وابكستان  - توجد العديد من دول مسلمة هلا نفوذ وأتثري يف منظمة التعاون  

تعمل على كبح التطبيع. وقد اظهرت هذه الدول رود رافضة ومقاطعة للتطبيع يف اآلونة األخرية.    -
   أمههما:

 مشروعة وصفت إيران االتفاق أبنه "خطوة خطرية وغري  ؛ واليت اعتربت التطبيع خطوة غريإيــــــران
مشروعة". وقال بيان للخارجية اإليرانية إن تطبيع أبو ظيب عالقاهتا مع إسرائيل خطأ إسرتاتيجي،  

املقاومة  تعزيز حمور  إىل  إال  يؤدي  تطبيع   .ولن  اجلمعة،  أمس  يوم  اإليرانية،  اخلارجية  أدانت  كما 

 
   .بق. وكالة انباء فارس. مرجع سااإلسرائيلي – اتي التطبيع خيانة.. إدانات عالمّية وإقليمّية للتطبيع اإلمار  1

 . 32ص   مرجع سابق.في ظل عملية التسوية السياسية. رسالة ماجستير غير منشورة.  إلسرائيل( المقاطعة العربية 2016اياد القطراوي ) 2

 2020-10-13نظر في: مركز الفكر اإلستراتيجي للدراسات. أين؟   إلى  اإلسرائيلي الكيان مع  العربي التطبيع 3

https://fikercenter.com/position-papers 
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إلمارات والكيان اإلسرائيلي، معتربة أن نتيجة هذه العالقات ستكون  العالقات الدبلوماسية بني ا
املنطقة  يف  املقاومة  ودور  حمور  "محاقة   .تعزيز  هي  اخلطوة  هذه  أن  اإليرانية  اخلارجية  واعتربت 

أن "الشعب   مؤكده اسرتاتيجية" من قبل أبو ظيب وتل أبيب، ونتيجتها ستكون تقوية حمور املقاومة، 
 . 1 جرائمالعامل احلرة لن تسامح الدول املطبعة مع الكيان الغاصب وال الفلسطيين وشعوب 

فقد اعتربت ان التطبيع خيانة لشعوب املنطقة، قالت وزارة اخلارجية الرتكية إن التاريخ   ؛أما تركيا
اتفاق   إبرام  املنافق يف  ما وصفته ابلسلوك  لإلمارات  يغفرا  ينسيا ولن  لن  املنطقة  وضمري شعوب 

للفلسطينيني أن  مضيفة  إسرائيل،  مع  الكامل  هذا   احلق  التطبيع  على  قوي  فعل  رد  إبداء  يف 
وأعربت اخلارجية الرتكية يف بيان عن قلقها من حماولة اإلمارات إلغاء خطة السالم العربية   .االتفاق 

 . 2. اإلسالمي، ودعمتها منظمة التعاون 2002اليت وضعتها اجلامعة العربية عام 

 التطبيع: الثابت واملتغري يف مواقف املنظمة جتاه  رابعاً:  

املتعمق يف مواقف منظمة التعاون جيده يساير مسار منظمة األمم املتحدة، وهو أمر طبيعي يتماشى  
مع توجهات أتسيسها، أما ما ميكن مالحظته هو مواقف بعض أعضائها املتقلبة يف مسألة التطبيع،  

للعامل    فمن املفرتض أن تتجاوز جمرد موقف حمايد وصامت، نظراً ملا متثله املنظمة من صوت جامع 
ليتخندق حتت مواقف الدول   التطبيع  اإلسالمي، والدليل على ذلك تراجع خطاب املنظمة جتاه 

  تطبيعيه العربية وغريها ممن دخلوا يف ما يسمى ب"عملية السالم العربية اإلسرائيلية"، وهي عملية  
، واتفاقية  1978ابمتياز، متثل امتدادا لعملية السالم املصرية الصهيونية ومسار كامب ديفيد سنة  

سنة   السلطة    1991مدريد  بني  أوسلو  مسار  والصهاينة، وكذلك  العربية  الدول  من  عديد  بني 
، وافاق وادي عربة بني األردن والكيان الصهيوين سنة  1993الفلسطينية والكيان الصهيوين سنة  

اب الصهيوين  وغريها من اتفاقيات التطبيع، وابلتايل فإن دعوة منظمة التعاون إىل االنسح  1994
، يعد داللة واضحة على اعرتاف املنظمة ابحتالل الكيان الصهيوين لفلسطني  1967من أراضي  

 .1948والقدس الغربية سنة 

ويبدو أن دعوة املنظمة ألعضائه مبقاطعة الكيان الصهيوين والضغط عليه دبلوماسياً واقتصاداي تعد  
امل لدول  التطبيع  وترية  تزايد  ظل  يف  هزليا،  عمليات  أمرا  من  ابلرغم  الصهيوين،  الكيان  مع  نظمة 

االستيطان والتنكيل ابلشعب الفلسطيين، ويعد قطاع غزة احملاصر منذ سنوات دلياًل واضحاً على  
 . 3املرير بعد أعضاء املنظمة وسياساهتا عن واقع الفلسطينيني 

 
 . مرجع سابق. اإلسرائيلي – التطبيع خيانة.. إدانات عالمّية وإقليمّية للتطبيع اإلماراتي  1
 المرجع السابق.  2
، واتصال(: دور منظمة التعاون اإلسالمي في الدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، في العلوم اإلسالمية، دعوة وإعالم  2018رجاء بقاص )  3

 .52جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. ص
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ندما اقرت جواز  ع  2015لقد بدأ اجلدال يف مواقف منظمة التعاون اإلسالمي حول التطبيع منذ  
زايرة مدينة القدس ومقدساهتا، ابعتبار ان زايرهتا للقدس تطبيع مع املسجد األقصى ومع القدس  

ذلك قد ااثر ردود افعال ولكنها بررت أبن مثل هذه    املنظمة يفوكان موقف    .الشرقية واملقدسيني
ة املساجد الثالثة، اليت تشد  الزايرة اليت أقرها جممع الفقه اإلسالمي ورغب فيها، تكمل منظومة زاير 

 .إليها الرحال 

إن قرار جممع الفقه اإلسالمي الذي رغب    ذاك:حني    وقد اوضح أمني املنظمة العام، إايد مدين،
بزايرة القدس يشجعنا مجيعا حلث الشعوب اإلسالمية على زايرة القدس عرب برامج منظمة تشرتك  

سطني، وربط ذلك بربامج زايرة احلرمني الشريفني لتكتمل  فيها املكاتب السياحية املعنية يف األردن وفل
منظومة زايرة املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال حسب التوجيه النبوي. وردا على املنتقدين قال  
مدين: "إذا كان البعض يرون يف زايرة القدس تطبيعا، فإنه تطبيع مع املسجد األقصى ومع القدس  

وكان األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي    .ومع إخواننا يف األرض احملتلة" الشرقية ومع املقدسيني،  
إايد مدين قد دافع عن زايرته إىل املسجد األقصى، وقال يف كلمة ألقاها يف اخلامس من كانون الثاين  

 . 1املسلمني بعد أدائه الصالة مبسجد قبة الصخرة إن هذه الزايرة حق لكل  2015

ملؤمتر احتاد جمالس    14لالستغراب يف مواقف منظمة التعاون ايضاً هو عندما بدأت دورهتا  وما يدعو  
آذار/ مارس املاضي. مل    14إىل    11الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، املنعقد أايم  

تتخذ موقفا واضحا من التطبيع مع الكيان الصهيوين، وذلك بتجاهل ادخال التعديالت اليت وعد  
 خاهلا على البيان اخلتامي للمؤمتر )إعالن الرابط(. إبد

وجتاهل البيان اخلتامي الذي نشرته األمانة العامة الحتاد جمالس التعاون اإلسالمي، أي إشارة لرفض  
صفقة القرن، وذلك ابلرغم من مطالبة الوفد الفلسطيين بذلك، خالل اجللسة اخلتامية للمؤمتر، ودعا  

الو  إىل “احرتام  عن كافة  اإلعالن  واالمتناع  استقرارها  على  واحلفاظ  للدول  والوطنية  الرتابية  حدة 
 أشكال التدخل يف شؤوهنا الداخلية. 

من جانبه، اقرتح الوفد الفلسطيين، على هامش املؤمتر، إضافة بند خاص يتعلق بصفقة القرن، معتربا  
قضية الفلسطينية، وأبهنا متهيد  أن “املبادرة األمريكية” حول الشرق األوسط، متثل خطرا كبريا على ال

 .2  اإلسالميةالستهداف الدول 

من مناسبة مواقف    أكثرفمن النواحي اإلجيابية اليت تسجل ملنظمة التعاون اإلسالمي اهنا اعلنت يف  
برفضها وإدانتها    2018ااير    21اثبتة مناصرة لفلسطني وقضااي العادلة كاليت اعلنتها صرحية يف  

 
https://www.al-  2020- 10- 14، صحيفة األيام الفلسطينية. نظر في: رقية والمقدسيينأمين "التعاون اإلسالمي": زيارة القدس تطبيع مع المسجد األقصى والقدس الش 1

ayyam.ps/ar_page.php?id=f029d33y251829555Yf029d33   

الرباط”    2 ُيخلف    لمنظمةاعالن  اإلسالمي”  القرن”  التعاون  “صفقة  ويتجاهل  اسرائيل”   والتطبيعوعوده  اليوم.مع  رأي  في:    ،   2020-10-14نظر 
        https://www.raialyoum.com 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f029d33y251829555Yf029d33
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f029d33y251829555Yf029d33
https://www.raialyoum.com/
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غواي نقل سفارهتا لدى إسرائيل إىل مدينة القدس احملتلة. مؤكده املنظمة يف بيان  لقرار مجهورية ابرا
صادر عنها أن هذا اإلجراء "غري قانوين ويشكل عمال استفزازاي وانتهاًكا صارًخا للقانون الدويل  
  وجلميع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة". وأوضح أمينها العام، الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني، 
حني ذاك أن "هذا اإلجراء وإن صنع أمرًا واقًعا فإنه لن ينشئ حًقا ولن يكتسب شرعية". وقد  
كانت ابراغواي، قد افتتحت، سفارة هلا يف مدينة القدس لتصبح الدولة الثالثة اليت تفتتح ممثلية هلا  

 . 1يف املدينة، بعد الوالايت املتحدة األمريكية وغواتيماال 

حني عربت عن إدانتها افتتاح الربازيل مكتب    2019ديسمرب    21مة أيضا يف  ومن بني مواقف املنظ
جتاري هلا يف القدس احملتلة، واليت اعتربت أن هذا اإلجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدويل وقرارات  

والذي ينص على دعوة الدول اليت أقامت بعثات    478جملس األمن الدويل ال سيما القرار رقم  
كما عربت املنظمة، عن أسفها    . القدس إىل سحب هذه البعثات من املدينة املقدسةدبلوماسية يف 

للحقوق   واملساندة  الدويل  ابلقانون  امللتزمة  التارخيية  مواقفها  بتغيري  الربازيلية  احلكومة  لقيام  البالغ 
كل  املشروعة للشعب الفلسطيين، ودعتها، يف الوقت نفسه، إىل الرتاجع عن هذه اخلطوة اليت تش

احنيازاً لالحتالل اإلسرائيلي ودعماً لسياساته غري القانونية اهلادفة للمساس ابلوضع القانوين والتارخيي  
ملدينة القدس احملتلة، واليت من شأهنا أن تلحق ضرراً ابلعالقات واملصاحل املشرتكة بني الربازيل والدول  

 2. اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 

كانت جمموعة منظمة التعاون اإلسالمي يف األمم املتحدة يف    2020من هذا العامل    آاير  20يف  
نيويورك قد اختتمت اجتماعها على مستوى السفراء، برائسة اإلمارات العربية املتحدة، حول احلالة  

الشرقية  القدس  ذلك  يف  مبا  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  مواقف    .اخلطرية  عدة  عن  ابإلعالن 
لألمة  واضحة. الشريف  والقدس  فلسطني  قضية  حمورية  على  فيه  التأكيد  خالهلا  نت  أعادت   .

الفلسطينية  الفلسطيين والقيادة  الشعب  املبدئي والثابت وتضامنها مع    .االسالمية، وعلى دعمها 
مندده ابخلطط األحادية غري القانونية اليت من شأهنا تقوض اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل من  

وآفاق حتقيق سالم عادل ودائم وشامل،    1967حتقيق حل الدولتني على حدود ما قبل عام  أجل  
 .وسيكون هلا عواقب وخيمة على استقرار وأمن املنطقة وخارجها

املنظمة ترى أن السالم واألمن يف منطقة الشرق األوسط واحلل العادل والدائم والشامل ال ميكن  
رائيلي غري القانوين لدولة فلسطني، مبا يف ذلك القدس الشريف،  حتقيقهما إال إبهناء االحتالل اإلس 

 . 19673واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ حزيران 

 
   https://amadmedia.com/ar/post/237223     2020-10-16نظر في:  "التعاون اإلسالمي" ترفض نقل سفارة باراغواي للقدس. أمد لإلعالم. 1

 https://www.prealmedia.net  2020-10-19نظر في: منظمة التعاون اإلسالمي ترفض قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس. اإلعالم الحقيقي.   2

الفلسطينية.    3 وفا  وكالة  الفلسطينية،  األرض  في  الخطيرة  الحالة  تناقش  المتحدة  األمم  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في:  مجموعة      2020-10- 27نظر 
https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=SpC82za876538815669aSpC82z  

https://amadmedia.com/ar/post/237223
https://www.prealmedia.net/
https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=SpC82za876538815669aSpC82z
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التعاون اإلسالمي   اعلنت منظمة  التطبيع مع اسرائيل  ويف موقف متجدد عقب اعالن االمارات 
ة وإسرائيل لن تتحقق إال بعد  موقفها ابلقول إن إقامة عالقات طبيعية بني الدول األعضاء يف املنظم

العام   منذ  العربية والفلسطينية احملتلة  الكامل لألراضي  . حيث جاء على  1967إهناء االحتالل 
لسان أمينه األمني، يوسف العثيمني، يف بيان، إن "متسك املنظمة ابلسالم سيظل خيارا اسرتاتيجيا  

ومبادرة السالم العربية وعلى رؤية حل الدولتني".  استنادا إىل القانون الدويل، وقرارات الشرعية الدولية  
وقال العثيمني إنه "أجرى العديد من املشاورات وخلص من خالهلا إىل أن مبادرة السالم العربية  

، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها خمتلف القمم اإلسالمية وجمالس وزراء  2002لعام  
سرتاتيجياً، وفرصة اترخيية، ومرجعية مشرتكة جيب أن يستند عليها  اخلارجية املتعاقبة، تشكل خياراً ا

 .1احلل السلمي العادل والشامل للنزاع العريب اإلسرائيلي" 

وما سبق نشري إىل أن موقف منظمة التعاون أكثر وضوحاً ودفاعاً عن مبادرة السالم العربية؛ ابعتبار  
الوقت الذي يؤثر يف مواقف اجلامعة العربية حتكم  اإلسالمية، يف   أهنا تتجاوز الدول العربية شاملة 

اإلمارات ومصر فيها، ما جيعلها رهينة للتوجه السياسي الذي تسري فيه، خاصة أن الدولتني خترقان  
 . "بتطبيع العالقات مع "إسرائيل  2002مبادرة 

على اقل تقدير  وابلنظر اىل العثيمني فانه مل يشر إىل أي مواقف عملية لكبح مجاح التطبيع أو موعد  
اإلمارايت   االتفاق  لبحث  الفلسطينيني  طلب  على  بناء  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  جلسة  لعقد 
اإلسرائيلي. وتزامنا يف ذلك القى صمت التعاون العديد من ردود األفعال املناهضة للتطبيع يف العامل  

السالم" يف اليمن    د عبدأنصار هللا "حمم  ابسمالناطق    استهجانالعريب واالسالمي، كان من بينها  
العدو وقال   العلين مع كيان  إزاء اخلطوة اإلماراتية ابلتطبيع  التعاون اإلسالمي  ازاء صمت منظمة 

هللا يف تغريدة على صفحته بتويرت: "خييم صمٌت خمٍز على جامعة الدول العربية ومنظمة    أنصارانطق  
دفاع عن فلسطني كقضية جامعة لكل  التعاون اإلسالمي إزاء أمر خطري يستهدف وجودمها وهي ال

للخيانة"  للتطبيع وتشجيٌع  مباركٌة  واملسلمني، سكوهتما  ان حالة  2العرب  القول  . وابجململ ميكننا 
الصمت وعدم االمجاع على موقف موحد رافض للتطبيع سببه الفشل يف آليات صنع القرار واليت  

كما ساهم هتافت البعض من دول هذه املنظمة    القرارات.مت تقزميها يف قاعدة األغلبية عند اختاذ  
سخ العالقات حىت يف العالقات العربية فيما  وراء الوالايت املتحدة والقوى العظمى يف املنطقة يف تف

 .  3  فاعلةبينها واليت أصبحت قرارهتا غري 

 

 
 

   https://arabic.rt.com 2020-10- 27نظر في:  منظمة التعاون اإلسالمي: ال تطبيع للعالقات إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ارتي عربي. 1
   w.alalamtv.net/newshttps://ww 2020-10- 17نظر في:  ، قناة العالم.إدانة يمنية لصمت الجامعة العربية والتعاون اإلسالمي إزاء التطبيع 2
  .13.  صمرجع سابقفي ظل عملية التسوية السياسية.  إلسرائيل( المقاطعة العربية 2016اياد القطراوي ) 3

https://arabic.rt.com/
https://www.alalamtv.net/news/5106196
https://www.alalamtv.net/news
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 خامساً: السيناريوهات املتوقعة للموقف الرمسي للمنظمة يف مواجهة التطبيع: 

ندرك دورها املستقبلي الذي مل يتجاوز    السابقة، من خالل استشفاف أداء املنظمة طيلة السنوات  
وهذا  ،  فعاليتهإصدار البياانت، وابلتايل ال ميكن ان يعول على هذا الدور وعلى  اظهار املواقف و 

اليت   الكثرية  املعوقات  أمام  الشعوب اإلسالمية  يراود  أمال  الوحدة واالندماج والتكامل  يبقي حلم 
غياب اإلرادة السياسية، وجتذر ثقافة "الدولة القطرية"، بل بدولة    أبرزها تعرتض حتقق هذا األمل،  

ألسرة أو الطائفة أو احلزب الواحد يف كثري من دول العامل اإلسالمي، وخصوصاً العريب، فهي من  ا
التطبيع   حتدايت  امام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  موقف  ضعف  وراء  تقف  اليت  األسباب  أقوى 

 واملطبعني.  

لكي تواجه يف  فاحملاوالت العلنية والسرية للمطبعني يف املنطقة ستقف عقبة يف طريق هذه املنظمة  
وستتعرض منظمة التعاون اىل    .حتقيق أهدافها األساسية، خاصة يف مواجهة توسع الكيان الصهيوين 

وهذا االمر حبد ذاته يضائل إىل حد كبري    األزمات، مزيد من مشاكل داخلية لتقليل قدرهتا على حل  
 .اآلمال يف أداء هذه املنظمة وتنفيذ مواقفها جتاه التطبيع 

ما مسى    إطارترتيبات تطبيع تدرجيية مع العديد من الدول العربية يف    تسارع إقامة وعلى الرغم من  
لن    - ابعتقادي– ظور  بعملية السالم بني العرب وإسرائيل، اال ان منظمة التعاون يف املستقبل املن 

تستطيع الوقوف يف وجه املطبعني بفعل انفراد دول املنظمة يف قرار التطبيع دون اخذ املنظمة لقرار  
 حاسم وحازم من جهتها. 

الذي يتوقع ان التطبيع سيفشل وان يبقى يراوح مكانه وستبقى    السيناريو األول وهلذا االمر أييت  
ريب واإلسالمي رغم كل األحداث اليت تشهدها املنطقة،  مظاهره معزولة عن االعرتاف الشعيب الع

وابلتايل سيبقى التطبيع يف حالة ثبات نظرا ألن املنطقة برمتها ستدخل حقبة جديدة من التغيري  
والتقلبات اليت ستفرض نفسها بعد تغري االدارة األمريكية اجلديدة وانتهاء حقبة ترامب، واليت مل  

يف تسريع وترية هذا التحّول التدرجيي وستبقى    - حسب حمللون  - يدة  تساعد احلقبة األمريكية اجلد
يف مبادرات السالم حمدودة. ولكن تبقى اخلطوة األكثر أمهية ملستقبل التطبيع هي ضمان النجاح  
السريع التفاق التطبيع اإلمارايت ليكون منوذجاً للشركاء احملتملني اآلخرين، وتشجيعهم على إحاطة  

عريب"بـ  الفلسطينيني   سالم"  التعاون   إسرائيلي -حزام  دول  وتوجهات  وخالفات  تفكك  ظل  يف 
اخلطة   إىل سقوط  يؤدي  قد  فاألمر  نتنياهو،  بعده سريحل  ترامب، ومن  برحيل  ألنه  اإلسالمي. 

األمريكية أبكملها، وسيعود معه اجملتمع الدويل وحىت اإلقليمي إىل جادة الصواب، ومن  -اإلسرائيلية
الكثري من املعادالت بعد خسارة ترامب االنتخاابت الرائسية، فاملّرشح عن احلزب  املتوقع أن تتغرّي  

اإلسرائيلي، فإنه حذر من أنه لن يدعم قيام  -الدميقراطي جو ابيدن، وإن ّرحب ابالتفاق اإلمارايت
إسرائيل بضم املستوطنات اليهودية إذا فاز ابلرائسة، ألن ذلك "سيكون ضربة قاضية للسالم"، وهو  

ريح ينعكس على النزاع مع إسرائيل، كما وقع يف عهد ابراك أوابما، عندما خرج وزير خارجيته  تص
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تقود إىل "دولة واحدة   السياسة االستيطانية  فيها إن  قال  بتصرحيات يف هناية مهامه  جون كريي 
 واحتالل دائم. 

ولة قيادات املنطقة حنو  يتوقع أن تبقى منظمة التعاون اإلسالمي عاجزة أمام هر   أما السيناريو الثاين
التطبيع، وفتح الباب على مصرعيه أمام التطبيع وسط انشغال الشعوب العربية واإلسالمية بقضاايها  
الداخلية، ويضاف هلذا السيناريو ظهور فاعلني آخرين متمثلني حبركات املقاومة، واليت أصبحت  

اهليم  خماطر  تعاظم  ظل  الصراع، يف  إدارة  على  قدرة وخربة  املنطقة  أكثر  دول  على  اإلسرائيلية  نة 
وهنا نقف أمام حقيقة واقعية وهي ما حيصل اليوم من تطبيع بعض الدول العربية مع "إسرائيل"  .العربية

الذين يطالبون   املنطقة، وعندما نرى من هم  الواقع اإلسرائيلي على  هو حماولة فرض سياسة أمر 
ى من دول املقاومة كمقدمة إلدخال املنطقة  ابلدميقراطيات واحلرايت نعرف ما يدبر ضد دول اخر 

املشروعة ومقاومتها  الفلسطينية  القضية  وإهناء  اإلسرائيلية،  الطاعة  بيت  نقول    .يف    إن وابجململ 
املستقبل ال حيتاج بكل أتكيد إىل منظمة يف شكلها ووضعها الراكد احلايل، بل منظمة دول اسالمية  

املطبع  الدول  إيقاف بعض  قادرة على  اإلقليمي يف  تكون  التدخل اخلارجي وخصوصاً  ة، يف ظل 
 .شؤون بعض دول املنطقة 

 النتائج:

املتتبع حلال املواقف الرمسي ملنظمة التعاون االسالمي يلحظ ان هناك بوادر شرخ يف طبيعة التعاون   .1
دم  ال يعول كثرياً على مواقف املنظمة الضعيفة جتاه املطبعني، وع  أصبح املشرتك بني اعضاءها، حبيث  

قدرهتا على فرض قرارات ملموسة كالعمل على وقف إقدام دوليت اإلمارات والبحرين على خطوة  
، واليت مل خترج حىت  2020التطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي برعاية أمريكية، يف أغسطس  

 مواقفها على نطاق اصدار بياانت استنكار أو رفض للخطوة. 
واليت نصت على مبدأ قبول مبدأ    2002لقادة العرب يف قمة بريوت  ان املبادرة العربية اليت طرحها ا  .2

زادت مواقف    1967التطبيع مع اسرائيل مقابل انسحاهبا من األراضي العربية اليت احتلتها عام  
دول منظمة التعاون اإلسالمي تراجعاً، مما زاد من عملية التطبيع على حساب القضية اجلوهرية لألمة  

 وأمنهما القومي. العربية واإلسالمية 
حترير    .3 أمهها  لعل  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  ملواقف  ابلنسبة  التحدايت  من  عدد  التطبيع  فرض 

شرعنة الدولية،  واملواثيق  الدويل  القانون  مبادئ  جتاه  التزاماهتا  من  االحتالل    اسرائيل  سياسات 
 .وممارساته فيما خيص االستيطان

  ان حالة الصمت وعدم االمجاع على موقف موحد رافض للتطبيع من قبل منظمة التعاون اإلسالمي   .4
 . سببه الفشل يف آليات صنع القرار اليت مت تقزميها يف قاعدة األغلبية عند اختاذ القرارات

اء الوالايت املتحدة والقوى العظمى يف املنطقة يف  لقد ساهم هتافت البعض من دول املنظمة ور   .5
 . تفسخ العالقات حىت يف العالقات العربية فيما بينها واليت أصبحت قرارهتا غري فاعلة 
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 التوصيات: 

ضرورة سعي منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق اهلدف الذي أنشأت من أجله املنظمة وهو حتقيق   .1
بني   املشرتكة  فقوة  التعاون واملصاحل  هيبتها كمنظمة،  تفقدها  اليت  التكتالت  واالبتعاد عن  دوهلا، 

 .املنظمة تكمن يف تكتل واحتاد دوهلا لنصرة القضية الفلسطينية
العمل على تبين خطاب رمسي واضح وصريح من قبل منظمة التعاون اإلسالمي جتاه التطبيع، والعمل   .2

ل ما يلزم من حراك داعم ومساند للقضية  على تنسيق مواقفها مع مندوبية فلسطني ابملنظمة يف ك
 الفلسطينية وما يواجهها من حتدايت التطبيع. 

ضرورة اجراء دراسات متعمقة تتناول دور منظمة التعاون اإلسالمي يف مواجهة حتدايت التطبيع يف   .3
 احلقبة ما بعد والية ترامب والتغريات اليت قد تطرأ على خطط السالم األمريكية يف املنطقة. 
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 واملراجع العربية:   املصادر

 الكتب:

(، يف كتاب بعنوان "العامل اإلسالمي وحتدايت القرن  2013الدين إحسان أوغلو )   أكمل .1
 ، القاهرة. 1الواحد والعشرين منظمة التعاون اإلسالمي". دار الشروق، ط 

، مركز  ثالثون عاماً من املواجهة التطبيع والعالقات العربية(،  2007عوض حسن وآخرون ) .2
 بريوت. دراسات الوحدة العربية، 

(، ثالثون عاماً من املواجهة التطبيع والعالقات العربية، مركز  2007وآخرون )  عوض حسن .3
 دراسات الوحدة العربية، بريوت. 

الصراع العريب اإلسرائيلي من التسوية املرحلية إىل التسوية    (:2016كنبار كرمي، واخرون ) .4
 ر، طرابلس ليبيا. النهائية "أسرا طي"، الدار األكادميية للطباعة والتأليف والرتمجة والنش

 (: قطر واسرائيل ملف العالقات السرية، القاهرة، دار اجلزيرة.  2002حممد البحراوي )  .5
(، "منظمة التعاون اإلسالمي، دراسة قانونية يف ضوء  2017معمر رتيب عبد احلافظ، )  .6

 ، القاهرة. 1النظرايت العامة للمنظمات الدولية"، دار النهضة العربية، ط 
 نشورة: املعلمية  الالت  اجملدراسات و ال

على املنطقة العربية، كلية االقتصاد   وأثره (: التطبيع مع اسرائيل 2016حممد شعيب ) .7
والسياسية، العدد السابع،   االقتصاديةوالتجارة، اجلامعة األمسرية اإلسالمية، جملة العلوم 

 يونيو. 
افحة اإلرهاب يف ضوء  (، التعاون العريب اإلسالمي يف جمال مك2016يعقوب أمحد آلوميي )  .8

اتفاقييت منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية: الفرص واملعوقات، دراسة منشورة،  
 (، الرايض. 68، العدد ) 32اجمللد  - اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب

 دراسات علمية غري منشورة: 

يف ظل عملية التسوية السياسية. رسالة   إلسرائيل( املقاطعة العربية 2016اايد القطراوي )  .9
 ماجستري غري منشورة. برانمج دراسات الشرق األوسط. جامعة األزهر غزة. 

( دور منظمة التعاون اإلسالمي يف الدفاع عن قضااي األمة اإلسالمية،  2018رجاء بقاص )  .10
 عهد العلوم اإلسالمية، جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي. رسالة ماجستري غري منشورة، م

(: دور منظمة التعاون اإلسالمي يف الدفاع عن قضااي األمة اإلسالمية،  2018بقاص )   رجاء .11
رسالة ماجستري غري منشورة، يف العلوم اإلسالمية، دعوة وإعالم واتصال، جامعة الشهيد محه  

 خلضر ابلوادي. 
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 ]عنوان الشريط الجانبي[

 
 
 

 آليات محاية حقوق اإلنسان إقليميًا بي يوتوبيا االتفاقيات ودستوبيا الواقع
 )احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أمنوذجًا(

Mechanisms to protect human rights 
regionally between the    utopia of 

agreements and the dystopia of reality 
(The European Court of Human Rights as a 

model) 

كلية احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري ، ابحثـــة دكتوراه - األنـوار راويـة بو
اجلزائر -قسنطينة  
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 امللخص:

أال وهي محاية حقوق اإلنسان على املستوى  اإلنسان،تناول البحث منط من أمناط احلماية املكرسة حلقوق  
مع تناول احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  عنها،من خالل االتفاقيات اإلقليمية واليات احلماية املنبثقة  اإلقليمي،

 عمومًا،ألن هذه األخرية حتتل مكانة كبرية يف جمال الرقابة على حقوق اإلنسان  الدراسة،كنموذج تطبيقي هلذه 
ابعتبارها جهازا قضائيا إقليميا نوعيا مل  ،وعلى االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وحرايته األساسية بصورة أخص

 أتيت به أي اتفاقية من قبل.              
واظهر البحث ان تطور النظام األورويب حلماية حقوق اإلنسان يعكس القدرة على التجديد واالبتكار القانوين 

حبيث تستجيب احملكمة األوروبية وبفعالية للمتغريات النوعية والكمية اليت  املوضوع،حيث الشكل أو سواء من 
 تتطلبها احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان.

، وان اآللية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان تعترب أكثر اآلليات اإلقليمية تطوراً  حبيث تعدت حدود جملس  وأتثرياً
هليئات القضائية اجلنائية الدولية اليت أخدت بعني االعتبار ابالجتهاد القضائي للمحكمة أورواب لتشمل بعض ا

 األوروبية.
.احملكمة األوروبية –االتفاقيات    –اإلقليمية -اإلنسان حقوق  -احلماية آليات  الكلمات املفتاحية:   

Abstract: 
This research paper deals with a type of protection devoted to human 
rights, namely, the protection of human rights at the regional level, 
through regional conventions and the protection mechanisms 
emanating from them, with the European Court of Human Rights as an 
applied model for this study, because the latter occupies a great position 
in the field of oversight On human rights in general, and on the 
European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 
in particular, as it is a qualitative regional judicial body that has not been 
included in any agreement before. 
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The research showed that the development of the European system for 
the protection of human rights reflects the capacity for legal innovation 
and innovation, both in terms of form and substance, so that the 
European Court responds effectively to the qualitative and quantitative 
changes required by the effective protection of human rights. 
The European mechanism for the protection of human rights is 
considered the most developed and influential regional mechanism, as it 
has gone beyond the borders of the Council of Europe to include some 
international criminal judicial bodies that have been taken into 
consideration by the jurisprudence of the European Court. 

key words: Protection Mechanisms- human rights– regional – 
conventions-European court. 
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 قدمــــة: م
أصبحت مسالة حقوق اإلنسان  ومحايتها من املسائل املهمة اليت تتناول على الساحة الدولية ,  
املنبثقة عن هيئة   الدولية  املعاهدات  الراعية حلقوق اإلنسـان جند خمتلف  الدولية  الواثئق  ابرز  فمـن 
و   املعاهدات  هذه  مضمون  تبين  مت  اإلنسان, كما  حلقوق  العاملي  اإلعالن  وكـذا  املتحدة  األمم 
اإلعالانت على املستـوى الوطين للدول مـن خـالل املصادقة عليها وإدماجهـا يف قوانينها الوطنية  

لغريبة أن هذه  وهو ما حيقق معه نـوع من احلماية على املستويني الدولـــي والوطين, ومن املفارقات ا 
املساعي مل تتمخض إال عن واقع مغاير مؤداه زايدة وترية انتهاكات حقوق اإلنسان , ويف سياق  
آخر هناك نوع من احلماية حلقوق اإلنسان يف إطار جتسيد محاية تعزز هاته احلقوق أال وهي محاية  

 حقوق اإلنسان على املستوى اإلقليمي. 

 أمهية الدراسة:   
من خالل أهنا تكرس نوعا من التجانس    اإلقليمي، ية حقوق اإلنسان على املستوى  أتيت أمهية محا   

 اإلقليمي. والتقارب يف احلماية املقررة هلاته احلقوق إقليميا على مستوى الواثئق ذات الطابع 

 إشكالية الدراسة: 
كن انتقال  لقد كانت نشأة حقوق اإلنسان وطنية مث انتقلت إىل اجملال العاملي مث اإلقليمي، ل   

حقوق اإلنسان إىل اجملال العاملي مل يتضمن سوى جمرد االعرتاف هبذه احلقوق واإلقرار بوجودها دون  
تنظيم أي ضماانت تكفل التمتع هبا أو وضعها موضع التنفيذ، بل إن الوثيقة اليت تضمنت االعرتاف  

 .امللزمة  قوهتا القانونية  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كانت موضع خالف بشأن   وهي هبذه احلقوق  
أما على املستوى اإلقليمي فقد كان هناك إقرار لضماانت احلقوق وتنظيم لآلليات اليت تكفل     

مدى فعالية ضماانت محاية حقوق اإلنسان   حول: ما نفاذها، وهلذا تنصب إشكالية هذه الدراسة 
 إقليميا يف إطار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؟ 

 : منهج الدراسة
ة على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي ابعتبارمها األنسب ملثل هــذه الدراسة  اعتمدان يف هذه الدراس 

مبوضوع   املتصلة  النقاط  بعض  مفاهيم حول  تقدمي  النصوص    الدراسة، من خالل  حتليل  وكذلك 
 القانونية ذات الصلة وإسقاطها على املوضوع. 

 هيكلة البحث: 
فاملبحث األول بعنوان اإلطار    مبحث، ارأتينا إتباع خطة ثنائية مكونة من مبحثني ومطلبني لكل   

حتت هذا املبحث مطلبني األول بعنوان مفهوم    ويندرج اإلقليمية،  املفاهيمي حلقوق اإلنسان واحلماية  
أما املبحث الثاين   اإلنسان، واملطلب الثاين بعنوان مفهوم احلماية اإلقليمية حلقوق  اإلنسان،حقوق 

وينطوي حتت هذا املبحث مطلبني األول    اإلنسان، بعنوان دور احملكمة األوروبية يف محاية حقوق  



 

200 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

قوام واختصاصات احملكمة األوروبية حلقوق   الثاين بعنوان االجتهادات    باإلنسان، واملطل بعنوان 
 القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 

 املفاهيمي حلقوق اإلنسان واحلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان     األول: اإلطاراملبحث  
كمـا أنه من    العام،يعتبــر القانون الدويل حلقوق اإلنسان من الفروع احلديثة للقانون الدويل           

  ن الفرد، وم أهم وابـرز املؤشرات الدالة على التغريات اليت شهدها القانون الدويل العام حول مركز  
هداف اليت يسعـى لتحقيقها هدا القانون هي وضع االلتزامات على الدول لضمان محاية  أهم األ
واحلماية    اإلنسان،وهو ما يوجب علينا تقدمي إحاطة مفهوميه ملصطلح حقوق  1  اإلنسانحقوق  

 اإلقليمية حلقوق اإلنسان وفق ما هو مبني يف املطلبني أذانه: 

 املطلب األول: ماهيــة حقــوق اإلنســان 
  الدويل،يعترب مصطلح حقوق اإلنسان من بني املصطلحات األكثر استعماال وتداوال يف اجملال    

أمـا الفـرع    اخلصـائص، اول  ويف فرع اثنـي نتن  أول، لذلك سنتعرض لتعريف حقوق اإلنسان ضمن فـرع  
 الثالث فنتطرق فيـه إىل تصنيفات حقوق اإلنسان. 

 الفرع األول: تعريف حقوق اإلنسان
انه يف احلقيقة ال يوجد تعريف    اإلنسان، رغم األمهية الكبرية اليت يكتسيها موضوع حقوق     إال 

 بينها:   وهذا راجع ألسباب متنوعة نذكـر من كمصطلح،حمدد ملضمون حقوق اإلنسان  
 التفاوت يف املستوى املعيشي ما بني الدول وخاصة بني الدول املتقدمة والدول النامية.  .1
 الختالف اإليديولوجي.  .2
حقوق    ومصطلحومصطلح احلرايت العامة    اإلنسان،التداخل يف مضمون املصطلحات بني حقوق   .3

 املواطن. 

كمــا يقــــر اجلانب الفقهي بوجود صعوبة يف وضع تعريف حمدد ملصطلح حقوق اإلنسان وما يعنيـه      
,إال أن هذا مل مينع من  3,ومنهم من يرى أن اإلشكالية تظهر يف جمال التطبيق يف الواقع2من معاين 

 وجـود بعض احملــاوالت ألجل وضع تعريف حمدد ملصطلح حقوق اإلنسان نذكر منها: 
أبهنا "علم قائم بذاته وهو فرع من فروع العلوم االجتماعية يهتم   (René Cassin )عرفها    -

بدراسة العالقات القائمة بني األشخاص وفق الكرامة اإلنسانية مع حتديد احلقوق واخليارات الضرورية  
 لتفتح شخصية كل كائن إنساين ". 

احلقوق األساسية اليت وردت فيما يسمى ابلشرعة  وهنـاك من عرف حقـوق اإلنسان أبهنا "جمموع    -
 . 4الدولية حلقــوق اإلنسان" 

 
 .8,ص 2011احلقوق, ةاألزهر، كلي ةماجستري، جامع ةدراسة حتليلية(، رسال)محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان  تكارم حممود حسني نشوان، آليا 1
 .6,ص 1998مؤسسة اخلري واهليئة اخلريية ,  عدراسة مقارنة(، غزة، مطاب)اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين  قفتحي الوحيدي، حقو  2
 .13,ص 2007,منشأة املعارف,, اإلسكندرية حممد بشري الشافعي،قانون حقوق اإلنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية, 3
 .35، ص نفسه عاملرج حممد بشري الشافعي، 4
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للتجزئة أو    - القابلة  منها    االنتقاصوهناك من يرى أن حقوق اإلنسان" هي تلك احلقوق غري 
 .1وجتب للجميع دون متييز" 

هلذه التعريفات املتنوعة ميكننا تعريف حقوق اإلنسان أبهنا" تلك احلقوق اليت هتدف إىل    استناداً     
 اخل(. دينية، اقتصادية،  ثقافية،  اجتماعية،)احلياة محاية معىن اإلنسانية يف خمتلف جوانب 

 هنــــاك عــدة خصائص حلقوق اإلنسان نذكر من بينها: 
فهي ليست مكتسبة من   مماته، نسان وتستمر معه حىت : أي أهنا تنشأ مع والدة اإلحقوق طبيعية   .1

 تقنينها شكال من أشكال التنظيم ال إنشاء هلا.  اجتماعية ويعدأي سلطة سياسية كانت أم 
  بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لغته أو قوميته   األرض،: أي ينتفع هبا كل فرد على وجه العامليــة .2

 . 2أو لونه أو رأيه السياسي أو غري السياسي...اخل 
يتناول موضوع حقوق اإلنسان كافة حقوق اإلنسان املتنوعة واملتعددة الالزمة لعيشه  الشمولية  .3  :

 . 3فهي حقوق كاملة وشاملة  وكرامة، حبرية 
 وغري مكتسبة.   : ال جيوز التنازل أو املساس حبقوق اإلنسان ابعتبار أهنا طبيعيةلرتابط وعدم التجزئةا .4

 الفرع الثالث: تصنيفات حقوق اإلنسان 

, كما أنه من  4فقهي فهي حمل جدل    الفقهاء،ال يوجد تصنيف متفق عليه حلقوق اإلنسان بني  

, ومن التقسيمات الدارجة يف الفقه ما  5الصعب تصنيفها يف ظل صعوبة تعريف حقوق اإلنسان 

 يلي: 

والنوع    وسياسية، تصنف إىل نوعني مها: حقوق مدنية  ا وهن (: )حسب موضوعهااألول  التصنيف  .1
 الثاين هو حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.  

فردية وحقوق مجاعية وحقوق تضامن أو حقوق    قحقو   (:التصنيف الثاين )وفقا للمنتفعي هبا  .2
 تكافلية. 

 التصنيفات األكثر شيوعا وهي:  يوه (: )حسب األجيالالثالث التصنيف   .3
)وفق العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  والسياسية  : وهي احلقوق املدنية  حقوق اجليل األول   . أ

 (. 1966عام 

 
 .53ص ، القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان زحقوق اإلنسان على املستوى اإلقليمي، القاهرة، مرك تعبد الغفار، ضماان  فيمصط 1
 . 15كارم حممود حسني نشوان، مرجع سابق,ص  2
 . 47,ص ١٩٩٧اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز، القاهرةاإلنسان،  حقوق منظمة لفهم سعيد مقدمة السيد حممد 3
 .9,ص 1994, 1العدد  اإلنسان،اجمللة العربية حلقوق  وتطوره،مفهوم حقوق اإلنسان نشأته  سليم، اللغماين4
 . 6ص  فتحي الوحيدي، مرجع سابق، 5
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)وفق العهد الدويل للحقوق  والثقافية    واالقتصادية : وهي احلقوق االجتماعية  حقوق اجليل الثاين  . ب
 (. 1966والثقافية عام  واالقتصادية االجتماعية 

  صحية، )احلق يف بيئة  مثال  : أو مبا يصطلح عليها ابحلقوق التضامنية وهي  حقوق اجليل الثالث   . ت
 .1( .. اخل احلق يف السالم...  التنمية، احلق يف 

وهذا نتيجة للتطور العلمي    اإلنسان،قوق  ويف السياق نفسه وحنو االجتاه لالعرتاف ابجليل الرابع حل    
الوراثية  الطب واهلندسة  احلقوق ميكن  ،  والتكنولوجي يف جمال  من  احلديث عن نوع جديد  ظهر 

إدراجهــا ضمن فئة احلقـوق واحلرايت الشخصية لكوهنا تتعلق بكيان وشخصية اإلنسان كاحلق يف  
 . 2الطبية واحلق يف اإلجناب ابملساعدة  البشرية، يف نقـــل وزرع األعضاء   الرحيم واحلقاملوت 

إلنسان مفهوم يتميز ابلصعوبة نظرا ألسباب  من خالل هذا املطلب نستنتج أن مفهوم حقوق ا   
نوعا    متنوعة، تصنيفات    ما،ولضبطه جيب معرفة خصائصه  املصطلح يشتمل على  أن هذا  كما 
 عديدة.

 املطلب الثاين: ماهيــة احلماية اإلقليمية حلقــوق اإلنســان: 
املستوى  ظح   ا  اإلقليمي،ي موضوع حقوق اإلنسان ابهتمام كبري على  الستجابة  وذلك هبدف 

الواثئق   عن  متيزها  إضافية  ملسات  وضع  طريق  عن  الثقافية  اجملموعات  هبا  تتميز  اليت  للثقافات 
  اإلنسان، ,وعليه وفق الفرعني التالييـن سوف حناول توضيح مفهوم احلماية اإلقليمية حلقوق 3الدولية 
وما نصت عليه من ضماانت    الصكوك اإلقليمية اليت كان هلا دور يف محايـة حقــوق اإلنسان  أبرز وكذا  
 . محائية 

 الفرع األول: مفهــوم احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان   
هي تلك احلماية اليت تنشا يف ظل    اإلنسان،ميكننا القول أن املقصود ابحلماية اإلقليمية حلقوق   

إقليمي منبثقة عن تنظيمات   التجانس أو    إقليمية، واثئق قانونية ذات طابع  نتيجة لوجود  وذلك 
ويف    اإلقليمي، التقارب الفكري يف التقاليد والنظـم السياسية بني الدول املنضوية يف كنف التنظيم  

أبنه "من األنفع من الناحية    GEORG Schwarzenbergerهذا السيـاق يـــرى الفقيـــه  
العملية القيام مبحاولة محاية حقوق اإلنسان يف نطاق دويل أضيق كاملنظمات اإلقليمية اليت نظمها  

 .4" متقاربة ومتجانسة  ا وأيديولوجياهتوعقلياهتا 
إن امليزة العملية لوجود قواعد وأنظمة إقليمية حلماية حقوق اإلنسان هي أهنا تكون أكثر براعة   

لذا    الوطن، فهي أقرب إىل    األقرب،على أساس االنتماءات اجلغرافية والتارخيية والسياسية والثقافية  
 ة اثنياً والدولية اثلثاً. قد نرى فيها "اجلبهة" الثانية للتمسك حبقوق اإلنسان احمللية أوالً واإلقليمي 

 
 . 18سابق، ص  عحممد بشري الشافعي، مرج 1
 .362,ص 2017اجمللة األكادميية للبحث القانوين, العدد الثاين , ليلى,حنو االعرتاف ابجليل الرابع حلقوق اإلنسان, ايحي 2
 . 139كارم حممود حسني نشوان، مرجع سابق,ص  3
 .168,ص 2010, 6ددحلماية حقوق وحرايت اإلنسان، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، الع اإلقليميةاآلليات الدولية  فرجية حممد هشام، 4
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 الصكوك اإلقليمية يف محايـة حقــوق اإلنسان.  أبرز الفرع الثاين:  
هاما يف محاية حقوق     دورا  اإلقليمية  االتفاقيات  االتفـاقيـات    اإلنسان، التلعب  دور  عن  يقل 

من  بل إهنا سبقتها مبا اعتمدته من آليات فعالة تسهر على حسن تطبيق نصوصها وتض  الدولية،
وسرعــان    األوروبية،, فكانت االنطالقة األوىل هلذا االهتمام من القارة  1محاية فعالــــة حلقـوق اإلنسان 

 وبعدها الوطن العريب أخريا.  واإلفريقية ما انتقل هذا االهتمام للقـارة األمريكية  
 االتفـاقية األوروبية حلقـوق اإلنسـان:  .1

الصادرة سنة         األساسية  اإلنسان وحرايته  األوروبية حلقوق  االتفاقية   04/11/1950تعــد 
من أهـم االتفاقيات اإلقليمية    أورواب عن منظمة جملس  03/09/1953ودخلت حيز النفاد بتاريخ:

حيث أن    خصوصـا،ذات السبق والريـادة يف جمال حقوق اإلنسان عموما وعلى املستوى األورويب  
ه االتفاقية كانت سابقة على العهـد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وكذا العهد الدويل للحقوق  هذ

الدويل   القانون  املرتكـزات األوىل يف تشكيل  يعتبـران من  اللذان  االقتصاديـة واالجتماعية والثقافيـة 
 حلقوق اإلنسـان. 

ومتنوعة األهداف من أجل تكريس طابع  إضافية كثرية 2كما دعمت هذه االتفاقية بربوتوكوالت      
 االتفاقية. املالئمـــة والتكيف مع التطورات اليت جتاري 

من خالل النص على    وأمهيتهاواحلقيقة أن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ال تربز قيمتها      
ما جاءت    ولكنها تربز أكثر من خالل   فحسب، طوائف احلقـوق واحلرايت اليت جاءت هبا وإقـرارها  

بتطبيق    والرقابة لإلشـراف    3بـه من آليات  التزام الدول األطراف  على تطبيقها والسهر على مدى 
 . 5)لذلك سوف نتعرض الحقا لدور احملكمة األوروبية يف محاية حقوق اإلنسان   4مضمون االتفاقية 

 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان .2
  53, وهي أقدم املنظمات اإلقليمية تتكون من  1948أتسست منظمة الدول األمريكية عام     

دولـة أولت املنظمة اهتمام حبقوق اإلنسان وترمجة هذا االهتمام ابعتماد االتفاقية األمريكية حلقوق  
,حيث  1978ودخلت حيز النفاد عام    1969اإلنسان يف سان خوسيه عاصمة كوستاريكا عام  

ألمريكية وتتكون االتفاقية يف حمتواها  ا  االتفاقية املرجعية القانونية حلماية حقوق اإلنسان يف القارةمتثل  
,كمـا  6مادة, وقد تضمنت تقنينا شامال ودقيقا حلقوق اإلنسان واحلرايت العامة   32من مقدمة و

 (.1990( و الثاين عام) 1988دعمت هذه االتفاقية بربوتوكولني األول عام )

 
 .61,ص 2006, اليمن، مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، ,1الطبعة  حلقوق اإلنسان، اإلقليميةامليداين حممد أمني، دراسات يف احلماية  1
عام   12رقم    لواملتعلقني بتوسيع احلقوق احملمية، والربوتوكو   1,4,6,7  لاء جلنة الوزراء، الربوتوكو واملتعلق إبلغ  1998انفد عام    11رقم    لواملتعلق إبلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكو   13من بينها الربوتوكول رقم    2

 واملتعلق إبلغاء التمييز. 2000
تنحصر عملية الرقابة يف   وأصبحتوالذي ألغى جلنة الوزراء  1998سنة  11امللحق ابالتفاقية رقم  اإلضايفأما بعد التعديل مبوجب الربوتوكول  كانت سابقا قبل التعديل تتمثل يف دور جلنة الوزراء واحملكمة األوربية،  3

 احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان فقط.
 .166,ص 2019, 18العدد  األوربية حلقوق اإلنسان كآلية للرقابة على حقوق اإلنسان، جملة الفكر، احملكمة جنيدي مربوك، 4
,وكذا االتفاقية  1998عام  األقلية,وكذا االتفاقية اإلطارية حلماية حقوق 1998ومت تنقيحه عام  1961على املستوى األوريب من بينها امليثاق االجتماعي األوريب لعام    اإلقليميةكما أنه هناك العديد من الصكوك  5

 . 1989ودخلت حيز النفاد عام  1987األوربية ملنع التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة لعام 
 . 175حممد هشام، مرجع سابق,ص  فرجية 6
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حلقوق    أمـا   األمريكية  واحملكمة  اللجنة  فهي  االتفاقية  مستوى  على  املنشاة  ابآلليات  يتعلق  فيما 
 اإلنسان. 

اإلنسان . أ حلقـوق  األمريكية  اسبق اللجنة  وجـودها  إعادة أتكيـد  1:  مت  فقـط  االتفاقية,  على وجود 
من   تتألف  األمريكية,  االتفاقية  مستـوى  على  بني    7دورهـا  من  هلم  أعضـاء  املشهود  األشخاص 

ابلكفاءة واألخـالق العاليـة يف جمـال حقوق اإلنسان, ينتخبون من طرف دوهلـم األعضاء يف االتفاقية  
انتخاهبـم مـرة واحـدة ويعملون بصفة مستقلة عن دوهلم, مهمة    4ملدة إعـادة  سنوات مع إمكانية 

,وظيفتها األساسية تعزيز احرتام حقوق  2ـااللجنة النظر وفحص شكاوى األفـراد والدول املقدمـة إليهــ
 5وكذا إجراء حتقيق 4مع إمكانيـة أن جتري اللجنة عملية توفيـق أو تسوية  3اإلنسان والدفاع عنها 

: مت النص على احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ضمن املواد  احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  . ب
تتكون    ، كوستاريكا مع إمكانية االجتماع يف مكان مغاير (ومقرها يف سان جوزيه يف  69-52من)
أما فيما يتعلق ابختصاصات    ، سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط   6قضاة يعملون ملدة  7من  

الدول   قبل  من  هلا  املرفوعة  القضااي  يف  النظـر  خالل  من  ,قضائي  اختصاصان  فلها  اللجنة 
استشاري  6األعضاء ,واختصاص  حلقوق  يتمثل  7واللجنة  األمريكيـة  االتفاقيـة  أحكــام  تفسري  يف 

اإلنسان وأي معاهدات أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان, كمـا أن قرارات احملكمــة اليت تصدرها هنائية  
 وملزمة وغري قابلة للطعـن. 

ويف إطار أخرفانه ال يقتصر دور احملكمة عند النظر يف الشكوى على احلكم بوجود انتهاك من    
كما أعطيت احملكمـة    للمتضرر،بل يشمل احلكم بتعويض عـادل ،  وق اإلنســـــان فحسب عدمه حلق

 .9النظر واليت تراها مالئمة يف القضااي حمل 8 املؤقتـةصالحية اختاذ التدابري 
: مت اعتماد امليثاق من طرف منظمة الوحدة اإلفريقية    امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  . ت

الدورة   يف    18يف  عاصمة كينيا  نريويب  يف  يف    28/06/1981املنعقدة  النفاد  حيز  ودخل 
من  21/10/1986 ابتداء  املنظمة  هـذه  أصبحت  اإلفريقي,    2001,حيث  ابالحتاد  تسمى 

ثاق على جمموعة من احلقوق الفردية  مادة, وقد نص املي  68ويتكون امليثاق االفريقي من ديباجة و
اآلليات    لواجلماعية، وابملقاب فيما خيص  أما  الفرد والدولة,  ملقاة على عاتق  نص على واجبات 

 املعتمدة يف محاية حقوق اإلنسان فهي اللجنة اإلفريقية واحملكمة اإلفريقية مبوجب بروتوكول إضايف. 

 
 ومقرها واشنطن.  ،بتشيليسنتاجو يف  1959شكلت اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان بقرار من وزراء اخلارجية يف االجتماع اخلامس لعام  1
 .55,ص 2018د, كليـة القانون,دكتوراه,,جامعة أبو بكر بلقاي أطروحة والداخلية ملراقبة تطبيق حقوق اإلنسان, اإلقليمية خنان أنور,اآلليات 2
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.  41املادة  3
 /ومن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. 48املادة  4
 /د من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. 48املادة  5
 مع اشرتاط أن تقبل الدول األعضاء ابختصاص احملكمة. 6
 األمريكية حلقوق اإلنسان. من االتفاقية  64املادة  7
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. 63/2املادة  8
 . 166كارم حممود حسني نشوان، مرجع سابق,ص  9
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عضو يتم انتخاهبم من طرف مؤمتر رؤساء    11: تتكون اللجنة من  اللجنة اإلفريقية حلقـوق اإلنسان •
ملــدة   السري  ابالقرتاع  اإلفريقي  لالحتاد  واحلكومات  قابلة    6الدول  وتتلقى  1  للتجديدسنوات 

أما فيما خيص االختصاصات فللجنة    ،3تقارير دورية من طرف الدول األعضاء كل عامني 2اللجنة 
تعزيزيــه  األفراد    4اختصاصات  وشكاوى  الدول  شكاوى  تلقي  يف  تتمثل  شخصية  واختصاصات 

كما    لالستئناف،أما فيما يتعلق بقرارات اللجنة فهي هنائية وغري قابلة  ،  5احلكومية واملنظمات غري  
 . 6الضرر تتمتع اللجنة بصالحية جرب 

وهي حمكمة قارية انشاهتا الدول اإلفريقية لضمان محاية حقوق    احملكمة اإلفريقية حلقـوق اإلنسان:  •
اإلنسان يف إفريقيا, وهي تكمل وتعزز مهام اللجنة اإلفريقية, انشات مبوجب الربوتوكول اإلضايف  

سنوات قابلة للتجديد مرة    6قاضيا يتم انتخاهبم ابالقرتاع السري ملدة    11,تتكون من  7لالتفاقية 
ويتمتعون ابالستقاللية يف ممارسة مهامهم, ومتارس احملكمة اختصاص قضائي وذلك ابلنظر  واحدة  

و النزاعات املعروضة عليها )ميكن لألفراد أن يتوجهوا مباشرة للمحكمة بشرط أن  8يف كل القضااي 
وللمحكمة أن  ،  تكون دولتهم عضو موقعة على امليثاق وتصدر إعالان بقبول اختصاص احملكمة (

بعملية تسوية يف النزاعات املعروضة عليها وكذا األمر ابلتعويض وإقرار تدابري مؤقتة فهي مشرتكة    تقوم
 مع اللجنة يف هذه املسائل ,واختصاصات استشارية تتمثل يف تفسري نصوص امليثاق والربوتوكول. 

املرتكز          أصبحت من  اإلنسان  أن حقوق  املبحث  القول من خالل دراسة هذا  ات  ميكننا 
املناسبات والواثئق   وتعترب احلماية اإلقليمية إحدى    الدولية،األساسية واملهمــة احلاضرة يف خمتلف 

هذه احلماية خمتلف    داإلنسان، وتؤكأوجه احلماية اليت جتسد طابعــا متجانسا لصور محاية حقوق  
 الصكوك اإلقليمية والربوتوكوالت امللحقة هبا. 

 دور احملكمة األوروبية يف محاية حقوق اإلنسان إقليميا     املبحث الثاين: 
لضمان    9اإلنسان نصت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على تشكيل احملكمة األوروبية حلقوق    

حيث تعد    هلا،فرنسا مقرا    لوكسمبورغ يف وتتخذ احملكمة من    الدول، االلتزامات اليت تعهدت هبا  
توصف أبهنا إحدى قالع محاية حقوق اإلنسان يف ارواي    االتفاقية وكما   احد أهم آليات الرقابة يف 

 
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.  36املادة  1
 مقررين خاصني وفرق عمل. كما هلا صالحية إصدار دورايت، وتعيني 2
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.  62املادة  3
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.  45املادة  4
 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. 55املادة  5
 . 71سابق,ص  ع امليداين حممد أمني، مرج 6
 . 71سابق,ص  عامليداين حممد أمني، مرج 7
 احملكمة حكم إلزامي.  أصدرت ,أين 2009حولت هلا قضية واحدة فقط من طرف اللجنة اإلفريقية خاصة بليبيا عام  8
 روبية حلقوق اإلنسان.من االتفاقية األو   19املادة  9
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ويف مطلبني سوف نتعرض لقوام واختصاصات احملكمة وكذا االجتهادات القضائية  ،  وضمريها احلي 
 للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 

 املطلب األول: قوام واختصاصات احملكمة األوروبية حلقــوق اإلنســان 
بناء بشري    تتكون من  أن  الفرعني    وبناءلكــي متارس احملكمة مهامها جيب  هيكلي نوضحـه يف 

 أذنــاه: 
 الفرع األول: قـوام احملكمة 

قاضي مبعدل    47وهم    1تتكون احملكمة من عدد من القضاة مساوي لعدد أعضاء جملس ارواي   
  9,وملـدة  2طرف اجلمعية الربملانية يتم انتخاهبم من    االتفاقية،قاضي واحد عن كل دولة طرف يف  

,كما أهنم يتمتعون بكل االمتيازات واحلصاانت اليت يتمتع هبا أعضاء  3للتجديد سنوات غري قابلة  
 .4جملس ارواب 

،  قضاة(  7)ودوائر  ،  قضاة(   03أما فيما يتعلق ابلبناء اهليكلي للمحكمة فهي تتكون من جلان ) 
 قاضي(.  17الكربى ) والدائرة

 الفرع الثاين: اختصاصات احملكمة 
 تتمتع احملكمة األوروبية مبمارسة اختصاصات قضائية واختصاصات استشارية وهي:  

: تتمثل يف تلقي ودراسة الشكاوى أو االلتماسات املتعلقة ابنتهاكات  االختصاصات القضائية   .1
أو  5  ابلدولسواء تعلق األمـر    بروتوكوالهتا، حقوق اإلنسان املعرتف هبا على مستوى االتفاقية أو  

 . 6أشخاص( منظمات غري حكومية أو  )األفراد  

كما أن صالحية احملكمة يف النظر يف هذه الشكاوى إلزامية وليست اختيارية وهذا مبوجب         
 .   1998عام  11التعديالت الواردة عليها ضمن الربوتوكول رقم 

أما فيما يتعلق بشروط قبول الشكوى أو االلتماس حسب التعبري املقدم من االتفاقية فهو يقرتن  
         بشروط هي: 

 بصدور حكم هنائي من احملكمة الوطنية( )الداخلية  استنفاد سبل الطعن  −
 . )ستة أشهر من اتريخ صدور احلكم النهائي الوطين( االلتماس  احرتام املدة القانونية لتقدمي  −
 أن ال يكون االلتماس جمهول اهلوية.   −
 أن ال تكون قد نظرت فيه هيئة قضائية مساوية للمحكمة من قبل.   −

 
 اإلنسان.روبية حلقوق االتفاقية األو  ( من20ملادة )ا 1
 روبية حلقوق اإلنسان.االتفاقية األو  ( من22املادة ) 2
 روبية حلقوق اإلنسان.من االتفاقية األو  (23املادة ) 3
 اإلنسان.روبية حلقوق االتفاقية األو  ( من51املادة ) 4
 روبية حلقوق اإلنسان.من االتفاقية األو   33املادة  5
 روبية حلقوق اإلنسان.من االتفاقية األو   34املادة  6
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 . 1االلتماس على تعسف يف استعمال احلق  أنال ينطوي   −

فيها حبكم     يتم قبوهلا من طرف احملكمة و يفصل  فإنه قد  الشكوى قضائيا  وفيما خيص مسار 
وقد تقوم احملكمة إبجراء نوع من التسوية الودية بني طريف النزاع سواء قدمت الشكوى من    هنائي،

يف حالة تسوية املنازعة, أو أن امللتمس مل يعد له  )الشكوى كما قد يتم شطب    ،2الدول أو األفراد 
ىل  رغبة يف إبقائها, أو ألي سبب ترى  احملكمة عدم جدوى بقاء االلتماس أو الشكوى(,كما تتو 

 جلنة الوزراء مراقبة مدى تنفيذ أحكام احملكمة. 
ومن التطبيقات العملية لبعض القضااي يف احملكمة األوروبية جند قرارها املؤيد حلكم النمسا الذي    

يورو إضافة إىل مصاريف التقاضي بتهمة    480صدر ضد سيدة منساوية إبدانتها جنائيا بتغرميها  
الصال  عليه  للرسول حممد  عام  اإلساءة  والسالم  اإلساءة    2009ة  أن  األوروبية  احملكمة  ,وأقرت 

للرسول ال تندرج ضمن حرية التعبري وصنفته مبثابة هجوم مسيء للرسول ويعرض السالم الديين  
 . 2018للخطر عام 

االستشارية  .2 فلقد  االختصاصات  االستشارية,  أراءها  إعطاء  و  إبداء  حق  األوروبية  للمحكمة   :
من االتفاقية األوروبية حسب التعديل الذي ادخل عليها مبوجب    47املادة  من    1أجـازت الفقرة  
من خالل جواز اإلدالء آبراء استشارية حول املسائل القانونية    1998لعام    11الربوتوكول رقم  

من    1وطبقا للمادة  ،  3اخلاصة ابالتفاقية وبروتوكوالهتا, وهذا بناءاً على طلب جلنة وزراء جملس ارواب 
يتعلق إببداء    من صالحيات احملكمة فيما  16,كما وسع الربوتوكول رقم  4الربوتوكول اإلضايف الثاين 

اآلراء االستشارية من خالل متكني احملاكم الوطنية و اهليئات القضائية العليا من طلب آراء استشارية  
 .5من هذه احملكمة 

 حلقوق اإلنسان املطلب الثاين: االجتهادات القضائية للمحكمة األوروبية 
لقدساهم االجتهاد القضائي ألجهزة الرقابة القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف تطوير  
وتوسيع العديد من املفاهيم اليت تتضمنها االتفاقية مثـال)توسيع نطاق بعض احلقوق و استحداث  

ر حرصها املستمر على  إجراءات قضائية وكذا توسيـــع اختصاصات احملكمة(،و يدخل هذا يف إطا
كما سامهت هذه االجتهادات يف تعزيز محاية حقوق  ,6ضمان محايـة أكبـر حلقوق وحريـات األفراد 

هذه   بني  ومــن  األورويب,  القانون  تطوير  يف  سامهت  وأيضا  االتفاقية,  مستوى  على  اإلنسان 

 
 التفاقية األوربية حلقوق اإلنسان.من ا  35املادة  1
 من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان.  38/1املادة  2
 .178ص  سابق، عمربوك جنيدي، مرج 3
 .294,ص 2020,  19 دالدراسات احلقوقية، العد ةاألوربية حلقوق اإلنسان بني الفاعلية والتقصري يف محاية حقوق اإلنسان، جمل ةانيب حممد أمني، احملكم 4
من ديباجة   نيتكو   اإلنسان،حلقوق    األوربيةيف االتفاقية    وأطرافيف منظمة جملس ارواب    أعضاءدول    10بعد مصادقة    2018يل  بر ا  16ودخل حيز النفاد يف    2013اكتوبر  2وقع عليه يف    16الربوتوكول رقم:  5
 مادة.  11و
 . 35,ص 2009جامعة اجلزائر ,كلية احلقوق, , ماجستري،رسالة  االرويب،احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف تطوير القانون  ركوثر، دو بومحلة   6
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ر يف قضااي القانون الدويل  االجتهادات جند االختصاص القضائي خارج إقليمي نتناوله يف فرع, والنظــ
 اإلنساين يف فرع آخر. 

 الفرع األول: االختصاص القضائي خارج إقليمي 
يـــدخل هذا االجتهاد يف إطار توسيع اختصاصات احملكمة ونعين به إلزامية الـدول األعضاء           
أبن دائرة تطبيق االتفاقية ميكن أن    األوربيةبني االجتهاد القضائي للمحكمة    ثأراضيها، حيخارج  

اص القضائي  نقصد ابالختص  ه األعضاء، وعلييتسع إىل ما وراء األقاليم اخلاضعة لسيادة الدول  
جيب على الدولة الطرف يف االتفاقية يف حالــة ممارسة سيطرهتا على منطقة خارج    هإقليمي، أبن خارج  

أي امتــداد السلطة القضائية لدولة خارج إقليمها    اإلنسان،أراضيها الوطنية ضمان احرتام حقوق  
 الوطين وهذا بشروط هي: 

 لى االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. الدولة املتعاقدة: يقصد هبا كل دولة صادقت ع  −
 إقليم دولة أخرى: نقصد به كل دولة ليست عضو يف االتفاقية االوروبية.   −
 وجود انتهاك حلقوق وحرايت األفراد الساكنني يف هذا اإلقليم.   −
أهم عنصر هو الرقابة الفعلية )وجود استمرار زمين للدولة املتعاقدة وعدم وجود سلطات عمومية    −

 املمارسة من قبل الدولة املتعاقدة على منطقة تقع خارج إقليمها الوطين.  ة اإلقليم( لدول 

السكيين     قضية  ذلك  يف  األمثلة  بني  رقم    وآخرونومن  )التماس  املتحدة  اململكة  ضد 
بتاريخ    (،2007/5572 الكربى  الدائرة  من  صادر  - 131)الفقرات    2011متوز    7حكم 

140 .) 
كانت بريطانيا هي    ثالبصرة، حييف    2003وتتعلق القضية مبقتل ستة أشخاص عراقيني عام      

حازم  )وهم  قتل مخسة من هؤالء أثناء عملية عسكرية قامت هبا القوات الربيطانية    دوق  احملتلة،القوة  
رايض هادي  - وليد صياي مزاين-حنان حمبيس شيمالوي  -عبد الرضا سامل  دحمم  السكيين،مجعة  

يف قاعدة عسكرية    وإيداعهبينما قتل الشخص السادس وهو هباء موسى بعد اعتقاله  -صابر املوسوي
 للقوات الربيطانية. 

اء  أهايل القتلى الستة احملكمة االوروبية من ان السلطات الربيطانية رفضت إجر   ى شكفلقد        
حبيث دفعت بريطانيا ابن االتفاقية ال تنطبق    عليهم،حتقيق مستقل وشامل يف ظروف وفاة اجملين  

 ولقد حكمت احملكمة االوروبية مبا يلي:  ارواب، على اجلنود العاملني خارج 
وان القوات    التحقيق، احلكومة الربيطانية انتهكت املعاهدة األوروبية عندما أحجمت عن إجراء    -   

املادة األوىل من   بقوانني املعاهدة االوروبية حلقوق اإلنسان")وفق نص  العراق ملزمة  الربيطانية يف 
لواليته خاضع  شخص  لكل  السامية  املتعاقدة  األطراف  تعرتف  تقول"  اليت  القضائية  االتفاقية  ا 

 . ابحلقوق واحلرايت املعرفة يف القسم من االتفاقية 
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 الفرع الثاين: النظر يف قضااي القانون الدويل اإلنساين
امللحقة        االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والربوتوكوالت  جند أهنا ال    هبا،ابلرجوع لنصوص 

أن احملكمة    مسلح(، إال )نزاع  اإلنساين    تعطي للمحكمة صالحية النظر يف انتهاكات القانون الدويل 
احلرب يف ايرلندا الشمالية   بشأنقد سبق هلا ونظرت يف مثل هده القضااي وأصدرت أحكاما مثال: 

أدانت احملكمة روسيا يف قضية    ا(، كم1974جويلية    20)غزو تركي لقربص يف  والشيشان  وقربص  
مقتل   بتاريخ    18ختص  شيشانية)اطالنتيك(  لقرية  قصف  يف  ,وحكم  17/02/2000شخصا 

 مليون يورو إىل املدعني على القتلى.  12على روسيا بتسديد  األوربينيالقضاة 
إجراء    من بينها  اإلنسان،حلقوق    األوربيةكما انه هناك العديد من االجتهادات القضائية للمحكمة    

رقم   للربوتوكول  استنادا  قضائية  إجراءات  استحداث  إطار  يف  االستداليل  امللحق    14احلكم 
 .(1) زواج املثليني..اخل  احلقوق، نطاق بعض   عابالتفاقية، توسي

من خالل هذا املبحث يتبني لنا أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حمكمة قضائية فوق وطنية   
زيز حقوق اإلنسان ومحايتها من خالل أتكيدها على ضمان حتقيق وتطبيق  تلعب دورا فعاال يف تع 

  تعهداهتم، الدول األعضاء على احرتام    موبروتوكوالهتا، وإلزااحلماية املعرتف هبا على مستوى االتفاقية  
اليت سامهت يف محاية حقوق   املختلفة  القضائية  االجتهادات  من خالل  احملكمة  دور  يربز  وكذا 

 وير القانون األورويب. اإلنسان وتط
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 .  107ص ، بومحلةكوثر, مرجع سابق1
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 : ــامتةاخل
رغــم ما حققته املواثيق اإلقليمية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان من جناح على مستوى اهلدف الذي   

أنشئت من أجله وهو محاية حقوق اإلنسان والنطاق الذي تشمله ابلتطبيق ال سيما يف جمال التوعية  
إال أهنا تبقى   ها، تضمنتأبمهية حقوق اإلنسان والعمل على محايتها وترقيتها عن طريق اآلليات اليت 

 ضيقة. 
اآللية القضائية اإلقليمية األكثر كفاءة وفعالية    اإلنسان، وتعد آلية االتفاقية األوروبية حلماية حقوق   

من آلية خمتلطة قضائية وإدارية اختيارية إىل آلية قضائية متكاملة    ت األفراد، حتوليف محاية حقوق  
 دولة.  47ذات اختصاص قضائي إلزامي يشمل 

 

 نتائج الدراسة: 
  وهي إطارات إقليمية  ثالث مت النص على ضماانت إقليمية حلماية حقوق اإلنسان، من خالل .  1

 واألفريقي. اإلطار األورويب واألمريكي 
يعكس تطور النظام األورويب حلماية حقوق اإلنسان القدرة على التجديد واالبتكار القانوين  .  2

تستجيب احملكمة األوروبية وبفعالية للمتغريات النوعية    حبيث   املوضوع، سواء من حيث الشكل أو  
 والكمية اليت تتطلبها احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان. 

حبيث تعدت    ، وأتثرياً اآللية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان تعترب أكثر اآلليات اإلقليمية تطورا    .  3
الد اجلنائية  القضائية  اهليئات  بعض  لتشمل  ارواب  جملس  االعتبار  حدود  بعني  أخدت  اليت  ولية 

وامتد هذا التأثري أيضا ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة    األوروبية، ابالجتهاد القضائي للمحكمة  
ضف لذلك حضور االجتهاد القضائي للمحكمة يف عمل    والشعوب، اإلفريقية حلقوق اإلنسان  

 الوكاالت الدولية املتخصصة. 

 : دراسةتوصيات ال
وجعلها تتمتع ابلقوة التنفيذية    األوروبية،ضرورة إعادة النظر يف الطبيعة امللزمة ألحكام احملكمة    .  1

امللزمة للدول األطراف لكي تتمكن من مباشرة مهامها يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحرايته على  
 أكمل وجه.  

 ومعاقبة كل منتهك هلا. تفعيل ضماانت احلماية للحقوق املعرتف هبا على مستوى االتفاقية . 2
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 : املراجــع العربيةاملصادر و 
 :الكتب

مطابع مؤسسة    مقارنة(، غزة، )دراسة  اإلنساين  الدويل    والقانون حقوق اإلنسان    فتحي،الوحيدي   .1
 . 1998اخلري واهليئة اخلريية,

مركز املعلومات    اليمن،,  1الطبعة    اإلنسان، دراسات يف احلماية اإلقليمية حلقوق    أمني، امليداين حممد   .2
 . 2006,  اإلنسان،والتأهيل حلقوق 

  ة اإلسكندرية، منشأ  والدولية،قانون حقوق اإلنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية    بشري،الشافعي حممد   .3
 . 2007, املعارف، 

القاهرة لدراسات حقوق    زالقاهرة، مركسعيد حممد السيد، مقدمة لفهم منظمة حقوق اإلنسان،   .4
 . ١٩٩٧اإلنسان،

الغفار   .5 املستوى    ،في مصطعبد  على  اإلنسان  القاهرة    اإلقليمي، ضماانت حقوق  ومركز  القاهرة 
 . 2003لدراسات حقوق اإلنسان,

 : املواثيق الدولية  
 وبرتوكوالهتا. 1950اإلنسان لعام االتفاقية األوروبية حلقوق  .6
 .1969االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   .7
 . 1998والربوتوكول امللحق به لعام  1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  .8

 : ملقــاالتا
نشأته    سليم،اللغماين   .9 اإلنسان  حقوق  حلقوق    وتطوره،مفهوم  العربية    1العدد    اإلنسان،اجمللة 

,1994. 

  الفكر، جملة    اإلنسان، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كآلية للرقابة على حقوق    مربوك، جنيدي   .10
 201, 18العدد 

جملة احلقوق والعلوم   اإلنسان،اآلليات الدولية اإلقليمية حلماية حقوق وحرايت    هشام،فرجية حممد   .11
 .2010, 6داإلنسانية، العد 

اإلنسان،  حلقوق اإلنسان بني الفاعلية والتقصري يف محاية حقوق    األوربية مة  احملك  أمني،انيب حممد   .12
 .2019,  02داحلقوقية، العد الدراسات  ةجمل

 . 2017اجمللة األكادميية للبحث القانوين,  اإلنسان، حنو االعرتاف ابجليل الرابع حلقوق    ليلى، ايحي   .13
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 : العلمية  الرسائل
جامعة أبو    دكتوراه،أطروحة    اإلنسان، اآلليات اإلقليمية والداخلية ملراقبة تطبيق حقوق    خنان،أنور    .14

 .2018بكر بلقايد, كليـة القانون  ,
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 امللخص:
إن تدخل دولة اإلمارات العربية املتحدة عسكراًي يف اليمن ضمن ما ُيعرف ابلتحالف العريب لدعم 

ُيعد أحد املوضوعات اهلامة اجلديرة ابلبحث.  ،2020 حىت 2015مارس  26الشرعية اليمنية منذ 
 اخلهدف دومبعاجلتنا العلمية له َتبني أن اإلمارات سلكت أكثر من طريق، وركضت خلف أكثر من 

اليمن ليس ملصلحة األخري يف املقام األول، بل خدمًة لألمن القومي اإلمارايت، واسرتاتيجياهتا العسكرية، 
 والسياسية، واالقتصادية يف اليمن، واإلقليم.

وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي لكونه األنسب لتناول موضوع البحث الذي سعى الباحث من 
 البحثية، اليت تتمثل يف االسئلة التالية: خالله لإلجابة على املشكلة

هل كان دور اإلمارات العربية املتحدة يف اليمن ملبيًا لألهداف اليت أعلن عنها حتالف دعم الشرعية؟ 
 أم أنه أحنرف عنها خلدمة األجندة اإلماراتية؟، وهل كان دورها عامل ضعف لليمن أم عامل قوة؟

 العسكري،واخلامتة يف ثالثة مباحث: األول تناول الدور  املقدمة، ومت تناول موضوع البحث ابإلضافة إىل
 بينما تناول الثاين الدور السياسي، فيما تناول الثالث الدور االقتصادي. 

 ثنني:اوانطلق البحث من افرتاضني 
 األول: كلما ضعفت الدولة اليمنية تعزز نفوذ اإلمارات فيها.

ة للدولة مع دولة اإلمارات يساعد األخرية على تنفيذ أجندهتا يف الثاين: إنَّ متاهي ِقوى مينية مناهض
 اليمن.

أن: دور اإلمارات كان بعيداً إىل حٍد كبري عن األهداف اليت أعلن عنها حتالف  الباحث إىلوقد توصل 
دعم الشرعية يف اليمن وأهنا أي اإلمارات بتدخلها هذا سامهت يف إضعاف الدولة، ووضعت يدها 

رة، أو غري مباشرة على عدد من اجلزر اليمنية االسرتاتيجية مثل جزيريت سقطرى، وميون، بصورة مباش
 مثل ميناء عدن، وحقول النفط، والغاز يف شبوة، وغريها. املوانئوعدد من 

 أحزمة أمنية. انتقايل،اإلمارات، اليمن، جملس  الكلمات املفتاحية:
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 Abstract: 

The military intervention of the United Arab Emirates in Yemen within 
the so-called Arab coalition to support Yemeni legitimacy from March 
26, 2015 to 2020 is one of the crucial topics worthy of research. 
 Scrutinizing this topic revealed that the Emirates took more than one 
path and has more than one goal in Yemen, not for the interest of the 
latter in the first place but in the service of the UAE national security 
and its military, political, and economic strategies in Yemen and the 
region. 
appropriate method to deal with the subject of the research through 
which the researcher sought to answer the research problem, which is 
represented in the following questions: 
Does the role of the United Arab Emirates in Yemen align with the goals 
announced by the Coalition to Support Legitimacy? Or did he deviate 
from it to serve the Emirati agenda? Was its role a weakness for Yemen 
or a factor of strength? 
In addition to the introduction and conclusion, the topic was dealt with 
in three sections: the first dealt with the military role, the second dealt 
with the political role, and the third dealt with the economic role. 
The research was based on two assumptions: 
First: The weaker the Yemeni state, the stronger the influence of the 
UAE in it. 
Second: Identifying Yemeni forces against the state with the UAE helps 
the latter implement its agenda in Yemen. 
The researcher concluded that: The role of the UAE was to a large 
extent, far from the goals announced by the coalition to support 
legitimacy in Yemen and that the Emirates, by its intervention, 
contributed to the weakening of the state and it placed its hand directly 
or indirectly on several strategic Yemeni islands such as Socotra. Mayon, 
some ports such as the port of Aden, the oil and gas fields in Shabwa, 
and others. 
keywords: UAE, Yemen, transitional council, security belts. 
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 : مقدمة
حتالف    يُسمىتعرضت اجلمهورية اليمنية لتدخل جوي، وبري، وحبري )غري مشروع(، من قبل ما  

الـ   عملياته يف  بدأ  الذي  اليمنية  الشرعية  مارس  26دعم  العربية    - م  2015من  اململكة  بقيادة 
ثر فرار الرئيس املستقيل عبدربه منصور هادي من صنعاء، وسيطرة أنصار هللا ) مجاعة  إ  -السعودية

الشمالية،    احلوثي( بوصفها سلطة أمر واقع على مؤسسات الدولة يف العاصمة صنعاء، واحملافظات
إىل   احملاإضافة  من  )  فظات عدد  اليت  شبوة   -أبني  - عدناجلنوبية  ومن  انسحبت (  أغلب    منها، 

  قوات سلطة صنعاء )اجليش، واللجان الشعبية(،   مديرايت ساحل حمافظات تعز، واحلديدة، وحجة،
لبحرية،  عقب معارك ضارية بينها, وبني املقاومة الوطنية، مسنودة بكل صنوف األسلحة الربية، وا

 واجلوية، التابعة لقوات التحالف العريب يف عملييت السهم الذهيب, والرمح الذهيب. 
ومبا أن دولة اإلمارات العربية املتحدة اثين دولة ضمن هذا التحالف بعد السعودية من حيث  

وحدة   على  واحلفاظ  الشرعية،  دعم  ايفطة  حتت  واملالية  العسكرية،  واملسامهة    اليمن، االندفاع، 
  ت الدور اإلماراإال أن معطيات  ( بشأن اليمن،  2216)عماال للقرار األممي  إوسيادته    واستقالله،

ظهرت متضاربة، ومتناقضة من حني إىل آخر مبا ال يدع جمااًل للشك أبنَّ مشاركة اإلمارات كانت  
 أخرى غري تلك اليت أعلنت عنها. ملآرب  

 البحث:   مشكلة 
البحثية  التساؤل اآليت: إىل أي  دور  حول معرفة    تدور اإلشكالية  اليمن، وتتمثل يف  اإلمارات يف 

بية يف دعم الشرعية اليمنية؟ وهل كانت عامل قوة أم عامل ضعف  مدى سامهت دولة اإلمارات العر 
 لليمن؟ 

 فرضيات البحث: 
 فيها.  ت كلما ضعفت الدولة اليمنية تعزز النفوذ اإلمارا .1
 متاهي قوى مينية مناهضة للدولة مع دولة اإلمارات يساعد األخرية على تنفيذ أجندهتا.  .2

 منهج البحث: 
 األنسب هلذا البحث. ابعتباره مت االعتماد على املنهج التحليلي  

 أمهية البحث: 
عملية حيث تكمن أمهيته العلمية يف: أنه يُعترب أضافة    وآخري  علمية، ان للبحث أمهية    ك ال ش

علمية   الدور    جديدة، حبثية  تتبع  أنه  يف:  العملية  أمهيته  تكمن    والسياسي،   العسكري،بينما 
يُعرف   فيماوكشف يف الوقت ذاته مطامعها املختلفة كـ اثين دولة  اليمن،ارات يف واالقتصادي لإلم

 والسياسي.  العسكري،والنفوذان   املالية،بتحالف دعم الشرعية اليمنية من حيث اخلسائر 
 هيكل البحث: 

البحث   العسكري    من واخلامتة    المقدمة،عن    فضلا يتكون  الدور  تناول  األول  مباحث:  ثالثة 
بقائمة   وانتهاء  االقتصادي،  الدور  الثالث  تناول  فيما  السياسي،  الدور  تناول  والثاين  لإلمارات، 

 املصادر. 
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 الدور العسكري: املبحث األول 

شرعية  تُعد دولة اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول يف إطار ما يسمى ابلتحالف العريب لدعم ال
اليمنية، اندفاعاً إىل تدمري املضادات األرضية، والرادارات، وإحكام السيطرة على األجواء اليمنية،  

م، وسوف نتطرق إىل دور اإلمارات  2015وكانت األكثر حضوراً من الناحية العسكرية منذ العام 
دورها يف احملافظات    يبي   عسكرايً من خالل مطلبني، األول يبني دورها يف احملافظات اجلنوبية، والثاين 

 الشمالية كما يلي: 
 الدور العسكري يف احملافظات اجلنوبية : املطلب األول

  - بعد فرار حكومة الرئيس املستقيل عبدربه منصور هادي من عدن  عملية السهم الذهيب:    . أ
واللجان الشعبية التابعني جلماعة أنصار هللا والرئيس السابق علي    اجليش،حينما اجتاحها مقاتلو  

  اليمين، ما لبثت القوات التابعة هلادي والقوات املتحالفة معها من حزب اإلصالح   -صاحل  عبد هللا
لتحرير    وإسناد،  بدعم،ترتيب صفوفها    لسلفيي من وا إماراتية؛ خاضت معركة  وحدات عسكرية 

من السيطرة على عدن بعد أن سيطرت على    ، ومتكنتعدن من قوات اجليش، واللجان الشعبية
 كم مشال مدينة عدن.   60أجزاء حيوية من حمافظة تعز، وقاعدة العند اجلوية على بعد 

م  2015مايو    4يف املعركة الربية بدًءا من    اتيةالقوات اإلماروإىل جانب القوات اليمنية شاركت  
وطائرات بدون طيار، وسفن حربية، وصواريخ رابعية ميكن التحكم    مركبة كاسحات ألغام،   170بـ  

 . 1ة املعركاألوىل من بدء  36غارة جوية يف عدن خالل الساعات الـ  136هبا عن بعد، وحوايل 
ومن أبني، يف    عدن، ت قوات اجليش، واللجان الشعبية من  م انسحب2015  - ويف منتصف يوليو

 . 2م 2015من اغسطس 9الـ 
األحزمة    . ب لسلطة    أدىاألمنية:  تشكيل  التابعة  الشعبية  واللجان  اجليش،  قوات  انسحاب 

عام   اهنيار  2015صنعاء  بعد  خاصة  وحميطها،  عدن  حمافظة  داخل  أمين  فراغ  حدوث  إىل  م 
ابحلزام األمين بدعم إمارايت   التشكيالت األمنية اليت كانت تتوىل محايتها، ومن مث أتسيس ما يُسمى

هو جماهبة    واحد،توجهات، اليت اجتمعت حينها على هدف  من تلك العناصر املتعددة الثقافات، وال 
 .3صنعاء قوات سلطة  

  عدن، وبعد انسحاب قوات سلطة صنعاء، توسعت اإلمارات يف تشكيل قوات احلزام األمين ليشمل  
والضالع، وأصبح قوة موازية لقوات احلكومة الشرعية، يفرض سلطته على أرض الواقع،    وحلج،   وأبني،

مدينة  على  واجلوية   عدن،   وسيطر  والبحرية،  الربية،  منصور  4ومنافذها  ربه  عبد  مستغاًل ضعف   ،

 
-1- 1م، اتريخ االطالع  2015  -8  -15األدىن    ميلو، اجلهود احلربية السعودية اإلماراتية يف اليمن )اجلزء األول( عملية " السهم الذهيب" يف عدن مثااًل، معهد واشنطن لدراسة الشرق  ألكسندرما يكل انيتس    1

                                                                                                                                    www.washingtonstitute.orgم على الرابط التايل: 2021
 . 12-11ص (،2020 -(، مارس573ماراتية، )أبو ظيب، جملة درع الوطن، مديرية التوجيه املعنوي للقوات املسلحة، العدد )دور القوات املسلحة يف اليمن، صورة مشرفة للعسكرية اإل 2
                                                                                                                                     www.washingtonstitute.orgاحلزام األمنقوات  3
 . 21م( ص 2011متوز  36األدوار واملصاحل ، )بريوت، تقرير املركز االستشاري للدراسات والتوثيق ، العدد الـ  اليمن،مودة إسكندر، التدخل اإلمارايت يف  4

http://www.washingtonstitute.org/
http://www.washingtonstitute.org/
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وحكومته، وتورط اململكة العربية السعودية يف معاركها مع قوات سلطة صنعاء يف أكثر من   هادي، 
 .1جبهة 

إىل درجة أن قوات احلزام األمين بلغ جتاوزها للقانون مداه إبنشاء العديد من السجون السرية البعيدة  
وسجن الراين يف املكال يف انتهاك صارخ للقانون    عدن،عن رقابة الدولة مثل سجن بري أمحد يف  

معارضيها   معاقبة  هبدف  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  واإلعالن  اإلنساين،    ريني، العسك الدويل 
 .2إرادهتم وكســر  والسياسيني، 

وأبرز هذه املعتقالت بشاعًة املعتقل السري الذي تديره القوات املوالية لإلمارات يف قاعدة الربيقة،  
حيث مورست فيه انتهاكات حبق مقاتلي املقاومة السابقني، واجلنود احلكوميني، والنشطاء احلقوقيني،  

واستخدمت يف تعذيبهم أبشع الوسائل مثل الصعق    املعتقلني، ن  كالتهديد ابلقتل لنزع االعرتافات م 
ابلكهرابء، والتعليق من السقف لفرتات طويلة، وإزالة أصابع القدم، والضرب ابلكابالت املعدنية  

 القسري.  لتعريوا
بتعذيب املئات من املقاتلني التابعني لسلطة    اتيةقامت القوات اإلمار  -أيضاً    – ويف معتقل بري أمحد  

إىل املئات من أنصار عبدربه منصور هادي،    عدن، إضافة )صنعاء(، الذين مت أسرهم أثناء معارك  
وحزب التجمع اليمين لإلصالح، ومل تنفذ القوات املوالية لإلمارات أي تعليمات أتتيها من النائب  

والقائمني عليها خارج    السجون، ا يدل على أن هذه  مم  أكثر، العام ابإلفراج عن أي سجني أو  
فالقوات اليت حتت إمرة دولة اإلمارات هي من تقوم    . والعدل  الدفاع، ووزاريت    الداخلية، وزارة    سيطرة، 

 ابالعتقال، والسجن والتعذيب، واإلفراج مىت ما تريد. 

ختفاء القسري،  ، ظهرت العديد من حاالت االاإلريرتية ويف معتقالت شبوة، وحضرموت، وعصب  
وأغلب القائمني على هذه السجون كانوا من املرتزقة الذين جلبتهم اإلمارات  3  واالحتجاز التعسفي 

تية القيام  اإلمارا تتجنب القوات  الستخدامهم يف املهام اليت  4واسرتاليا من كولومبيا، وأمريكا، وأفريقيا،  
 . 5واالنتهاكات كاالعتقاالت، واالغتياالت، واحلماية، والتعذيب،    هبا

يعملون يف اليمن، وأغلبهم مرتزقة    اإلماراتية مقاتل من قوات حرس الرائسة    1800وتؤكد التقارير أن  
مقابل وعود ومكاسب    اإلريرتية من القوات    400من شيلي، وكولومبيا، وبنما، والسلفادور، مع  

 . 6كالتجنيس   وألسرهم  هلم،مالية 

 
 م. على الرابط التايل: 2021-1-2اتريخ االطالع  م،2019 -يوليو -18بقوة يف اليمن، رغم االنسحاب اإلمارات حاضرة   1
 http: www.hadarme.com/inaex.php?No=43211&ac=3 

 . 32مرجع سابق، ص اليمن،التدخل اإلمارايت يف  إسكندر،مودة  2
 73 -72م. تقرير جملس حقوق اإلنسان، ص2019-9-27م، إىل اتريخ 2014 -املرتكبة من سبتمربحالة حقوق اإلنسان يف اليمن مبا يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات  3
 م على الرابط التايل:  2021-7-7م املصدر أون الين اتريخ االطالع، 2019-1-13واثئق ومعلومات تفصيلية عن سجون سرية ومقابر ضحاايها نشطاء يف حمافظات جنوب اليمن، تقرير خاص،  4

online.comAlmasdar 

5 2017-6-the Economost,Alqaeda is losing graund in yemen.Yex is fom defeaed 10 
  .alhaqiqah.Nettag.wwwعلى الرابط التايل:  2021-1-2 م، اتريخ االطالع:2019 -( يناير30إلمارات تستخدم املرتزقة األجانب إلدارة مستعمراهتا يف اليمن، صحيفة احلقيقة، العدد ) 6
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وغريهم من    ،االثيوبينيكما أن قوات احلزام األمين تنفذ اعتقاالت مجاعية، واحتجازات للمهاجرين  
مع    يف تتنامارست حبقهم أساليب متنوعة من التعذيب و مروِّعة، يف ظروف    حلج، يف وعدن األفارقة 
 . 1األخالق 

وحدة املهام اخلاصة اليت تعمل بعيًدا عن,  الالفت يف األمر أن العديد من املرتزقة يعملون ضمن  
اإلمارا الدفاع  ،وزارة  اإلمارات    -ومهمتها   تية  تدعي  اإلمارات,    - كما  داخل  اإلرهاب  مكافحة 

ملا متتع به من قدرات قتالية عالية، ومعه    (،مايك هند مارش)سرتايل  ألبقيادة اجلنرال ا  ،وخارجها
 من قدماء احملاربني يف وحدات القوات اخلاصة,  سرتايل ألقيادي سابق يف اجليش ا  100أكثر من  

سرتالية عن جرائم احلرب اليت ترتكبها  أل(, وقد كشفت صحيفة ذي اسرتاليان اSASواملهام اجلوية )
سرتالية يف اليمن، بتمويل من اإلمارات عرب شكوى تقدمت هبا إىل احملكمة اجلنائية الدولية  ألالقوات ا

 . 2017هناية 

  الدابابت، أبحدث    ،الضالع(   -حلج    - أبني    -  )عدنومل ترتدد دولة اإلمارات يف دعم احلزام األمين  
، فضالً عن املخصصات املالية الشهرية اليت ُتصَرف على هذه املليشيات بعيًدا  تية واملدرعات اإلمارا

 .2وحكومته  عبدربه منصور هادي، وقواته،  علم عن

شكيل، وتسليح احلزام األمين املوايل هلا، بل ذهبت إىل ما هو أبعد  ومل تكتف اإلمارات بتدريب، وت
من ذلك حني قامت إبنشاء قاعدة عسكرية هلا يف جزيرة ميون اليمنية القريبة من مضيق )ابب  

 . االسرتاتيجياملندب( 

 النخبة: تشكيل قوات     . ت
التجربة يف إنشاء احلزام األمين بعدن تفتحت شهية اإلمارات للمزيد من السيطرة، واهليمنة  جنحت  بعد أن   

يف احملافظات اجلنوبية، إذ أقدمت على إنشاء ما يُسمى ابلنخبة الشبوانية يف حمافظة شبوة، وقوامها  
والنخبة    مقاتل،   1000مقاتل، والنخبة احلضرمية وقوامها ألف مقاتل، و)النخبة السقطرية(    ألف   3

 . 3مقاتل  1000وقوامها  املهرية،

أتىب   اليت  القبلية  للطبيعة  نظرًا  عدن  غرار  على  شبوة  حمافظة  على  السيطرة  يف  اإلمارات  وفشلت 
املوالية    دعم، إىل وجود    إضافةاالحتالل األجنيب،   القوات  ملا  وإسناد مستمرين ألبناء شبوة، من 
  مجيعا   يتفانون  الذين ،  فيها  واملنطقة العسكرية الثالثة  ،الشمالية   )مارب(حمافظة    تسمى ابلشرعية يف

الغنية ابلثروات الطبيعية أبيدي    حمافظة شبوة ضد القوات املوالية لإلمارات ملنع سقوط  معركتهم  يف  

 
 .61-16م ص2020- 10-2إىل  9-14حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، تقرير جملس حقوق اإلنسان،  1
 Hadarm.Net    م على الرابط التايل: 2021-2- 15م، اتريخ االطالع 2018-2-27كراي الكمايل، اإلمارات يف اليمن، جيوش مناطقية وأهداف خفية، حضارم نت. 2

 .Almanrahpost.comم على الرابط التايل:  2021- 2-6م اتريخ االطالع2018مايو  -1خاطر الوجود اإلمارايت جنوب شبة اجلزيرة العربية على اليمن واإلقليم ، املهرة بوست ، مركز ميان  3
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قوات احلزام األمين املدعوم إمارتيًّا، اليت لو متكنت من السيطرة على شبوة لتوجهت للسيطرة على  
 . 1ة حضرموت واملهرة بسهول

كما أن الرفض اجملتمعي املتأصل بني أبناء حمافظات شبوة، وحضرموت، واملهرة، وسقطرى، ألي  
تواجد لقوات احلزام األمين على أراضيهم؛ ليس انبًعا من والئهم العميق لعبدربه منصور هادي، أو  

 . 2اليمن بقدر ما هو رفًضا لتواجد اإلمارات، وأدوارها املشبوهة يف جنوب   حلكومته

، مل   هذه الكياانت شبه العسكرية اليت دأبت دولة اإلمارات على أتسيسها ودعمها ماليًّا، ومادايًّ
سلطة    منها إضعاف يكن اهلدف منها دعم الشرعية، أو وحدة اليمن أوال، واجلنوب اثنًيا، إمنا الغاية  

 الدولة، وتعميق التجزئة، ومتزيق النسيج االجتماعي. 

القوا إىل حجم  إشارة  املسلحة  ويف  القوات  قائد  املزروعي انئب  عيسى  أفاد  لإلمارات  املوالية  ت 
 . 3ألف مقاتل يف اليمن  200ودربت  جندت، بلده  أن   راتيةاإلما

 التشكيالت املسلحة التابعة للمجلس االنتقايل: 

 :4قوات احلزام األمين   -أ
 مالحظات  املكان  الوظيفة  االسم

وألوية  قائد   الوائلي   عبد هللاعميد حمسن   األمنية  األحزمة 
 الدعم واإلسناد 

  عدن 

 2020نيسان/ ابريل   ايفع ـلحج  قائد اللواء األول دعم وإسناد  مقدم انصر عاطف املشوشي 
 عدن  معسكر رأس عباس  قائد اللواء الثالث دعم وإسناد  عميد نبيل املشوشي 

 2016منتصف  منذ   أبني قائد قوات احلزام األمين  السيد   فعبد اللطيعقيد  
  أبني انئب قائد قوات احلزام األمين مقدم حممد العوابن 

 حالياً ابلصبيحة يف حلج عدن  قائد قوات احلزام األمين  عميد وضاح عمر عبدالعزيز 
ديسمرب    22منذ   حلج  قائد قوات احلزام األمين  جالل انصر الربيعي األول  كانون 

 م2018
  حلج  الرابع دعم وإسنادقائد اللواء   حدار الشوحطي   عقيد

  حلج  قائد اللواء اخلامس دعم وإسناد  عقيد خمتار النوبة 
  سقطرى  قائد قوات احلزام األمين  علي عمر كافني 
  عدن  قائد لواء العاصفة  أوسان العنشلي 
  الضالع  قائد احلزام األمين  أمحد قايد القبه

 
 

 
  https://abaadstudies.ordم على الرابط التايل:2019- 9-7الصراع الصامت على النفوذ مستقبل التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن، تقرير مركز أبعاد  1
 . 32( ص 2019 -، تشرين األول1(، ط18بريوت، املركز االستشاري للدراسات والتوثيق، العدد ))عباس الزين، جنوب اليمن الثأر التارخيي والصراع على الشرعية،  2
  م 2021 -فرباير-1م، اتريخ االطالع، 2020-5-10حممد األمحدي، اإلمارات يف اليمن من دعم الشرعية إىل تقويض مالمح الدولة، تقرير صحيفة أخبار اليوم، اليمن، األحد  3

details akba alyom.net-news  
 . 141م، ص2020-ديسمرب  22 –تقرير فريق اخلرباء األممي املعين ابليمن  4
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 :1قوات النخبة الشبوانية  -ب
 مالحظات              املكان           الوظيفة             االسم

 م 2017تشرين األول/ اكتوبر   بلحاف  قائد قوات النخبة الشبوانية  مقدم حممد سامل البوحري القمشي
قائد اللواء الرابع من قوات النخبة   مقدم وجدي ابعوم اخلالف 

 الشبوانية 
  نصيب واملرخة 

   قائد قوات التدخل السريع  رائد مهدي حممد برامهة  
قوات  حممد صاحل فرح الكريب من  السادس  اللواء  قائد 

 النخبة الشبوانية 
تويف   2020/ متوز/ يوليو 20بتاريخ  شبوة

 أثر نوبة قلبية 
 

 : 2قوات النخبة احلضرمية   . ث
عبارة عن مجاعة مسلحة غري اتبعة للدولة، وقد تشكلت مثل قوات احلزام األمين، وقوات النخبة  هي  

 . الشبوانية، حيث مت تسليحها، وتدريبها من قبل اإلمارات 
أيًضا   يشغل  والذي  الثانية،  العسكرية  املنطقة  قائد  البحسين  ساملني  فرج  اللواء  القوة  هذه  ويقود 

العسكرية    اجمللس االنتقايل اجلنويب  يدعم خطوات    البحسين ملمنصب حمافظ حضرموت علًما أبنَّ 
 . والسياسية 

 الدور العسكري يف احملافظات الشمالية : املطلب الثاين
م  2015-  مارس   -   26بعد أن شاركت اإلمارات ضمن ما يُسمى بقوات التحالف العريب منذ الـ  

علي عبدهللا صاحل،    -السابق  -للرئيس    مواليةآبالف الغارات اجلوية على أهداف عسكرية، واملدنية،  
علي عبدهللا صاحل, وقواته جوًّا    سناد م إىل إ 2017ومجاعة أنصار هللا، عادت يف ديسمرب من العام 

اليت زودته    عن شحنات األسلحة،  فضلا خالل معركته مع مجاعة أنصار هللا يف العاصمة صنعاء،  
هبا عرب طرق خاصة من داخل احملافظات اجلنوبية إىل الضالع, وإىل حمافظة إب، ومن مث إىل العاصمة  
صنعاء مع أجهزة اتصاالت خاصة، ومتويل إنشاء معسكرات خاصة للتدريب العسكري يف حمافظة  

 . 3مبالغ مالية  إعطائه و له، شبوة, وحمافظة إب اتبعة 
ال الدور  نتحدث عن  يُسمى  وسوف  ملا  العسكرية  التشكيالت  )أ(  فقرتني  لإلمارات يف  عسكري 

 ابلساحل الغريب )ب( تقويض اإلمارات لسلطة الدولة كما يلي: 
 : هتامة( )ساحل  التشكيالت العسكرية يف الساحل الغريب    .أ

املقاومة اجلنوبية، اليت خاضت معركة عدن مع قوات    من انبثقت ألوية العمالقة    العمالقة:  ألوية .1
إمارايت،   بدعم  صنعاء  لسلطة  التابعة  الشعبية  واللجان  السلفي  اجليش،  القائد  زرعة  أسسها،  أبو 

ألف مقاتل مت إسنادها ابللواء    23لواًء، ويبلغ قوامها    12احملرمي، ابتداًء أبربعة ألوية حىت بلغت  
اء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع السابق، وقد حققت ألوية العمالقة  الذي يعمل حتت إشراف اللو   20

انتصارات عسكرية متوالية ابتداًء من عملية السهم الذهيب يف معركة عدن، مرورًا مبعركة الرمح الذهيب،  
بتحريرها ملديرايت ذوابب القريبة من مضيق ابب املندب، واملخا، والوازعية، وموزع  مبحافظة تعز  

 
 .142رجع نفسه ص امل 1
 .142املرجع نفسه، ص 2
 . 219م( ص2020، 2ط املسلحة،دائرة التوجيه املعنوي للقوات  صنعاء،) م،2017أنظر: فتنة ديسمرب، توثيق األحداث اليت شهدها عام  3
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كل من اخلوخة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، وأجزاء من مديرييت اجلاح، واحلسينية    حىت حررت
 . 1مبحافظة احلديدة 

وقد استخدمتها اإلمارات بوصفها تعزيزاً من جهة الساحل الغريب إىل العاصمة عدن، وحمافظة أبني،  
قوات احلزام األمين مع القوات احلكومية التابعة لعبدربه منصور  خاضتها  للمشاركة يف املعارك اليت  

يادة طارق حممد  إىل القوات املشرتكة بق  إيذاًنا بضمها وقيادهتا    دورها، قامت بتهميش  كما  هادي،  
 .2صاحل(  عبد هللاشقيق علي  أبن)  صاحل   عبد هللا

وليس لديها الرغبة يف قتال أحد غري مجاعة    التوجه،لوية العمالقة سلفية  أ ومرد ذلك التهميش إىل أن  
ليست خالصة الوالء لإلمارات،    - أيًضا  -فكري معها، وألن هذه األلوية  احلوثي اليت هي على عداء

 . 3السعودية ع كما هو احلال م
علي(،  جبل    -حنيش    -جبل الطري    -  )زقردأت ابلتشكل يف اجلزر اليمنية  ب  املقاومة التهامية:  .2

 . 4  الشعبيةعم إمارايت ضد قوات اجليش، واللجان بدومن مث انطلقت للقتال يف احلديدة 
وهي قوات ينتمي أفرادها إىل حمافظة احلديدة، وتتكون من أربعة ألوية أمهها اللواء األول مقاومة  

حجري، وهي    ن عبد الرمحهتامية بقيادة العقيد أمحد الكوكباين، واللواء الثاين مقاومة هتامية بقيادة  
يف ساحل هتامة، ويبلغ    واألقل تسليًحا، وتنظيًما بينما يُعرف ابلقوات املشرتكة، املنتشرة  األضعف،

 . 5مقاتل   7000قوامها 
 املقاومة الوطنية )حراس اجلمهورية(:   .3

هذه القوة إىل قوات احلرس اجلمهوري، والقوات اخلاصة، واألمن املركزي، اليت أنشئت    ُجل  ينتمي  
علي عبدهللا صاحل، وهلا عالقة خاصة به، وبعائلته، ومتت  -السابق  -يف عهد الرئيس    - سابًقا-
ادة تشكيلها عرب مراكز استقبال يف حمافظات)مارب، وقعطبة، وعدن، واخلوخة، واملخا( حتت  إع

،  7الف مقاتل   32ألوية, ويبلغ قوامها حنو    10, وتتكون من  6  قيادة طارق حممد عبدهللا صاحل
يف ساحل هتامة، وهم أوغنديون،    هذه القوات وهناك اآلالف من املرتزقة األفارقة الذين يعملون ضمن  

، و  1000و    500وتشاديون، وكينيون، وسودانيون مقابل مبالغ مالية ترتاوح بني   ثناء  أ دوالر شهرايًّ
 .8ر دوال 500-100املعارك يتلقون عالوة على مرتباهتم الشهرية مصروفات يومية بني 

 
 
 

 
 https/al.omana,Net,2021على الرابط التايل: 2021 -3-16اتريخ االطالع  نت،األمناء  خاص،تقرير  الشرقي،عمالقة اجلنوب من الساحل الغريب إىل  حنش،عالء عادل  1
 على الرابط التايل:  م،2021-3-16اتريخ االطالع  م2019اكتوبر  8الثالاثء  بوست،املوقع  تقرير، اليمن؟من هم العمالقة وهل هم ورقة اإلمارات األخرية حلسم معركتها جنوب  2
 nttps//almawgeapost.net.       
 املرجع نفسه. 3
 ain.com-https://alم على الرابط التايل:  2021-مارس -14اتريخ االطالع  م،2018-7-16قائد املقاومة التهامية: التاريخ سيخلد دور اإلمارات مبعركة احلديدة، العني اإلخبارية  4
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eera.netstudies.aljaz 
 . انيف القداسي، جيش وجيوش ... البنادق املشرتكة يف اليمن . مرجع سابق –عدانن اجلربين  7
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 كتائب أبو العباس:    .4
  - وهو االسم احلركي للقائد السلفي )عادل عبده فارع الذحباين(  -أنشئت كتائب أبو العباس

يف حمافظة )تعز( بدعم إمارايت خارج عن سلطة احلكومة اليمنية، وينتمي أغلب املنتسبني إىل هذه  
إنشائها يف املقام األول إىل دحر قوات  الكتائب إىل مدينة تعز, وضواحيها, وهدفت اإلمارات من  

وحزب اإلصالح من مدينة تعز، والسيطرة على املدينة، وذلك كما فعلت يف احلزام    ، سلطة صنعاء
األمين يف حمافظات )عدن، وأبني، وحلج، والضالع(، غري أن البيئتني الثقافية، والسياسية يف احملافظة،  

الرتاجع املعنوي أليب العباس، بعد أن أدرجته السعودية,  كانتا طاردتني للفكر السلفي، إضافة إىل  
 . 1ذلك هو, ومجاعته حمافظة )تعز(  إثر وأمريكا ضمن قائمة اإلرهابيني، ليغادر  
 :2التشكيالت املسلحة يف ساحل هتامة 

 املقاومة الوطنية )حراس اجلمهورية(:   . أ
 مقاتل. ألف  32ألوية، ويبلغ قوامها حنو  10وتتكون كما أسلفنا من 

 ألوية العمالقة:  . ب
 

 
 

 :3قوات املقاومة التهامية ت. 
 مالحظات  املكان الوظيفة  االسم م
  الدريهمي  املقاومة التهامية  أمحد الكوكباين  1
 دفاع سابق   وزير اجلبلية  قائد ميداين  لواء هيثم قاسم طاهر 2

 
 

 
 م على الرابط التايل: 2021 -مارس -11. اتريخ االطالع 2020 -مارس 27 -ماجد املذحجي ، تعز على مفرتق طرق، )مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية( ، تقرير 1

hhds:sanaa center.org 
 مرجع سابق. 143، 142م، ص2020 -ديسمرب -22تقرير فريق اخلرباء األممي املعين ابليمن ،  2
 مرجع سابق. 142م، ص2020 -ديسمرب- 22فريق اخلرباء األممي املعين ابليمن ،  تقرير 3

 مالحظات  املكان الوظيفة  االسم م
 قائد سلفي احلديدة  قائد قوات العمالقة  علي سامل احلسين   1
قائد سلفي، خريج دار   الدريهمي  قائد اللواء األول عمالقة  صاحل    نعبد الرمحرائد حسن   2

 احلديث يف دماج
 قائد سلفي زبيد واجلراحي  قائد اللواء الثاين عمالقة  محدي شكري  3
الثالث   عبدالرمحن اللحجي  4 اللواء  قائد 

 عمالقة 
 قائد سلفي احلديدة 

 قائد سلفي التحيتا قائد اللواء الرابع عمالقة  نزار سامل حمسن الوجيه   5
اخلامس   رشيد سامل العامري  6 اللواء  قائد 

 عمالقة 
 قائد سلفي الفزاع 

السادس  قائد   راد سيف جوبح  م 7 اللواء 
 عمالقة 

 قائد سلفي الوزاعية 

السابع   علي الكنيين 8 اللواء  قائد 
 عمالقة 

 قائد سلفي حيس 

الثامن   حممد علي مقبل   9 اللواء  قائد 
 عمالقة 

 قائد سلفي احلديدة 

 قائد سلفي احلديدة  قائد لواء الزرانيق  سليمان حيىي منصور الزرنوقي  10
 قائد سلفي احلديدة  اللواء الثالث مشاة قائد   بسام احملضار  11
 قائد سلفي احلديدة  عمالقة   13قائد اللواء   بشري مقبل   12
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 يف حمافظة مارب:  تيةاملشاركة اإلمارا .5
جبهة صرواح، ومل  إليهم  من الضباط واألفراد، وأسندت    40بـشاركت اإلمارات يف حمافظة مارب

بقيادة وزارة الدفاع اليمنية على ما يرام بعد أن اكتشفت األخرية أن    اإلماراتيةتكن عالقة القوات  
دولة )اإلمارات( تقوم بدور مشبوه يف مارب، من خالل سعيها إىل االنتقام من قوات اجليش الوطين  

  اإلماراتية احملسوب منها على حزب التجمع اليمين لإلصالح، وذلك حينما قامت القوات    - خاصة-
يناير   القوات   بقصف هذه املدفعية يف  مقاتل وعدد من    54حبياة    موديه م،  2017  -   بقذائف 

 . 3121اجلرحى بينهم العميد حيىي علي حنشل قائد اللواء 
 

 ضعاف اجليش الوطين عسكرايً إ: املطلب الثالث
 سامهت اإلمارات يف إضعاف اجليش الوطين بطرق عدة كان أبرزها: 

 االنسحاب من جبهات القتال. . 1

 قصف اجليش الوطين يف نقطة العلم. .  2 

 االنسحاب من جبهات القتال:  أ. 
م، بعد قناعتها أبن املعركة مع قوات  2019  -أعلنت اإلمارات عن سحب قواهتا من اليمن يف يوليو

النتائج؛ فسارعت إىل سحب قواهتا من جبهات الساحل    طويلة،صنعاء مازالت   وغري معروفة 
اجلنوبية، واحملافظات  مصادر    الغريب،  هناك  أن  القوات    حتدثتغري  اليمن    اإلماراتيةأن  تغادر  مل 
% من قواهتا يف اليمن، وبررت انسحاهبا ابالنتقال من االسرتاتيجية  10أبكملها، بل أبقت ما نسبته  

 سباب عدة كاآليت: كانت له أالعسكرية املباشرة إىل اسرتاتيجية السالم، والواضح أن االنسحاب 
 للتواجد العسكري يف اليمن.   إلماراتالرفض الداخلي ا .1
 ظة على ما تبقى من قواهتا بعد أن شرعت دول أوروبية مبنع بيع األسلحة لدولة اإلمارات. احملاف .2
 القناعة أبن حسم املعركة عسكرايًّ أصبح غري ممكن. . 3
اهلروب من نتائج هذه احلرب اليت بدأت تتفشى مثل االغتياالت، واالختطافات، والتعذيب، واالهنيار  .  4

 املدنيني. االقتصادي، وتضرر 
 تقراًب إليران، وهرواًب من املسئولية اجلنائية الدولية.   . 5
 .2والسالم   للسلم، التظاهر ابجلنوح   . 6

يتعلق ابالنسحاب من مارب تؤكد مصادر أن اإلمارات أرادت أن رفع الغطاء العسكري عن    وفيما
يًدا مثيًنا لقوات السلطة  مدينة مارب اليت هي يف أمس احلاجة للمساعدة العسكرية كي جتعل منها ص 

يف صنعاء، فالصواريخ الدفاعية )الباتوريوت( اليت سحبتها اإلمارات كانت تشكل عامل قوة، ومحاية،  

 
 almawgeapost.Net    على الرابط التايل:  2021-مارس  - 15اتريخ االطالع  م، املوقع بوست،2020-فرباير  -4دور اإلمارات يف مارب التوغل والفرز واحلرب،  1
 التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن ، مرجع سابق. الصراع الصامت على النفوذ مستقبل  2
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يف إطار سيناريو التقاسم املبكر ملكاسب التحالف    اإلماراتية وردع للمدينة، وقواهتا، وأتيت هذه اخلطوة  
 . 1 فيه املزعومة يف اليمن، وتوزيع النفوذ 

حكومة صنعاء،    كان مرتبطاا بتهديدات قرار اإلمارات سحب قواهتا العسكرية من اليمن    األرجح أن و
، ابستهداف املصاحل  -واللجان الشعبية    للجيش،على لسان الناطق الرمسي    -اليت توعدت اإلمارات

اإل ظيب و  ديب،إمارت    يف  ماراتيةاحليوية  املسري،    عقب  أبو  ابلطريان  املتتالية  والصواريخ  اهلجمات 
 . 2  السعوديةالبالستية، اليت حققت أهدافها يف املصاحل االقتصادية 

القوات 2015  - وأن الضربة اجلوية املوجعة يف سبتمرب  خاصة،    اإلماراتية ف   م، اليت تعرضت هلا 
  50منطقة صافر مبحافظة مارب بصاروخ ابلسيت من قبل قوات صنعاء، وأودت حبياة أكثر من  

 . 3األذهان  تزال عالقة يف عسكري إمارايت ال 
 قصف القوات التابعة ملا ُيسمى ابحلكومة اليمنية:    . ب

علنت دولة اإلمارات العربية املتحدة سحب قواهتا من اليمن، اندلعت معارك عنيفة بني  أبعد أن  
القوات احلكومية، وقوات ما يسمى ابجمللس االنتقايل اجلنويب، املدعوم إماراتًيا يف أكثر من جبهة،  

افظة  كان أبرزها عدن وأبني، وحققت القوات احلكومية انتصارًا ساحًقا على قوات االنتقايل يف حم
قبضة  ثر ذلك االنتصار الزحف صوب مدينة عدن لتحرير مؤسسات الدولة من  إأبني، وحني قررت  

االنتقايل، وبينما هي على مشارف عدن، وحتديداً يف نقطة العلم، تعرضت  القوات التابعة للمجلس  
ضطرها  مقاتل مما ا   300أسفرت عن مقتل وجرح    اإلماراتيةلعدد من الضرابت اجلوية من املقاتالت  

 . 4إىل االنسحاب, والتقهقر 

 
 .etnhttps://www.aljazeeraم على الرابط التايل: 2021 -مارس -8م، اتريخ االطالع 2019-7-5تقرير صحافة نت آخرها من مأرب! ملاذا تسارعت وترية االنسحاب اإلمارايت يف اليمن؟،  1
    httos//www.aa.comم، على الرابط التايل: 2020 -سبتمرب -20يل وكالة االانضول، اتريخ االطالع ما وراء االنسحاب اإلمارايت من اليمن؟ حتل 2
 م على الرابط التايل: 2021-1- 7م. اتريخ االطالع 2019 -يوليو -9اإلمارات وصناعة الفوضى يف اليمن، حرب ضد الشرعية وتفريخ املليشيات، تقرير العريب اجلديد، عدن ، 3
  alaraby.co.ak.www 
 م، على الرابط التايل: 2021 -يناير-5م، اتريخ االطالع 2020- 4-26الوحدة إىل واقع التشطري، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، التحوالت السياسية يف جنوب اليمن، من حلم  4

https://abaadstudies.org 

http://www.alaraby.co.ak/
https://abaadstudies.org/
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 الدور السياسي:  املبحث الثاين
واحدة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب الراعية للمبادرة    املتحدة،كانت اإلمارات العربية  

صاحل إىل    عبد هللاعلي    -السابق  - من الرئيس  -سلميًّا  - اخلليجية، اليت مبوجبها مت نقل السلطة  
 .1م2012خلفه عبدربه منصور هادي ابنتخاب األخري رئيًسا لليمن يف فرباير 

هذا  تسعى إىل حتقيقها، مستغلة وجودها يف إطار    - خاصة-ورغم ذلك كانت لإلمارات أجندة  
 كما يلي:   التحالف

القضاء على حزب التجمع اليمين لإلصالح )اإلخوان املسلمي( :  املطلب األول 
 يف اليمن

 خالل ما مُسيت بثورة الربيع العريب:  .أ
وإزعاج    قلق،ومصر عقب ما مسي بثورة الربيع العريب مصدر   تونس،لقد شكل فوز اإلسالميني يف  

العتبار فوزهم هتديًدا على االستقرارين    زايد(، حممد بن  )لويل عهد دولة اإلمارات العربية املتحدة  
 .2واإلقليمي  الوطين، 

دعم  يف اليمن على إسناد الثورة املضادة، ووظفت قوهتا املالية، والسياسية ل  اإلماراتومن مث عملت  
جديدة  إما بشخوصه السابقني، أو بوجوه    صاحل،   عبد هللاقوى الدولة العميقة، وإحياء نظام علي  

3 . 
وتواطأت مع مجاعة أنصار هللا يف السيطرة على العاصمة صنعاء نكاية، وانتقاًما من حزب اإلصالح  

صاحل، وأركان نظامه عن احلكم، وبدأ يُعّزِز من نفوذه    عبد هللاالذي ساهم بفاعلية يف إزاحة علي  
 .4صاحل يف مفاصل الدولة كبديل لسلطة  

 خالل ما مُسيت بعاصفة احلزم:  . ب
وتوظيف حالة العداء، اليت    استثمار،ات بعد تدخلها العسكري يف اليمن مباشرًة إىل  سارعت اإلمار 

يكنُّها منتسبو التيار السلفي جتاه حركة أنصار هللا، جراء قيام األخرية بتهجري األول قسرًا من منطقة  
ات  دماج يف حمافظة صعدة، إىل مناطق عديدة، أبرزها حمافظيت تعز، واحلديدة حيث قامت اإلمار 

هبدف استغالهلم يف معارك    -على نفقتها   -ية عسكرية مسلحةألوبتعبئتهم، وإعادة هيكلتهم ضمن  
 5نفوذهاضد حزب التجمع اليمين لإلصالح اإلخوان املسلمني يف مناطق  

ومن الناحية الرمسية بدأت اإلمارات محلتها ضد حزب اإلصالح من خالل الضغط على الرئيس  
إلقالة عدد من القيادات احملسوبة على احلزب، مثل: انيف البكري حمافظ  عبدربه منصور هادي  

 . 6احملافظة م رغم القبول الذي كان حيظى به عند أبناء  2015  -  عدن الذي متت إقالته يف سبتمرب 

 
 .9مودة إسكندر، التدخل اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق ص 1
 ، على الرابط التايل: 2021-فرباير   -14م، اتريخ االطالع 2020 -يوليو -1كانيغي للشرق األوسط،   كري،مركز مالكوم   طاقتها،مارات حتمل نفسها أكثر من كرستيان كوتش، اإل 2

https://caruegie.mec.com 
 . 10-9مرجع سابق ص اليمن،مودة إسكندر، التدخل اإلمارايت يف  3
 eg.ore-https://eipss، 2021-فرباير- 15م( اتريخ االطالع 2016-1-16القاهرة  للدراسات،)املعهد املصري  املسلمني،ومواقف اإلخوان   اليمين،تطورات الوضع  أمحد،إميان  4
 م على الرابط التايل: 2021-2-6م اتريخ االطالع 2020-5-10اليمن  اليوم،من دعم الشرعية إىل تقويض مالمح الدولة، تقرير صحيفة أخبار  األمحدي،حممد  نظر: 5

ye.Net-News,detailsakhbaralyom 
 https://almawgeapost.Netالتايل: م، على الرابط 2021 -مارس -5م اتريخ الدخول 2015-9-23املوقع بوست،  تقرير،من يسبق من إىل قلب اليمن السعودية أم اإلمارات؟  أنظر:( 6
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اجلانب   يف    امليداين،وعلى  احلزب  نشطاء  ابغتيال  اإلمارات  إىل  االهتامات  من  العديد  َهت  ُوجِّ
من   املئات  واختطاف  املساجد،  وأئمة  وقياداته،  احلزبية،  مقراته  واستهداف  اجلنوبية،  احملافظات 

 .1ويف ميناء عصب إبريرتاي   اليمن،أعضائه يف سجون سرية داخل 
اإلمارات الشرسة ضد احلزب، إذ عملت على  وكان لإلصالحني يف حمافظة تعز نصيًبا من هجمة  

دعم السلفيني بكل الوسائل للقضاء على حزب اإلصالح، وهتميش قياداته، أو نفيهم خارج احملافظة،  
 . 2املخاليف مثل: القيادي الشيخ محود 

املايل   للدعم  نتيجة  تعز  مدينة  اليت شهدهتا  التناحر  حالة  بعد  احملافظة،  مغادرة  على  أجرب  الذي 
العباس  وال أبيب  املكىن  فارع  عبده  عادل  بقيادة  السلفيني  اإلمارات جلماعة  قدمته  الذي  عسكري 

هبدف إجياد موطئ قدم هلا يف حمافظة تعز االسرتاتيجية على حساب حزب اإلصالح أوال، وبقية  
 . 3اثنًيا األحزاب 

اإلصالح من    األمر ذاته يتكرر يف حمافظة مارب بعد أن كشفت واثئق استهداف اإلمارات حلزب
خالل قواهتا بشكل مباشر بواسطة الطائرات املسرية، اليت تتوىل مهمة التجسس، والتقاط اخلرائط،  

 . 4أسلفنا كما   واستهداف الشخصيات، ومراقبتها
 ودعم ما ُيسمى اجمللس االنتقايل اجلنويب   : إنشاء،املطلب الثاين

والقضااي، اليت زادت    املسائل،كانت مسألة التعيني، والعزل يف املناصب احلكومية الرمسية، من أهم 
 وحكومته من جهة، ودولة اإلمارات من جهة أخرى.  هادي، من حدة التوتر بني عبدربه منصور  

  فحينما أقال عبدربه منصور هادي انئبه، ورئيس حكومته، خالد حمفوظ حباح حليف اإلمارات يف 
م، وعني علي حمسن األمحر انئًبا للرئيس، وأمحد عبيد بن دغر رئيًسا للحكومة مل  2016إبريل  

والقيادات املوالية    للشخصيات، ، اليت اعتربت ذلك استهدافًا سياسيًّا، مدروًسا  5  لإلماراتيرق ذلك  
عيدروس الزبيدي حمافظ عدن    حليفيهام،  2017  إبريلبعد أن أقال هادي يف    -خاصة    -هلا  

وزير الدولة، لصاحل شخصيات أخرى تنتمي، أو قريبة من حزب التجمع اليمين    بريك، وهاين بن  
 لإلصالح. 

م مبنع طائرة عبدربه  2017كل هذه املشاحنات اليت كان أبرزها قيام قوة موالية لإلمارات يف فرباير  
قد توجت    سقطرى، تغيري وجهتها إىل جزيرة    منصور هادي من اهلبوط يف مطار عدن، وإجبارها على 

اليمن عن مشاله يف   بفصل جنوب  املنادي  اجلنويب  االنتقايل  اجمللس  م،  2017مايو    11إبنشاء 
ويقوِّض سلطة الدولة    يتوازى، . ككيان سياسي  6وسلفي   ،اشرتاكيويتكون من قيادات ذات توجه  

)حتم(، اليت تبنت  ؤسسي حركة تقرير املصري  يف احملافظات اجلنوبية، برائسة عيدروس الزبيدي أحد م 

 
 رابط التايل:، على ال 2021 -م، اتريخ االطالع،  يناير2020 -2-14إمياسك ، مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم ،  تقرير،انسحاب اإلمارات من اليمن، فشل حتقيق األهداف بتمويل ضخم،  1

https://www.emasc.uae.com 
 https://sanaacenter.ory على الرابط التايل:   م،2021-يناير -6م، اتريخ االطـالع 2017-10- 26تقرير اخلرب اليمين،  الضحااي،إلصالح أول املؤيدين ملشروع التحالف بتمزيق اليمن وأول  2
  م على الرابط التايل: 2021-مارس -13م(، اتريخ االطالع 2017-9-29بشرى املقطري ، تطور اجلماعات السلفية يف تعز ، )مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية  3

https://sanaacenter.ory 
 http://almawgeadost.Net  التايل:م، على الرابط 2021-فرباير -18االطالع  م، اتريخ2020-1-28 بوست،املوقع  مارب،إلمارات تقاتل حزب اإلصالح وليس احلوثي يف ا 4
 مرجع سابق.  التشطري،من حلم الوحدة إىل واقع  اليمن،التحوالت السياسية يف جنوب  5
 .20اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق صمودة إسكندر، التدخل  6

https://sanaacenter.ory/
http://almawgeadost.net/
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، وعادت إىل الظهور  م2002حىت توقفت عام    اليمنية،مواجهات مسلحة مع نظام دولة الوحدة  
 . م2011بثورة فرباير   ما ُعرفجمدداً للمرة الثانية بعد 

القتال يف حرب املدن، وحرب العصاابت،   أنواع  وفتح معسكرات لتدريب الشباب على خمتلف 
، وبرعاية سياسية، ومالية، ومعنوية من علي سامل البيض انئب  املغرتبي ف اخلارج بتمويل عدد من  
صيف  والزبيدي هو أحد الضباط الفارين خارج اليمن عقب حرب  1  -األسبق  -رئيس اجلمهورية

وقوى االنفصال بقيادة انئب رئيس اجلمهورية    صاحل،  عبد هللاني قوات الوحدة بقيادة علي  م ب1994
 .2ورفاقه  البيض، علي سامل البيض، اليت انتهت هبزمية  - السابق-

ويعترب الصراع السياسي، والعسكري الدائر بني تيار عبدربه منصور هادي، وبني اجمللس االنتقايل(  
وجنواًب، اليت كانت    والقبلية مشاالً   السياسية،ا للصراع يف اليمن بني املكوانت  اجلنويب امتداًدا اترخييًّ 

 . 3وخارجية    داخلية،جنويب، تداخلت فيه أايٍد  - صراع جنويب انبثق  ومازالت حاضرة، ومنها 
ومل يكن قرار اجمللس االنتقايل اجلنويب ابلقضاء على عبدربه منصور هادي، وسلطته يف جنوب اليمن  
قرارًا ارجتاليًّا، بل جاء استئنافًا لصراعات طويلة دارت رحاها بني أبناء جنوب اليمن خالل عقدي  

 .4الثمانينات، والتسعينات من القرن املنصرم 

فاجمللس االنتقايل اجلنويب الذي بسط سيطرته على عدن, وأغلب احملافظات اجلنوبية، يتكون من  
, والضالع، اللتني خاضتا صراًعا دموايًّ مع قيادات تنتمي إىل  قيادات أغلبها تنتمي إىل حمافظيت حلج

إليهما الرئيس عبدربه منصور هادي, وآخرين، وكانت أشد    رحمافظيت أبني, وشبوة، اللتني ينحد 
م الدموية، اليت أوجدت االنقسام، ووسعت الشرخ بني أبناء تلك  1986يناير    13تلك املعارك  

  وهؤالء )هادي(, ومن كان معه، وأجربهتم على الفرار إىل صنعاء،  احملافظات حيث تسببت يف هزمية  
م، وانتهت هبزمية  1994  هم من قاموا مبساندة قوات الوحدة يف حرهبا مع قوى االنفصال يف صيف

 . 5االنتقايل اجلنويب املدعوم إماراتيًّا جمللس  االنفصاليني الذين عادوا جمدداً ملواجهة هادي مبا يُسمى اب

 اجمللس االنتقايل اجلنويب   : شرعنه الثاملطلب الث
ومؤسسات الدولة يف عدن بوصفه قوة سياسية    مقرات،بعد أن متكن اجمللس االنتقايل من اختطاف  

 .  6ودعمها له   أتييدها،على أرض الواقع، ما برحت اإلمارات تواصل 

 التدرجيية لتنفيذ األهداف اليت من أجلها مت إنشاؤه، وقد متثل ذلك فيما يلي:  هوالشرعن 

 

 
 . 49م( ص2018، فرباير 27(، اجمللد الـ 258ة، العدد )أمحد عليبة، املعضلة اليمنية، الصراع على دولة مأزومة ، )القاهرة كراسات اسرتاتيجية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجي 1
 .9راع على الشرعية، مرجع سابق صالثأر التارخيي والص اليمن،عباس الزين جنوب  2
 .6نفسه: صاملرجع  3
 https://almawgeapost.Netم على الرابط التايل: 2021-مارس -13قائد، ملاذا )اجمللس االنتقايل( عاجز عن إعالن انفصال جنوب اليمن؟ املوقع بوست، اتريخ االطالع  معبد السال 4
 5م ( ص2018 -، ديسمرب1(، ط32عباس الزين، املكوانت السياسية يف جنوب اليمن، )بريوت املركز االستشاري للدارسات والتوثيق، بريوت، العدد ) 5
 .13صعباس الزين، جنوب اليمن، الثأر التارخيي ، مرجع سابق  6
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 دعم مشروع االنفصال:    . أ

إنَّ ميالد اجمللس االنتقايل اجلنويب بدعم إمارايت، تعبري واضح على أن اإلمارات قررت أتطري  
انقصة السيادة  ) حلفائها سياسيًّا يف كيان واحد، ملواجهة عدو واحد، هو احلكومة املعرتف هبا دوليًّا،  

ق أهداف  عن تنفيذ هدف واحد هو انفصال جنوب اليمن عن مشاله، ولتحقي  ًا ، فضال( داخليًّا
فيه  ميتلك    لذي ، االيمن الواحد  ماراتية عديدة عرب هذا الكيان مل تكن قادرة على حتقيقها يف ظل إ

, وال ترتدد اإلمارات يف توظيف إمكاانهتا املالية يف العمل   حزب اإلصالح املعادي هلا نفوًذا قوايًّ
والتيارات، والشخصيات املوالية هلا يف هذه  السياسي خارج تراهبا اجلغرايف من خالل دعم الكياانت،  

 .1الدولة، أو تلك طمًعا يف إظهار ذاهتا عامليًّا على أهنا دولة قوية, ومؤثرة يف املنطقة 

السلفي   تعمل على حماربة حزيب اإلصالح، والرشاد  املواليي هلا، و وعملت، ومازالت  حماولة  غري 
 .2ستقبل وامل احلاضر،إبعادمها عن أي مكاسب سياسية يف 

من أن تقف مع وحدة اليمن واستقراره، اخنرطت يف سياسة التفرقة، واالستقطاب السياسي،    اا وبدل
لصاحل   احلكومة  داخل  والتَّعسفات  واإلقصاءات،  العام،  حليفيها  واملذهيب،  الشعيب  املؤمتر  حزب 

 . 3اجلنويب  واجمللس االنتقايل 

م  ليصبح  ترتيب صفوفه  على  تعمل  مازالت  موازايً واألول  أو  األقل  -تفوقًّا،  حزب    لنفوذ  -على 
  عبد هللا علي    -السابق  -اإلصالح، وحتديداً يف حمافظيت مارب، وتعز موظفة عالقات آل الرئيس

، الذي  املوايل هلا   صاحل الطويلة داخل اليمن مع رجال القبائل، ورجال الدين، مبا فيهم التيار السلفي 
 . 4هللايكن العداء الفكري جلماعة أنصار 

يف حمافظة )عدن(، اليت ال يستطيع    - خاصة    - وابلفعل متكنت اإلمارات من تقويض سلطة الدولة  
أو حكومته العودة إليها، والتواجد فيها إال حسب رغبات اجمللس االنتقايل، وخري    هادي،الرئيس  

على عقد    هادي(، )جناح عبدربه منصور   النواب   أعضاء جملس  دليل على تلك اهليمنة، عدم قدرة
 . 5حضرموت إىل عقدها يف سيئون مبحافظة  بل توجهواعدن، مدينة جلسة واحدة يف  

ووصل األمر إىل ما هو أبعد من ذلك، حني أعلن اجمللس االنتقايل اجلنويب اإلدارة الذاتية جلنوب  
 أن  تقرير خرباء األمم املتحدة املعين ابليمن إىل   رم، وقد أشا2020إبريل    25  اليمن اعتباراً من

دولة اإلمارات العربية املتحدة تدعم اجمللس االنتقايل بوصفه كيااًن يهدد السالم، واألمن، واالستقرار  
، الذي يدعو الدول األعضاء  (2216)  يف اليمن، كما أهنا تتصرف بعيداً عن قرار األمم املتحدة 

 
 .5مرجع سابق، ص   اليمن،مستقبل النفوذ اإلمارايت يف  1
 مرجع سابق  واإلقليم،خماطر الوجود اإلمارايت جنوب شبه اجلزيرة العربية على اليمن  2
 .6ص سابق،مرجع  اإلمارايت،مستقبل النفوذ  3
م على الرابط  2021-مارس  -16. اتريخ االطالع  14-13م ص2020  -يوليو  2  الدولية،ول اليمن، جمموعة األزمات  ( ح216إعادة التفكري يف كيفية حتقيق السالم يف اليمن، تقرير الشرق األوسط رقم )  4

 https://www.cyisisgroup.orgالتايل:  
 م على الرابط التايل:  2021 -مارس -14اتريخ االطالع . 71(، ص2020-2-4مطهر الصفاري ، جنوب وشرق اليمن ، جغرافيا تتنازعها القوى اإلقليمية ،  )تركيا، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات،  5

https://fikercenter.com 

https://www.cyisisgroup.org/
https://fikercenter.com/
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واستق وسيادته،  اليمن،  وحدة  تقويض  شأهنا  من  إجراءات  أي  عن  االمتناع  وسالمته  إىل  الله، 
 . 1اجلمهورية اإلقليمية، أو املس بشرعية رئيس 

ليس كل االنفصاليي ف جنوب اليمن مناصرين للمجلس    -   وأمام كل هذه اخلطوات االنفصالية
مجيًعا يتفقون يف معاجلة القضية اجلنوبية ابلطرق، والوسائل السلمية. كما أن العديد  االنتقايل، لكنهم  

حمافظات أبني، وعدن، وشبوة، وحضرموت، واملهرة، وسقطرى مل يقبلوا مساعي  من أبناء اجلنوب يف  
نظراً   التفرد حبكم اجلنوب  االنتقايل يف  القوي سياسيًّا، وعسكرايًّ ألبناء    للحضور، اجمللس  والنفوذ 

ولن    هلم، حمافظيت الضالع وحلج داخل اجمللس، ومن مث فإنَّ املعارضني للمجلس االنتقايل ال يروق  
 .2اإلمارات وا بدولة جنوبية يتحكم يف قراراهتا، ومقدَّراهتا أبناء هاتني احملافظتني بدعم يقبل
 االنفصال في اتفاق الرياض:  شرعنه .ب

على الرغم من إعالن اإلمارات انسحاهبا من اليمن، فإهنا مازالت العًبا خارجيًّا مهمَّا يتمتع ابلنفوذ  
 .3فيه والعسكرية  السياسية، السياسي يف امللف اليمين، بواسطة األذرع 

التجاوزات، والتصرفات   لتحالف  ااملتناقضة مع أهداف ما يُسمى    اإلماراتية وقد قوبلت كل 
،  ( جباري  زعبد العزي)والنقد، حيث سارع كل من وزير اخلدمة املدنية    الغضب، من    العريب مبوجة 

تقدمي  الصيادي( صالح  ) والدولة   اإلمارات  استقالتيهما    إىل  دور  على  احتجاًجا  احلكومة  من 
التخرييب، الذي رفضته احلكومة اليمنية من خالل رسالة تقدمت هبا إىل جملس األمن الدويل مقدمة  

 . 4اليمن املقوِّض لسلطة الدولة سياسيًّا، وعسكرايًّ يف جنوب  اإلمارات كوى ابلدور من خالهلا ش
إال اإلمارات استطاعت إجبارمها    دوليًّا،وحكومته مها املعرتف هبما    هادي، وعلى الرغم من أن الرئيس  

االنتقايل اجلنويب بوصفه سلطة   القبول ابجمللس  التحاور،    أمر على  واقع على األرض، من خالل 
تفاق الرايض. ومل يتوقف األمر عند االعرتاف به فحسب، بل وصل احلال إىل  ا والتفاوض معه يف  

التوقيع على االتفاق، وتسمية أعضاء    مراضاته، والقبول مبطالبه، وتعنته طيلة جوالت التفاوض حىت 
الوزارية، بل وذات أمهية، حيث    حلقائباحلكومة، اليت حتصَّل االنتقايل فيها على أكثر عدد من ا

حصل على حقيبة النقل اليت يستطيع من خالهلا التحكم يف املالحة البحرية، واجلوية، والنقل الربي،  
راته العسكرية، واألمنية، إضافة إىل حقائب اخلدمة املدنية،  واالستفادة من عائداهتا الباهظة لتعزيز قد

والثروة السمكية، والزراعة، والشؤون االجتماعية، وهي من الوزارات اليت متكن اجمللس االنتقايل من  
استثمار التوظيف، واملساعدات اإلنسانية, وغريها سياسيًّا, وماليًّا، وكل هذه التجاوزات هي خمالفة  

ينص على التوزيع العادل للحقائب الوزارية    ، الذي االنتقايل بي احلكومة، واجمللس    ض التفاق الراي
 . 5على أساس معايري اخلربة، والنزاهة، والكفاءة 

  ( الصادر بشأن 2216)القرار واإلمارات بتصرفها هذا قد خالفت قرارات األمم املتحدة، وخاصة  
واالنتهاكات    التدخالت، االنتقايل اجلنويب، كما أن  وليس اجمللس    اجلمهورية اليمنية،   دولة عضو امسها 

 
 .15، مرجع سابق ص2020 -ديسمرب -22رباء املعين ابليمن، تقرير فريق اخل 1
 . 13تقرير الشرق األوسط، مرجع سابق، صإعادة التفكري يف كيفية حتقيق السالم يف اليمن،  2
 . 20املرجع نفسه، ص 3
 . 126م (، ص2020- (، يناير  16)القاهرة، مركز احلضارة للدراسات والبحوث، تقرير ربع سنوي، العدد )شيماء هبا الدين، التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن: من االتفاق إىل االختالف، جملة قضااي ونظرات،    4
 .  3م(، ص2021-يناير  - 4احلكومة اليمنية اجلديدة، ظروف تشكلها والتحدايت اليت تواجهها، )الدوحة، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، تقرير موقف،  5
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مع ما نصت عليه اتفاقيات    تتناقض وغري املباشرة، اليت تقوم هبا اإلمارات يف جنوب اليمن    املباشرة،
 . 1اإلنساينوالقانون الدويل   م،1977جنيف، والربوتكول اإلضايف الثاين هلا 

 
 2الرياض   اتفاقجدول يبي عدد احلقائب اليت حتصل عليها كل مكون سياسي حسب  
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                         الرئيس 
                         املؤمتر الشعيب العام

                         التجمع اليمين لإلصالح
                         اجمللس االنتقايل اجلنويب 
                         احلزب االشرتاكي اليمين 

                         حزب الرشاد السلفي 
                         يم الوحدوي الناصري التنظ

                         االئتالف الوطين اجلنويب
                         مكون حضرموت اجلامع 

 
 الصامت على النفوذ، مستقبل التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق. الصراع  1
 .2احلكومة اليمنية اجلديدة! ظروف تشكلها والتحدايت اليت تواجهها، مرجع سابق، ص 2
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 الدور االقتصادي : املبحث الثالث
بن سلطان آل    )زايد  اليمن اقتصاداي منذ زايرة املرحوم   لإلمارات ف بدأ الدور االقتصادي  

م، وزايرته  1972  -  األوىل إىل اليمن يف أكتوبر( رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة  هنيان
العام   من  ديسمرب  مارب  1982يف  افتتاح سد  عند  أ  رمسيًّا،م،  بتمويل    ُعيدالذي  بناؤه 

ي  وجتدر اإلشارة إىل أن الشيخ زايد آل هنيان حني أعاد بناء السد، مل أيِت أب ،  إمارايت 
  مارب،وتركه هو سد    به،دابابت، أو طائرات، أو تشكيالت عسكرية مسلحة، وكلما أتى  

 والذكرى الطيبة. 

السيطرة على   نتحدث عن  بينما  املطلب األول،  املوانئ يف  السيطرة على  نتناول  وسوف 
 اجلزر يف املطلب الثاين. 

 السيطرة على املوانئ: املطلب األول

 ميناء عدن:   .أ
بناًء على     اإلمارات,بني اجلانبني    اتفاقية كان ميناء عدن يدار من قبل شركة موانئ ديب 

م, إال أن حكومة الوفاق يف العاصمة صنعاء اعتربت تلك االتفاقية  2008واليمين عام  
شركة      2012  -  4 -   12ابذيب( ف  جمحفة حبق اليمن, واهتم وزير النقل اليمين )واعد 

ناء عدن, مما أدى إىل تراجع أدائه وعائداته، وطالب احلكومة اليمنية  موانئ ديب بتعطيل مي
م،  2012  -  يف سبتمرباإلماراتية  بسرعة إلغاء االتفاقية، اليت مت إلغاءها وغادرت الشركة  

بعد تسوية, ودية تضمنت إعالن الشركة ختليها عن االستمرار يف إدارة ميناء عدن مقابل  
 ع أي دعوى قضائية ضدها. تعهد احلكومة اليمنية بعدم رف

أو املستقبل    احلاضر، وهتدف اإلمارات من تعطيل ميناء عدن، وهتميشه كي ال يكون يف  
منافًسا قوايًّ ملوانئ ديب، وتسعى جاهدة إىل إجياد بديل ملضيق هرمز الذي هتدد إيران العامل  

امله حمافظة  عرب  نفطية  أانبيب  مد  هو  البديل  وذلك  املالحة،  أمام  البحر  إبغالقه  إىل  رة 
 . 1العريب 

أو مؤسسة   أي جهة،  إلبعاد  ميناء عدن  الدائمة يف  الفوضى  إحداث  اإلمارات  وتعتمد 
االستثمار يف تشغيله، ووجدت فرصة يف وجودها ضمن ما يُسمى ابلتحالف  إىل    تسعى

 .(2)  تدميرهالعريب للهيمنة على امليناء، وتدمري ما أمكن 

 
 . 4مستقبل النفوذ اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق، ص 1

  م على الرابط التايل: 2021 -مارس -12م . اتريخ االطالع -2020-اكتوبر  -20 ميناء عدن ، هدف رئيسي للتحالف، تقرير اجلنوب اليوم ، 2

https://aljanoobalycoum.net 

https://aljanoobalycoum.net/
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  معهاولن تستطيع احلكومة اليمنية تسليم ميناء عدن للصني مبوجب االتفاقية اليت وقعتها  
موانئ ديب بسبب سيطرة القوات املوالية    معم بعد إلغاء االتفاقية املربمة  2013  -  يف نوفمرب

لإلمارات على امليناء، حيث كان املتفق عليه مع الشركة الصينية أن تقوم بتوسعة، وتعميق  
ا متنقلة، وأخرى جسريه، وقاطرات    املرسا،مليناء، وتطويل  حوض  رافعة حاوايت  وتركيب 

ومرافق   إدارية،  ومباِن  مركزية،  صيانة  ورشة  مثل:  إضافية،  ملحقات  مع  احلاوايت،  لنقل 
 . 3  خدمية

 ميناء املخا:   . ب
البحر   على  احليوي  املخا  ميناء  على  السيطرة  لإلمارات يف  املوالية  القوات  استمرت 
األمحر، وعطلت نشاطه التجاري، وسرَّحت موظفيه، وأغلقته أمام الصيادين، وأمام السلع  
الغذائية، وخمتلف احتياجات السكان، وحتديداً سكان حمافظيت تعز، وإب، وهو من أهم  

 . 4كم  6القريب من مضيق ابب املندب مبسافة املوانئ اليمنية ملوقعه 
اترخييته   وثكنة    التجارية،ورغم  عمليات،  غرف  إىل  اإلمارات  حولته  اهلامة،  واالقتصادية 

احلرب يف   اليت جتلبها إلشعال  األسلحة،  عسكرية، وفصلته عسكرايًّ الستقبال شحنات 
اكما  اليمن،   قيام  من خالل  تعز  حمافظة  عن  املخا  فصل  إىل    اإلماراتييلضباط  تسعى 

املتواجدين يف املدينة بعرقلة املوظفني املعينني من السلطة احمللية للمحافظة، وعدم متكينهم  
  املخا، من العمل، عالوة على ممارسة أساليب التعذيب، والسجن، والتصفيات حبق أبناء  

 . 5 جمهولنيوتسجيل أغلب اجلرائم على 
%  85وحرمان حوايل    توقفها، الغ ابهضٍة جرَّاء  ابإلضافة إىل تكبيد شركات االصطياد مب

 .6  عيشهممن الصيادين مصدر 
 : ميناء املكال  . ت

يعترب ميناء املكال املنفذ الوحيد من منافذ حمافظة حضرموت املطل على حبر العرب، وهو  
ميناء متعدد األغراض، يليب احتياجات مجيع احملافظات اجملاورة، وكل النشاطات التجارية  

جمال الثروة السمكية، والنفطية مبا له من قدرة استيعابية، حيث مبقدوره استيعاب ما يزيد  يف  
 .7  اإلماراتوخيضع امليناء لقوات موالية لدولة  طن،  ألف على عشرين 

 ميناء بلحاف:   . ث

 
  على الرابط التايل:  2020 -اكتوبر  15-م . اتريخ االطالع 2018 -مارس -18توفيق السامعي، صراع املوانئ يشعل املنطقة ، الوطن العدنية ،  3

https://www.alwttan.Net 

 ابق.  فاروق الكمايل، تقرير، هكذا تقرصن اإلمارات مرافق اليمن، مرجع س 4

 comiarab-https://www.al.م على الرابط التايل:2020-اكتوبر  -15م اتريخ االطالع 2019 -فرباير – 3املخا مستوطنة إماراتية يسكنها الرعب العريب،  5
 

 . 15مودة إسكندر التدخل اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق، ص 6

م على  2021  -فرباير  -15، اتريخ االطالع    2020  -اكتوبر  -12عباس القاعدي، أطماع العدوان األمريكي السعودي اإلسرائيلي اإلمارايت تتحقق، املوانئ اليمنية حتت االحتالل، املسرية نيوز ،  7
 https://www.almasirahnews.comالرابط التايل:        
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توغلت اإلمارات يف حمافظة شبوة ذات األمهية االقتصادية، والسياسية، اليت تشهد تنقيبات  
والزنك،   املعادن كالرصاص،  يف  وفرة  من  هبا  ما  إىل جانب  والغاز،  النفط،  عن  متواصلة 

فور وصوهلا بطرد القوات احلكومية املعسكرة يف املنطقة،   اإلماراتية والفضة، وقامت القوات 
حقل    واستبداهلا على  السيطرة  من  متكنت  وقد  هلا،  موالية  مينية  وقوات  إماراتية،  بقوات 

بلحاف الذي يعترب أهم منشأة نفطية يف اليمن لتصدير الغاز، واعتمدت على التموضع,  
الغنية ابلنفط، والغاز، وحولتها إىل ما يشبه معسكرات   واالنتشار يف كل املناطق احليوية 

حاجاهتا من الغاز اليمين الطبيعي بعيًدا عن أي تنسيق مع    مغلقة بغرض االعتماد على سد 
احلكومة اليمنية، وكذا التحكم يف اخلط الدويل الرابط بني السعودية، وشبوة لتهميش دور  
السعودية يف احملافظة ردًّا على حتالف السعودية مع احلكومة اليمنية، واألكثر من ذلك أن  

حلكومة، وسيادهتا، من خالل تدخلها يف تعيني،  اإلمارات استمرت يف التقليل من شأن ا
 . 8وعزل املوظفني 

 ميناء الشحر:  د.  
امليناء على البحر العريب بساحل حضرموت، ويستخدم لتصدير نفط حقل املسيلة،    يقع

والتموينية بشكل   االستهالكية،  البضائع  فيها خمتلف  تباع  مبثابة سوق جتارية حرة  ويعترب 
  -يومي، وأمام هذه املميزات اليت يتمتع هبا، رمت اإلمارات بكل ثقلها للسيطرة عليه ألنه 

الذي خسرته أمام الصني، مما دفعها إىل التمركز    جيبوت رية إىل ميناء أقرب نقطة حب   - أيضا
يف ميناء الشحر للضغط يف إطار الصراع اإلقليمي على طريق احلرير الذي يربط بني مدن  

 . 9  أورواباجلزيرة العربية، وحىت موانئ غزة ومنها إىل سواحل  
 املوالية لإلمارات بل هي أمهها.  وال تعترب املوانئ آنفة الذكر كل ما تسيطر عليه القوات

 السيطرة على اجلزر : املطلب الثاين
 أرخبيل سقطرى:   . أ

تسبب هتور اإلمارات العربية يف احتالل جزيرة سقطرى على البحر العريب، إىل نشوب  
للتواجد   واملعارض  املؤيد،  الفريق  بني  هادي  حكومة  داخل  سياسية  يف    اإلماراتأزمة 

ورئيس حكومته خالد    نائبه،سقطرى، على إثرها أقدم عبدربه منصور هادي على إقالة  
  عاًما  99أن أراد األخري أتجري اجلزيرة لإلمارات ملدة    بعد  -كما أسلفنا   -حمفوظ حباح  

(10) . 

 
  م.على الرابط التايل: 2020 -أكتوبر – 8م.اتريخ االطالع 2017- 9-30رتضى الشاذيل، اإلمارات يف شبوة اليمنية، يد تقدم العون وأخرى تنهب الثروات، نون بوست، م 8

https://www.noospost.com 

 اإلمارايت تتحقق، مرجع سابق .   يعباس القاعدي، أطماع العدوان األمريكي السعودي اإلسرائيل9

 على الرابط التايل:م 2020-7-6اث ، الدوحة، اتريخ اإلطالع، علي الذهب ، التداعيات العسكرية واالسرتاتيجية لسيطرة اإلمارات على أرخبيل سقطرى ، تقرير مركز اجلزيرة لألحب10
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على   سارعت  اجلزيرة  لقد  أغرَّها احتالل  أن  األعمال    بعد  رجال  أحد    اإلماراتيني،شراء 
بواسطة    كيلومرت،ويدعى حممود فتح آل خاجة أرًضا يف اجلزيرة تقدر مساحتها أبكثر من  

دخلت من بوابة    م، 2015مسؤولني يف اجلزيرة حتصَّلوا على رشاو منه، ويف أواخر عام  
عمليات   ونَفذت وميج(،  -تعرضها إلعصاري )اتشابال   عقباملساعدة اإلنسانية للجزيرة 

 . 11 شراء لألرض من قبل إماراتيني يف حممية دكسم

وقدَّمت  إعالميًّا،  بكثافة  لنفسها  اإلمارات  ابلعمل    وروجت  تكرتث  أهنا  على  نفسها 
عمار،  إ، وزاد اهلرج اإلعالمي يف تضخيم دورها يف إعادة  إلمنائي اإلنساين، واخلدمايت، وا

 .12م 2015 -  وأتهيل ما خرَّبه اإلعصار يف اجلزيرة خالل شهر نوفمرب

  مدينةهو يف األساس تنكيل، واحتالل، وما    إنسان فما تسوِّق له على أنه عمل إغاثي، و 
احلواجز البحرية، اليت تعترب    إنشاءايد السكنية، وصيانة املساجد، واملدارس، واحلدائق، وز 

هي من حيث املضمون مشاريع استيطانية يرفرف عليها    إنسانيًّا  من حيث الشكل عمالً 
 . إلمارات العلم ا

ش،  ن اهلدف هو مقاتلة اجليأقد أعلنت منذ الساعات األوىل لتدخلها يف احلرب  مبا أهنا  و 
احملافظات    الشعبية،واللجان   بعض  منهم يف  املتواجدين  لسلطة صنعاء، وحتديداً  التابعني 

ولكنها    فيه؟! اجلنوبية، فما الذي دفعها للتدخل يف أرخبيل سقطرى الذي ال وجود هلؤالء  
احملافظات   من  بواسطتها سيطرة على عدن، وعدد  اليت  اجليش واللجان  ذريعة  استبدلت 

 . 13اإلعصار الحتالل األرخبيل اجلنوبية بذريعة 
ونفوذها؟ وملاذا    اإلماراتية، وأضراره ماهي الدوافع لبقاء القوات    اإلعصار، وبعد أن ذهب  

واستثمارية اتبعة هلا    فندقية، تقوم بتجريف العديد من املناطق يف اجلزيرة؟ حتضرياً ملشاريع  
؟ مبوجب قانون محاية البيئة رقم  14  طبيعية% من أرض اجلزيرة حممية  70على الرغم من أن 

والعبث ابحملميات، أو    البناء، واللوائح اليت متنع    القوانني،م، وغريه من  1995( لعام  26)
اليونسكو يف  مع منظمة    وقعت   اليمن حيث و،  15  أجنبيةأتجري أراٍض منها، أو بيعها لدولة  

ينص القرار الصادر يف  وقرارًا أصبح مبوجبه أرخبيل سقطرى حممية طبيعية،    م،2003العام  
والتنمية يف جزيرة سقطرى من    االستثمار، م على أن  2013  -   الثامن عشر من ديسمرب 

 . 16غري والرأس املال الوطين ال  الدولة، مسئولية 
 

 م.على الرابط التايل:  2021فرباير - 5م ، اتريخ االطالع 2020 -يونيو  -20اجلزر اليمنية واألطماع السعودية اإلماراتية ، تقرير  جملة عدن اإلخبارية، ( 11)
https://adennewsagencey.com 

 . 30، مرجع سابق ص مودة إسكندر، التدخل اإلمارايت يف اليمن( 12)

 .  35م( ، ص2017(، مايو 544درع الوطن ، )أبوظيب ، جملة شهرية عسكرية واسرتاتيجية ،التوجيه املعنوي للقوات املسلحة اإلماراتية ، العدد )( 13)

  .organnatawww.م على الرابط التايل: 2021 -فرباير – 3عبد األمري رويح، اإلمارات من اليمن إىل الصومال ، مشروع اقتصادي أم نفوذ سياسي؟ اتريخ االطالع ( 14)

 م.  1995لسنة  26قانون محاية البيئة رقم ( 15)

 اجلزر اليمنية واألطماع السعودية اإلماراتية، مرجع سابق.( 16)
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على أن يكون استرياد النفط اليمين عرب شركاهتا، وبدون موافقة احلكومة   اإلمارات وعملت 
شركيت   افتتحت  يف    هاتف،اليمنية  أبساليب  ،  17  اجلزيرةوإنرتنت  اليمنية  اهلوية  ومهَّشت 

وتقدمي   استثمارية،  مشاريع  وبناء  إماراتيَّا،  ابلتجنيس  اجلزيرة  إغراء سكان  أبرزها  متعددة، 
، كالسفر، واإلقامة، والدراسة، والرعاية الصحية يف  18  وختدعهم تسهيالت جتذب السُّكان

 . 19  اإلماراتدولة 
، ومجعية الشيخ خليفة لألعمال اإلنسانية من أهم أدواهتا  اإلماراتمجعية اهلالل األمحر    تُعد و

 . 20  اليمناالقتصادية، والسياسية، والعسكرية يف  مآرهبايف حتقيق 
 (: جزيرة ميون )برمي  . ب

وحبر العرب،    األمحر،تقع جزيرة برمي يف منتصف مضيق ابب املندب، وتربط بني مياه البحر  
كم، وتقسم مضيق ابب املندب إىل قناتني شرقية وغربية، ويُعترب  13وتبلغ مساحتها حوايل  

تعبري  اإلمارات   االحتالل جت  اا هلا  اإلمارات  به  التزمت  الذي  اخلطري  الدور  اه حلفائها  عن 
 . 21  البحريةالدوليني لتأمني املالحة 

وأساليب متنوعة، مثل: منع    بوسائل،حيث شرعت بتهجري سكان اجلزيرة إىل مناطق بعيدة  
الصيد، نشر الشائعات املخيفة، االنتشار العسكري الكثيف غري املربر الذي يوحي خبطورة  

ا من  عدد  مع  عسكرية  قاعدة  إبنشاء  قامت  مث  ومن  اليت  الظرف،  متألت  ا لسجون، 
ابملعارضني لتواجدها، وتطمح من كل ذلك إىل السيطرة على ابب املندب يف إطار سيطرهتا  

 . 22  العريبعلى املوانئ، واجلزر يف البحر األمحر، والبحر 
وجود مدرج    تبني،م  2017  -  ونشرت جملة جاينز العسكرية صورة فضائية خالل يناير

إىل   طوله  يصل  احلكومة  3200طائرات  من  علم  غري  على  بتشييده  اإلمارات  قامت  م 
 . 23  األمريكيةاليمنية، اليت مل تعلم بكل ذلك إال من جانب املخابرات 

تنظر  األمريكية  القيادة  حتركاهتا    إن  وراء كل  السبب  أهنا  على  لإلمارات  املالية  الثروة  إىل 
هتا على شراء األسلحة احلديثة، ومتويل مشاريع التدريب، واستعدادها  إقليميَّا، من خالل قدر 

 
 . 12مودة إسكندر ، التدخل اإلمارايت يف اليمن ، مرجع سابق، ص 17

 م على الرابط التايل: 2021-1-30سقطرى اليمنية ، أمهية اسرتاتيجية وأطماع إماراتية ، مركز واشنطن للدراسات اليمنية، اتريخ االطالع  18
Washington.center for Yemeni. Stadies- https://wcysas.org 

 رتاتيجية لسيطرة اإلمارات على أرخبيل سقطرى، مرجع سابق.  علي الذهب ، التداعيات العسكرية واالس19

 . 29مودة إسكندر، التدخل اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق ص20

  م. على الرابط التايل: 2021- 2-23م ، اتريخ االطالع 2019 -فرباير -25عدانن عالمة، معلومات عامة عن موقع جزيرة ميون االسرتاتيجي، عمران نت،  21
https://www.amrannet.com 

 م، على الرابط التايل:2021-2-20م ، اتريخ االطالع 2018 –م 2016حممد أبو الكرم، ميون مهزة وصل املضيق، موقع )ال( اإلخباري، ( 22)
 https://laamedia,net  

 م. على الرابط التايل:2021-2-24م ، نون بوست ، اتريخ االطالع 2017-7-17لقواعد العسكرية اإلماراتية حتكم اخلناق على ابب املندب، فريق التحرير،  23
https://www.noonpost.com 
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  وفق االسرتاتيجية العسكرية األمريكية، ونظرًا لذلك   الصراع،إىل التموضع بقواهتا يف مناطق  
 متكنت من نيل ثقة أمريكا. 

وأسلحة أمريكا، ولكن    لقوات،وكل تواجد عسكري إمارايت يف أي منطقة ما هو إال تواجد  
إمارايت ألسباب سياسيةبو  اإلمارات  جه  األساس هي إحدى  ؛ ألن  بريطانيَّة  يف  حمميَّات 

 .(24) يطلب احلماية، ويعتمد عليها أن يقوم حبماية الغري؟!وأمريكا، فأىن ملن  

اتفاق    -  لكونه بدون أيالا  واملوانئ اليمنية احتال  اجلزر،يف    اإلماراتلذلك يعترب التواجد  
وكل ما يف األمر هو احتالل يف حالة حرب، وخيتلف يف الوقت ذاته عن تواجد    -  مع اليمن

الصومال، و  موانئ  اإلمارات،    يرتاي، ر إاإلمارات يف  بني  اتفاق  وغريها، والذي مت مبوجب 
 . 25  البلدانوحكومات هذه 

ين األمحر، والعريب، مبثابة  يف اجلزر، واملوانئ اليمنية املطلة على البحر   اإلماراتوهذا احلضور 
يف املنطقة، وذلك ملنع روسيا، والصني املنافستان ألمريكا    ةإماراتي اسرتاتيجية حبرية، أمريكية،  

من أي مكاسب اقتصادية يف املنطقة من جهة، وللتمرتس العسكري ملواجهة نفوذمها، ونفوذ  
 .26أخرى إيران من جهة  

ابب املندب قاعدة  مضيق    د من أن يصبح وأمريكا بشكل متزاي  اإلمارات، حيث ختشى  
 .27هللا( إيرانية، إن بتدخل إيران مباشرة، أو عن طريق حلفائها يف اليمن )حركة أنصار 

حفز ما  العجز    اإلمارات  وأكثر  حاالت  استغالل  هو  املشبوه  الدور  هذا  لعب  على 
 .28  اليمناالقتصادي، والعسكري، واالضطراب السياسي، واألمين اليت يعاين منها 

اليت  ترتدد    ومل والشرقية،  اجلنوبية،  حمافظاته  القومي، خاصة يف  ألمنها  يف حصاره خدمًة 
والكهرابء، والوقود، وكذا أتخري صرف معاشات  ُحرمت من توفر اخلدمات األساسية كاملياه،  

سكان تلك احملافظات أبهنا القادر الوحيد على أتمني املطارات، وقطاعات    إيهام املوظفني، و 
واسترياد النفط، ومشتقاته، إىل جانب    وتصدير،   واستخراج، االتصاالت، والطاقة املختلفة،  

كل اخلدمات االستثمارية، واالنتاجية،    السيطرة على الغاز اليمين املسال ليتسىن هلا إسناد
 . 29مينية واملالية إىل شركاهتا، ومؤسساهتا، يف مقابل إبعاد أي شركة، أو مؤسسة 

 
  م، على الرابط التايل:2021-2-23م ، اتريخ االطالع 2017مارس   9ن بتمويل خليجي ، تقرير صدى املسرية، براهيم السراجي ، قاعدة عسكرية أمريكية يف جزيرة ميو  24

http:// www.motabaat.com 

م، على -2021فرباير    -8اتريخ االطالع ،  6م(، ص2019 -سزاك فريتني ، منافسات البحر األمحر: اخلليج والقرن االفريقي وجيوسياسات البحر األمحر اجلديدة ، )الدوحة، مركز بروكنجر أغسط  25
                الرابط التايل:  

https://www.brookings.edu 

 توفيق السامعي، صراع املوانئ يشعل املنطقة ، مرجع سابق .   26

 م على الرابط التايل:2017 -أسرار االرتباك والصمت السعودي يف مواجهة االنقالب اإلمارايت يف اليمن . اخلليج اجلديد ، مايو 27
       6779/pdf-media/pdf-app-https://thenewhalignews/storge    

 .  29-12م(، ص2019 -(، أذار 34املركز االستشاري للدراسات والتوثيق،  تقرير، العدد الـ )ودة إسكندر، اسرتاتيجية اإلمارات البحرية يف القرن األفريقي والساحل اليمين، )بريوت، م 28

 . 11مودة إسكندر، التدخل اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق ، ص 29

https://www.brookings.edu/
https://thenewhalignews/storge-app-media/pdf-6779/pdf
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وتُوجز بعض املصادر سعي اإلمارات احلثيث يف تعزيز نفوذها يف جنوب اليمن إىل الصراع  
إعالميًّا عداءها مع    بينها، وبني السعودية يف أكثر من قضية، فحني تدَّعي اإلمارات   خلفيا

إيران ترتبط يف الوقت نفسه معها بعالقات دبلوماسية، واقتصادية، وهو ما ترفضه السعودية،  
نية بالده القيام    حيو قام السفري السعودي يف اليمن حممد آل جابر بزايرة عدن مؤكداً 

ميناءي   مل    عدن، بتطوير  عمل،  فرص  االقتصاد، وخلق  إلنعاش    مارات اإلتتقبل  واملكال 
 . 30  واالقتصادي، وتدخاًل يف ساحة نفوذها السياسي، والعسكري استفزازا، واعتربهتا ذلك 

حتت سيطرة القوات    األخرى،كما أن املطارات الدولية اهلامة يف احملافظات اجلنوبية هي  
ومطار    حضرموت، املكال مبحافظة  و  املوالية لإلمارات كمطار عدن الدويل، ومطار الراين،

 سقطرى أرخبيل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .   21سعودي اإلمارايت يف اليمن، مرجع سابق صشيماء هباء الدين، التحالف ال 30
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 خلامتــــة: ا
مبا أن أي عمل حبثي أكادميي يتطلب املوضوعية، واحلياد ف الطرح بعيداا عن العاطفة فأننا   

ف حبثنا هذا قد راعينا ذلك، واعتمدًن على عدد من املصادر العلمية املوثقة اليت من أبرزها  
 وتقارير أممية.  قرارات، 

إىل   تلتزم    إن   القولوخنلص  مل  اليمن  يف  تدخلها  خالل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
، الذي تعمل يف  اليمنية   ابلشعارات اليت أطلقها ما يُسمى ابلتحالف العريب لدعم الشرعية

(، بشأن اليمن، وحتديداا الفقرات اليت ألزَمت الدول  2216)األممي  إطاره، ومل تنفذ القرار  
مل تراِع    كما أهنا  وسلمة أراضيه  واستقالله،  يمن، ووحدته،األعضاء ابحلفاظ على سيادة ال

 اإلنساين.  ، والدويلالدويل قواعد القانوني 
ودعم اجمللس االنتقايل اجلنويب    إنشاء،ولو أهنا كانت ابلفعل مع وحدة اليمن ملا أقدمت على  

ينادي بفصل جنوب اليمن عن مشاله، وأصبح املسيطر على مؤسسات الدولة يف   الذي 
قامت   عدن،  وملا  اجلنوبية،  احملافظات  األمنية،    أيضاا   وأغلب  األحزمة  من  عدد  بتشكيل 

 يف احملافظات اجلنوبية، وساحل هتامة.   واملقوضةا هلا   الدولة، املوازية لقوات    واأللوية العسكرية 
  وشرعيته،  هادي،اليت سبق هلا أن ادعت دعم الرئيس املستقيل عبدربه منصور  فاإلمارات  

واليمن إمجااًل، والواقع أهنا رأت    عدن،ته إىل العاصمة صنعاء هي من أخرجته من  عودودعم  
وموانئه كأهنا تركة الرجل املريض فسارعت إىل بسط نفوذها، ووضع    وجزره،   اليمن، يف ثروات  

 . يدها على كل ما خيدم أمنها القومي
على أرخبيل سقطرى، وجزيرة ميون, وغريمها، كتعويض  حب السيطرة    ويتبني من سلوكها 
إيران    موسى( اليت تسيطر عليهن أبو    –   طنب الصغرى   - طنب الكربى) عن جزرها الثالث  

تستخدم فائضها  فتئت  واجلغرايف ما    ، يف مياه اخلليج العريب، وألهنا تعاين من النقص البشري
والعامل من خالل حشر نفسها يف أكثر  املايل يف تكبري حجمها، وتلميع صورهتا يف املنطقة،  

قليميِّ ابلوكالة ألمريكا، وحلفائها يف معركة  إقليمية خارج حدودها، كالعٍب  إمن قضية  
سباق اهليمنة على احمليطات، والبحار، واملضائق، ومصادر الثروة، مع الصني، وروسيا، ودول  

 بقيادة إيران.   (املقاومة )ما يُعرف مبحور  

م،  2019ر سلوكها حي أعلنت انسحاهبا رمسياا من اليمن ف يوليو  وال ندري كيف نفس 
 وحي نراها مازالت تتواجد، وتفرض نفوذها عملياا فيه؟ 

إليه األوضاع يدل بوضوح أن  وما آلت  اليمن األرض، واإلنسان يف سنوات    على  حال 
ازال الدور  وم  ،سنوات ما قبله يف خمتلف اجلوانب، ومن مث كان  اإلمارات أسوأ منالتواجد  

 وجتزئته.  ، اإلمارايت يف اليمن من أهم عوامل إضعافه
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 العربية:   املراجعو املصادر    
 الكتب: 

،  2ط  املسلحة، دائرة التوجيه املعنوي للقوات    صنعاء،   م، 2017توثيق األحداث اليت شهدها عام    ديسمرب، فتنة    .1  .1
 م.2020

 التقارير والواثئق الرمسية:   
 م. 1995 ( لسنة ـ 26)قانون محاية البيئة رقم   .1

حول    ( 216)رقم  إعادة التفكري يف كيفية حتقيق السالم يف اليمن، تقرير الشرق األوسط   .2
 م. 2020 ـ يوليو  ـ 2اليمن، جمموعة األزمات الدولية، 

  29  مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية   تعز، تطور اجلماعات السلفية يف    بشرى، املقطري   .3
 . 2017ـ  9ـ 

 التحوالت السياسية يف جنوب اليمن، من حلم الوحدة إىل واقع التشطري.  .4

 م . 2020 ـ  ديسمربـ   22،تقرير فريق اخلرباء األممي املعين ابليمن .5

  ـ  حالة حقوق اإلنسان يف اليمن مبا يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة من سبتمرب  .6
 جملس حقوق اإلنسان.  ، تقرير2019ـ  9ـ  27 م إىل اتريخ2014

خريطة التشكيالت املسلحة التابعة لإلمارات يف اليمن وأتثريها العسكري،    علي، الذهب   .7
 للدراسات. تقرير، مركز اجلزيرة 

مركز   .8 تقرير  سقطرى،  أرخبيل  على  اإلمارات  لسيطرة  واالسرتاتيجية  العسكرية  التداعيات 
 الدوحة.  لألحباث،اجلزيرة 

ـ    27تعز على مفرتق طرق، تقرير مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية،    ماجد، املذحجي   .9
 . 2020 ـ مارس 

  والتوثيق، تقرير املركز االستشاري للدراسات    واملصاحل، األدوار    اليمن، التدخل اإلمارايت يف   .10
 م. 2011متوز   36العدد الـ  بريوت،

 املقاالت العلمية:                   

. عليبة أمحد، املعضلة اليمنية، الصراع على دولة مأزومة، كراسات اسرتاتيجية، مركز  11
 . 2018ر،، فرباي 258األهرام للدراسات السياسة واالسرتاتيجية، القاهرة، العدد 

مركز الفكر    إقليمية،صراع النفوذ هل يتحول إىل حرب  األمحر،البحر    إهلام، احلدايب  .  12
 تركيا.  للدراسات، االسرتاتيجي 
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موقف،  تقدير   تواجهها، ظروف تشكلها والتحدايت اليت    اجلديدة، احلكومة اليمنية     .13
 م. 2021 ـ يناير ـ  4، العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة  املركز

  االختالف،التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن: من االتفاق إىل    شيماء، هباء الدين  .  14
العدد    القاهرة،  والبحوث، مركز احلضارة للدراسات  ونظرات،جملة قضااي  سنوي،تقرير ربع  

 . 2020 ـ  ، يناير16الـ 

جنوب اليمن الثأر التارخيي والصراع على الشرعية، املركز االستشاري    عباس، الزين  .  15
 .2019 ـ ، تشرين األول 1ط(، 18)للدراسات والتوثيق، بريوت، العدد  

الوطن، .  16 درع  اسرتاتيجية   جملة  عسكرية،  للقوات    ، شهرية،  املعنوي  التوجيه  مديرية 
 م 2020مارس  املتحدة، اإلمارات العربية  املسلحة، 

التوجيه املعنوي للقوات املسلحة اإلماراتية ،  مديرية    اسرتاتيجية ،   ، عسكرية   ،شهرية .  17
 م . 2017 (، مايو ـ544)العدد 

تقرير    اليمين،اسرتاتيجية اإلمارات البحرية يف القرن األفريقي والساحل    مودة،إسكندر  .  18
 م2019 ـ ، أذار 34الـ  املركز االستشاري للدراسات والتوثيق، بريوت، العدد

 املواقع االلكرتونية: 
قاعدة عسكرية أمريكية يف جزيرة ميون بتمويل خليجي، تقرير صدى املسرية   إبراهيم، السراجي  . 19
االطالع  2017  ـ  مارس  ـ  9 اتريخ  الرابط  2021-2-23م،  على     التايل: م، 

http://www.motabaat.com   
- 5تقرير صحافة نت  آخرها من مأرب! ملاذا تسارعت وترية االنسحاب اإلمارايت يف اليمن؟  .  20
االطالع  7-2019 اتريخ  التايل:  2021مارس    - 8م،  الرابط  على  م 

https://www.aljazeera.net 
أسرار االرتباك والصمت السعودي يف مواجهة االنقالب اإلمارايت يف اليمن. اخلليج اجلديد،  .  21

 م، على الرابط التايل: 2021مارس  - 8االطالع م اتريخ 2017مايو 
https://thenewhalignews/storge/app/media-pdf/6779/pdf 

- 26اإلصالح أول املؤيدين ملشروع التحالف بتمزيق اليمن وأول الضحااي، تقرير اخلرب اليمين،  .  22
االطـالع  10-2017 اتريخ  التايل 2021-يناير  -6م،  الرابط  على     : م، 

https://sanaacenter.ory. 

http://www.motabaat.com/
https://www.aljazeera.net/
https://thenewhalignews/storge/app/media-pdf/6779/pdf
https://sanaacenter.ory/
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  30اإلمارات تستخدم املرتزقة األجانب إلدارة مستعمراهتا يف اليمن، صحيفة احلقيقة، العدد  .  23
- 1-2على الرابط التايلtag.www.alhaqiqah.Net     :االطالع  م، اتريخ  2019يناير  

2021 
م،  2020-1-28  بوست، املوقع    مارب،اإلمارات تقاتل حزب اإلصالح وليس احلوثي يف  .  24

                                    م، على الرابط التايل:  2021-فرباير -18اتريخ االطالع 

 http://almawgeadost Net. 
الفوضى يف    .  25 الشرعية وتفريخ    اليمن، حرباإلمارات وصناعة  العـريب    املليشيات،ضد  تقـرير 

االطالع    م.2019يوليو    9  عدن،اجلديد،   الرابط  2021-1-7اتريخ  على  التايل:   م 
wwwalaraby.co.ak . 

مركز    تقرير، امياسك ،  ضخم، فشل حتقيق األهداف بتمويل    اليمن، انسحاب اإلمارات من  .  26
، على الرابط    2021م، اتريخ االطالع،  يناير  2020  -2-14اإلمارات للدراسات واإلعالم ،  

 التايل:  
https://www.emasc.uae.com 

  للدراسات، املعهد املصري    املسلمني،ومواقف اإلخوان    اليمين، تطورات الوضع    إميان، أمحد  .  27 - .1
االطالع  2016-1-16القاهرة   اتريخ                                               2021فرباير-15م 

eg.ore-https://eipss 
  5التحوالت السياسية يف جنوب اليمن، من حلم الوحدة إىل واقع التشطري، اتريخ االطالع  .  28 - .2

                                م، على الرابط التايل:  2021يناير 
https://abaadstudies.org 

م . اتريخ  2018مارس    18  العدنية،الوطن    املنطقة،صراع املوانئ يشعل    توفيق،السامعي  .  29 - .3
  https://www.alwttan.Netالتايل: على الرابط  2020اكتوبر  15االطالع 

  م، 2020  - يونيو    -20عدن اإلخبارية،    تقرير جملة  اإلماراتية،اجلزر اليمنية واألطماع السعودية  .  30 - .4
االطالع   التايل:  2021فرباير    5اتريخ  الرابط  م.على 

 https://adennewsagencey.com 
- 21نون بوست،   ومرتزقتها،جنراالت اسرتاليا .... القادة الذين تولوا تدريب جنود اإلمارات . 31     - .5
 www.noonpost.comم على الرابط التايل:  2021-1-20اتريخ االطالع 7-2020

التوغل والفرز واحلرب،  .  32 - .6 اتريخ    م، املوقع بوست،2020فرباير    -4دور اإلمارات يف مأرب 
 almawgeapost.Netعلى الرابط التايل:  2021مارس   15االطالع 

https://www.emasc.uae.com/
https://www.alwttan.net/
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اتريخ االطالع    م،2019يوليو    18رغم االنسحاب اإلمارات حاضرة بقوة يف اليمن،  .  33 - .7
الرابط  2-1-2021 على  www.hadarme.comhttp:-التايل:   م. 

inaex.php?No=43211&ac=3 
منافسات البحر األمحر: اخلليج والقرن االفريقي وجيوسياسات البحر األمحر    زاك، فريتني  .  34 - .8

م،  2021فرباير    8اتريخ االطالع  ،  6م، ص2019مركز بروكنجر الدوحة أغسطس    اجلديدة،
 https://www.brookings.edu على الرابط التايل: 

- 27الكمايل زكراي، اإلمارات يف اليمن، جيوش مناطقية وأهداف خفية، حضارم نت .  .  35          - .9
                                                                                     Hadarm netم على الرابط التايل:   2021-2-15م اتريخ االطالع 2-2018

اليمنية  .  36 - .10 للدراسات  ، مركز واشنطن  إماراتية  ، أمهية اسرتاتيجية وأطماع  اليمنية  سقطرى 
  م على الرابط التايل:     2021-1-30اتريخ االطالع 

for Yemeni. Stadies Washington.center - https://wcysas.org 

الصراع الصامت على النفوذ مستقبل التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن، تقرير مركز  .  37 - .11
                                                   م على الرابط التايل:  2019-9-7أبعاد 

https://abaadstudies.ord 

عبد األمري رويح ، اإلمارات من اليمن إىل الصومال ، مشروع اقتصادي أم نفوذ سياسي؟  .  38 - .12
االطالع   التايل: 2021فرباير    3اتريخ  الرابط  على                                       م 
www.annata.org                                   

ملاذا )اجمللس االنتقايل( عاجز عن إعالن انفصال جنوب اليمن؟ املوقع    ، م عبد السالائد  ق.  39 - .13
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https://almawgeapost.Net 
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 امللخص:

 تونس منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي يفال ميكن فهم ممارسات حركة النهضة اإلسالمية  

وحىت اآلن، دون فهم السياق الذي نشأت فيه احلركة وحتوالهتا املتتالية، ومن مث هتدف هذه  2011يف عام 

ليت تعامل هبا نظامي الرئيسني الورقة إىل رصد السياق الذي نشأت فيه حركة النهضة التونسية، والكيفية ا

ما ظروف نشأة احلركة اإلسالمية يف تونس بورقيبة وبن علي مع احلركة، ومن مث السؤال الرئيس هلذه الورقة 

هل جنحت سياسة الرئيسني بورقيبة وبن على يف التعامل مع حركة النهضة واحلد من تغلغلها يف اجملتمع ؟، و

لني اتبعت الدراسة املنهجني الوصفي التحليلي والتارخيي، لرصد الظروف التونسي، ولإلجابة على هذين السؤا

اليت نشأت فيها احلركة، ولتفسري منهجيتها، وكيفية تعامل النظام السياسي التونسي يف حقبيت بورقيبة وبن 

 علي معها.

عامل الرئيس يف وخلصت الدراسة إىل أن الكيفية اليت تعامل هبا نظامي الرئيسني بورقيبة وبن علي كانت ال

منو وتغلغل احلركة غي الشارع السياسي التونسي، إذا حاوال كل منهما توظيف احلركة لتحقيق اغراض سياسية 

معينة ويف مراحل معينة، األمر الذي ساعد احلركة يف حتقيق مكاسب سياسية هلا، بتغلغلها بني اجلماهري 

 التونسية.

 تونس. -حركات إسالمية -ة حزب حركة النهضة اإلسالمي :مفتاحيةكلمات 
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Abstract: 

   To understand the practices of the Islamic Renaissance 

Movement in Tunisia since the fall of the regime of President 

Zine El Abidine Ben Ali in 2011 until now, it neede to 

understanding the context in which the movement Established 

and its successive transformations.  

 It is very important to Discuss how The two regimes of 

Presidents Bourguiba and Ben Ali dealt with the movement, and 

then the main question of this paper is : what are the conditions 

for the emergence of the Islamic movement in Tunisia?, And 

did the policies of Presidents Bourguiba and Ben Ali succeed in 

dealing with the Ennahda movement and limiting its 

penetration into Tunisian society, and to answer these two 

questions, the study followed The two, descriptive, analytical 

and historical approaches, to monitor the conditions in which 

the movement Emerged , to explain its methodology, and how 

the Tunisian political system in the Bourguiba and Ben Ali eras 

dealt with it. 

Key Words: AL–Nahda Movement – Islamic Movements – 

Tunisia. 
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 قدمة: م  

شهدهتا تونس إال أن أهم وأكرب احلركات اإلسالمية    اليت د تعددت التيارات االسالمية  قل    

كانت تسمي فيما    واليتالعملية السياسية وهي حركة النهضة اإلسالمية،    يفتواجدا و أتثريا  

فلقد مرت احلركة اإلسالمية   املراحل    يفقبل حبركة االجتاه اإلسالمي،  تونس ابلعديد من 

ابلتغيري   التسمي  يفارتباطاً  كل مرحلة    يفأطلقت على احلركة    اليتات  مسمياهتا حيث أن 

احلركة، فمنذ النشأة ُعرَِفت احلركة    رؤى وأفكار   يف ميكن القول أبهنا كانت انعكاسا للتغري  

ارتباطه ابلطرح الديين    يفاجلماعة اإلسالمية، وهذا االسم كان له دالالت أساسية    ابسم

ابلنصوص   أنصاره حرفياً  يلتزم  الذي  اإلسالمية    وإن كانت  - التقليدي  تونس    يفاحلركة 

بداايهتا   منذ  واختالف    يف و   - جتديدية  فكرية  تباينات  احلركة  شهدت    يف مرحلة الحقة 

" لتأسيس ما ابت يعرف  أمحيده النيفر وجهات النظر بداخلها، وبرز أول انشقاق بقيادة "

التقدميني "، و  ظل هذا الزخم الفكر ولدت حركة    يفابليسار اإلسالمي أو" اإلسالميني 

،  1987نوفمرب    يفمرحلة اثلثة وبعد سقوط نظام الرئيس بورقيبة    يفاالجتاه اإلسالمي، و 

وبعد أن شهدت حركة االجتاه اإلسالمي مراجعات فكرية وأيديولوجية، دخلت احلركة حموراً  

ظل هذا التجديد    يفجديداً للعمل السياسي، ارتكز على الطموح إىل الوصول إىل السلطة، و 

النهضة   إىل حركة  احلركة  اسم  للعمل    يفتغري  القانونية  الشرعية  على  للحصول  حماوالت 

عام  1السياسي  ابحل   2011، ويف  االعرتاف  األحزاب  مت  قانون  وفق  ركة كحزب سياسي 

 . 2011السياسية لعام 

 

 

 
تونس من   فيتونس وسمات تلك الحركة انظر كل من : فريد خدمة ، الحركة اإلسالمية    فيمرت بها الحركة اإلسالمية    التيلمزيد من التفاصيل حول المراحل    1

 ، انظر الطبعة االلكترونية   2003الدعوة إلى الهجرة ، مجلة أقالم ، العدد التاسع ، أكتوبر 
www.aqlamonline.com/archive/no9/khadoma.htm  

http://www.ennahdha.tn/ 

 

http://www.aqlamonline.com/
http://www.ennahdha.tn/


 

250 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 مشكلة الدراسة: 

من   تلقاه  ملا  العربية  النظم  يف  ديناميكية  السياسة  الفواعل  أكثر  اإلسالمية  احلركات  تعد 

تعاطف شعيب ومجاهريي مع أهدافها املعلنة، ويف ظل تغليف توجهاهتا واهدافها ابلصبغة  

النهضة إحدى   املؤيدين، وحركة  اإلسالمية، وهو ما ميكن مثل هذه احلركات من حشد 

يت استطاعت إثبات وجودها على الساحة السياسية التونسية، وبشكل  احلركات اإلسالمية ال 

، وإمنا كان  مفاجئ الفت بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ومل يكن ذلك  

نتاج التطور الذي شهدته احلركة على مر عقود منذ أتسيسها، ولذا تدور الدراسة حول فهم  

وحتو  النهضة،  حركة  فيها  نشأت  اليت  البقاء  الظروف  على  ساعدهتا  اليت  والعوامل  الهتا، 

واالستمرار، ومدى التقارب والتباعد يف تفاعل وسياسات نظامي الرئيسني بورقيبة وبن على  

   يف التعامل مع احلركة، وأثر ذلك على احلركة من حيث القوة والضعف.  

 أمهية الدراسة: 

، وقد بزغت حركة  2011منذ سقوط نظام حكم الرئيس زين العابدين بن على يف عام   

التونسية، وال سيما مع جناح احلركة   النهضة اإلسالمية كفاعل مهم يف الساحة السياسية 

من مرة يف االنتخاابت التشريعية، مما أاتح هلا الفرصة املشاركة    أكثرهبشكل الفت وملحوظ  

ركة يف  ، ولفهم الدور الذي تلعبه احل 2011الفاعلة يف العملية السياسية بعد أحداث عام  

الراهنة البد من فهم خلفيات نشأة احلركة، والكيفية اليت تطورت هبا،   التونسية  السياسة 

والعوامل اليت مكنتها من االستمرار من سبعينيات القرن املاضي حىت اآلن، بل وتنامي دورها  

مع   علي  وبن  بورقيبة  الرئيسني  نظامي حكم  بتفاعل  املتعلقة  العوامل  السياسي، والسيما 

 ركة.  احل
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ومن مث تكمن أمهية الدراسة يف فهم ديناميات احلركات اإلسالمية، ومنهجها والكيفية اليت  

تتطور وتنمو هبا، والسيما مع الشعبية اليت حتظى هبا يف الشارع السياسي، يف ظل فوز احلركة  

 ت. مبراكز أوىل يف االنتخاابت التشريعية، وهو ما يربر ضرورة فهم ودراسة مثل هذه احلركا

 : أهداف الدراسة

 التعرف على ظروف ومالبسات نشأة حركة النهضة وأهم أهدافها ومبادئها.  .1

التعرف على الكيفية اليت تعامل هبا نظامي الرئيسني بورقيبة وبن علي مع احلركة واملقارنة   .2

 بينهما. 

التغلغل يف   .3 اليت مكنتها من  العوامل  اليت شهدهتا احلركة، وحتليل  التحوالت  العملية  رصد 

 السياسية التونسية. 

 منهج الدراسة: 

الدراسة فيها    وظفت  نشأت  اليت  الظروف  لرصد  والتارخيي،  التحليلي  الوصفي  املنهجني 

احلركة، ولتفسري منهجيتها، وكيفية تعامل النظام السياسي التونسي يف حقبيت بورقيبة وبن  

 معها.  ىعل

 ف نظام الرئيس بورقيبة منها: أوالَ: نشأة احلركة وأهم أهدافها ومبادئها، وموق

تونس أحدث حركات البعث اإلسالمي أو ما يسمي  بـ    يف تعترب حركة النهضة اإلسالمية  

دولة عرف عن    يفاإلسالم السياسي" إاثرة للجدل ولفتاً لألنظار بسبب سرعة منوها نسبياً  "

الكيان العريب    يف عهده أبنه أكثر احلكام العرب رفضاً لالندماج    يف تضخمت    اليت حاكمها  

إضفاء الطابع العلماين على إطاره املرجعي وكان متشبعاً     يف اإلسالمي، فلم يرتدد بورقيبة  

خطة    يف، ومضي  1اجلمهورية الثالثة الفرنسية   يفكانت سائدة    اليتابلثقافة الوضعية العلمانية  

هويتها العربية اإلسالمية مستغالً النفوذ الواسع لزعامته الوطنية  لتغريب تونس وفصلها عن  

 
 . 271،  ص  1992ذلك ، راشد الغنوشي ، الحريات العامة فى الدولة اإلسالمية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، راجع  1
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نشأت فيها احلركة اإلسالمية التونسية قد ميزهتا    اليت التارخيية الكاريزماتية ولعل تلك الظروف  

 . 1العامل العريب  يف بطابع خاص عن بقية احلركات اإلسالمية 

خصوصيات املعطيات التارخيية وعالقة  تونس أساساً من    يف فلقد انبثقت احلركة اإلسالمية  

احلكم    يفالسياسي ابلديين، وأيضاً من الصراع التارخيي بني السلطة التونسية اجلديدة املتمثلة  

 . 2البورقييب واملؤسسة الدينية الزيتونية 

ظهور احلركة اإلسالمية حيث عاين اجملتمع التونسي منذ   يف وسامهت هذه التجربة التارخيية  

كل من البنية الثقافية واالقتصادية،  نتيجة لوجود    يفاالستعمار الفرنسي نوعاً من االزدواجية  

تقليدي أسهم   وأخر  النظام    يفقطاع حديث  انتهاج  االستعماري، وأدي  الوجود  افرازمها 

الت  النمط  علمانية على  لسياسة  تباعد عن  البورقييب  إىل  الفرنسي  الغريب، وخاصة  حديثي 

اإلسالم   وتقويض  للمجتمع،  التقليدية  ابلرموز  املساس  على  وحرص  اإلسالمية،  الثقافة 

جامعة الزيتونة األمر الذي أدي إىل إاثرة سخط القادة الزيتونيني الذين    يفاملؤسسي املتمثل  

 .  3تحديثي  مواجهة النمط ال  يف متسكوا ابهلوية العربية اإلسالمية 

تونس، مل ترجع إىل    يف إرهاصات ظهورها    يفوإىل جانب ما سبق فإن احلركة اإلسالمية  

اتبعها الرئيس بورقيبة خالل الثالثة عقود التالية لالستقالل فحسب،    اليت السياسة العلمانية  

م  مقدمتها عد  يفبلورة وتنامي تلك احلركة،    يفوإمنا أيضاً كانت هناك عوامل أخري سامهت  

 .4اتبعها نظام بورقيبة   اليت جناح السياسات التنموية 

اجلماهري كانت   العلمانية  للمعارضة  األيديولوجي  واخلطاب  النظام  اجتذاب  صعوبة  ومع 

خطاهبا األيديولوجي    يفاحلركة اإلسالمية هي البديل أمام الشباب التونسي، الذي وجد  

 
 . 272لمرجع السابق، ص ا 1
 .0012حول مزيد من التفاصيل انظر: توفيق المديني، المعارضة التونسية: نشأتها وتطورها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  2
الوطن العربي، مركز دراسات    فيالحركات اإلسالمية المعاصرة    فيتونس،    فيولمزيد من التفاصيل انظر محمد عبد الباقي الهرماسي، اإلسالم اإلحتجاجي    3

 .  251 – 249، ص ص 1987الوحدة العربية، بيروت، 
( ، مركز 15تونس بين موجبات الواقع والمثالية الدينية ، سلسلة بحوث سياسية )  فيلمزيد من التفاصيل انظر : هدي حافظ متيكس ، الحركة اإلسالمية المعاصرة    4

 . 8، ص  1989البحوث والدراسات السياسية ، كلية االقتصاد ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 
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 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

م احلركة بقوله " إن احلركة اإلسالمية  تلبية الحتياجاته، وعرب عن ذلك راشد الغنوشي زعي

املتكررة    يف اهلزائم  انقاض  أيديولوجيات    اليتتونس قد ولدت وانتعشت، على  منيت هبا 

اليمني واليسار، على كل من املستوي السياسي واالقتصادي، مما أدي إىل استجابة اجلماهري  

الديين، الذي وجد قبواًل لدي اجلماهري   دم املساواة االجتماعية،  عانت من ع  اليتللتيار 

 . 1وتزايد الفروق بني الطبقات والبطالة"  

عام    يفبداية السبعينيات، إذ تشكلت رمسياً    يفتونس نشاطها    يف وبدأت احلركة اإلسالمية   

اتريخ أتسيس جملة املعرفة، وكان نشاطها ابألساس داخل املساجد ومجعيات احملافظة    1970

 الكرمي. على القرآن 

ذلك الوقت ابملعارضة اإلسالمية الصادرة    يف وميكن القول أبن عدم مباالة النخبة احلاكمة   

، لتنطلق احلركة إىل مرحلة جديدة مهدت لنشوء  2من املساجد، هىيء هلا فرصة ذهبية للنمو 

، اتريخ انعقاد االجتماع األربعني للجماعة اإلسالمية،  1972عام    يفاإلسالم السياسي  

حيث أقر ذلك االجتماع تنظيماً هرمياً وأيديولوجياً فكرايً للحركة، لتشهد بعدها مداً شعبياً  

ذلك    يف وات حمسوبة، وتقبلها النظام  واسعاً خالل السبعينيات، وتواجدت على الساحة خبط 

الوقت حيث أن مطالبها كانت مقبولة لديه من انحية، ومن انحية أخري فإن النظام كان  

منها   االستفادة  أمهيتها إلمكانية  استشعر  السائد،    يف قد  والقومي  اليساري  املد  مواجهة 

وجتذر احلركات  خاصة بني طالب اجلامعات بسبب احنسار القاعدة االجتماعية  للنظام،  

البارز على ذلك أن وفر   التونسية من كال االجتاهني املاركسي والقومي، والدليل  اليسارية 

حممد الصياح الذي كان يشغل منصب مدير احلزب االشرتاكي الدستوري احلاكم للحركة  

، ولقد ساعد ذلك الوضع  1975اجلامعة بداية من عام    يف اإلسالمية احلماية لنشاطها  

ع احلركة لدائرة استقطاهبا اجلماهريي، ومنو هيكلها التنظيمي مبا دعم ظهور حركة  على توسي

 
 . 8ص  السابق،المرجع   1
الحركة اإلسالمية  بورياا  فرنسو  2 المشتركة األولى    في،  المصرية  الفرنسية   الندوة  التمايز ،  إفريقيا : عوامل االندماج وعوامل  البحوث    1988شمال  ، مركز 

 .  530، ص  1989والدراسات السياسية ، كلية االقتصاد ، جامعة القاهرة ، 



 

254 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

تسيس احلركة عدد من العوامل    يفذلك النمو و   يف، وساهم  1االجتاه اإلسالمي وتطورها  

   -أمهها : 

تونس، على أثر اهلجوم الذي شنته أجهزة النظام ضد   يفتراجع القوي الوطنية والدميقراطية   -1

، وما ترتب على ذلك من اشتداد  1978لشعبية والنقابية، خاصة مع انتفاضة يناير  احلركة ا

لألزمة الوطنية، مما مهد الطريق أمام احلركة اإلسالمية لإلعالن عن معارضتها لقمع النظام،  

هذا السياق طرحت بعض الشعارات املعادية    يفودخوهلا ضمن املوجة اجلماهريية املعارضة، و 

 للسلطة. 

 م.1979إيران   يفالثورة اإلسالمية  انتصار  -2

توسيع دائرة استقطاهبا االجتماعي والسياسي، حيث استطاعت أن تضم    يف جناح احلركة   -3

 . 2بنيتها التنظيمية   يف اجملتمع، وحتقيقها نقله نوعية  يفإىل صفوفها القطاعات احلديثة  

، عن عدم معارضته السماح بقيام أحزاب  1981إبريل    يف وما وأن أعلن الرئيس بورقيبة     

راشد   عقد  عندما  وذلك  املهمة،  خطواهتا  إحدي  احلركة  وخطت  إال  معارضة،  سياسية 

، بعد توقيع اإلعالن عن أتسيس  1981يونيو    يف الغنوشي وعبد الفتاح مورو مؤمتراً صحفياً  

التأسيسي أوضحت احلركة  بياهنا    يف "، و   حركة االجتاه اإلسالمي حزب جديد، وهو حزب "

   -اآليت: أن من أهدافها ومهامها 

إعادة احلياة للمسجد كمركز للتعبد والتعبئة اجلماهريية، ودعم التعريب واالنفتاح على اللغات   -1

 األجنبية. 

الشعبية   -2 القوي  لكل  احلق  وإقرار  ابلسلطة،  االنفراد  مبدأ  التعبري    يف رفض  حرية  ممارسة 

 والتجمع. 

 
الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،    فيالحركات اإلسالمية المعاصرة    فيونس ،  ت  فيمحمد عبد الباقي الهرماسي ، اإلسالم اإلحتجاجي      1

 .259، ص  1987
الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،   فيالحركات اإلسالمية المعاصرة    فيتونس ،    فيمحمد عبد الباقي الهرماسي ، اإلسالم اإلحتجاجي    2

 .263، ص  1987
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 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

تستعبد مهمتها كقاعدة كربي للحضارة اإلسالمية    حىتالمية لتونس  بث الشخصية اإلس -3

اإلسالمي    يف الفكر  وجتديد  احلياة    يفإفريقيا،  ومقتضيات  الثابتة  اإلسالم  أصول  ضوء 

 املتطورة.  

تقرير مصريها، بعيداً عن أية وصاية داخلية   يف السعي ألن تستعيد اجلماهري حقها املشروع  -4

 خارجية. كانت أو 

بعث الكيان السياسي واحلضاري لإلسالم، على املستوي احمللى واملغريب والعريب    يف املسامهة   -5

 والعاملي. 

 . 1إعادة بناء احلياة االقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة توزيعاً عاداًل   -6

بط  بعد  فيما  احلركة  قوبل  وتقدمت  أنه  إال  القانوين،  ابلعمل  ترخيص  على  للحصول  لب 

تنفيذ برانجمها ملعاجلة قضااي اجملتمع، واجهتها السلطات التونسية    يف ابلرفض، وعندما بدأت  

حدة   البورقييب كانت  العهد  هناية  ومع  احلركة،  وكوادر  لقيادات  واسعة  اعتقاالت  حبملة 

للغا اشتدت  قد  واحلركة  النظام  بني  بورقيبة    حىتية  املواجهة  نظام  نوفمرب    7  يفسقطت 

1987 2. 

للحركة اإلسالمية،     السريع  للنمو  الرئيس بورقيبة  نظام  مباالة  أن عدم  ويتضح مما سبق 

وإفساحه اجملال أمامها للممارسة السياسية على أرض الواقع، قد مكنها من التغلغل بني  

ألن تدرك أهنا أحد أدوات التأثري يف  فئات وكوادر اجملتمع املختلفة، ومهد الطريق أمامها  

اللعبة السياسية التونسية، ولعل ذلك ما يفسر التطورات الالحقة اليت مرت هبا احلركة يف  

عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وحىت يف الفرتة اليت تلت سقوط نظام الرئيس بن علي،  

 وهو ما سيكون حمل دراسة الحقة منفردة. 

 
  ، ص1992  بيروت،  العربية،مركز دراسات الوحدة    اإلسالمية،الدولة    فيالحريات العامة    الغنوشي،راشد    :فيالبيان التأسيسي لحركة االتجاه اإلسالمي، منشور      1

337. 
  السياسية،مركز البحوث والدراسات    (،15تونس بين موجبات الواقع والمثالية الدينية، سلسلة بحوث سياسية )  فيعاصرة  هدي حافظ متيكس، الحركة اإلسالمية الم   2

 . 40،41ص ص  ،1989 القاهرة،  القاهرة،جامعة   االقتصاد،كلية 



 

256 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : يعهد الرئيس زين العابدين بن عل  يفاحلركة ومرحلة جديدة   اثنياً:

ببيان   احلركة  بورقيبة، رحبت  الرئيس  األبيض على  بن على ابنقالبه  الرئيس  قام  أن  وبعد 

السابع من نوفمرب، واعتربته مرحلة جديدة إلهناء أسلوب احلكم الفردي، ومل تكتف احلركة  

بل تعدت ذلك   القولية،  اهلدوء    يف أنصارها    لتعبئ ابملساندة  فعاد  التجربة اجلديدة،  دعم 

 االحتجاج. مظاهر   للشارع واختفت

وحيث أن رئيس اجلمهورية اجلديد زين العابدين بن على كان حباجة ماسة إىل التعاون مع  

العالقات بني    يفأطراف اللعبة السياسية، فإن ابب األمل كان مفتوحاً أمام بداية جديدة  

االجتا حبركة  لالعرتاف  شروطاً  اجلديدة  السياسية  السلطة  ووضعت  واملعارضة،  ه  احلكومة 

اإلسالمي، منها تغيري اسم احلركة ليصبح مالئم لقانون األحزاب، وحتديد موقف واضح من  

جملة األحوال الشخصية، ومن الدميقراطية واجملتمع املدين، وقد استجابت احلركة استجابة  

، قامت  1988مايو    يفإجيابية ملبادرات الرئيس بن على، فبعد العفو عن راشد الغنوشي  

ل عن عنواهنا اإلسالمي، فغريت امسها لتصبح " حركة النهضة "، لتبعد عن  احلركة ابلتناز 

نفسها صفة اإلسالمي حيت ال تتعارض مع قانون األحزاب، الذي مينع قيام أحزاب على  

الوقت نفسه أعلن الغنوشي عن استعداد حركته لالعرتاف بقانون األحوال    يف أساس ديين، و 

عمومها    يف احلركة أن جملة األحوال الشخصية  ، واعتربت  1957عام    الشخصية الصادر

اجتهاد إسالمي، وأكد الغنوشي التزام حركته ابلتنافس الدميقراطي، وعدم العنف وااللتزام  

 .  1القوات املسلحة وأجهزة األمن  يف بعدم التنظيم 

أن احلركة شهدت حتواًل حقيقياً   ليؤكد  النهضة  القانون األساسي حلركة  خطاهبا    يفوجاء 

الفعلي    الفكري اإلميان  دون  واإلعالن  الدعاية  مستوى  على  ذلك  وإن كان  والسياسي، 

 
: غسان سالمة )معد ( ، مرجع سبق ذكره ،   في لمزيد من التفاصيل انظر، غوردون كريمر، الدمج النصار االندماج: دراسة مقارنة لمصر واألردن وتونس ،    1

: عناصر أولية   المغرب العربي    في، وحول موقف الحركة من مجلة األحوال الشخصية بالتحديد انظر عبد اللطيف الهرماسي ، الحركات اإلسالمية    274ص  

( ، مركز  14الفكر والممارسة، سلسلة كتب المستقبل       العربي )  فيمجدي حماد ) محرر ( الحركات اإلسالمية والديمقراطية : دراسات    فيلتحليل مقارن ،  

 . 305، ص   1999دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

ابألفكار اليت طرحتها احلركة آنذاك، وغن كان ذلك حماولة من احلركة للحصول على الشرعية  

على الساحة السياسية، وذلك عرب تبنيها قضااي مجاهريية مثل احلرايت  القانونية لوجودها  

من   الدميقراطية  التجربة  ترسيخ  إىل ضرورة  ، والدعوة  اإلنسان  والدفاع عن حقوق  العامة 

التعاون بني   يسمح إبمكانية  ما  ، وهو  االعرتاف حبق االختالف والتنوع والتعدد  خالل 

ن ذلك راشد الغنوشي بقوله " إن مثل هذا االختالف  التيارات السياسية املختلفة، وعرب ع 

خدمة البالد ضروري ومقوم ال غين عنه إلرساء الدميقراطية احلقيقية   يفالربامج والتنافس   يف

، أبن حركة النهضة  األخرىالنظام والقوي السياسية    لطمأنه حماولة منه    يفاملتوازنة "، وذلك  

 .1  للوصول إىل الدميقراطية احلقيقيةتؤمن ابلتعددية السياسية كخطوة أساسية 

القانون األساسي للحركة عن ذلك، إذ    يفوردت    اليت وملزيد من التأكيد عربت األهداف  

أهداف، منها   تناضل من أجل حتقيق عدة  أن احلركة  إىل  السياسي دعم    يف أشار  اجملال 

ال سيادة  مبدأ  وحتقيق  املدين،  اجملتمع  وصيانة  وأسسه،  اجلمهوري  وتكريس  النظام  شعب 

، وحتقيق احلرية ابعتبارها قيمة حمورية جتسد معين تكرمي هللا للخلق مبا يدعم احلرايت  الشورى

   .2العامة والفردية وحقوق اإلنسان، وأتكيد مبدأ استقالل القضاء وحياد اإلدارة

تعاطى هبا    اليتوميكن التعرف على تفاعالت النظام التونسي مع حركة النهضة، والكيفية  

  يف  التونسيعلى موقف النظام    طرأت  اليت ظام الرئيس بن على مع تلك احلركة، والتباينات  ن

 : مرحلتني التعامل معها من خالل الوقوف على 

 : (1989-1987)  واحلركةاملرحلة األوىل: وهي مرحلة املهادنة بي النظام  

هذه الفرتة حرص نظام بن على اجلديد على مهادنة كافة احلركات املعارضة مبا فيها    ففي

بداية عهده وضمن العديد من اإلجراءات    يف احلركة اإلسالمية، إذ سعي الرئيس بن على  

 
: مجدي حماد ) محرر ( ، مرجع سبق ذكره ،   فيالعقد األخير  فيالوطن العربي   فيمية المعاصرة تحوالت ومتغيرات الحركة اإلسال  أحمد،ذلك زكي   فيراجع  1

 237 – 235ص ص 
الدولة اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص ص   في: راشد الغنوشي، الحريات العامة  في  تونس،  فيالقانون األساسي لحركة النهضة    انظر:ولمزيد من التفاصيل      2

مجدي حماد ) محرراً ( مرجع سبق   فيالعقد األخير ،    فيالوطن العربي    فيوأيضاً : زكي أحمد ، تحوالت ومتغيرات الحركة اإلسالمية المعاصرة    343  –  339

 .  238 – 237ذكره ، ص ص 
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قصد هبا بناء شرعية نظامه اجلديد إىل حتسني صورته أمام القوي اإلسالمية، فحرص    اليت 

متسك   على  التأكيد  للمجتمع  على  اإلسالمي  وابلطابع  العربية  اإلسالمية  ابهلوية  نظامه 

التونسي، وأعطي الرئيس بن على أولوية كربي ملصاحلة الشعب التونسي مع هويته العربية  

خطابه مبناسبة    يف، وأيضاً  1987بيان السابع من نوفمرب    يف، واتضح ذلك جلياً  1اإلسالمية 

، وأتكد ذلك فعلياً  1988فرباير    يفافتتاح أعمال اللجنة املركزية للحزب الدستوري احلاكم  

أبداء الرئيس بن على العمرة فور توليه احلكم، وأتكيداً ملهادنة النظام للحركة اإلسالمية مت  

إبلغاء بعض    راشد الغنوشي، كما قام الرئيس بن على  يف اإلفراج عن أهم قياداهتا متمثلة  

أمهها   السابق كان  النظام  الزيتونة،    يف الدراسة    استئنافسياسات  قد    واليتاجلامعة  كان 

أغلقها الرئيس ، كما عادت القنوات التليفزيونية لبث اآلذان وخطب اجلمعة عرب أجهزة  

ذلك أن جري أتسيس جملس إسالمي    يفاإلعالم املرئية واملسموعة، وكانت اخلطوة األهم  

مدي مطابقة القوانني للشريعة اإلسالمية، ولتأكيد االنتماء العريب اإلسالمي لتونس    يف للنظر  

 .   2عرب تنشيط التعاون مع الدول العربية واإلسالمية خاصة السعودية ودول اخلليج 

املقابل قد أعلنت احلركة عن مساندهتا الفورية لبيان السابع من نوفمرب واعتربته أبنه قد    يف و 

البال  أبناء    يف د  أدخل  لكل  الفردي ويفسح اجملال  أساليب احلكم  " طور جديد سيقطع 

 .3حتسني مستقبلها بعيداً عن الضغائن واألحقاد "  يفتونس ليسهموا  

ترشيد   طريق  عن  الدميقراطي  احلل  اختيارها  اإلسالمية  احلركة  أكدت  أخري  انحية  ومن 

، وعموماً ميكن القول أبن احلركة  اجملتمع، وختلت عن االسرتاتيجية القمعية والعنف الديين

 
سياسات االنفتاح   ديمقراطيين:ديمقراطية دون    )معد(،غسان سالمة    في  وتونس،لمصر واألردن    دراسة مقارنة  االندماج:انظر غوردون كريمر، الدمج ألنصار   1

 . 274،  ص  1995 بيروت، العربية،مركز دراسات وبحوث الوحدة   اإلسالمي،العالم العربي  في
 ، انظر الطبعة االلكترونية   2001مجلة أقالم ، العدد الثالث ، ديسمبر  نوفمبر، 7لماذا فشل الحوار بين اإلسالميين وسلطة  بدري،مختار  2

www.aqlamoline.com/archive/no3/badry.htm 

 . 7/1988/ 17 فيمع الشيخ راشد الغنوشي زعيم الحركة حوار أجرته صحيفة الصباح التونسية  3

http://www.aqlamoline.com/archive/no3/badry.htm
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عن استخدام العنف نتيجة ملهادنتها النظام اجلديد، الذي قبلها    قد تراجعت إىل حد كبري 

 . 1اللعبة السياسية  يفكطرف أساسي  

النظام   حاول  الفرتة    يف إذ  االجتاه    احتواءهذه  حركة  خاصة  الصاعدة  اإلسالمية  القوي 

من اللقاءات مع القيادات والكوادر البارزة من    اإلسالمي، وذلك من خالل تنظيم عدد

الوليد خاصة    نظامه  أن محاية استقرار  ظل    يف احلركة، ولقد رأى نظام بن على اجلديد 

مير هبا تقتضي ابلضرورة االعرتاف بقدر من احلرية لإلسالم السياسي، إىل    اليت التحوالت  

جانب نبذ القهر أو اإلكراه الذي اعتربه أكرب معوق الستيعاب واحتواء احلركة اإلسالمية،  

شهدت حتول بعض عناصر احلركة إىل مزيد من الراديكالية، ولذا   اليت تلك الفرتة   يف خاصة 

بدايته إيل مهادنة املعارضة اإلسالمية من خالل التفاوض مع   يفجلأ نظام الرئيس بن على 

االجتاه   النظام وحركة  بني  للعالقة  نوعي  تبدل  إىل حدوث  ابلفعل  أدي  ما  قيادهتا، وهو 

النظام وجود احلركة     يف استطاعت أن تفرض نفسها كطرف    اليتاإلسالمي، حيث تقبل 

 . 2 ً اللعبة السياسية وإن كانت غري معرتف هبا قانوان

وبصياغة أخري إن النظام قد اعرتف ابحلركة كواقع وإن مل يعرتف هبا قانوانً، ووضع النظام  

عدد من الشروط لالعرتاف هبا، منها أن تتخلي احلركة عن نزعة احتكار الدين، بتغيري اسم  

احلركة للتنازل عن العنوان اإلسالمي، وأن تضمن احلد من االجتاهات العنيفة بداخلها وأن  

 .3  لتزم ابلقانونت

ولقد استجابت احلركة استجابة اجيابية ملبادرات الرئيس بن على، وحاولت استغالل ذلك  

أغسطس    يف إعالهنا    يفاملسعي لالندماج داخل النظام، للحصول على االعرتاف الرمسي هبا  

 
( ، مركز البحوث والدراسات السياسية  15تونس بين موجبات الواقع والمثالية الدينية ، سلسلة بحوث سياسية )  فيهدي حافظ متيكس ، الحركة اإلسالمية المعاصرة    1

 .42، ص  1989، كلية االقتصاد ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 
دول المغرب العربي، مركز الدراسات السياسية   في: أحمد منيسي )محرر(، التحول الديمقراطي  فيتونس،    فيمحمد فايز فرحات، أبعاد التحول الديمقراطي      2

 وانظر أيضاً: 178، ص 2004واالستراتيجية باألهرام، القاهرة، 

Michel Carmau, les maghreb , dane : Mourice  Flory , les Regimes Politiques Arabes , presses universitaires de france , paris , 

1990 ,                 
(، مركز البحوث والدراسات السياسية،  15تونس بين موجبات الواقع والمثالية الدينية، سلسلة بحوث سياسية )  فيدي حافظ متيكس، الحركة اإلسالمية المعاصرة  ه    3

 .59، ص 1989كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، القاهرة، 
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، عن قبوهلا الدستور، والقوانني التونسية خاصة تلك املتعلقة حبقوق املرأة، واألحوال  1988

لن راشد الغنوشي استعداد حركته لالعرتاف بقانون األحوال الشخصية لسنة  الشخصية، وأع

، ابإلضافة إىل تغيري اسم احلركة إىل " حزب النهضة " مبا يتوافق وقانون األحزاب  1957

 . 1اجلديد

احلوار حول امليثاق    يف وبعد أن قدمت احلركة هذه املبادرة دعاها النظام إىل املشاركة  

أحد ممثلي احلركة وإن كان توقيعه    1988السابع من نوفمرب    يفليه  القومي الذي وقع ع

 . 2بصفته الشخصية فقط 

هذه    يف وميكن القول أبن عالقة نظام بن علي اجلديد حبركة االجتاه اإلسالمي قد دارت  

 - أساسيتني: املرحلة حول قضيتني  

وتتعلق ابلتسوية األمنية واحلقوقية ملخلفات املواجهة مع النظام البورقييب، وخاصة    :األوىل

أواخر عهد الرئيس بورقيبة،    يف كان قد مت القبض عليها    اليتما مسي مبلف اجملموعة األمنية،  

وبلغ عددهم ابآلالف، وقد انتهت تلك القضية أبن أصدر الرئيس بن على قرار ابلعفو  

 سراح تلك اجملموعة.  الرائسي، وإطالق 

فتعلقت مبسألة االعرتاف القانوين ابحلركة، وكانت تلك أبرز قضااي الصراع السياسي  الثانية:  

العام التونسي حينها واستمرت، حيث رفض نظام الرئيس بن    الرأيشغلت    اليتاألساسية،  

على احملاوالت املتكررة للحركة اإلسالمية التونسية لالعرتاف بوجودها السياسي، وإعطائها  

الرتخيص القانوين للعمل احلزيب بشكل شرعي، حتت مربر أن قانون األحزاب مينع أتسيس  

عرق، فضالً عن أن البند السابع من قانون األحزاب  األحزاب استناداً إىل الدين أو اللغة أو ال

ينص صراحة على ضرورة عدم وجود أحكام قضائية على أعضاء احلزب املزمع إقامته، وهو  

 
الوطن العربي   فينس راجع: زكي أحمد، تحوالت ومتغيرات الحركة اإلسالمية المعاصرة  تو  فيفكر الحركة اإلسالمية    فيلمزيد من التفاصيل حول التحوالت      1

 .42، وأيضاً: هدي متيكيس، مرجع سبق ذكره، ص 240 –  234مجدي حماد )محرراً( مرجع سبق ذكره، ص ص  فيالعقد األخير،  في
سياسات االنفتاح   :غسان سالمة )معد(، ديمقراطية دون ديمقراطيين  فيوتونس،    انظر غوردون كريمر، الدمج ألنصار االندماج: دراسة مقارنة لمصر واألردن  2

 .274، ص 1995العالم العربي اإلسالمي، مركز دراسات وبحوث الوحدة العربية، بيروت،  في
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األمر غري املتوفر لدي أعضاء حركة النهضة، وعلى الرغم من أن حركة االجتاه اإلسالمي قد  

التقييد، وعلى الرغم من أن  غريت امسها إىل حزب النهضة لتخرج من حتت عبادة ذلك  

خطاهبا    يفالقانون األساسي  حلركة النهضة قد جاء ليعرب عن أهنا شهدت حتواًل حقيقياً  

ابملبدأ   القبول  وإعالهنا  مجاهريية،  قضااي  تبنيها  عرب  والفكري،  والسياسي  األيديولوجي 

الشخص األحوال  جملة  واعتبارها  والسياسية،  احلزبية  والتعددية  عمومها    يف ية  الدميقراطي 

، إال أن النظام ظل ممانع لالعرتاف  1اجتهاد إسالمي، واالعرتاف حبق االختالف والتنوع 

القانونية   التأشرية  على  للحصول  بطلب  تقدم  الذي  النهضة،  حبزب  فرباير    يفالقانوين 

 . 2يونيو من نفس العام   يف، و قوبل الطلب ابلرفض وغريه من الطلبات السابقة  1989

يعين أن السلطات التونسية مل متنح حزب النهضة التأشرية القانونية ليس ألسباب    إن ما سبق 

قانونية حمضة، وإمنا أيضا ألسباب سياسية وثقافية من الدرجة األوىل ، فعلى الرغم من حركة  

القانون والدستور، وأعلنت عن مواقف تبدو مقبولة   الحرتامالنهضة أبدت استعدادها التام 

ااي وامللفات املطروحة على الساحة الوطنية، ومع ذلك مل متنحها التأشرية  إزاء معظم القض

القانونية، ويرجع ذلك إىل فهم نظام بن علي ألساليب احلركة وحماوالت تغلغلها يف اجملتمع  

هذه املرحلة إزاء املعارضة    يف التونسي، وبصياغة أخرى إنه على الرغم من تسامح النظام  

أحد أبعاده موقفاً يوقن خبطورة أفكار    يفه من احلركة اإلسالمية ظل  اإلسالمية، إال أن موقف

  يفحركة النهضة، والسيما ما خيص منها تبين منهجية العنف، ولقد كان ذلك عامالً رئيساً  

 .  3معاجلة السلطة ملسألة االعرتاف القانوين ابحلركة اإلسالمية 

 
 .  339الدولة اإلسالمية ، مرجع سبق ذكره ، ص  في: راشد الغنوشي ، الحريات العامة  فيانظر القانون األساسي لحزب حركة النهضة ، منشور  1
المغرب    فيشهدتها الساحة التونسية انظر : عبد اللطيف الهرماسي ، الحركات اإلسالمية    التيولمزيد من التفاصيل حول مواقف الحركة من القضايا المختلفة    2

وأيضاً :غوردون كريمر ، مرجع سبق ذكره ، ص   317  –  297مجدي حماد )محرر( ، مرجع سبق ذكره ، ص ص    في،  العربي : عناصر أولية لتحليل مقارن  

274 . 

 ، طبعة الكترونية   2003سيد الفرجاني ، النهضة.... المعارضة والسلطة والمصالحة الوطنية ، مجلة أقالم ، العدد التاسع ، أكتوبر   3

www.aqlamonline.com/archive/no9/frgany.htm 
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تونس يف آنذاك، وعلى    يف ة اإلسالمية  عالقة النظام ابحلرك  يفوتعترب تلك القضية هي األهم  

الرغم من أن النظام قد رفض حماوالت احلركة املتكررة لالعرتاف هبا كحزب سياسي شرعي  

انتخاابت    يفإال أن ذلك مل مينع احلركة من مساندة وتزكية الرئيس زين العابدين بن على  

الطريق إىل التعددية السياسية    يف ، ابعتبار أن ذلك خطوة أوىل تتبعها خطوات اتلية  1989

 الدميقراطي. والتغيري 

 م1989املرحلة الثانية: فهي مرحلة املواجهة و" جتفيف املنابع " منذ عام    

نظام بن  عالقة  يفمنعطفاً حامساً  1989إبريل  يف جرت  اليتمثلت االنتخاابت التشريعية 

نتائج تلك االنتخاابت أن القوي اإلسالمية ممثلة   النهضة، حيث كشفت    يفعلى حبركة 

للنظام اجلديد، إذ استطاعت احلركة أن تظهر    احلقيقي حركة النهضة أساساً متثل املنافس  

  يف % من جمموع األصوات، لتأيت  13قدرهتا على تعبئة اجلماهري فحصدت قوائمها على  

الثانية   املقاعد  املرتبة  الذي حصد كل  احلاكم،  الدميقراطي  الدستوري  التجمع  بعد حزب 

اإلعالم، وحتكمه   وسائل  على  سيطرته  للعملية    يفبفضل  احلاكمة  والقوانني  القواعد  كل 

أن هذه النسبة مل تكن    االنتخابية، وأكدت احلركة بذلك على أهنا أكرب حزب معارض، غري

 . 1من مرشحيها للجمعية الوطنية    يأ كافية لتمكني حركة النهضة من إرسال 

ومن مث بدأت عالقة النظام ابحلركة أتخذ منحين جديد إذ سعي منذ بداية التسعينيات إىل  

 - جناحني: ذلك اسرتاتيجية ذات    يفحماولة حتجيم التيار اإلسالمي، واتبع النظام 

مواجهة    يفوهو أتسيس نوع من التحالف مع قوي وأحزاب املعارضة العلمانية    :األول

 ميثل هتديداً مشرتكاً للطرفني.   التيار اإلسالمي، ابعتباره

 
( ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، القاهرة ،  5مصر و تونس ، ، سلسلة مناظرات حقوق اإلنسان )  فيجمال عبد الجواد ، التحول الديمقراطى المتعثر    1

انظر أيضاً:  18، ص    1999 التفاصيل   Christopher Alexander, Authoritarianism and civil society in Tunisia, middle east، ولمزيد من 

report , October 2000 . 
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، وبينما  1هو توجيه سلسلة من الضرابت األمنية إىل رموز وقيادات حركة النهضة :  والثاين  

إطالق سراح أعداد من املسجونني السياسيني من    1989شهد النصف األول من عام  

جتاه املعاكس، إذ  اال  يف العناصر اإلسالمية، فإن النصف الثاين من العام ذاته قد شهد حتواًل  

نشبت   بعد  وفيما  اإلسالميني،  من  معظمهم  املعارضني  على  ابلسجن  أحكام  صدرت 

مواقف متعددة، كان أشهرها حماولة الشرطة    يفمواجهات عنيفة بني الشرطة واإلسالميني  

، وكذلك  1990فرباير    يفالتونسية اقتحام مقر احتاد الطلبة الذي يسيطر عليه اإلسالميون  

احتجاجاً    اليت الصدامات   الشوارع،  إىل  إسالميني خرجوا  ومتظاهرين  الشرطة  بني  وقعت 

احلكومة   ضعف كفاءة  الفيضاانت،    يفعلى  مع كارثة  البالد    اليتتعاملها    يف ضربت 

 .19902يناير

ولقد كانت نتائج تلك األحداث أن تزايدت أعداد املعتقلني من اإلسالميني، لتنتهي حالة  

الوفاق بني النظام اجلديد وحركة النهضة متاماً، ولتدخل العالقة بينهما إىل منحدر جديد  

التعامل معها،    يفإتسمت بتصميم النظام على استئصال احلركة، وابللجوء إىل البديل األمين  

 ذلك بدعم بعض أحزب املعارضة العلمانية، خاصة قوي اليسار.   يف  مستعيناً 

ومع نشوب أزمة اخلليج الثانية، ووقوف حركة النهضة إىل جانب العراق صراحة، ومع دعوة  

  يف الغنوشي وغريه من الناطقني ابسم حزب النهضة الشعوب العربية واإلسالمية، إىل الثورة  

العراق، صعدت احلكومة التونسية محلتها ضد    يف   كل مكان، والتنديد ابلتدخل األمريكي

اإلرهابية  األصولية  املؤيدين  3خطر  الشرطة واملتظاهرين  املصادمات بني  ، ومن مث تكررت 

هذه األثناء كان الرئيس بن على حريصاً منذ بداية األزمة على إظهار موقفاً    يف للعراق، و 

للعراق، واختذ خطابه السياسي موقفاً مضاداً  العراق، وكان    يف للمشروع األمريكي    مؤيداً 

النهضة، وحماولة استيعاب غضب   ذلك املوقف يهدف بشكل رئيسي إىل هتميش حركة 

 
 . 181فايز فرحات ، مرجع سبق ذكره ، ص محمد  1
 . 18مصر وتونس ، مرجع سبق ذكره ، ص  فيجمال عبد الجواد ، التحول الديمقراطي المتعثر  2
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الوقت ذاته استغل الرئيس بن على تلك األزمة، ليثبت لدي القوي    يف الشارع التونسي، و 

مض أنه  وليربهن  اإلسالمي،  اخلطر  على صد  التونسي  السياسي  النظام  قدرة  طراً  الدولية 

وقائية جتنب   إجراءات  من  اختذه  ما  بفعل  تضمن  اليت  املقيدة،  التعددية  سياسة  النتهاج 

 .1  وصول األصوليني إىل السلطة

جمموعة من العناصر    اعتقالوشهدت الفرتة الالحقة أعمال عنف متصاعدة، كان أبرزها  

من  1990نوفمرب    يفاإلسالمية   الديناميت  من  سرقة كميات  بتهمة  كسارات    إحدى، 

تعرض مقر حزب التجمع    1991فرباير    يفأحد ضواحي العاصمة تونس، و   يفاحلجارة  

" ابلعاصمة هلجوم مسلح من جانب  ابب سويقة حي"    يف الدستوري الدميقراطي احلاكم  

بعض اإلسالميني، مما أدي إىل مقتل أحد احلراس ابملقر، وهو ما دفع السلطات التونسية  

  اليتلتصعيد املواجهة مع حركة النهضة، مع تبنيها ألسلوب العنف املسلح، وهي املواجهة  

العام عن حل احتاد الطالب الذي يسيطر عليه اإلسالميون،  يفأسفرت   مارس    يف   هذا 

  يفمقر االحتاد العام التونسي للطالب، و   يف ، وذلك بناء على اكتشاف أسلحة  1991

  يف هذه األحداث وأثناء املواجهات بني الشرطة والطلبة    يفعدة مدن جامعية ، ولقد قتل  

 .  19912إبريل   29 – 12حرم اجلامعة ثالثة من الطلبة خالل الفرتة من 

شهر مايو اعتقلت أجهزة األمن التونسية قيادات    يفيد  ، وابلتحد1991أوائل صيف  يف و 

حركة النهضة، وذلك بعد أن تسربت أنباء عن مؤامرات جديدة وحماوالت    يف وكوادر أساسية  

اخلطاب    يف الدولة وأجهزة األمن، حيث أعلن الرئيس بن على    يف من قبل احلركة للتغلغل  

مايو    18  يفللجنة املركزية للحزب احلاكم،  الذي ألقاه مبناسبة اختتام أعمال الدورة اخلامسة  

 
، طبعة   2001جلة أقالم ، العدد الثالث ، ديسمبر  استئصال الحركة اإلسالمية ، م  فينور الدين العويديدي، تونس : عشر سنوات من القمع والتغريب فشلت    1

 www.aqlamonline.com/archive/no3/awidedy.htmاليكترونية  

 
2  (, University of Durham Press , U . K  Emma Murphy , economic and Political change in Tunisia : from Bourguiba to Ben Ali 

,1999,  p . 196 . 

 2الجواد، مرجع سبق ذكره، ص وأيضاً: جمال عبد
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حينها ألقي القبض على    يف، عن اكتشاف مؤامرة جديدة لقلب نظام احلكم، و 1991

شخص، معظمهم من كوادر حركة النهضة، وانتهت تلك املواجهة أبن جري   400حواىل 

بتهمة املشاركة   النشطاء اإلسالميني  م، وهي  مؤامرة لقلب نظام احلك  يفإعدام ثالثة من 

حماولة اغتيال الرئيس بن على نفسه، وكان ذلك إيذاانً بتخلي احلكومة    تضمنت   اليت املؤامرة  

السياسة السابقة   للتعامل مع حركة    اليتعن  كانت تقضي ابإلبقاء على إجراءات حمددة 

النهضة، وبدا من الواضح متاماً أن احلكومة اعتزمت القضاء على خطر حركة النهضة، وكان  

، أما عبد اللطيف مورو هو  1989مايو    يف لغنوشي زعيم احلركة قد غادر تونس  راشد ا

أحد مؤسسي حركة االجتاه اإلسالمي، قد أعلن نيته عن تشكيل حزب إسالمي جديد  

 . 1معتدل ودميقراطي 

  يف ومن جانب أخر حاول النظام احلصول على أتكيدات من قادة حركة النهضة املقيمني  

راشد    فيابسم احلركة، ويف هذا اإلطار ن   ارتكابهتونس، تتضمن إدانتهم العنف الذي جري  

حماولة لالستيالء على السلطة أو    أي  يف لندن آنذاك بشدة، تورط احلركة    يفالغنوشي املقيم  

 2قلب نظام احلكم، وأن مسؤولية تلك األحداث تقع على عاتق األجهزة األمنية التونسية 

النظام واحلركة إىل طريق    1992م  وحبلول عا. العالقة بني  الوضع سوءاً، ووصلت  ازداد 

القضاء على حركة النهضة ابعتبارها خطراً يهدد السالم    يف مسدود، وترسخ عزم احلكومة  

رئيسياً   وسبباً  التونسية،  الثقافية  واهلوية  االقتصادية،  والتنمية  االستقرار    يف الداخلي  عدم 

اتبعها الرئيس بن    اليتساحة التونسية، وميكن القول أبن السياسة  السياسي الذي تشهده ال

تعميق    يفإطار من املواجهة مع حركة النهضة قد جنحت جناحاً كبرياً    يفتلك الفرتة    يفعلى  

االنقسام بني قوة املعارضة اإلصالحية والعلمانية من انحية، واحلركة اإلسالمية من انحية  

 
 وأيضاً انظر حول نفس المضمون:   275غوردون كريمر، مرجع سبق ذكره، ص  1

Emma Murphy, economic and political change in Tunisia , op . cit , p. 197 . 
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ة على صعيد الساحة السياسية التونسية، بعد أن اصطفت  أخرى، واستطاع أن يعزل األخري 

   .أحزاب املعارضة إىل جانب احلزب احلاكم

ظل    يفولقد ترتب على تلك السياسة أن تعرضت احلركة لبعض مظاهر الضعف واالرتباك،  

البالد، أو انسحاب عناصرها منها   إما إىل السجن أو اهلروب إىل خارج  تعرض قياداهتا 

إىل  أجل  واالنضمام  من  املؤمتر  حزب  أن  ذلك  ومثال  إسالمية،  غري  معارضة  أحزاب   

كان من بينهم مخس شخصيات    2001عام    يفاجلمهورية، الذى أعلن عن املنتميني إليه  

حمسوبة على التيار اإلسالمي، وهو ما أاثر عالمات االستفهام حول مدي قدرة املشروع  

وكوادره،   عناصره  قدرات  استيعاب  على  وأن  اإلسالمي  للحزب    املنحىخاصة  العلماين 

 .1الوقت ذاته حماوالت إسالميني دخول أحزاب علمانية   يف اجلديد غري خاٍف، ولقد تكررت  

ولقد حاول نظام الرئيس بن على تدويل مواجهة املد اإلسالمي، من خالل بناء ائتالف     

اب اإلسالمي"، األمر الذي  تلك النظم " اإلره  أمسته بني النظم العربية واألوروبية، حملاصرة ما  

  .2حكومة الرئيس بن على  يفأصبح أحد املهام الرئيسية ألجهزة األمن  

هذا اإلطار حرصت القيادة التونسية على التحذير من خماطر املد اإلسالمي الصاعد،    يف و   

تلك    يفوذلك   املختلفة، سواء  الدولية  أو    اليتاملناسبات  العربية،  الدول  شهدهتا جامعة 

جيريها الرئيس بن على مع   اليتاملؤمترات الدولية، واللقاءات  يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، أو 

أكد فيها على خطورة احلركات األصولية اإلسالمية على    اليتزعماء األوروبيني، و القادة وال

تشهدها تونس وتتجه قدماً حنو دعمها   اليت عملية التحول الدميقراطي، والتعددية السياسية 

 . 3وتعميقها 

 
 . 184وأيضاً: محمد فايز فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  www.islamonline.comخالد الطراولي، إسالميو تونس بين االزدواجية واإلنصهار انظر:    1
والمصالحة،    2 المواجهة  خياري  بين  على  بن  ونظام  النهضة  حركة  كردي،  يوليو  على  الخامس،  العدد  أقالم،  االلكترونية. 2002مجلة  الطبعة  انظر   ،

.www.aqlamonline.com/archive/no5/kordi.htm 
3economic and Political change in Tunisia : from Bourguiba to Ben Ali , University of Durham Press , U.K  Emma Murphy ,

,1999, p .200 . 
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و  النظام  التدويل، حرص  سياسة  مع  على    يف وابلتوازي  احلركة  التصعيد ضد  سياسة  ظل 

واست من  حماصرهتا  ذلك    أيبعادها  اقتضي  وأن  السياسي،  النشاط  أشكال  من  شكل 

مرات متعددة مع أحزاب املعارضة العلمانية، ومن ذلك أن أجريت انتخاابت    يف التحالف 

الدولة والقوي    يفالرائسية والتشريعية،    1994 التحالف الضمين بني  أنواع  ظل نوع من 

اقتصرت املشاركة فيها على    اليت االنتخاابت    يفالسياسية العلمانية، وحينها مل تشارك احلركة  

 . 19991انتخاابت  يف ست من أحزاب املعارضة العلمانية، واستمر نفس الوضع 

النظام من تقويض    اليت وبفضل االسرتاتيجية   التسعينيات، متكن  النظام طيلة عقد  تبناها 

،  1998عام    يف   أسس احلركة وتقييدها إىل حد كبري، ومع هناية التسعينيات، وابلتحديد

  يفقام هبا إسالميون    اليت اجلزائر اجملاورة، وأعمال العنف    يف ومع القلق من الصراع الدائر  

 تونس قبل سنوات، شدد النظام قبضته على احلركة، واستطاع منع حتركاهتا العنيفة.  

اخلارج، ومل تقم مع بداايت األلفية    يف وقد تركز نشاط ما تبقي من حركة النهضة أساساً  

أصابتها،    اليت ظل حالة الضعف واالنقسام    يفاجلديدة أبية أنشطة واضحة داخل تونس،  

املقابل ظل زعيم احلركة راشد الغنوشي املقيم ابملنفي يصف احلركة ابالعتدال والدميقراطية    يفو 

ذاك  ومعارضة ك العنف،  احلركة    يف ل أشكال  احلكومة تصف  فيه  استمرت  الذي  الوقت 

 أحداث هتدف اىل النيل من استقرار تونس.    أيابإلرهاب، وحتملها مسؤولية  

تقييد وحماصرة احلركة اإلسالمية وقفت وراءه    يف  التونسيوميكن القول أن جناح النظام    

هتا، ومنها عوامل خارجية بعيدة عن احلركة،  عوامل عديدة، منها ما يتعلق بطبيعة احلركة ذا

متتعت هبا، إمنا ترجع ابألساس    اليت ومن الناحية األويل فإن احلركة والشعبية اجلماهريية الواسعة  

اجملتمع التونسي، ومها   يف إىل أهنا تستند إىل مرجعية ثنائية، تعتمد معطيني شديدي التجذر  

ة تعاطف اجلماهري، وذلك على الرغم من عدم  العروبة واإلسالم، ومن مث استقطبت احلرك 
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قدرهتا على تقدمي برانمج أو مشروع جمتمعي وسياسي جدي، ميكن أن يكون بديالً حقيقياً  

الثقافية األخرى، وبذلك فشلت احلركة   النخب  التحول حلزب سياسي ذو    يف ملا تطرحه 

 . 1دةآجال حمد  يفبرانمج مقنع وله أهداف ملموسة ومقبولة ميكن حتقيقها 

كسب حتالف أحزاب املعارضة القانونية،    يفقد جنح    التونسيومن الناحية الثانية فإن النظام  

واالحتاد العام التونسي للشغل، وكذلك النخبة الثقافية، حيث أسهمت هذه القوي مجيعاً  

  يف وغريها يف تقويض احلركة اإلسالمية، وإضعاف بنيتها التنظيمية، واستطاع النظام احلاكم 

طار ذلك املشروع جر املعارضة وقوي اجملتمع املدين إىل جانب السلطة ومن مث مزيد من  إ

 .2الضعف حلركة النهضة  

وجدت فيها حركة النهضة نفسها إىل أن قامت مبراجعة نقدية    اليتوأدت تلك الوضعية  

متكررة جململ جتربتها، وابلفعل شهدت حتوالت فكرية، وسياسية ملنهجها ورؤيتها وتصورها  

، وخاصة املختلفة  مؤمتراهتا  نتائج  عنه  ما عربت  السياسي، وهو  العمل  مؤمترها    ملستقبل 

أعقابه بياانً ختامياً، أكدت    يف، والذي أصدرت  2001لندن عام    يف السابع الذي عقد  

والعلين   السلمي  املنهج  اعتماد  قوامها  سياسية  اسرتاتيجية  تبنيها  ورفضها    يففيه  التغيري، 

استعمال العنف كوسيلة حلسم الصراعات الفكرية أو السياسية ومنهجاً للوصول إىل السلطة  

لدميقراطية كإطار ملمارسة احلقوق، وكآلية للتداول  ، كما أكدت على استمرار متسكها اب

املدين،   اجملتمع  اإلنسان  ودعم سلطة  الكامل ابحلرية وتكرمي  إمياهنا  و  للسلطة،  السلمي 

التعددي، وأشارت إىل أمهية حكم   السياسي  الدولة وتضامنها مع اجملتمع  واستقالله عن 

بياهنا    يف ني السلطات، ونوهت احلركة  القانون والشوري عرب حرية الرأي والتنظيم والفصل ب

 : إىل أمرين هامني 

 
 .  184وأيضاً : محمد فايز فرحات ، مرجع سبق ذكره ، ص  www.islamonline.comخالد الطراولي ، إسالميو تونس بين االزدواجية واإلنصهار انظر :  1
، انظر الطبعة االلكترونية .  2002على كردي ، حركة النهضة ونظام بن على بين خياري المواجهة والمصالحة ، مجلة أقالم ، العدد الخامس ، يوليو  2
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ألمهية التمييز بني الدميقراطية والعلمانية، وهو ما يفتح اجملال    إدراكهاوهي    : األولاألمر  

 . أمام قبول احلركة ملبادئ الدميقراطية الغربية

 . 1تطبيق اإلصالحات الدميقراطية   يفهو قبول احلركة ملبدأ التدرج   :الثاين  األمر

وعلى الرغم من تلك املراجعات، إال أن نظام الرئيس زين العابدين بن علي كان متفهماً     
على عدم االعرتاف ابحلركة، ومن مث  اإلصرار  ملطامع وخماطر حركة النهضة، ومن هنا كان  

فسر وتوضح الدور واملكانة  عدم توفري الشرعية القانونية هلا، ولعل هذه اخللفية التارخيية ت
 . اليت احتلتها حركة النهضة، بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي

السياق التارخيي والسياسي الذي ظهرت فيه حركة النهضة ساعد   أن ومما سبق ميكن القول 
من   ابلتحرر  ارتبط  الذي  السياق  ذلك  التونسي،  اجملتمع  يف  نشاطها  وتغلغل  منوها  يف 

ر والسعي لبناء دولة حديثة، فكان تعامل نظام الرئيس بورقيبة وخنبته مع احلركة  االستعما
الذي اتسم ابملهادنة، وعدم االكرتاث حلركات املعارضة اإلسالمية، وعدم توقع التحدايت  
التساهل معها، ومع التحدايت   انتشار أفكار احلركة، ومن مث كان  اليت ميكن أن تولدها 

نظام الرئيس بورقيبة، وجدت احلركة لنفسها متسعاً ملزيد من التغلغل  التنموية اليت واجهها  
 والتنامي. 

وكذلك كان نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي حاول توظيف احلركة لتحقيق وتثبيت  
دعائم نظامه يف بداية حكمه، ومن مث وظف احلركة لصاحل النظام، مما أعطها زخم وقوة،  

الرئيس زين العابدين بن على عن هذه السياسة، بعد التأكد    م ولكن سرعان ما عدل نظا
 من التوجهات العنيفة للحركة. 

وبكل حال مل ختتلف سياسات نظامي الرئيسني بورقيبة، وبن على، سواء إزاء حماولة توظيف  
احلركة جلين مكاسب سياسية، ولتحقيق توازانت سياسية مع املعارضة السياسية األخرى،  

القيود عليها، السيما يف أعقاب أي من أحداث  أو حماولة احلد   من متدد احلركة وفرض 
 العنف اليت كانت متارسها احلركة. 

وبن علي كانت   بورقيبة  الرئيسني  نظامي  هبا  تعامل  اليت  الكيفية  أن  إىل  الدراسة  وختلص 

العامل الرئيس يف منو وتغلغل احلركة غي الشارع السياسي التونسي، إذا حاوال كل منهما  

 
 . 185ص  ، محمد فايز فرحات، مرجع سبق ذكره 1
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وظيف احلركة لتحقيق اغراض سياسية معينة ويف مراحل معينة، األمر الذي ساعد احلركة  ت

وليس أدل على ذلك من   يف حتقيق مكاسب سياسية هلا، بتغلغلها بني اجلماهري التونسية،

الرئيسني   سياسات  تنجح  مل  مث  ومن  التشريعية،  االنتخاابت  أوىل يف  مراكز  احلركة  حتقيق 

علي يف   وبن  والشعبية  بورقيبة  االنتشار  من  مزيد  إىل  أدت  ابلعكس  بل  احلركة،  حماصرة 

 .2011للحركة، وجتلى ذلك يف الدور امللحوظ للحركة بعد أحداث عام 

القوة   التغيري ابستخدام  العنيف، وحماولة  وتعد قضية تبين حركة النهضة ومنتسبيها للفكر 

القضية الفاصلة واحملورية، اليت شكلت رد فعل نظامي الرئيسني بورقيبة وبن على جتاه حركة  

النهضة، فاستخدام حركة النهضة أنصارها للعنف يف مناسبات خمتلفة قد أكد فكرة نظامي  

 علي بضرورة حماصرة وتقييد حركة النهضة للحفاظ على أمن واستقرار البالد.  بورقيبة وبن 

والتغري حىت   الربامجاتية،  بكثري من  النهضة  ممارسات حركة  اتسمت  اآلخر  اجلانب  وعلى 

تتمكن من احلصول على الشرعية القانونية لوجودها، فاستجابت لتوجيهات النظام احلاكم  

على    القانونيةمن إضفاء الشرعية    لتمكن ثري من األحيان،  أكثر من مرة، وتعاونت معه يف ك

 وجودها، كخطوة أساسية يف سبيل الوصول للسلطة. 
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 امللخص:

تسعى السياسة اخلارجية الفلسطينية إىل كسب التأييد الدويل هلا يف نيل احلقوق األساسية للشعب 

اإلسرائيلي. لكن الدخول إىل البيئة الدولية يتطلب البحث عن آليات الفلسطيين وإهناء االحتالل 

تضمن دعم الدول الكربى، أو اخلضوع التام إلمالءات اجملتمع الدويل دون أي تفاعل للقوى السياسية 

 الداخلية، وهذا ابلطبع واقع الفلسطينيني.

لباحث من خالل حبثه ابتباعه يوجد أزمة حقيقية يف حتقيق أهداف السياسة اخلارجية؛ توصل إليها ا

املنهج الوصفي التحليلي، بعد بروز نتائج أمهها ضعف اإلرادة الدولية بسبب االحنياز إلسرائيل، وغياب 

األدوات الفعالة حملاسبة االحتالل. وعزل املؤسسات الفلسطينية عن حميطها اإلقليمي لتصبح رهينة 

أمهها ضرورة إعادة النظر يف التطورات اليت حدثت  الرؤية الغربية، كما خرج البحث بعدة توصيات من

يف ميزان القوى الدويل إلعادة ترتيب أولوايت فلسطني مبا يتناسب مع واقعها؛ واالعتماد على البيئة 

 الداخلية للحد من أتثري القوى اخلارجية.



 

277 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
The Palestinian foreign policy seeks to gain international support 

for it in obtaining the basic rights of the Palestinian people and 

ending the Israeli occupation. But entering the international 

environment requires searching for mechanisms that guarantee the 

support of the major countries, or complete submission to the 

dictates of the international community without any interaction of 

internal political forces, and this is of course the reality of the 

Palestinians! There is a real crisis in achieving foreign policy goals 

that the researcher reached through his research by following the 

descriptive analytical method. After the emergence of results, the 

most important of which is the weakness of the international will 

due to bias towards Israel, and the absence of effective tools to hold 

the occupation accountable. And isolate Palestinian institutions 

from their regional surroundings to become hostage to the Western 

vision. The research also came out with several recommendations, 

the most important of which is the need to reconsider the 

developments that occurred in the international balance of power 

to rearrange Palestine's priorities in proportion to its new reality. 

Relying on the internal environment to limit the influence of 

external forces. 
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 قدمة: م

الُدَولِيَّة هي املعيار احلقيقي لرؤية نتائج اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق أهداف  تُعترب البيئة  

خرجات النهائية ألي  
ُ
ياَسة اخلَارِِجيَّة، رغم أهّنا بتفاعالهتا ُتشّكل جزءاً مؤثراً يف بناء امل السِّ

 نشاط دبلوماسي أو سياسي تدفع به الدول حنو حتقيق مآرهبا. 

ومع ذلك ُيالحظ الرتاجع العاّم يف ملفات  اً  ليست استثناء1ينية السياسة اخلارجية الفلسط

الَقِضيَّة الِفَلْسِطيِنية على املستوى الُدويّل بعد نزوعها لتصبح َقِضيَّة إنسانية يتأثر فيها صاحب  

القرار الفلسطيين بديناميكية اإلرادة الدولية اليت أصبحت غري قادرة على تصور حل هنائي  

، ومنغمسة يف تفاصيل اثنوية بعيداً عن احلقوق التارخيية والسياسية املركزية  للمسائل العالقة

الفلسطينية اليت تُعىن مبلفات احلدود والالجئني وحق العودة املستوطنات والقدس؛ وهو ما  

نتيجة غياب   الِفَلْسِطيِنية،  اخلَارِِجيَّة  ياَسة  السِّ تعاملها مع  الُدَولِيَّة يف  اإلرادة  يُفّسر ضعف 

بادرات الَعَربِية  س
ُ
ياسة الردّع اليت متتلكها الُقوى احلالّية، واالفتقاد للجديّة يف التعامل مع امل

والِفَلْسِطيِنية للحلِّ السياسي، بنفس اجلديّة اليت يؤخذ فيها إسقاطات املبادرات القادمة من  

ُتَِّحَدة وإسرائيل. 
 الوالايت امل

 مشكلة البحث: 

البيئة    رئيسية يطرح البحث إشكالية   ما هي حمددات السياسة اخلارجية الفلسطينية يف 

 ؟  الدولية 

 أمهية البحث: 

الرمسية   املؤسسات  عليها  حتّصلت  اليت  للنتائج  الواقعية  قراءته  يف  البحث  أمهية  تكمن 

رؤية   خالل  من  انطلق  الذي  والدبلوماسي  السياسي  العمل  من  عقود  بعد  الفلسطينية 

 
ثّلون املؤسسات الرمسّية يف الّنظام السياسي الفلسطيين اجّتاه املمثلني  مُيكن تعريف السياسة اخلارجية الفلسطينية أبهّنا: جمموعة التصرُّفات واألفعال والقرارات اليت يتخذها الفاعلون األساسيون والذين ميُ   1

َوليني كانوا أشخاصا دوليني أو مجاعات ضغط، طبقا لربانمج   ين  ُمعلن من ُمنظّمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للّشعب الفلسطيين، والذي يقوم على حتقيق أهداف املشروع الوطين الفلسطيالدُّ
 . املرحلي، إبقامة دولة فلسطينية على جزء من األرض املُحّررة، مبا يوافق معايري البيئة الدولية، واآلليات اليت يضمنها القانون الدويل
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ا قامت على جلب  الدولية،  فلسطينية  الدبلوماسية والعالقات  ابلطرق  الفلسطينية  حلقوق 

وهو ما يُشّكل تغذية راجعة هلذه اخلطوة اليت وضعت مصري الشعب الفلسطيين رهينة جناح  

 أو فشل هذا املسار. 

هتمني ابلقضية الفلسطينية على الصعيد  
ُ
كذلك للباحثني يف السلك الدبلوماسي والدويل، وامل

 الرمسي والدُّويل. 

 منهج البحث: 

يستند البحث إىل املنهج الوصفي التحليلي الذي يُتيح تسليط الضوء على التغرّيات اليت  

حتدث مبرور الزمن. ووصف ما جيري للحصول على حقائق ذات عالقة مبوضوع الدراسة،  

وهو مهم يف قراءة مشكلة البحث ابلّنظر على التطورات اليت مّرت هبا السياسة اخلارجية  

 ية، وطبيعة األزمات اليت مّرت هبا وأثرها على القدرة يف حتقيق النتائج املرجّوة. الفلسطين

 خطّة البحث: 

 تقوم اخلطة على مبحثني رئيسيني من املتوقع أن جُييبا على إشكالية البحث: 

، والذي يُناقش مطلبني وجود عالقة شاذة  غياب السياسة الردعّية والعقابية الدولية األول:  

ّتحدة وإسرائيل وغياب تفعيل حمكمة اجلناايت الدولّية. بني األمم ا
ُ
 مل

العريبوالثاين:    الدور  مركزية  واملبادرة    فقدان  لفلسطني  العربية  املبادرات  يُناقش  والذي 

 الفلسطينية. 

 الدراسات السابقة: 

أجمد حممد سعود اثبت: دراسة بعنوان بدائل دبلوماسية فلسطينية ملواجهة التحدايت   -1

العرتاف بدولة فلسطي يف األمم املّتحدة. كلية االقتصاد والعلوم االدارية،  السياسية ل

 ، رسالة ماجستري. 2013جامعة األزهر، غزة،  

تاحة اليت تساعد يف جتاوز التحدايت السياسية  
ُ
تناولت دراسة أجمد اثبت إشكالية البدائل امل

طينية من ابب اإلمكانيات  لعمل املؤسسات الفلسطينية الرمسية، وتطرقت للدبلوماسية الفلس
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تاحة ال من ابب التحّدايت اليت تواجه منظومة السياسة اخلارجية الفلسطينية بشكل عام،  
ُ
امل

لتطبيق   الفلسطيين  الضغط  تفعيل مزيد من  أبرزها  النتائج  العديد من  إىل  حيُث خلصت 

 قرارات األمم املتحدة، والتوجه لنيل عضوية حمكمة العدل الدولية. 

.  2013- 1993عبد احلي: دراسة بعنوان السياسة اخلارجية للسلطة الفلسطينية وليد   -2

 . 2013مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت،  

الفلسطينية   الوطنية  السلطة  منظور  الفلسطينية من  السياسة اخلارجية  الدراسة على  رّكزت 

أساسي على ماهية  ، واليت تقوم بشكل  1967كمؤسسة رمسية فلسطينية داخل حدود عام  

املواقف   على  الدراسة  تركيز  مع  لتحقيقها،  تسعى  اليت  وأهدافها  السياسي  السلطة  دور 

بعينها كرتكيا   إقليمية  ودول  والياابن  األورويب  واالحتاد  أمريكيا  من  لكل  نفردة 
ُ
امل السياسية 

جتمع الدويل واملنظمات واملؤسسات الدولية الفاعل
ُ
ة يف منظومة  وإيران. دون التطرق لبيئة امل

للسلطة   الفلسطينية  اخلارجية  السياسة  أداء  أن  إىل  وخلصت  الدولية.  اخلارجية  السياسة 

املركز   البناء عليها كتحسن  مُيكن  إجيابية  الوطنية مل يكن سلبيا فقط وإمنا هناك مؤشرات 

 القانوين للكيان السياسي الفلسطيين بعد اإلقرار له بصفة دولة. 

اخلويل -3 حممود  هارون  العدوان  رائد  خالل  الفلسطينية  اخلارجية  السياسة  فاعلية   :

، رسالة  2016، جامعة األقصى، فلسطي،  2011/ 2007اإلسرائيلي على قطاع غّزة  

 ماجستري. 

قّدم رائد اخلويل دراسة مركزة على مواطن الضعف يف السياسة اخلارجية الفلسطينية اثناء  

يف تراجعت مكانة القضية الفلسطينية  ، وك2011العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  

يف احملافل الدولية بسبب طبيعة النظام السياسي الفلسطيين وأتثري فوز حركة محاس على  

نظرة بعض الدول الفاعلة يف البيئة الدولية، وخلصت الدراسة إىل ضرورة خلق تناغم بني  

ال األطراف  على  الضغط  اجل  من  واملقاومة  الفلسطيين  السياسي  ملقاومة  الكادر  دولية 

 سياسات االحتالل وعدوانه الغاشم. 
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ياَسة الّردعّية والعقابّية الدَّولية.   املبحث األول: غياب السِّّ

الَقِضيَّة   ُمهم حيمي  قرار  أي  يفِرض  أن  من  ّتحدة 
ُ
امل األمم  ممّثال يف  الدُّويل  جَتَمع 

ُ
امل َفِشل 

تصاعدة، فهو مل يُعد قادراً على احلفاظ  الِفَلْسِطيِنية من االعتداءات اإلْسرَائِيِلية واألمريكي 
ُ
ة امل

رَاع   الصِّ بُدول  الّدفع  وابلّتايل  القرارات،  اخّتاذ  يف  الُدَولِيَّة  التعددية  ابملواقف    لاللتزام على 

 1الُدَولِيَّة، والتعّهدات املعرتف هبا. 

التدّخل اإل أّن أي عملّية تسوية فلسطينية إسرائيلية تتطلب أشكااًل من  ،  2جيايب وابعتبار 

لتحقيقها، فإّن اإلرادة الّدولية يُفرتض هبا أّن تضمن إجياد احللول الالزمة هلا، ويف هذا يتم  

ُتَِّحَدة وجملس األمن وتفعيل حمكمة اجلنائية الُدَولِيَّة. 
 تطبيق قرارات األَُمم امل

َدة وإسرائيل.   املطلب األول: وجود عالَقة شاّذة بي األَُمم املُتَّحِّ

النّ  أَصَدَرت  نشأ  إسرائيل، حني  لصاحل  ُتَِّحَدة 
امل األَُمم  أروقة  اإلْسرَائِيِلي يف  الِفَلْسِطييِن  زاع 

اجلمعّية العاّمة قرارها بتقسيم األرض الِفَلْسِطيِنية إىل دولتني َدوَلة عربّية وَدوَلة يهوديّة، من  

دول عن    10ع  َدوَلة ضّده، وامتنا   13َدوَلة لصاحل القرار، و  33خالل اعتماد تصويت  

التصويت، يف فرادة ُمنقطعة النظري، وبقرار هو األول من نوعه واألخيــر، إذ أنّه مل ُيَصدََّر  

. ورغم هذا االحنياز املردود، إاّل أّن الطرف  3اترخيياً أي قرار ُمشابه يُقّسم َدوَلة إىل دولتني 

ُتَِّحَدة اليت جاءت ضّده، وإن  
اإلْسرَائِيِلي ومنُذ قرار التقسيم مل يلتزم أبغلب قرارات األَُمم امل

 كان هناك يف املقابل إلتزام فلسطيين صرف. 

 
  https://www.alaraby.co.uk، للمزيد راجع:2019أبريل  29، الَعَريب اجلديد، الَقِضيَّة الِفَلْسِطيِنية مبجلس األمن جمدداً: عجز دويل أمام أمريكاابتسام عازم، 1

رَاعات وتسويتها، من خالل العديد من األشكال أبرزها 2  :يشري مفهوم التدّخل اإلجيايب إىل مفاهيم إهناء الصِّ

ات، والوســــاطة واملســــاعي احلميدة، والوســــائل الَقانُونِيَّة كالتحكيم، و  - 1 يَّة كاملُفاَوضــــَ ــِ ــائية.الوســــائل الســــلمّية، ســــواء الوســــائل الُدبلُوماســ الوســــائل القســــريّة، واليت ُيســــتخدم فيها الُقوَّة  -   2كذلك القضــ

َكرِيَّة، للمزيد راجع: ســـامي إبر  رَاعات وفض املنازعات: إطار نظري، بريوت كالعقوابت االقتصـــادية والَعســـْ ،  2014لبنان، مركز اجلزيرة للدراســـات، الدار الَعَربِية للعلوم انشـــرون،  -اهيم اخلزندار، إدارة الصـــِّ

 .218- 215صفحة  

 . 614 – 613، صفحة 2012عبد اجمليد العبديل، قانون الِعالقَات الُدَولِيَّة، الطبعة الرابعة، تونس، مطبعة فن وألوان، 3
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اثنني    بعاملني  ُتَِّحَدة 
امل إسرائيل واألَُمم  العالقة بني  ارتبطت  الغري  :  األولفقد  النشأة  هو 

ُتَِّحَدة،  
هو املمارسات اإلْسرَائِيِلية    والثاين: أخالقية إلسرائيل واليت انلت شرعّيتها من األَُمم امل

تكررة للمواثيق  
ُ
اليت تتصف بكل صفات العدوانية وما هو غري إنساين يف ظل االنتهاكات امل

 الُدَولِيَّة وحقوق اإلنسان، وعناصر القانون الدَُّويل. 

ُتَِّحَدة أنفُسهم مل يسلموا بعد أن اغتالت العصاابت الصهيونية الكونت  
بل إن مبعوثي األَُمم امل

ُتَِّحَدة إىل فلسطني  
"فولك براندوت" السويدي اجلنسية والوسيط الدَُّويل ومبعوث األَُمم امل

م. وكذلك حني أطلقت إسرائيل النار على سيارة "ماري روبنسون" املفوضة  1948عام  

ُتَِّحَدة حلقوق اإلنسان عام  ال
، يف ظل رفض إسرائيلي شبه دائم  1م 2000سامية يف األَُمم امل

لَدوَلة االحتالل من   أمريكية كاملة  ُتَِّحَدة، وحبماية 
امل األَُمم  للتعامل مع جلان ومؤسسات 

 خالل الفيتو يف جملس األمن. 

الُدَولِيَّة،  الشاّذة كّونت خلالً يف األوساط  العالقة  بُلوَماسيَّة،    هذه  الدُّ يف األوساط  وعائقاً 

  2تتجاىف عن املعهود، خصوصا يف ظل رفض إسرائيل االلتزام ابلعديد من القرارات األمَُمية، 

 
فلسطني، املركز الِفَلْسِطييِن للدراسات    – ، حترير: عاطف أبو سيف، رام هللا  نبيل الرمالوي، إسرائيل واألَُمم املُتَِّحَدة، ضمن كتاب: عالقات إسرائيل الُدَولِيَّة: السياقات واألدوات، االخرتاقات واإلخفاقات  1

 . 498 – 497، صفحة 2014باعة، نيسان اإلْسرَائِيِلية )مدار(، مؤسسة األايم لإلخراج والط

 أبرز القرارات الصادرة عن األمم املُّتحدة واليت رفضت إسرائيل تطبيقها: 2

 ، أعطى حّق العودة لالجئني الِفَلْسِطيِنيني إىل بيوهتم وممتلكاهتم.1948ديسمرب  11، 194قرار رقم  -

 م حقوق اإلنسان يف املناطق الِفَلْسِطيِنية. ، الداعي إسرائيل إىل احرتا1967يونيو  14، 237قرار رقم  -

 . 1967، أمر إسرائيل بضرورة االنسحاب من األراضي اليت احتلتها يف حرب  1967نوفمرب  22، 242قرار رقم  -

 ، ألغى اإلجراءات اليت من شأهنا تغيري وضع القدس، وأدان حرق إسرائيل املسجد األقصى.1969سبتمرب  15، 271قرار رقم  -

 ، طالب جملس األمن إسرائيل إبلغاء اإلجراءات اليت اختذهتا ضد رئيسي بلدييت اخلليل وحلحول. 1980مايو  8، 468ر رقم قرا -

 ، طالب فيه جملس األمن جمدًدا إسرائيل إبلغاء اإلجراءات املتخذة ضد القادة الِفَلْسِطيِنيني.1980مايو  20، 469قرار رقم  -

 ، شجب جملس األمن قيام اجليش اإلْسرَائِيِلي إبطالق النار ضد املدنيني.1986ديسمرب  8، 592قرار رقم  -

 ، شجب جملس األمن مرّة ُأخرى املمارسات اإلْسرَائِيِلية اليت تنتهك حقوق اإلنسان الِفَلْسِطييِن. 1987ديسمرب  22، 605قرار رقم  -

 ن ترحيل املدنيني فلسطينيني عن أراضيهم احملتلة.، طلب جملس األمن أن متتنع إسرائيل ع1988يناير  5، 607قرار رقم  -

 ، طلب جملس األمن إسرائيل إبلغاء أمر ترحيل املدنيني الِفَلْسِطيِنيني، ابإلضافة إىل كفالة عودهتم. 1988يناير  5، 608قرار رقم  -

 العودة ملن مت إبعادهم وهم مثانية مدنيني. ، طلب جملس األمن مرّة أخرى من إسرائيل أن تكفل 1989يوليو  6، 636قرار رقم  -
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الدَُّولَتني، وغياب أي أُفق واضحة للحلول اجلذرية يف ظل   التسوية، وحّل  مبا مينع جناعة 

ُتَِّحَدة عن إيقاع أي عقوابت ع 
لى َدوَلة االحتالل. ومع ذلك تعامل قادة  امتناع األَُمم امل

النِّظَام السياسي الِفَلْسِطييِن مع االتفاقات اليت أُبرمت للشعب الِفَلْسِطييِن بعد أوسلو، على  

أهّنا انتصاراً عظيماً، متّكن فيه الِفَلْسِطيِنيون من حترير األرض واستعادة الكثري من احلقوق  

إقرار حبقيقة تفاصي  البعيد بفقدان  املسلوبة، دون  ل ما جرى. وهو ما تسبب على املدى 

العاملي، يف الوقت الذي ُتكّرس فيه إسرائيل وجودها   الَقِضيَّة الكثري من الدعم السياسي 

وبدبلوماسية   املستوطنات،  لبناء  الِفَلْسِطيِنية  األراضي  من  املزيد  مبُصادرة  األرض  على 

، والذي ابت يُقّدم هلا الكثري  1لعام العاملياستطاعت من خالهلا تغيري صورهتا أمام الرأي ا

الذين   إعادة احلّق ألهله  امليدان على ُكل من حياول  القتل يف  مُتارس  أهّنا  الدعم رغم  من 

 .2طردهتم إسرائيل من دايرهم 

ُتَِّحَدة، وهي  
إّن االنتهاكات اإلسرائيلية اليوم واضحة يف القانون الدَُّويل، ومعروفة يف األَُمم امل

ياسيَّة  3ئرة يف ُكّل األعراف الُدَولِيَّة واألخالقية جا ، مما عّزز قناعات لدى كثري من الّنخب السِّ

ُتَِّحَدة وجملس األمن، مل يُعد يصُلح ألن يكون وسيلة حلل  
الِفَلْسِطيِنية أبّن التوّجه لألُمم امل

 
 ، شجَب استمرار إسرائيل يف إبعاد املدنيني الِفَلْسِطيِنيني وطالب إسرائيل أن تكفل العودة اآلنية. 1989أغسطس  30، 641قرار رقم  -

 ابحلرم القدسي.  1990وبر من عام أكت 8، أدان أعمال العنف اليت ارتكبها األمن اإلْسرَائِيِلي يف 1990أكتوبر  12، 672قرار رقم  -

 ، شجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد املدنيني الِفَلْسِطيِنيني يف األراضي احملتلة.1990ديسمرب  20، 681قرار رقم  -

 ، شجب مرّة أخرى إبعاد إسرائيل لِلِفَلسِطيِنيِّني. 1991مايو  24، 694قرار رقم  -

 فلسطينيًا إىل جنوب لبنان يف ظل تكرار انتهاكاهتا.  418أدان قيام إسرائيل إببعاد ، 1992يناير  19، 799قرار رقم  -

 . 2008، طالب اسرائيل بوقف إطالق النار بعد اهلجوم على غزة يف ديسمرب 2009يناير  8، 1860قرار رقم  -

وفا، قرارات   –األراضي الِفَلْسِطيِنية، وهو األّول من نوعه. للمزيد راجع: مركز املعلومات الوطين الِفَلْسِطييِن  ، حثَّ على وضع هناية للمستوطنات اإلْسرَائِيِلية يف  2016ديسمرب    23،  2334قرار رقم    -

 . 2018جملس األمن الدَُّويل، ديسمرب 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7174 

 . للمزيد راجع: 2007-08-27وسلو، دنيا الوطن، معتصم عوض، أداء وأولوايت الُدبلُوماِسيَّة الِفَلْسِطيِنية بعد اتفاق أ 1

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html 

 www.nad.pshttps//:، للمزيد راجع: 2010تشرين األول  13 دائرة شؤون املُفاَوَضاتدَولَة فلسطني اليت طال انتظارها، فلسطني، حممود عبّاس،  2

ياسيَّة،داود خري هللا،  3 ُتَِّحَدة: التداعيات القَانُوِنيَّة والّسِ  . 15 – 14، صفحة 2011قطر، املركز الَعَريب لألحباث ودراسة السياسات،  –الدوحة عضوية دَولَة فلسطينية يف األُمَم امل

https://www.nad.ps/
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الفلس ياَسة اخلَارِِجيَّة  السِّ رَاع مع اإلْسرَائِيِليني، وأّن  بقّوة  الصِّ طينية جيب أن تكون مدعومة 

مقاومة حقيقّية على األرض، من أجل ضمان تغيري موازين الُقَوى، وضمان انعكاسها على  

النِّظَام   مؤسسات  به  تقوم  ما  أمهّية  ينفي  ال  هذا  وإن كان  ياسيَّة.  السِّ الُدَولِيَّة  النواحي 

يَّة، والتوقيع على اتفاقيات رمسية، تُثبت  الِفَلْسِطييِن الرمسية، من مساعيها بني املنظمات الُدَولِ 

 1للعامل مدى االلتزام الِفَلْسِطييِن ابلقانون الدَُّويل. 

 2املطلب الثاين: التأّخر يف تفعيل حمكمة اجلناايت الُدَولِّيَّة. 

ُتَِّحَدة بسبب  
حاسبة والّردع على جرائمها يف األَُمم امل

ُ
استطاعت إسرائيل َضمان غياب امل

األمريكي، رغم أهّنا ال تستطيع أن تضمن محاية قادهتا ومرتكيب جرائم احلرب    3تو وجود الفي 

اليت هلا اتريخ يف حماكمة ومعاقبة جُمرمي   الُدَولِيَّة  اجلناايت  الُدَولِيَّة وحمكمة  املنّظمات  من 

 احلرب، وأصحاب انتهاكات حقوق اإلنسان ممن تصل إليهم يُد العدالة. 

م،على أن تتوّجه حملكمة اجلناايت الُدَولِيَّة  2009َلْسِطيِنية ُمنذ عام  وهلذا حرصت القيادة الفِ 

بعد ارتكاب االحتالل جرائم يف قطاع غزة شّكلت أساساً قانونياً مُيِكن االنطالق منه لتقدمي  

، رغم أنّذلك مل يكن  4األدّلة الالزمة اليت تُثبت قيام جرائم حرب ارتكبها القادة اإلْسرَائِيِليون 

 
ياَسة اخلَارِِجيَّة ال  1 ، 2016فلسطني، رسالة ماجستري، إشراف: جوين عاصي، كلّية الدراسات العليا، جامعة النجاح الَوطَِنيَّة،    –َقانُونِيَّة للقيادة الِفَلْسِطيِنية، انبلس  موسى عبد الكرمي حممود عبد الرزاق، السِّ

 . 111 – 110صفحة 

اصاً على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة اجلماعية، ويشمل ذلك معظم االنتهاكات اخلطرية  ، ومتارس اختص1998اعُتمد النِّظَام األساسي للمحكمة اجلنائية الُدَولِيَّة بروما يف شهر يوليو عام    2

حمكمة اجلناايت الُدَولِيَّة عن غريها    سواء ارتكبت خالل نزاع مسلح دويل أو غري دويل، وأهم ما مُيّيز  1977والربوتوكوالن اإلضافيان العام    1949للقانون الدَُّويل اإلنساين اليت تغطيها إتَِّفاقيات جنيف لعام  

نائية الُدَولِيَّة ال يتضمن أي إشارة تعفي الدَُّول من الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب  من احملاكم الُدَولِيَّة األخرى، أنّه جيوز هلا اختاذ إجراءات ضد األفراد وليس ضد الدَُّول. غري أن النِّظَام األساسي للمحكمة اجل

 يل اإلنساين القائم أو القانون الدَُّويل العريف. للمزيد راجع:القانون الدُّوَ 

 . 2010تشرين األول/أكتوبر  29حمكمة اجلنائية الُدَولِيَّة، اللجنة الُدَولِيَّة للصليب األمحر، 

https://www.icrc.org/ar/document/international-criminal-court 

الذي تستخدمه إحدى الدَُّول الدائمة العضوية يف جملس  حق النقض الفيتو: هو حق إجهاض وعدم مترير أي مشروع قانون أو قرار مقرتح. ويف القانون الدَُّويل: حق النقض الفيتو هو "حق االعرتاض    3
يُث منح هذا احلق لألعضاء اخلمس الدائمة ت على أي مشروع قرار يتعلق ابملسائل املوضوعية)املُِهمة( دون املسائل اإلجرائية اليت تُعرض أمام جملس األمن دون إبداء األسباب"، حاألمن عند التصوي

( يف جملس األمن دراسة من  Vetoحق النقض )الفيتو  ،  العيساوي  تَِّحَدة. للمزيد راجع: حممد حسني كاظمالعضوية يف جملس األمن الدَُّويل، وهم: روسيا، الصني، اململكة املُتَِّحَدة، فرنسا، الوالايت املُ 
 . 237 – 236صفحة ، 11العدد ، 2010ابريل  12االثنني، العراق،  –، جملة أهل البيت عليهم السَّالم،كربالء منظور القانون الدُّويل

 . للمزيد راجع: 2015. أبريل 16أملانيا، املركز الدميقراطي الَعَريب،  –، برلني لدُّويل اإلنساين مع التطبيق على قطاع غزةمحاية املدنيني يف القانون ا هند خريي،4

https://democraticac.de/?p=12310 
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ُتَِّحَدة عام  ابمل
م،  2012ستطاع إاّل بعد نيل فلسطني صفة َدوَلة مراقب غري عضو يف األَُمم امل

ياَسة   يف خطوة اعُتربت كبرية ابجّتاه التقّدم يف ملف حماسبة االحتالل وحتقيق أهم أهداف السِّ

تمثّلة يف محاية املدنيني الِفَلْسِطيِنيني من  
ُ
 1أي عدوان إسرائيلي عليهم. اخلَارِِجيَّة الِفَلْسِطيِنية وامل

َدوَلة َطَرف، يف حني أّن َدوَلة االحتالل وألهّنا غري    2إّن فلسطني تُعترب حبسب نظام روما 

طرف  غري  َدوَلة  مُتّثل  احملكمة  يف  بقرارات  3منضّمة كعضو  ُملزمة  ليست  فهي  وابلّتايل   ،

أنّه يف حال ارتكب   الُدَولِيَّة، إذ  الدَُّويل ال يعفيها من املالحقة  القانون  احملكمة، ُرغم أّن 

ب أو جرائم ضد اإلنسانية يف أراضي َدوَلة عضو يف احملكمة،  مواطنون إسرائيليون جرائم حر 

. وهذا ما دفع إسرائيل لكسب  4مُيِكن أن يقعوا حتت طائلة السُّلطَة القضائية للمحكمة 

الوقت بتقدمي شكوى ضد حمكمة اجلناايت الُدَولِيَّة واحتجاجاً رمسّياً بسبب ما اعتربته "حبث  

الِفَلْسِطيِنيني بسبب ما جرى هلم جراء احلرب اإلْسرَائِيِلية على  قضاة احملكمة الُدَولِيَّة شكوى  

 . 5"2014غزة، يف العام 

إّن أهم ما مُيّيز النِّظَام األساسي حملكمة اجلناايت الُدَولِيَّة هو عدم االعتداد ابلصفة الرمسّية  

ملرتكيب اجلرائم الُدَولِيَّة، سواء كان رئيساً لَدوَلة أو حكومة، أو عضوا برملان، وال مُيِكن اعتبار  

 
طني، يؤّكد فيها استعداد َدوَلة فلسطني الختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ التزاماهتا وواجباهتا مبوجب القانون  كلمة لوزير اخلَارِِجيَّة الِفَلْسِطييِن رايض املالكي يف احتفال احملكمة اجلنائية الُدَولِيَّة بعضوية فلس  1

 .2صفحة  103، العدد 26، اجمللد 2015لبنان، مؤسسة الدراسات الِفَلْسِطيِنية، صيف  –، جمّلة الدراسات الِفَلْسِطيِنية، بريوت 1/4/2015الدَُّويل، الهاي 

إىل احملكمة، ، ويف إثر ذلك أتسست حمكمة اجلناايت الُدَولِيَّة، فهو النِّظَام الذي أسس احملكمة، واالنضمام إليه يُعترب شرطا أساسياً لالنضمام  2002ظام روما: دخل حّيز التنفيذ يف األول من متوز يوليو  ن  2

، 26يِنية اجملّلد  َول طرفاً يف هذا النِّظَام األساسي بعد بدء نفاذ هذا النِّظَام ابلّنسبة لتلك الدَّولة". للمزيد راجع: جملة الدراسات الِفَلْسطِ فهو حُيدد اختصاصاهتا، وينص على أنّه "إذا َأصَبَحت َدوَلة من الدُّ 

 لبنان.  -، مؤسسة الدراسات الِفَلْسِطيِنية، بريوت 2015، ربيع 102العدد 

طراف، ومتنحها صفة الشارع يف القانون الدَُّويل،  وابلتايل تستطيع هذه الدَُّول  الدَُّول األطراف: هي اليت تُعترب طرفا يف إبرام نظام روما واملعين بنظام حمكمة اجلناايت الُدَولِيَّة، مجعتها اتفاقية ُمتعددة األ  3

ا أّن جرمية أو أكثر من تلفة، وكذلك تستطيع املُشاركة يف مناقشات "مجعية الدَُّول األطراف"، وهلا احلق يف أن حُتيل إىل املُّدعي العام أيّة حالة يبدو فيهاملُشاركة يف األطر التمثيلية للمحكمة، وهيئاهتا املُخ

بغرض البت فيما إذا كان يتعني توجيه االهتام لشخص ُمعني أو أكثر ابلُتهم واجلرائم    اجلرائم الواقعة يف نطاق اختصاص احملكمة قد ارُتكبت، وابلتايل هلا احلق أن تطلب من إىل املدعي التحقيق يف احلالة

احملكمة اجلنائية الُدَولِيَّة    ط اليت تؤهلها لذلك، وهذه الدَُّول غري ُملزمة أبحكاماملنسوبة.أّما الدَُّول غري األطراف: فهي الدَُّول اليت مل تربم نظام روما، أو مل تنضم إىل احملكمة بعد مع أهّنا تستويف ُكل الشرو 

لبنان، مركز   –، بريوت  ، انضمام دَولَة فلسطني إىل احملكمة اجلنائية الُدوَِليَّة: موازين الربح واخلسارة والسبل األفضل للتعامل معهاوقراراهتا، إاّل إذا قبلت طوعا وصراحة وخطيّا. للمزيد راجع:شفيق املصري

 .3، صفحة23/10/2014، الزيتونة للدراسات واالستشارات

 https://www.aljazeera.net، موسوعة اجلزيرة، للمزيد راجع:2018 -8 – 23"اإلحالة" الِفَلْسِطيِنية.. هل تقود نتنياهو إىل "اجلنائية"،  4

 abic.sputniknews.comhttps://ar. للمزيد راجع:14.8.2018وكالة سبوتنيك الروسية، إسرائيل تشتكي "احملكمة اجلنائية الُدَولِيَّة"،  5
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واحمل املسؤولية  إاثرة  من  مانعاً  اجلرمية  ملرتكب  املمنوحة  احملكمة  احلصانة  أقّرت  بل  اكمة، 

املسؤولية اجلنائية للقادة العسكريني الذين ختضع لسلطتهم الفعلية القوات اليت مُتارس اجلرائم  

مشروعة  1الُدَولِيَّة  الغري  أفعاهلا  عن  االحتالل  لَدوَلة  الُدَولِيَّة  املسؤولية  إاثرة  فإّن  وابلتايل   .

شأنه حتميلها تبعات األضرار املادية واملعنوية. وإذا  وانتهاكاهتا لقواعد القانون الدَُّويل، من  

ما ثبتت األدّلة على مسؤولية إسرائيل، فإنّه يرتتب على ذلك التزامات أساسية ستشّكل  

فارقاً يف ُقدرة القيادة الِفَلْسِطيِنية على حتقيق مبا مُيِكن تسميُته حصار سياسي على َدوَلة  

ه لذلك حني قام احملامي الفرنسي "جيل دوفريس"،  االحتالل وقادهتا. وقد حدث شيء مشاب

جَتَمع املدين لفتح    500بتقدمي شكوى حملكمة اجلناايت الُدَولِيَّة ابسم أكثر من  
ُ
مجعية من امل

حتقيق يف جرائم جيش االحتالل يف قطاع غزّة، فقام االحتالل مبنع نشر هويّة ضباط اجليش  

سفر، خوفاً من اعتقاهلم يف اخلارج، بتهم جرائم  الذين شاركوا يف احلرب، ومنع آخرين من ال

. وهذا يُظهر مدى ختّوفات االحتالل من نتائج التحقيق يف احملاكم اجلنائية  2ُدَولِيَّة ارتكبوها 

 الُدَولِيَّة، وإمكانّية حتقيق إجنازات حُتسب للطرف الِفَلْسِطييِن.  

 املبحث الثاين: فقدان مركزية الدور العريب. 

ور العريب مبُجمله مع احملاور الدولية يف إطار املصاحل دون توّجه حنو رايدة املوقف  يتماهى الد

القضية الفلسطينية رغم   وطرح حلول جوهرية تتعلق إبشكاليات املنطقة العربّية وخصوصاً 

 مركزية الصراع فيها وأثره على اإلقليم.

ويف  وُمشتتاً،  أصبح ضعيفاً  التضامين  العريب  الدور  فإّن  النظر  ولذلك  لوحدة وجهات  تقد 

العربية ودورها   جتمع الدويل لألمة 
ُ
لقيادة عربية توجيهيه، وهو ما أثر على نظرة امل مفتقراً 

تعلق بفلسطني عموماً،  
ُ
السياسي والدبلوماسي، وانعكس بشكل مباشر على الطرح العريب امل

 والطرح الفلسطيين يف البيئة الدولية خصوصاً. 

 
 .44(، صفحة Golden Vision sarl، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، قولدن فبجن سارل )2009لبنان،  –، بريوت املسؤولية الُدوَِليَّة عن جرائم احلرب اإلْسرَاِئيِليةسامح خليل الواديّة،  1

 . 825-822، اجملّلد الثاين، صفحة 2010فلسطني، مكتبة آفاق،  –الطبعة الثانية، عدد الّرملة واللد، غزة  رب على غزّة: احملكمة اجلنائية الُدوَِليَّة،القضاء اجلنائي الدُّويل واحلعبد القادر صابر جرادة،  2
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  املُبادرات الَعَربِّية. املطلب األول: غياب أتثري

م،أبرز املبادرات اليت ظهرت  2003كانت خريطة الطريق اليت تبّنتها الرُّابعّية الدولية عام  

حميُث  1991يف الساحة الدولية بعد فشل إمتام ما مت االتفاق عليه يف اتفاق أوسلوا عام  

سقاطات ُدَولِيَّة  كانت بصياغة واضحة من إدارة الرئيس األمريكي السابق "جورج بوش" وإب

ِفَلْسِطييِن  رأي  أو حىت  دورَعَريب  أي  عن  بعيداً  املنطقية  1صرفة  نظره  له وجهة  أّن  يفرتض 

الفلسطينية، يف   اخلَارِِجيَّة  ياَسة  السِّ لبيئة  يُشّكلُ معضلة حقيقية  ما  النهائية، وهو  للحلول 

ال  الدفاع واملواجهة وحماولة  يقوم على  الذي  السياسي  النمط  تربير واإلسقاط على  تكوين 

والِفَلْسِطييِن يف   العريب  السياسي  القرار  قدرة صانع  يعين إضعاف  ما  املعروض واالختيار. 

شهد واملبادرة رغم العديد من احملاوالت العربية لطرح العديد من املبادرات واليت مل  
َ
احتواء امل

 تلقى تفاعالً ابلشكل املطلوب دوليا وإقليميا. 

م والذي دعا فيه إىل إقامة مملكة عربية  1972عام    ك األردين حسيمشروع امللأبرزها: 

فيها   يتوىل هو  الغربية من فلسطني،  األردن، والضفة  الشرقية من  الضفة  تشمل  متحدة، 

سّلحة 
ُ
.حيُث قوبل املشروع ابلرفض، بل إّن حركة فتح  2السُّلَطة التنفيذية وقيادة القوات امل

ل  مبادرة    .  ويف العام الذي يليه ظهرت 3لثورة الِفَلْسِطيِنية اعتربت آنذاك املشروع إجهاضاً 

بورقيبة  احلبيب  التونسي  اليوغساليف،    الرئيس  للتلفزيون  إعالمية  مقابلة  اليت طرحها يف 

الفرنسية "  قابلة  Le Figaroوتصريح لصحيفة لوفيجارو 
ُ
" حتدث فيها عن استعداده مل

 
1Perry Cammack, and Nathan J. Brown, Marwan Muasher, Revitalizing Palestinian Nationalism, Washington, Carnegie 

Endowment for International Peace, Publications Department 1779 Massachusetts, 2017, page 9 – 10. 

21983, The UK, Cambridge University Press;1 Edition -Palestinian Conflict 1967 -Yehuda Lukacs, Documents on The Israeli

November 30, 1984, Page 220-221 

 . 247 – 246، صفحة 2010، مصر، مكتبة مدبويل، 1983 – 1969عصام عدوان، حركة التَّْحرِير الوطين الِفَلْسِطييِن فتح  3
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ُتَِّحَدة  1اإلْسرَائِيِلي شرط وزير اخلَارِِجيَّة  
اإِلعرتَاف حبق الِفَلْسِطيِنيني، واملوافقة على قرار األَُمم امل

181. 

الغربية والَعَربِية   الدَُّول  انتقادات كثرية من بعض  الرئيس بورقيبة واجهت  أّن تصرحيات  إاّل 

 . 19732يوليو  17خصوصا األردن الذي قطع عالقاته الدُّبُلوَماسيَّة مع تونس يف 

م  1977نوفمرب    20حني ألقى خطااب يف    مبادرة الرئيس املصري أنور الساداتتال ذلك  

م،  1967، دعا فيها إىل انسحاب إسرائيل من أراضي عدوان  3يف مقّر الكنيست اإلْسرَائِيِلي 

دون    حالت4مقابل ترسيم احلدود. إاّل أّن املقاطعة العربية ملصر آنذاك من قبل اجلامعة الَعرَبِية 

م االتفاق مع اإلسرائيليني  1979توفري بيئة دولية داعمة جلهود السادات، الذي حاول عام  

على متكني حكم ذايت ملناطق غزة والضفة الغربية يف فلسطني، ودعوة األردن للطاولة بدال  

التَّْحرِير  ُمَنظََّمة  الشديد يف قمة بغداد مارس  5من  العريب على ذلك ابلرفض  الرد  ، فكان 

ياسيَّة  1979 السِّ الِعالقَات  وقطع  مصر،  من  العرب  السفراء  سحب  مت  حيث  م، 

بُلوَماسيَّة.   والدُّ

بنشر    فهد بن عبد العزيزم قام ويل العهد السعودي األمري  1981ويف شهر أغسطس عام  

انسحاب إسرائيل من مجيع األراضي الَعَربِية اليت احتّلت  6مبادرة تضمنت بنودا عديدة مشلت 

عام   مع  1967يف  السالم  مقابل  القدس،  وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  وقيام  م، 

ُتَِّحَدة تطبيق ذلك. ورغم الرتحيب العريب الكبري ابملبادرة  
إسرائيل، على أن تضمن األَُمم امل

 
 . 228، صفحة 1973، يوليو 23لبنان، مركز األحباث يف ُمَنظََّمة التَّْحرِير، العدد  –انجي علوش، الَقِضيَّة الِفَلْسِطيِنية عربيّا، جمّلة شؤون فلسطينية، بريوت  1

 . للمزيد راجع: 1973مبادرة الرئيس التونسي احلبيب بورقيبة عام  2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Borkeba/sec07.doc_cvt.htm#_ftn1 

 . 343 – 333، صفحة 75 -74فرباير، العدد  –يناير  1997لبنان، مركز األحباث يف ُمَنظََّمة التَّْحرِير،  –خطاب السادات أمام الكنيست، جملة شؤون فلسطينية، بريوت 3

 . 24، صفحة 1984ش(،  -سوراي، هيئة املوسوعة الِفَلْسِطيِنية، اجملّلد الثاين )ج   –وسوعة الِفَلْسِطيِنية، الطبعة األوىل، دمشق أنيس الصايغ(، امل –عبد اهلادي هشام، وآخرون )أمحد املرعشلي  4

 . 188-169 ، صفحة1979،مايو 90لبنان، مركز األحباث يف ُمَنظََّمة التَّْحرِير، العدد  –معاهدة السَّالم بني مصر وإسرائيل، جملة شؤون فلسطينية، بريوت 5

 https://yisraelnow.com. للمزيد راجع: 2019/يناير/31حىت اآلن، موقع إسرائيل اآلن، حبث مت نشره بتاريخ  1936أمحد بالل، مشاريع التسوية على املسار الِفَلْسِطييِن من عام  6
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، مل توافق الدول الغربية وال إسرائيل على املبادرة، ما  1ابستثناء اجلزائر وليبيا واليمن وسوراي

برئ إبريل عام  دفع  أمريكيا  له يف  أفكاراً خالل زايرة  يس وزرائها "إسحاق شامري" لعرض 

م، تتعّلق ابلسَّالم مع الِفَلْسِطيِنيني على أساس اتفاقية كامب ديفيد، حبيث تتخلى  1989

فاَوَضات، على  
ُ
الدَُّول الَعرَبِية عن سياساهتا اجّتاه إسرائيل والقائمة على املقاطعة ورفض امل

إسرائيل إبجراء انتخاابت يف الضفة الغربية وقطاع غزّة، من أجل انتخاب وفد    أن تسمح 

 .  2للتفاوض بشأن تسوية مرحلّية، واتفاق دائم

يف أيلول من نفس العام، مبادرة    حسين مبارك  على إثر ذلك قّدم الرئيس املصري السابق 

من   العشر(   10مكّونة  مبارك  )نقاط  ابسم  اشتهرت  انتخاابت    3نقاط  إجراء  منها  كان 

فلسطينية يف الضفة الغربية وغزّة الختيار من مُيثّلهم يف مباحثات تتم خالل ثالث أو مخس  

ادلة األرض ابلسَّالم،  سنوات، يتوقف فيها االستيطان اإلْسرَائِيِلي، وتقبل إسرائيل ملبدأ مب 

. وقد لقيت نقاط ُمبارك العشر اهتماما كبريا  338،  242على أساس قراري جملس األمن  

يف الوسط السياسي الِفَلْسِطييِن، إاّل أهّنا رُفضت لعدم احتوائها على ثالث نُقاط جوهرية  

َلْسِطييِن، واالعرتاف حبق  متثّلت يف اعتبار ُمَنظََّمة التَّْحرِير املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفِ 

جَتَمع الدَُّويل. 
ُ
فاَوَضات ضمن امل

ُ
 الشَّعب الِفَلْسِطييِن يف تقرير املصري، وأتطري امل

عام   مارس  هناية  على  2002يف  العربية  اجلامعة  الَعَربِّيةم صادقت  السَّالم  اليت    مبادرة 

نت إنشاء َدوَلة فلسطينية  طرحها العاهل السعودي امللك عبد هللا بن عبد العزيز، واليت تضمّ 

م وعاصمتها القدس الشرقية، ابإلضافة إىل انسحاب إسرائيل من  1967على حدود عام  

هضبة اجلوالن السورية احملتلة، مع االتفاق على حل عادل لَقِضيَّة الالجئني الِفَلْسِطيِنيني،  

ا بعد ان  (. وكان املوقف الفلسطيين داعماً هل338و  242والعمل بقراري جملس األمن )

 
ياسيَّة الِفَلْسِطيِنية املتباينة وأثرها على مشاريسامي يوسف أمحد،    1   –جملة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، غزة    (،1967  –  1993ع الدَّولة الِفَلْسِطيِنية املقرتحة يف إطار التسوية )املواقف الّسِ

 .1274, صفحة 13, جملد 2011فلسطني، جامعة األزهر، يونيو 

 . 126، صفحة 1989، 195ُمَنظََّمة التَّْحرِير، يونيو، العدد  لبنان، مركز األحباث يف –، جملة شؤون فلسطينية، بريوت احلّلِ األمريكي الوسطنبيل حيدري، 2

 .119، صفحة 1989، أكتوبر 199لبنان، مركز األحباث يف ُمَنظََّمة التَّْحرِير، العدد  –، جملة شؤون فلسطينية، بريوت ، النقاط العشر مبادرة حتريكأمحد شاهني 3
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، ابعتبارها مرجعية لتوجهات ُمَنظََّمة  2007اعتمدها الرئيس الِفَلْسِطييِن حممود عباس عام 

 .1التَّْحرِير والسُّلطَة الِفَلْسِطيِنية يف برانجمها التَّفاُوضي للسالم والتسوية مع االحتالل 

على أمل أن تلقى صدًى كبريا على املستوى الدَُّويل، ويف البيئة الدولية عموماً، إالَّ أن اجلميع  

تفاجئ بطرح الرابعية الُدَولِيَّة ما ُعرف خبريطة الطريق بعد مخس شهور فقط على اعالن  

بادرة العَ 
ُ
َربِية، وحماولة جلب  املبادرة الَعرَبِية. واليت ال مُيِكن فهمها إاّل يف إطار التغطية على امل

 االنتباه عنها، خصوصاً يف ظل رفض إسرائيلي ألي حل يتعّلق ابلالجئني!  

يف   َصَدَر  الذي  الُدَولِيَّة  الرابعية  بيان  يف  اخللل  تدارك  واشنطن  حاولت  حيُث 

م، ومل يتطّرق هنائيا للمبادرة الَعَربِية، إبصدار وزارة خارجيتها بياانً صحفّياً  17/9/2002

، اعتربت فيه أّن خارطة الطريق تقوم على مرجعّيات منها مبادرة  20032إبريل لعام    30يف  

القرار رقم   الَعَربِية، مُث تفاعل جملس األمن من خالل  تشرين    19بتاريخ    1515السَّالم 

. ليؤّكد أتييده خلريطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرابعية إلجياد حل  م2003الثاين/نوفمرب  

، حيث تبنّي الحقاُ أّن  3عتمداً على بياانت واشنطن وُمتجاهال لذكر املبادرة الَعَربِية دائم، مُ 

املشكلة تكُمن يف ملف الالجئني، بعد أن بعثت إدارة جورج بوش برسالة إىل رئيس الوزراء  

 .  4م، أّكدت فيها على أتييد رأي إسرائيل الرافض لعودة الالجئني 2004اإلْسرَائِيِلي يف عام  

 ملطلب الثاين: ضعف املبادرات الفلسطينية. ا

 
مازن"    1 "أبو  عباس  حممود  الرئيس  االقتصادي  2007خطاابت  دافوس  منتدى  الِفَلْسِطييِن  25/1/2007،  الوطين  املعلومات  مركز  راجع:    –،  للمزيد  وفا، 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5865 

العدد   14، ترمجه جمّلة الدراسات الِفَلْسِطيِنية اجمللد  2003أبريل    30، واشنطن  ْسرَاِئيِلي الِفَلْسِطييِن ترتكز على األداءخريطة الطريق إىل حل الدُّوَلتني الدائم للنزاع اإلبيان صحفي، مكتب الناطق الرمسي،    2

 .157، صفحة 2003، صيف 55

3ouncil. Resolution 1515 (2003), Adopted by the Security Council at its 4862nd meeting, on 19 November 2003, Security C

https://unispal.un.org  

لبنان، مؤسسة كارينغي للسالم الدَُّويل، برانمج الشرق األوسط، متوز/   – ، أوراق كارينغي، بريوت الُدبلوُماِسيَّة العَرَِبية اجلديدة: تعاُرض، وليس مُعارضة للسياسة األمريكيةمارينا أواتوي، وحممد حرز هللا،  4

 .8 – 7، صفحة 2008يوليو 
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م، ظهرت كتاابت إسرائيلية، وأحزاب عربيّة  2010بعد انطالق ثورات الربيع الَعَريب عام  

الزلزال الذي يضرب شعوب   الَعرَبِية، ابعتبار إن  بادرة 
ُ
امل تطالب بضرورة إعادة فتح ملف 

ذ موقف حذر من أي مطلب  املنطقة من املغرب وحىت اليمن، يفرض على إسرائيل اختا

قّوة، حبيث   نقاط  من  لديها  ما  عليها كسب  وأّن  العربية،  االنتفاضات  يستغل  فلسطيين 

. إاّل أنّه وبعد موجة من الفتور واإلحباط اليت أصابت بالد  1تتجاوز خطر الُقوى الراديكالية 

 2015مايو    29الثورات، عادت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها يف  
ُ
بادرة من  ، لرتفض امل

جديد، بعد أن اعترب نتنياهو أهّنا مل تعد متالئمة مع التطورات اليت تشهدها املنطقة وأنّه  

يدعم منها فقط فكرة حشد دعم دول عربية لدفع عملية السَّالم واألمن اإلقليمي ُقدماً،  

بادرة
ُ
 . 2وأنّه يريد من العرب تعديل امل

، حاول الرئيس الفلسطيين حممود  3ّسكة إىل اليوم ابملبادرة ورغم أّن اجلامعة الَعَربِية الزالت ُمتم 

خبصوص   الراكدة  الدولية  املياه  حتريك  شأهنا  من  جديدة  فلسطينية  مببادرة  التقّدم  عّباس 

 القضية الفلسطينية. 

 م. 2018مبادرة الرئيس الفلسطيين حممود عّباس 

هات يف إطار سياستها اخلارجّية  اخّتذت القيادة الفلسطينية يف العقد األخري العديد من التوجّ 

م مشلت ممارسة ضغوطات على اإلْسرَائِيِليني عرب ما ُعرف ابملفاوضات  2009منذ عام  

ُتَِّحَدة لنيل صفة دولة  
املوازية، بدالً من املفاوضات املباشرة، وذلك من خالل أروقة األَُمم امل

،  20115يف عام    194  تبع ذلك إطالق محلة دولية حتت اسم فلسطني   4مراقب غري عضو. 

 
 . 4/10/2012، 371، إسرائيل، معهد دراسات األمن القومي، "مباط عال"، العدد علينا أن نعيد درس مبادرة السَّالم العَرَِبية اآلنغلعاد شري، وألعاي ألون،  1

 http://www.ynetnews.comراجع:مزيد ، لل2015/ 29/5، يديعوت أحرونوت، مبادرة السَّالم العَرَِبية مل تعد متالئمة مع التطورات يف الشرق األوسطنتنياهو:  2

 https://democraticac.de/?p=32596، للمزيد راجع: 2016. يونيو 14، املركز الدميقراطي العَريب، دعوة رئيس الوزراء اإلْسرَاِئيِلي إىل تعديل مبادرة السَّالم يقابلها رفض عريب3

اد األورويب حممد يونس،  4  . 2010ديسمرب  14، احلياة اللندنية، 67يطالب ابعرتاف أمريكي واضح حبدود  س فلسطني. عبابَدولَة  االعرتافدعا إىل اجتماع عاجل للجنة الرابعية وانشد اإلحتِّ

  https://www.alwatanvoice.com، دنيا الوطن:31/12/2011، شؤون فلسطينية، 2011أبرز أحداث فلسطني عام  5

http://www.ynetnews.com/
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الغربية وقطاع غزّة الفلسطيين يف الضفة  .  1ترعاها نشاطات على املستوى الشَّعيب واملدين 

ّتحدة  
ُ
امل التصويت يف األمم  واليت تكللت ابلّنجاح يف الوصول ألهدافها املوكلة إليها بعد 

َدوَلة    138مبوافقة  م، وإقرار فلسطني كَدوَلة مراقب غري عضو  2012نوفمرب    29بتاريخ  

وامتناع    9مقابل رفض   رقم    41دول،  العضو  فلسطني  لتصبح  األَُمم    194أخرى،  يف 

ُتَِّحَدة على اإِلعرتَاف رمسيا برؤية  
ُتَِّحَدة. فيما احتوت مسودة القرار الذي أخرجته األَُمم امل

امل

 .2حل الدَُّولَتني بني الِفَلْسِطيِنيني واإلْسرَائِيِليني 

النجاح للقيادة الفلسطينية يف إعادة الثقة ولو جزئيا يف مسألة حّل الدَُّولَتني،    ساهم هذا

ياَسة اخلَارِِجيَّة الِفَلْسِطيِنية، والذي من شأنه أن مينح   ابعتباره احلّل األمثل من وجهة نظر السِّ

ا من  وأجزاء  الغربية  الضفة  تضم  دولياً،  هبا  معرتفاً  وطنية  َدوَلة  تشمل  الِفَلْسِطيِنيني  لقدس 

املسجد األقصى، وقطاع غزة. وهو ما يدفع ببعض التغيريات التدرجيية اليت تؤدي ابلنِّظَام  

السياسي الِفَلْسِطييِن للرتكيز على جهد دبلوماسي يتمكن من خالله احلصول على احلقوق  

التكتيكات اليت   لِلِفَلسِطيِنيِّني، ُرغم غياب حق تقرير املصري، وسلوك بعض  يف  األساسية 

أمل   النهائية، على  األهداف  الدَُّولَتني، مع جتّنب مسألة  إطار حّل  تعمل ضمن  جُمملها 

 .3احتمال ظهور توافق جديد يف اآلراء وإمكانيات جديدة مع اإلْسرَائِيِليني

م  2017لكن وبعد أن أعلن الرئيس األمريكي "دوانلد ترامب"، يف السادس من ديسمرب  

الشرقي والغريب هي عاصمة إلسرائيل، اخّتذت القيادة الِفَلْسِطيِنية قراراً  أن القدس بشقيها  

ُتَِّحَدة األمريكية وسيطاً غري مؤهاًل لرعاية السَّالم 
. وهو ما دفع الرئيس  4ابعتبار الوالايت امل

 
ُتَِّحَدة 194فلسطني سناء كمال،  1  . 2011أيلول  8لبنان، جريدة األخبار اللبنانية، اخلميس  –، بيوت لدعم التوجّه إىل األُمَم امل

2East Policy, November 28, 2012.  , The Washington Institute for NearPalestine at the UN: Mixed MessagesDavid Pollock, 

https://www.washingtoninstitute.org 

3, Carnegie Endowment Palestine in Flux: From Search for State to Search for TacticsDaniel Nerenberg, & Nathan J. Brown, 

for International Peace, Washington, January 19, 2016, Page 3, PDF.  

  https://arabic.rt.com. راجع:08.12.2017وكالة روسيا اليوم: عباس: الوالايت املُتَِّحَدة مل تعد مؤهلة لرعاية السَّالم،  4
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ُتَّ 
ِحَدة،  الِفَلْسِطييِن حممود عباس ابلتوجه إىل خيارات بديلة، كان من أمهها اإلجتاه حنو لألمم امل

فاَوَضات  
ُ
ُتَِّحَدة األمريكية حبيث ترعى امل

ومطالبتها ألن تكون وسيطا بديال عن الوالايت امل

إىل جانب دعم الدَُّول الَعَربِية. ويف ذلك أطلق ُمبادرة للسالم أمام جملس األمن يف شهر  

 : 1مرجعيات وهي كالتايل  6بنود أساسية تقوم على  3مشلت  2018فرباير 

األ الطرفني  ول:  البند  تشمل  واسعة  ُدَولِيَّة  مبشاركة  يتم  للسالم  دويل  مؤمتر  عقد  يتم  أن 

 املعنيني، 

الدائمني والرابعية   الفاعلة، مبا يف ذلك أعضاء جملس األمن  واألطراف اإلقليمية والُدَولِيَّة 

 الُدَولِيَّة، على غرار مؤمتر ابريس للسالم، حبيث تكون خمرجات املؤمتر: 

ُتَِّحَدة، والتوجه جمللس األمن لتحقيق  أن يتم قبول دَ  •
وَلة فلسطني عضواً كاماًل يف األَُمم امل

ُتَِّحَدة )
امل العامة لألمم  لعام  67/  19ذلك، على أن يؤخذ بعني االعتبار قرار اجلمعية   )

 م، وأتمني احلماية الُدَولِيَّة للشعب الِفَلْسِطييِن. 2012
 م. 1967ة فلسطني وَدوَلة إسرائيل على حدود عام  أن يكون هناك اعرتاف ُمتبادل بني َدولَ  •
أن يتم تشكيل آلية ُدَولِيَّة متعددة األطراف من أجل ُمساعدة الطرفني اإلْسرَائِيِلي والِفَلْسِطييِن   •

فاَوَضات حلل قضااي الوضع النهائي حسب اتفاق أوسلو واليت هي )القدس، احلدود،  
ُ
يف امل

فاَوَضات ملتزمًة  األمن، املستوطنات، الالجئني، امل
ُ
ياه، األسرى(. وذلك ألجل أن تكون امل

ابلشرعية الُدَولِيَّة، ويتم تنفيذ ما يتفق عليه فيها ضمن فرتة زمنية حمددة، مع توفري الضماانت  
 الالزمة للتنفيذ.  

فاَوَضات عن اختاالبند الثاين:  
ُ
ذ أيٍّ  أن يتوقف اجلانبني الِفَلْسِطييِن واإلْسرَائِيِلي خالل فرتة امل

من األعمال األحادية اجلانب، وعلى رأسها النشاطات االستيطانية، وكذلك جتميد القرار  
التزاما   للقدس؛  األمريكية  السفارة  نقل  ووقف  إلسرائيل،  عاصمة  ابلقدس  يعرتف  الذي 

(، وكذلك عدم انضمام  478، 476بقرارات جملس األمن ذات الصلة وخباصة القرارات )
 مات اليت التزمت هبا سابقاً. َدوَلة فلسطني للمنظ

 
 ain.com/article/abbas-https://al-راجع:. للمزيد  2018/2/20اإلمارات، العني اإلخبارية، الثالاثء    – ، أبو ظيب  نقاط  3عباس مبجلس األمن: مبادرة للسالم من  داوود عبد الرؤوف،    1

peace-plan-un 
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أن يتم تطبيق مبادرة السَّالم الَعَربِية كما اعُتمدت من اجلامعة الَعَربِية، حبيث  البند الثالث: 

يتم عقد اتفاق إقليمي يتناسب مع املبادرة عند التوصل التفاق سالم هنائي بني الِفَلْسِطيِنيني  

 واإلْسرَائِيِليني. 

 ت قادمة، تكون على األسس املرجعية التالية: مع مالحظة أّن أيّة مفاوضا 

• أن يتم االلتزام ابلقانون الدَُّويل، وقرارات الشرعية الُدَولِيَّة ذات الصلة، واليت فيها قرارات  
 ، وكذلك مبادرة السَّالم الَعَربِية. 2334وصوال للقرار  338، 242جملس األمن 

الدَُّولَتني، َدوَلة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وَدوَلة إسرائيلية  • أن تقوم على مبدأ حل  
 م.1967على حدود الرابع من حزيران عام  

• أن يكون هناك مكان لقبول تبادل طفيف وحمدود لألرض بني الطرفني ابلقيمة واملثل  
 ومبوافقتهما معاً. 

ومكاانً مفتوحاً أمام األداين السماوية  • أن تكون القدس الشرقية عاصمة لَدوَلة فلسطني، 
 الثالث. 

 • أن يتواجد طرف اثلث ليضمن أمن الدَُّولَتني دون املساس بسيادة واستقالل أي منهما. 

،  194• أن يتم حّل عادل ومتفق عليه لَقِضيَّة الالجئني الِفَلْسِطيِنيني على أساس القرار  
 ووفقا ملبادرة السَّالم الَعَربِية. 

جاءت آمال    لقد  وجود  ابجّتاه  تدفع  حديثة  مؤّشرات  ظل  الفلسطيين يف  الرئيس  مبادرة 

لتجاوز بعض العوائق الُدَولِيَّة واخرتاقها، وإن كان يتطّلب األمر حرفية عالية ومهّمة سياسّية  

خارجّية مدروسة بعناية وبقّوة، حبيث تتيح للمؤسسات الرمسّية الِفَلْسِطيِنية، حتقيق أهداف  

ياَسة   اخلَارِِجيَّة ومتطلّباهتا.  السِّ

الُعليا وذلك   تنطلق هذه املؤّشرات من خالل تراجع فكرة دور اهليمنة األمريكية والقيادة 

بصعود قيادة شعبوية مثل "دوانلد ترامب"، والذي شهد عصره إخفاقات ُكربى للسياسة  

، يف ظل عقلية تبحث عن  اخلَارِِجيَّة األمريكية، وغياب اإلسرتَاتِيِجيَّة األخالقية األمريكية 

جَتَمع الدَُّويل االقتصادية اهليمنة 
ُ
 . 1، وهو ما أزعج كثريا الوسط احمليط، ودول عديدة يف امل

 
ياسَة اخلَارِِجيَّة األمريكية يف ظل إدارة ترامبمجال خالد الفاضي،  1 ياسيَّة والقانون، برلني  الّسِ  . 92 89، صفحة 2018-مارس7، 2اجمللد  7أملانيا، املركز الدميقراطي الَعَريب، العدد  –، جمّلة العلوم السِّ
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والَعْسَكرِيَّة    واالقتصادية أيضاً دخول ما مُيِكن وصفه ابلتشكيل اجلديد يف االتفاقيات التجارية  

مهمة   اتفاقّيات  من  ترامب  انسحاب  بعد  خصوصاً  واالتفاق  القائمة،  املناخ  كاتفاقيات 

م، واألزمة التجارية الصينية  1987النووي اإليراين، ومعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا عام  

األمريكية. وهو ما يدفع ابجّتاه ظهور تكّتالت دولية خُمتلفة وُقوى متنافسة جديدة، برزت  

ّهل اخلروج من دائرة التأثري  ، واليت تس2015اليوم يف األزمة الروسية األوكرانية منذ أغسطس  

 األمريكي، واملساندة اليت تقّدمها إلسرائيل يف ظل ضعف مواقفها الُدَولِيَّة. 

إّن الغياب التدرجيي للتحالف االسرتاتيجي األورويب األمريكي، بعد ظهور مالمح سياسات  

ع صعود اليمني  أمريكية اقتصادية وعسكرية انعزالّية حتمل فكرة "أمريكيا أواًل"، ابلّتوازي م

املتطّرف، والذي أعاد املشاكل األوروبية الدَّاِخليَّة للواجهة وأاثر اخلوف من اهنيار حتالفاهتا،  

 أعطى ابدرة إلمكانية البدء بقواعد جديدة تُدار هبا منظومة الِعالقَات الُدَولِيَّة.  

واجلّدية   التأثري  لوسائل  تفتقد  الفلسطينية  بادرة 
ُ
امل الزالت  ذلك  على  ومع  سواء  الواعدة 

املستوى احملّلي أو اإلقليمي، وهو ما يعين أنّه ال مُيِكن حتقيق أي تقّدم ملموس دبلوماسي  

قد يتطلب   مباشر. وإن كان التوجه إىل بدائل وخيارات خُمتلفة عّما مّت االعتماد عليه سابقاً 

األطراف والفصائل  وقتاً طوياًل نسبًيا للوصول، وضماانت داخلية تشمل توافقا اتّماً بني  

الفلسطينية. فالتكاتف الداخلي هو األقوى على مواجهة العراقيل القائمة داخلًيا وخارجًيا،  

 والذي مُيكن رؤية نتائجه قريبا جدا.  1خصوصاً يف ظل عدم االستقرار اإلقليمي والدَُّويل، 

 

 

 

 

 
ُتَِّحَدة ما بعد حصول فلسطني على عضوية الدَّولة املراقباثئر رابح، وعدد من الباحثني  1 ياسَة اخلَارِِجيَّة الِفَلْسِطيِنية يف األُمَم امل فلسطني، املركز    –، السياسات العامة والتفكري اإلسرتاتيجي، البرية  ، الّسِ

 . 8- 6، صفحة 2016يِجيَّة )مسارات(، تشرين الثاين/نوفمرب الِفَلْسِطييِن ألحباث السياسات والّدراسات اإلسرتَاتِ 
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 اخلامتة: 

األصعدة، ومع ذلك مل تستطع  تشّعبت العالقات الفلسطينية الرمسية وتنوّعت على مجيع  
القيادة الفلسطينية استثمارها يف بناء سياسة خارجية حقيقية حتقق املطالب الفلسطينية اليت  
تدفع إبهناء االحتالل اإلسرائيلي على األقل ضمن حدود الدولة الفلسطينية املعرتف هبا من  

احلل النهائي بني  ، وخلق حلول عملية بشأن قضااي  1967قبل األمم املتحدة على حدود  
الفلسطينيني ودولة االحتالل، وهذا يرجع لوجود حمددات عامة تُعاين منها بيئة السياسة  
اخلارجية وهي البيئة الدولية متثلت يف غياب السياسة الردعية والعقابية نتيجة تغلغل اللويب  

إىل حمددات    الصهيوين وعدم تفعيل مؤسسات احلماية الدولية  كاحملكمة اجلنائية، ابإلضافة
املبادرة لصاحل مشاريع   الفلسطينية، غّيبت عقلية  اإلقليمية والداخلية  تتعلق ابلبيئة  خاصة 
الدول الغربية املتواطئة مع االحتالل، وأفقدت القرار الفلسطيين قدرته على حتقيق الزخم يف  
السياسي   الطرف  لرؤية  العام  الضعف  بسبب  أو  االنقسام،  بسبب  داخليا  خواءه  ظل 

 فلسطيين. ال
إّن حتقيق سياسة خارجية واعدة يتطلب ابحلّد األدىن اللعب على التناقضات الدولية املوجودة  
لتكون داعماً   الداخلية  الفلسطينية  الفلسطينية اخلالصة، وحتصني اجلبهة  حبثاً عن املصاحل 

ريب  للقرارات السياسية، وكسب أكرب قدر ممكن من توازانت اإلقليم لضمان حدود الدعم الع
واإلسالمي، إذ أّن االحتالل حياول جاهدا الدفع ابلتطبيع وعقد التعاونيات االسرتاتيجية  
واألمنية واالقتصادية مع حميطه وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيين. ولذلك  
القيادة الفلسطينية مطالبة إبعادة النظر يف خطوط أولوايهتا وانتهاج أسلوب أكثر صرامة مع  

اعلة يف املسألة الفلسطينية، وعدم االنكفاء على اخلروج من عباءة الدور األمريكي  الدول الف
تاحة بعد حتقيق إجنازات داخلية جتدد للشرعية  

ُ
واالنطالق حلشد كل اإلمكانيات الدولية امل

الفلسطينية بنيتها، وتوائم طبيعة التنوع السياسي والفكري الذي يتبناه الفلسطينيون يف قطاع  
 فة الغربية وخميمات اللجوء يف األراضي العربية والغربية. غزة والض 

 وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة وتوصياهتا 
 النتائج: 

إّن بيئة عمل السياسة اخلارجية الفلسطينية تواجه دولة احتالل مدعومة يف البيئة الدولية    -1

بدرجة متكّنها من عدم االلتزام بقرارات األمم املتحدة؛ يف املقابل هناك التزام فلسطيين صرف  

 بتطبيق القرارات الدولية. 
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اجلنااي  -2 التوّجه حملكمة  الفلسطينية يف  الرمسية  اجلهات  دولة  أتّخر  لتمكن  أدى  الدولّية  ت 

األراضي   رتكبة يف 
ُ
امل اجلرائم  على  والردع  احملاسبة  غياب  من ضمان  اإلسرائيلي  االحتالل 

 الفلسطينية واليت ختالف كافة القوانني اإلنسانية والدولية. 

التجانس اإلقليمي يف املصاحل واألهداف هو أحد اهم ما مُيّيز قوة السياسة اخلارجية الي   -3

ع ذلك فقدت السياسة اخلارجية الفلسطينية الكثري من جتانس أهدافها مع حميطها  دولة، وم

العربية ذاهتا   الدولتني فاعلة نتيجة الختالف الرؤى  العربية حلل  العريب، ومل تعد املبادرات 

للمسألة الفلسطينية، وكثرة التحدايت اليت اضعفت أتثري هذه الدول يف البيئة الدولية لصاحل  

 وشرق آسيوية. دول غربية 

 التوصيات: 

التغيريات    -1 من  لالستفادة  الفلسطينية  اخلارجية  السياسة  عمل  منهجية  تغيري  ضرورة 
احلاصلة يف موازين القوى يف البيئة الدولية، وعدم االرهتان لقوة الدبلوماسية اإلسرائيلية، إذ  

وميُ  الُقوى،  موازين  بتغري  تتغري  مؤقتة  حالة  هو  الدويل  العقاب  غياب  النزاع  أّن  حلالة  كن 
الروسي األوكراين أن ترتك أثر لصاحل القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة من خالل كسب  

 الصني.  – مواقف غري مسبوقة لدول ُعظمى روسيا  
حمكمة اجلناايت الدولية هي خيار اسرتاتيجي حملاسبة جمرمي االحتالل، وهذا يتطلب    -2

ريي حلالة االنقسام، من أجل توحيد اجلهود جلمع كافة  تكاتفاً داخليا فلسطينياً وإهناء مص 
 األدلة اليت تُدين كل أعمال العنف واالستيطان والتهجري القسري ضد الفلسطينيني. 

الفلسطينية ومطالب    -3 القضية  الدفاع عن  العريب واإلسالمي يف  للدور  إعادة االعتبار 
ية الفلسطينية لتكون مبثابة تعبرياً  الفلسطينيني، من خالل إعادة رسم أهداف السياسة اخلارج

الفلسطينية، و  للمقاومة  ناصرة 
ُ
امل العربية  التوجهات  الداعم عن  العريب  العام  تطلعات الرأي 

 لنيل الشعب الفلسطيين كامل حقوقه. 
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 امللخص :
تسعى الدراسة إىل التعرف على كيفية إدارة املخاطر فيما يتعلق إبدارة احلشود البشرية مع التطبيق 
على مشعر مىن، واخلروج من أزمات احلشود يف مىن أبقل اخلسائر املمكنة وافرتضت الدراسة أن 

احلج  هناك أسباب جمموعة من العوامل تقف خلف حوادث التدافع يف مشعر مىن أثناء أداء فريضة
تتعلق ابلسلوك والتصميم والتخطيط والقدرة االستيعابية جبانب األسباب التنظيمية وتوصلت 

وجود تكرار حلدوث أزمة تدافع احلجاج يف مشعر مىن، وأن الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها 
االستعداد مرتفعة جدًا لدى اململكة خربة كبرية يف التعامل مع تلك األزمات حيث كانت درجة 

من حيث االسعاف والطوارئ واملستشفيات واتضح ذلك يف سرعة التعامل مع املصابني وسرعة 
االنتقال إىل احلادث والتعامل مع املوقف، وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أمهها ضرورة 

وجيب أن يكون  استخدام التكنولوجيا ابحلج كأجهزة االستشعار عن بعد وأجهزة قياس احلشود،
العمل على توعية احلجاج قبل قدومهم من بالدهم وعدم هناك نظام أكثر تطوراً لإلنذار املبكر و

الفصل بني األحداث االقليمية والدولية والتخطيط ملوسم احلج واالعتماد على عملية ضبط احلشود 
 .يف أعداد احلجاج حبيث ميكن التحكم

 .االستشعار عن بعد -أزمة تدافع احلجاج –اإلنذار املبكر  -إدارة احلشود: الكلمات املفتاحية
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Abstract: 
The study seeks to identify how to manage risks in relation to the 
management of human crowds with the application to the Mina 
area, and to get out of the crowd crises in Mina with the least 
possible losses. The study assumed that there are reasons for a 
group of factors behind the stampede incidents in Mina during 
the performance of the pilgrimage, related to behavior, design, 
planning and carrying capacity, in addition to organizational 
reasons. Dealing with those crises where the degree of 
preparedness was very high in terms of ambulance, emergency 
and hospitals, and this was evident in the speed of dealing with 
the injured and the speed of moving to the accident and dealing 
with the situation, The study presented a set of 
recommendations, the most important of which is the need to use 
technology in Hajj such as remote sensing and crowd 
measurement devices, and there must be a more advanced system 
for early warning and work on educating pilgrims before their 
arrival from their countries and not separating between regional 
and international events and planning for the Hajj season and 
relying on the process of crowd control so that it can Controlling 
the number of pilgrims. 
Key words: Crowd management - Early warning - Pilgrims 
stampede crisis - Remote sensing 
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 مقدمة:                       
أمر هللا سيدان   فقد  العتيق،  البيت  قواعد  السالم  عليهما  وامساعيل  إبراهيم  أن وضع  منذ 
إبراهيم عليه السالم أبن ينادي يف الناس ابحلج " َوأَذِّن يف النَّاِس اِبحلَْجِّ أَيْتُوَك رَِجااًل َوَعَلٰى  

 يتوقف توافد املسلمون على تلك  ومنذ ذلك احلني مل 1ُكلِّ َضاِمٍر أَيِْتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق" 
  البقعة املباركة حىت اآلن.

مفاهيمه   له  بذاته،  مستقل  نشأ  حديثاً  علماً  البشرية  التجمعات  أو  احلشود  إدارة  وتعترب 
العلم خاصة مع زايدة   العديد من الدول هبذا  وأطروحاته وأساليبه، اخلاصة، وقد اهتمت 

اليت سهلت من انتقال الناس حلضور املناسبات   حركة البشر مع تطور وسائل النقل احلديثة 
أضحت   واليت  السياحية  أو  الدينية  أو  الرايضية  الفعاليات  أو  الدولية  املختلفة كاملعارض 

 .تستطب اآلالف بل وأحياانً املاليني من البشر يف فرتات حمددة وأماكن بعينها

العام ألداء العمرة إال أن  وعلى الرغم من توافد املسلمون على األماكن املقدسة على مدار  
تطور وسائل   ذلك يزداد بشكل ملحوظ يف موسم احلج، ولقد ازداد توافد تلك احلشود مع

النقل وتطور التكنولوجيا، فمع زايدة خطوط الطريان سهل الوصول إىل األراضي املقدسة،  
التحتية    وأدى ذلك إىل تزايد احلشود عام بعد عام، وهو ما مثل تزايد الضغوط على البنية 

لألماكن املقدسة كزايدة استهالك املياه واألغذية واحلاجة لوجود مرافق ومستشفيات وأماكن  
 للمبيت وشبكات للصرف الصحي، ونقاط أمنية، ووسائل التخلص من املخلفات وغريها.

ميكن القول أن وجود تلك احلشود حيتاج إىل علم ودراية متكاملة يف إدارهتا حىت ميكن  و 
وتوفري متطلباهتا احلياتية واملعيشية واألمنية، ورغم كل الرتتيبات واإلجراءات إال أن    استيعاهبا

وقوع احلوادث ليس مستبعد، وميكن اإلشارة إىل أن ازدحام احلجاج وتدافعهم يف أماكن  
املشاعر أدى إىل كثري من اخلسائر البشرية يف العديد من مواسم احلج على مدار التاريخ،  

شخص بسبب الزحام يف جوف الكعبة، ويف    34ه تويف حوايل  581سم  فقدميا ويف مو 
شخص مصرعهم عند ابب العمرة حلظة خروجهم    80:  75ه لقى ما بني  677موسم  

عام   ففي  حديثاً  أما  ضيق،  زقاق  مدخل  عند  مجل  اعرتضهم  حيث  احلرام  املسجد  من 
 2006ويف عام   حاج،   200م حصل تدافع على جسر اجلمرات أدى إىل وفاة  2004

 2. 289حاج ابإلضافة إىل إصابة  345م أدى التدافع على جسر اجلمرات إىل مصرع 

 

 .27سورة احلج، اآلية 1

، ص ص 2013، يونيه 57، العدد 29لوم األمنية، اجمللد حيي بن علي دماس الغامدي، دور جهاز الدفاع املدين يف مواجهة الكوارث مبوسم احلج، اجمللة العربية للدراسات األمنية، جامعة انيف للع2 
58-59 . 
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هي األكرب من حيث اخلسائر البشرية    1990وكانت حادثة تدافع احلجاج يف مىن عام  
حاج سحقاً حتت األقدام بعد وقوع تدافع كبري بني احلجاج    1426حيث قتل أكثر من  
بني مكة املكرمة ومىن وقد تبني أن السبب الرئيس    مرت يربط  500يف نفق طوله حوايل  

الذي أدى إىل وفاة هؤالء احلجاج هو سقوط أحدهم أثناء انتقاله عرب النفق مما أحدث  
إرابكاً وعرقلة حلركة احلجاج فتسبب ذلك يف تدافعهم العشوائي ومقتل هذا العدد الكبري  

 1من احلجاج. 

احلشود البشرية يف موسم احلج: دراسة حالة ملشعر مىن،  ويتناول هذا البحث تقييم إدارة  
حيث ستحاول الدراسة حتديد األخطار احملتمل أن يتعرض هلا جمال التطبيق املختار وهو يف  
حالتنا )مشعر مىن( واليت ميكن أن تتسبب يف حدوث إصاابت، ووفيات، وخسائر مادية،  

 وتقدمي جمموعة من التوصيات بشأن ذلك. 

 سة: مشكلة الدرا
سبق وأن وقعت حوادث يف أماكن املشاعر املقدسة يف فرتة موسم احلج خصوصا أثناء رمي  
اجلمرات، وترتاوح تلك احلوادث بني الشديدة والبسيطة، مما يستدعي تصنيف الوضع أبنه  

 2015حالة طوارئ يف كثري من األحيان، وتعترب حادثة تدافع احلجاج يف مشعر مىن عام 
وذلك ابلنظر إىل عدد الضحااي، ولذلك كان   افع أثناء مواسم احلج،من أهم حوادث التد

والتفكري يف كيفية منع حدوثها جمدداً، وتاليف اخلسائر   من املهم جداً دراسة تلك األزمة 
العمل على سرعة احتوائها إذا وقعت لتكون نتائجها يف أقل مستوى ممكن   النامجة عنها، أو

 من اخلسائر. 

، وابلتايل هناك حاجه  ة من ضعف مكوانت جمال التطبيق هلذه األزمةوتظهر مشكلة الدراس 
تحديد األولوايت لدرء خماطرها وختفيف آاثرها ابإلضافة إىل ضرورة معرفة أنسب الطرق  ل

التساؤالت   واإلجراءات لدرء األخطار لتخفيف آاثرها وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف 
 التالية: 

 ظروفها ومالبساهتا؟ كيف نشأة تلك األزمة؟ وما  -
 ما املخاطر النامجة عن هذه األزمة؟    -
 هل توافرت يف هذه احلادثة عناصر األزمة؟  -

 

العربية السعودية: دراسة استطالعية لآلراء عينة من العاملني بوزارة  عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل سعود، إدارة احلشود والتجمعات البشرية ودورها التنظيمي يف مواسم احلج والعمرة يف اململكة 1
ص  2016مايو  25-24هـ، 1437شعبان  18-17ة والزايرة، معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة، جامعة أم القرى، احلج والعمرة، امللتقى العلمي السادس عشر ألحباث احلج والعمر 

83 . 
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 ما هي نقاط الضعف ونقاط القوة يف إدارة تلك األزمة؟  -
 كيف أدارت السلطات السعودية تلك األزمة؟  -

 أمهية الدراسة                      
وهو أداء فريضة احلج يف اإلسالم، واليت تتم ابنتظام  تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية احلدث  

مليار مسلم   أكثر من  أنظار  املسلمني كما جتذب  فيها ماليني  كل عام هجري ويشارك 
املناسبة يف املشاعر املقدسة إحدى   أثناء تلك  العامل، ومتثل إدارة احلشود وتنظيمها  حول 

صوصاً مع تكرار احلوادث واألزمات  التحدايت الكبرية اليت تواجهها احلكومة السعودية، خ 
 اليت واجهتها على مدار املواسم املتعاقبة.    

إقليمية مضطربة يف ظل   تشهد ظروف  تتناول فرتة  أهنا  الدراسة يف  تلك  أمهية  كما أتيت 
ابحلرمني   تتعلق  أزمة  أو  حادثة  أي  استغالل  السياسية  واجلهات  الدول  بعض  حماوالت 

وسقوط آلة رافعة يف احلرم املكي يف    2015فع يف مىن عام  مثل حادثيت التدا  - الشريفني  
للحديث عن تدويل احلج والتشكيك يف قدرات اململكة يف تنظيم املناسك يف    -نفس العام

 حماولة منها لتحقيق أهداف سياسية واضحة. 
 أهداف الدراسة 

تتبلور تلك األهداف  هناك جمموعة من األهداف نسعى إىل حتقيقها من خالل هذه الدراسة  
يف كيفية إدارة املخاطر والعمل على إجناح خطط الطواري فيما يتعلق إبدارة احلشود البشرية  

 مع التطبيق على مشعر مىن، وميكن تناول أمهها فيما يلي: 
 العمل على خلق بيئة حج آمنة   -
 اخلروج من أزمات احلشود يف مىن أبقل اخلسائر املمكنة.  -
سليمة واخلروج ابلنتائج اإلجيابية من خالل العمل على إجياد الوسائل  إدارة احلشود إدارة   -

 البديلة هلم ابإلضافة إىل بناء املنشآت اليت تسع لألعداد اهلائلة والضخمة. 
 هتيئة املكان وتوفر السالمة )املداخل واملخارج وخمارج الطوارئ والساحات ومناطق االنتظار(  -

 فروض الدراسة 
تفرتض الدراسة أن هناك أسباب جمموعة من العوامل تقف خلف حوادث التدافع يف مشعر  
مىن أثناء أداء فريضة احلج تتعلق ابلسلوك والتصميم والتخطيط والقدرة االستيعابية جبانب  

 األسباب التنظيمية.  
 منهجية الدراسة 

األسباب ملعرفة  وذلك  التفسريية  احلالة  دراسة  منهج  الدراسة  احلادث    تتبع  وراء  احلقيقية 
وحتديد أهم العوامل املؤثرة يف تفاقهما مع الرتكيز على مصداقية البياانت واألرقام واحلصول  
عليها من مصادرها الرمسية ابإلضافة إىل عمل مسح ألهم االقرتاحات أو اإلجراءات اليت مت  

 تنفيذها وذلك لتقدمي أنسب التوصيات يف هذا اجملال. 
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 انت أدوات مجع البيا
يتعلق   فيما  الدراسات واالجتهادات  الدقيقة ألهم  العلمية  املالحظة  على  الدراسة  تعتمد 
إبدارة احلشود البشرية يف موسم احلج وتراعي الدراسة مجع البياانت من مصادرها الرمسية مع  
تدعيم ذلك أبرقام وإحصائيات عن حجم اخلسائر، سواء بياانت ومنشورات وزارة احلج أو  

وسياقها    التصرحيات  للقضية  الشامل  الفهم  إىل  للوصول  احلكوميني  للمسئولني  الرمسية 
 واستكشاف احلالة من زواايها املختلفة.  

 حدود الدراسة 
تركزت الدراسة حول جزء من أجزاء أداء مناسك فريضة احلج وهو منطقة    احلدود املكانية:

 رمي اجلمرات مبشعر مىن. 
تتناول الدراسة فرتة رمي اجلمرات مبشعر مىن ويبدأ ذلك ابلتحديد مع    احلدود الزمانية:

صباح يوم العاشر من ذي احلجة وابلتحديد أثناء رمي مجرة العقبة الكربى صباح يوم عيد  
 م.  2015هـ املوافق  1436األضحى العاشر من ذي احلجة عام 

 أوالً: اإلطار النظري للدراسة 
من املفاهيم األساسية واليت تشمل مفهوم إدارة املخاطر  تقوم هذه الدراسة على جمموعة  

 وإدارة احلشود ومشعر مىن وميكن تناوهلا فيما يلي: 
 إدارة املخاطر  

تعرف إدارة املخاطر أبهنا عدد من الوسائل واألساليب العلمية اليت يستعني هبا متخذ القرار  
املنظمة وذلك هب ببيئة  احمليطة  التهديدات واملخاطر  املخاطر  ملواجهة  لتلك  التصدي  دف 

 .1ومنع اخلسائر املتوقعة أو احلد منها 
تؤثر على   قد  اليت  الظروف  استباقية هدفها حتديد  أهنا وظيفة  املخاطر على  إدارة  تعرف 

 .2أنشطة املنظمة أو املشروع وتتطلب التخطيط ملعاجلتها قبل حدوثها 
العلميات واألنشطة واملهام واألساليب  هي عبارة عن الضوابط الوقائية املتمثلة يف جمموعة من  

اليت تستخدم للحد من املخاطر وهي ال يقصد هبا جمرد التعامل مع احلادثة وقت حدوثها  
وإمنا تعين أيضاً التدخل املبكر والتخطيط املسبق للحد من أاثرها ومنع حدوثها إن أمكن  

 .3أو التدخل لتقليل األضرار الناجتة عنها 

 التعريفات السابقة ميكن تعريف إدارة املخاطر إجرائيا من خالل احملددات التالية: ومن 

 
كتوراة، األردن: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، كلية لة د بن محود بن حممد احلسين، أثر التفكري االسرتاتيجي يف إدارة املخاطر: الدور املعدل للدعم املنظمي يف شركات املقاوالت العمانية، رسا  عبد هللا1

 . 75، ص 2022الدراسات العليا، 

 2 Patel Nehal, Practical project management for engineers, New York, Artech house, 2019, p, 85 

 3   Chapelle, Ariane, Operational risk management: Best practices in the financial services industry, John Wiley & Sons Ltd, 2019, 
p, xxiii 
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 جمموعة من الوسائل واألساليب العلمية اليت يستعني هبا متخذ القرار.  -
تشمل تدابري استباقية كالتخطيط املسبق وحتديد الظروف اليت قد تسبب احلادثة ومن      -

 مث منع حدوثها. 
 ية تتضمن اكتشاف احلادثة يف بدايتها والتدخل املبكر ملعاجلتها.  متتلك ضوابط وقائ -
 التدخل للتعامل مع احلادثة وقت حصوهلا وتقليل األضرار الناجتة عنها.  -
 تقييم احلادثة من كافة جوانبها لتاليف حدوثها مستقباًل.  -

 إدارة احلشود:
هدف معني ويف مكان معني  عرف احلشد على أنه جتمع كبري للناس يف موقف معني حنو  ي

 . 1ختتفي فيه صور االفراد وينتج عنه سلوك خمتلف عن السلوك العادي لألفراد 
كما يعرف أيضاً أبنه عبارة عن جتمع عدد كبري من الناس يف مكان حمدد لفرتة زمنية حمددة  

اجتماعية حمددة،  ألداء مهمة حمددة او لديهم اهتام يف قضية حمددة، ويشرتكون يف هوية  
 .2حيث يشرتك هؤالء الناس ابألهداف والسلوكيات 

 ومن التعريفات السابقة ميكن تعريف احلشود إجرائيا من خالل احملددات التالية: 
 جتمع عدد كبري من األشخاص   -
 توافر عنصر الكثافة حيث يتواجد أعضاء احلشد يف مكان واحد -
 ة حمددة لتنفيذ مهام واهداف مشرتكة توافر عنصر الزمن أي تواجدهم يف حلظة واحد -
واملصاحل وأن   - االجتماعية واألهداف  اهلوية  تشاركهم يف  تعين  اجلماعية واليت  الروح  وجود 

 يتصرفوا بطريقة موحدة ومتماسكة.   
اجلدة والرتابط أي ينبغي على أعضاء احلشد أن يكونوا قادرين على العمل حنو متماسك   -

 اليت جاءوا منها أو الظروف اليت يعيشها كل منهم.  اجتماعي حىت وان اختلفت اجلهات
 أنواع احلشود 

تتعدد أنواع احلشود ويرجع هذا التعدد إىل االختالف يف ماهية احلشد وطبيعته واخلصائص  
 3اليت متيزه وسلوكيات األفراد املكونني له وفيما يلي أهم أنواع تلك احلشود: 

وهي حشود تتجمع يف مكان ما ملتابعة أو مراقبة حدث او اكتشاف    حشود املشاهدة: .  1
 معني.  

وهي حشود تنشأ من خالل قائد او زعيم يذعن له األفراد    حلشود املنظمة أو املوجهة:اى.2
 ويستجيبون لدعوته لبدء تظاهره أو مسرية أو اعتصام. 

 

 .7، ص 2019، ديسمرب 56، العد Cybrarians Journalجربيل حس العريشي، وساره محد القحطاين، دور إنرتنت األشياء يف اإلدارة الذكية حلشود احلجيج، 1 

 .79-78سابق، ص عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل سعود، مرجع 2 

 .82-81 مرجع سابق، ص صعبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل سعود، 3 
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تبدأ حركتها يف التباطؤ  وهي حشود تتجمع بكثافة كبرية و   احلشود الكثيفة او املزدمحة: .  3
تدرجيياً كلما ازدادت الكثافة مما يتسبب يف االزدحام املفرط وينشا معها التدافع الذي قد  

 يصل إىل حدوث إصاابت وحاالت اختناق. 
وهي حشود تتكون من أفراد لديها نزعة للمهامجة حيث تقوم أبعمال    احلشود العنيفة:   .4

 أو حقوق األخرين وتتسبب يف إاثرة الذعر وهتدد األمن.إرهابية وختريب دون مراعاة للقانون  
اهلاربة:  .5 يهدد    احلشود  موقف  أو  تتجمع يف ظل وجود خطر حقيقي  وهي حشود 

سالمتها أو حياهتا فتندفع يف حماولة للهرب وينتج عن ذلك حالة من اهللع والتدافع بني  
 األفراد.  

هي احلشود اليت يتجمع فيها الناس ألداء شعائر أو طقوس دينية،    احلشود الدينية:   .6
 كاحلج يف العديد من الدايانت، أو حضور مناسبة أو إحياء ذكرى دينية.  

هي حشود يتجمع فيها الناس للتعبري عن الرأي يف قضية أو مسألة    احلشود السياسية:   .7
والقادة السياسيني أو االنتصارات  سياسية كاحلشود أثناء االنتخاابت أو استقبال الزعماء  

 العسكرية وغريها.  
أما إدارة احلشود فتعترب متابعتها من أدق وأصعب علوم اإلدارة فهي مبثابة عملية متكاملة  
تتطلب تضافر عشرات اجلهات اإلدارية املختلفة من صحة وأمن وطرق وخدمات خمتلفة  

كما أهنا عملية متعلقة ابلتخطيط والتنظيم    ومتنوعة تتبع العديد من اجلهات اإلدارية املختلفة،
والقيادة والرقابة لكل من املوارد البشرية واملادية واملعلوماتية يف بيئة تنظيمية معينة ألن إدارة  
احلشود تويل اهتماماً بسيكولوجية فن إدارة احلشود واإلجراءات الوقائية والتوعوية وكذلك  

ثقافات خمتلفة وبيئا التعامل مع  ت عدة وسلوكيات وأمزجة خمتلفة ومتنوعة واحلج  كيفية 
 1والعمرة مها الشعرياتن الدينيتان اللتني يتطلع ألدائهما مئات املاليني من البشر. 

كما تعرب إدارة احلشود عن األساليب املستخدمة إلدارة التجمعات البشرية العامة واملشروعة  
الوضع القانوين للحدث، ميكن أن يتم  قبل وأثناء وبعد احلدث وذلك بغرض احلفاظ على  

أو   احلدث  تنظيم  على  والقائمني  املختصة  اجلهات  بني  التنسيق  من خالل  ذلك  حتقيق 
املناسبة مع ضرورة األخذ يف االعتبار رصد أعداد احلشود واالستفادة من التجارب املاضية  

 2يف تطوير عملية إدارة احلشود. 

 مشعر مىن   

بي املقدسة  املشاعر  وعرفات  متثل  ومزدلفة  مىن  مشعر  احلج حيث حتتضن  القصيد يف  ت 
العديد من نسك احلج، وتقع تلك املشاعر يف اجلهة الشمالية الشرقية ملكة املكرمة ويقصدها  
احلجاج ملدة تصل إىل ستة أايم متارس خالهلا العديد من النسك أييت يف مقدمتها قضاء  

 

صادية واإلدارية والقانونية، جملة العلوم االقت  -عربية للعلوم ونشر األحباثدنيا بنت عبدالعزيز عياد، دور الغدارة اإللكرتونية يف حتسني إدارة احلشود من وجهة نظر العاملني يف منظومة احلج والعمرة، اجمللة ال  1 
 117ص ، 2022، فرباير 6، اجمللد السادس، العدد 

 2 Crowd Control and Crowd Management, Index No. III–G, The Oakland Police Department, 28 Oct 2005, p2. 
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عر مىن، مث الوقوف بعرفات يوم التاسع من  يوم الرتوية وهو يوم الثامن من ذي احلجة مبش
ذي احلجة وأداء صاليت الظهر والعصر مجعاً وقصراً، يليه املبيت مبزدلفة ليلة العاشر من ذي  
احلجة، واخرياً قضاء أايم التشريق الثالث )احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر من ذي  

 1 رات واحللق والنحر.. اخل.احلجة( يف مىن وما يصاحبها من نسك خمتلفة كرمي اجلم 

ويعترب مشعر مىن عبارة عن واد حتيط به اجلبال الشاهقة من الشمال واجلنوب وترتكز مداخله  
من اجلهتني الشرقية والغربية، وقد مكنت األنفاق العرضية من الوصول إىل مشعر مىن من  

قادمني من مشعر مزدلفة  اجلهتني الشمالية واجلنوبية ومتثل اجلهة الشرقية املدخل الرئيسي لل 
مساء التاسع وصباح اليوم العاشر من ذي احلجة وميثل املدخل الغريب للقادمني من مكة  
والذاهبني إىل مكة واملسجد احلرام خالل أايم التشريق الثالث، ومتثل شبكة الطرق وممرات  

ة يتصل  املشاة العصب الرئيسي للحركة يف مشعر مىن، وتتكون شبكة الطرق من حماور رئيس
من   ميتد  إليها، ومجيعها  احلركة  وتنقل  املخيمات  اليت ختدم  الفرعية  الشوارع  من  عدد  هبا 
الشـــرق إىل الغرب، أما احملاور العرضـــية الرئيســـة فتتمثل يف جســر وأنفاق امللك خالد، و  

ـا حموران  جســر وأنفاق امللك عبداهللا، اللذين ميتدان من اجلنوب إىل الشــمال، هناك أيضـ
رئيســان حلركة املشــاة: األول طريق املشــاة القادم من مزدلفة ابجتاه منطقة اجلمرات، واآلخر  
القادم من منطقة املعيصـــم ابجتاه منطقة اجلمرات، واألخري مير أبنفاق ذات اجتاهني ملنع  

دودية مســــاحتها،  تصــــادم اجتاهي احلركة. وتعد الطرق واملمرات من أكثر املناطق ازدحاما حمل
وانشغاهلا ابملباسط واملفرتشني وخصوصا ممر املشاة القادم من جهة مزدلفة. وتعاين الطرق  
املؤدية إىل منطقة اجلمرات من عدم وجود فرا غات لتفريغ الزحام عند ارتفاع الكثافات،  

يف أوقات  وكذلك عدم وجود حماور عرضية ملسافات طويلة؛ مما يصعب عملية التفريغ للطرق  
 2.هـ يؤكد ذلك1436الطوارئ وما حدث يف حج 

  

 

  1 143-142، ص ص 2017، 11: علوم وتصاميم البيئة، اجمللد زعبد العزيإدريس، حلول ومقرتحات لتهيئة مواقع الزحام يف املشاعر املقدسة " مشعر عرفات"، جملة جامعة امللك  عبد هللاحممد 1

- 17لعمرة والزايرة، معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة، جامعة أم القرى،  حممد بن عبدهللا إدريس، التفويج املكاين إىل جسر اجلمرات، امللتقى العلمي السادس عشر ألحباث احلج وا2 
 . 413-412ص ص 2016مايو  25- 24هـ، 1437شعبان  18
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 اثنياً: نشأة األزمة: 
يعد مشعر مىن من أكثر األماكن املقدسة استعماالً وترتكز فيه معظم املناسك وتشتمل  

على رمي اجلمار واحللق والتقصري والنحر واملبيت ويقع املشعر يف اجلهة الشرقية من مكة  
التنمية العمرانية الشاملة اليت شهدهتا مدينة مكة املكرمة أصبح مشعر مىن  املكرمة ومع 

 1ضمن النسيج العمراين للمدينة. 
م   2015سبتمرب  24هـ املوافق 1436ذو احلجة  10حدثت األزمة صباح يوم األربعاء  

من أسوأ األزمات اليت وقعت يف مواسم   2015وتعترب ازمة التدافع يف مىن يف موسم حج 
حاج، من بينهم   2300حيث نتج عن تلك احلادثة مقتل حنو  1987ج منذ عام احل

إيرانياً، والسبب هو التدافع عند مدخل مشعر مين، مما اضطر الدفاع املدين هناك   464
 2إىل تكثيف اجلهود لتقليل العدد وإعالن الصحة السعودية حالة الطوارئ الكربى. 

ل عام، يقيم احلجيج ملدة تبلغ تقريباً ستة أايم،  ومن املعروف أنه أثناء موسم احلج من ك
يف مىن، إضافة لغريهم من العاملني ومقدمي اخلدمات املختلفة، ليصل العدد الكلي إىل ما  

ماليني نسمة. مما جيعل هذا املكان ولفرتة معينة هو املكان األصغر مساحة   3يزيد عن 
د احلجاج من شىت بقاع األرض إىل  واألكثر اكتظاظا ابلناس يف العامل، ونظرا ألن تواف

أرض مكة املكرمة على اختالف جنسياهتم وثقافـاهتم ومعتقداهتم الدينية واجتماعهم معا  
يف نفس الزمان واملكان قد شكل موقع أزمة مرورية وزحام شديد يف مجيع الطرق املؤدية  

من وإىل احلرم  إىل املشاعر سواء يف مىن أو عرفات أو مزدلفة إضافة إىل عرقلة الطريق 
 3املكـي الشـريف ولتكرار األزمة يف احلج. 
حدثت زايدة   مجرة العقبة لرمي  منشأة اجلمرات  وأثناء توجه حجاج بيت هللا احلرام إىل

عند تقاطعه   204املتجهني إىل اجلمرات عرب شارع رقم  احلجاج وتداخل مفاجئ يف كثافة
، مما نتج عنه تزاحم وتدافع بني احلجاج وسقوط أعداد كبرية منهم    223مع الشارع رقم 

على الفور يف السيطرة على   وهيئة اهلالل االمحر السعودي  األمن  يف املوقع،  وابدر رجال 
احلجاج   إسعاف اءات ابجتاه موقع التزاحم والتدافع وتنفيذ إجر  املشاة الوضع مبنع حركة

 4 وإنقاذ احملتجزين منهم. ونتج عن احلادث مئات الوفيات واإلصاابت. 

 اثلثاً: ظروف ومالبسات األزمة: 
نعلم أن هناك أوجها خمتلفة لشعائر احلج، إذ يعد الذهاب إىل جسر اجلمرات واحدا من  

مناسك حج املسلمني ملكة املكرمة، حيث يرمي املسلمون احلجارة على ثالثة أعمدة  
 

 . 161، ص 2013ديسمرب  ،1العدد ،7، اجمللد جامعة امللك عبدالعزيز، حممد عبدهللا إدريس، دراسة عمرانية للزحام يف مىن وعند رمي اجلرات، جملة جامعة امللك عبدالعزيز لعلوم تصاميم البيئة، 1

 . 24/9/2015فاطمة حممد، أبرز حوادث التدافع يف احلج، املصري اليوم، 2 

، ص ص 2003، مارس، 35، العدد 18إشارات اإلنذار املبكر وجماهبتها يف املشاعر املقدسة، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، اجمللد  اكتشافميد اثبت، إدارة الكوارث: حنمده عبداحل3 
371-372 

 ( www.masrawy.com، )2015 سبتمرب 24حوادث لتدافع احلجاج يف مكة املكرمة، موقع مصراوي، اخلميس  8أمحد لطفي، أسوأ 4 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9_(%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
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خمتلفة الواحد تلو اآلخر. ويتكون حشد من احلجاج يقفون على اجلسر ولألسف، يؤدي  
ث. وبتدخل سلطات اململكة العربية السعودية، وجهود  هذا إىل وقوع العديد من احلواد

خادم احلرمني الشريفني وخرباء اململكة، مت تنفيذ ابتكارات عدة، مثل تصميم جديد  
متعدد الطبقات جلسر اجلمرات، حبيث يتم توحيد احلجاج املتواجدين يف أماكن خمتلفة إىل  

ني اجلماهري املتدافعة،  مستوايت منفصلة بعضها عن بعض، وبذلك أمكن حتقيق فصل ب 
كذلك منع التداخالت بني اجلماهري، ووضع احلد األدىن لالزدحام والتكدس عند الدرجة  

الدنيا، لتفادي الكوارث. وجدير ابلذكر أن اململكة تطور أنظمة أمنية ألجل اإلدارة  
 1.الرشيدة للحشود البشرية أثناء احلج 

إن حادثة التدافع وقعت حوايل الساعة  وحسب إفادة هيئة الدفاع املدين السعودية ف
وكان   223و 204عند تقاطع شارعي  – حبسب التوقيت احمللي  –التاسعة صباحا  

احلجاج آنذاك يسريون قاصدين املبىن الذي حييط مبكان رمي اجلمرات، واملكون من  
مخسة طوابق، واملعروف ابسم جسر اجلمرات وقد حدثت زايدة مفاجئة يف عدد احلجاج  

هني حنو املكان، وأدى هذا إىل التدافع بني احلجاج، ووقوع عدد منهم، وهرع رجال  املتج
األمن، وأفراد اهلالل األمحر، فوراً ملنع وفود املزيد من األشخاص إىل املنطقة، ومن ضمن  
أهم أسباب احلادث هو عدم اتباع احلجاج للتعليمات حيث حترك كثري من احلجاج دون  

 2اليت وضعتها السلطات. احرتام جلدول املواعيد 

وجاء حتليل اخلرباء ليشري إىل أن أغلب اإلصاابت اليت تنتج عن تدافع احلشود واليت  
تتسبب يف حاالت الوفيات هي االختناقات اليت تنتج عن نقص األكسجني الذي يعقب  

التزاحم حيث يتسبب التدافع يف الضغط على بطون الضحااي واألقفاص الصدرية مما  
شلل حركة الرئتني وإن االختناقات الناجتة عن نقص األكسجني حتدث بسبب  يؤدي إىل 

تكدس الناس بعضهم على بعض رأسياً وأفقياً حبيث يتدافعون ويضغط بعضمه على بعض  
 3بقوة. 

حاج إيراين فإن بعض الشبهات دارت حول مسؤوليتهم يف   300ونظراً لتواجد أكثر من 
كثري من احلوادث اليت كان ورائها إيرانيون، ففي  حادث التدافع حيث حييط التاريخ ابل

تظاهر جمموعة من احلجاج اإليرانيني أمام املسجد النبوي يف   1982سبتمرب من عام 
املدينة املنورة، ورددوا هتافات بعد صالة العصر، رافعني صور اخلميين، فيما تدخلت  

ت األجهزة املعنية  عثر  1983قوات األمن ومنعت املسرية، ويف سبتمرب كذلك من عام 
 

 . 48مرجع سابق، ص رضا عبداحلكيم، 1 

 (/https://www.imlebanon.org، )2015سبتمرب  29الرواية الكاملة حلقيقة حادث التدافع يف مىن، 2 

 . 47، ص 2015، 52، اجمللد 602والشئون اإلسالمية، مصر، العدد  األوقافرضا عبداحلكيم، إدارة األزم ات وتدافع احلجيج، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة 3 
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مع قرابة عشرين شخصا من إيران على منشورات دعائية وصور وشعارات وتبني أن  
قدومهم مل يكن بغرض احلج. وقال بيان وزارة الداخلية إنه مت اعتقال هؤالء األشخاص  

 1وصودر ما يف حوزهتم من منشورات وصور متهيدا إلعادهتم إىل بالدهم.

الداخلية جمموعة من احلجاج اإليرانيني كانوا حيملون  أوقفت وزارة  1986ويف عام 
منشورات وكتبا وصورا دعائية كما قاموا أبعمال تظاهر، ومت التحقيق معهم ومصادرة ما  

حيملونه من كتب وشعارات ومنشورات وصور، بينما كان من احلوادث األبرز يف الشغب  
فقط من احلادثة السابقة   وبعد أربعة أايم  1986اإليراين هو ما جرى يف نفس العام  

حيث كشفت األجهزة املعنية يف السعودية عن رحلة التهديد اإليراين، حني محلت طائرة  
إيرانية عشرات احلجاج من إيران، أثناء قدومهم إىل السعودية عرب مطار امللك عبد العزيز  

نوع   حقيبة حتمل مجيعها خمازن سفلية حتتوي على مواد متفجرة من 95جبدة، أكثر من 
C4  ومادةRDX  كان    1987كجم، ويف عام   51شديدة االنفجار تقدر بنحو

اآلالف من احلجاج اإليرانيني على موعد معتاد مع تعكري صفو احلج، حيث شكلوا  
جمموعات ومسريات حاشدة أضرت أبعمال وسري التجهيزات لبدء موسم احلج، فقاموا  

ا اقتحام املسجد احلرام، ويف طريقهم إليه  بقطع الطرقات وترويع املسلمني اآلخرين، وحاولو 
شخص من   402قاموا إبحداث الضرر ابملنشآت وعدد من األمالك اخلاصة وقتل حوايل 

فرد من األمن السعودي، وما يزيد تلك الشبهات هو أن إيران حاولت   85بيهم 
استخدام احلادث لإلساءة للمملكة ضمن خطتها لتسيس الشعائر املقدسة وحماولتها  

 2ستفزاز السعودية والتشكيك يف أدوارها يف خدمة احلرمني الشريفني وضيوفهما وزوارمهاا

وما يزيد تلك الشبهات أيضاً تورط عدد من كبار املسؤولني اإليرانيني الذين تويف بعضهم  
أثناء حادثة التدافع وكانوا قد دخلوا موسم احلج دون جوازات دبلوماسية، ويصل عددهم  

شخصية أمنية وعسكرية ودبلوماسية، بينهم سفري إيران السابق بلبنان   16اإلمجايل لـ
غضنفر ركن أابدي الذي كان يُعترب رجل طهران يف لبنان وقد أشرف على ملف تسليح  
حزب هللا اللبناين لفرتات طويلة. كما كانت هناك أمساء مهمة أخرى كالضابط يف جهاز  

فوالد غر ابإلضافة إىل انئب رئيس جهاز  استخبارات احلرس الثوري، اجلنرال علي أصغر 
االستخبارات التابع للحرس الثوري للحروب النفسية عبد هللا ضيغمي وامسه الرمزي  

 3.""اجلنرال مشفق

 

 ( aawsat.com، )، جريدة الشرق األوسط2015سبتمرب    28وصمة عار على جبني مرشدي طهران،    89و  86آل هيضه، اإليرانيون محلة املتفجرات واألسلحة لساحات املسجد احلرام: عاما    بد هللاع1

 لرواية الكاملة حلقيقة حادث التدافع، املرجع السابق. 2 

 ( /https://www.alarabiya.net، )9/2016/ 8صاحل محيد، كيف أحبطت السعودية خمططات إيران لتسييس احلج؟، موقع قناة العربية، 3 
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 رابعاً: مدى توافر عناصر األزمة 
تعترب هذه احلادثة أزمة ابمتياز وليست كارثة، ألسباب متعددة ابلنسبة لعنصر املفاجأة مل  

مفاجأة كاملة كما يف الكوارث حيث أن تلك احلادثة مل تكن هي الوحيدة ومن املتوقع  تكن  
أثناء موسم احلج كما أن الظروف االقليمية   حدوث ما مياثلها، وقد سبق حدوث ذلك 

 كانت تنبأ بوجود سوء نية من حجاج بعض الدول فكان جيب التعامل معهم حبذر. 
بشرية ومادية كبرية بينما اقتصرت هذه احلادثة    كما أن اخلسائر عادة يف الكوارث تكون

على اخلسائر البشرية، ومن حيث مواجهة احلادثة فقد كانت داخلية حبتة أما يف الكوارث  
 يكون هناك تدخل من اخلارج سواء الدول أو املنظمات االقليمية والدولية. 

األسباب هنا  وكذلك فإن يف الكوارث تكون األسباب طبيعية يف الغالب بينما  
إنسانية، ابإلضافة أهنا شكلت ضغط كبري فعلى صانع القرار يف اململكة بينما الكوارث ال  

 تشكل مثل هذا الضغط. 
وميكن اإلشارة إىل جمموعة من العناصر اليت ميكن تناوهلا يف أزمة تدافع احلجاج يف مىن عام  

 فيما يلي:   2015
 عنصر املفاجأة:   . 1

اجد بشكل كبري حيث أن األزمة حدثت يف يوم عيد األضحى ومن  جند أن هذا العنصر متو 
املعروف أن حوادث التدافع غالباً حتدث يف اثلث أايم عيد األضحى حينما يتوجه احلجيج  

كما أن احلادثة متت صباح    أبعداد كبرية ملكان الرجم من أجل التعجل واخلروج من مىن،
احم والتدافع وقت الزوال أي حول الساعة الثانية  اليوم "التاسعة صباحاً" ويف العادة يتم التز 

 ظهراً. عشر 
 عنصر اخلسائر. 2

كانت اخلسائر معظمها بشرية من احلجاج وكذلك من رجال األمن حيث مت اإلعالن يوم  
وتصاعد بعد ذلك اإلعالن عن أعداد الضحااي حىت وصل    717احلادث عن مقتل عدد  

 اآلالف. شخص خبالف املصابني الذين وصل عددهم  2300العدد إىل ما يقارب 
 األسباب   . 3

 ها هي إنسانية حبته  مجيع األسباب اليت مت اإلعالن عن
 نظام املواجهة. 4

مت مواجهة احلادث من خالل سياسات وتعليمات داخلية فقط دون تدخل من أي جهة  
 خارجية 

 التنبؤ بوقوعها: .  5
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مل يكن من الصعب توقع وقوعها خصوصاً وأن مثل هذه احلوادث متكررة ابإلضافة إىل  
 يه من بعض الدول. الظروف االقليمية املشتغلة اليت كانت تنبؤ بسوء ن

 :الضغط على صانع القرار  . 6
درجة كبية من الضغط نظراً ألن احلادث يف جاء بعد حادثة أخرى يف نفس املوسم وهي  

 حادثة سقوط الرافعة، ابإلضافة إىل الظروف االقليمية والدولية املتوترة. 
 خامساً: نقاط القوة: 

اعتىن بسالمة   أن اإلسالم  القوة  نقاط  النفوس  من أهم  األبدان وسالمة األرواح وسالمة 
وسالمة البيئة، كل ذلك اعتىن اإلسالم به؛ لكي يؤدي احلاج عبادته يف هدوء، وجد أن  
الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلمنا كيف حنقق السالمة، فقد أتى لبيت هللا ألداء حجة  

ركب واستكمل طوافه  الوداع، وطاف ابلبيت، فلما ازدحم الناس عليه والكل يتطلع لرياه،  
راكباً، وأتى احلجر األسود فقبله، وأاته أخرى فاستلمه بيده وقبل يده، وأتى إليه اثلثة فأشار  
مرة   احلجر يف كل  قبل  ولو  للسالمة،  توخياً  احلجر  تقبيل  يكرر  مل  ماش،  بيده وهو  إليه 

ى هللا  رأى النيب صل.لتمسك الناس هبذا فقبلوه مرات عديدة وأحلق بعضهم الضرر ببعض 
عليه وسلم عمر رضي هللا عنه يزاحم فقال: "اي عمر، إنك رجل قوي، قبل إن رأيت سعة  

 1وإال فانصرف". هذا من ابب التيسري والتسهيل على املسلمني

كما تتمثل نقاط القوة يف درجة االستعداد من السلطات يف اململكة حيث جهزت وزارة  
مستشفى مىن الطوارئ واليت تعمل كمركِز لإلنذار املبكر  الصحة غرفة عمليات الطوارئ يف  

عند وقوع الكوارث واألزمات وهتدف إىل متابعة أداء احلجاج ملشاعرهم وحتليل املؤشرات  
 اخلاصة ابلتنبؤ بوقوع الكوارث. 

ويف إطار جهود الوزارة املتكاملة يف التعامل مع حادثة تدافع احلجاج مبشعر مىن صباح يوم  
هـ تولت غرفة العمليات إعالن حالة االستنفار بشكل مبكر يف  9/12/1436االربعاء  

مستشفى   13مجيع املستشفيات فور إعالن احلالة، حيث مت ربط غرفة عمليات الطوارئ بـ
لعاصمة املقدسة عرب الشبكة اإللكرتونية هبدف التعرف على عدد  يف املشاعر املقدسة وا

األسرة الشاغرة واملشغولة خصوصا غرف الطوارئ والعناية املركزة حىت يسهل توزيع احلاالت  
 2  املصابة أو اليت حتتاج إىل تقدمي اخلدمة الطبية من خالل أقرب مستشفى.

شاريع والربامج التطويرية حي مت تطوير نظام  وقامت الوزارة هذا العام  بتنفيذ العديد من امل
والذي يهدف إىل متابعة      (G.P.S )تتبع مركبات اإلسعاف عرب االقمار االصطناعية  

مركبات االسعاف وحالة السري لتوجيه سائقي سيارات اإلسعاف لسلوك أمثل الطرق وأقلها  
 

 رضا عبداحلكيم، مرجع سابق 1 

 الصحة: غرفة عمليات الطوارئ مبىن ، مرجع سابق 2 
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املش خارج  أو  داخل  صحية  مرافق  إىل  احملالني  املرضى  لنقل  متكني  زحاما  ، كذلك  اعر 
مواقع   يف  احلجاج  ملباشرة  إسعاف  سيارة  أقرب  عن  للبحث  التحكم  مركز  من  املشرفني 
تواجدهم حيث مت تركيب نظام جديد يعمل على االقمار الصناعية بدال من النظام السابق  

سيارة اسعاف . وكذلك  150الذي يعمل على شبكات اجلوال ويشمل التطبيق اكثر من  
ال  -وال الطقس وذلك لتحليل املؤشرات اخلاصة ابلتنبؤ بوقوع الكوارث  تطوير برامج اح

 1للقيام بتنفيذ خطط الطوارئ واالزمات املعدة مسبقاً.   -مسح هللا
وقد أسهمت غرفة القيادة والتحكم يف مستشفى الطوارئ مبىن يف إنقاذ العديد من مصايب  

حاجاً حيث بذلت جهوداً    700حادثة التدافع مبشعر مىن واليت راح ضحيتها أكثر من  
كبرية للتخفيف من آاثرها وخفض عدد الوفيات حيث كانت تدار كافة األوامر إبشراف  

الفاحل. ومن أبرز االجنازات    زعبد العزيمباشر من قبل معايل وزير الصحة املهندس خالد بن  
 اليت حققتها غرفة عمليات الطوارئ مبستشفى الطوارئ مبىن  

فريقاٌ من مستشفى    ( 40)منطقة احلدث ضم    الطوارئ إىل ارات  ولقد توجيه أسطول سي
وفريق    (20)فريق طوارئ من مستشفى احلرس الوطين مبىن و    (20)القوات املسلحة و  

  2فريق طوارئ حيث يتكون كل فريق من  ( 18)طوارئ من مستشفى قوى األمن العام و  
( فرقة طبية إىل مكان احلادث فور   98متريض أي انه بلغ إمجايل الفرق )   4طبيب وعدد 
 وقوعه مباشرة. 

 سادساً: نقاط الضعف 
النمو املضطرد يف أعداد احلجيج كل عام يسبب ازدحاماً شديداً وحوادث مجه، وذلك نظراً  

عرفات ومزدلفة حمددة حتديداً مكانياً وال ميكن التوسع فيها  ألن املشاعر املقدسة يف مىن و 
أفقياً واإلقامة فيها كما يرى علماء اإلسالم هي إقامة ترحال مما ال ميكن معه إقامة أبنية  
خرسانية دائمة وابلتايل عدم إمكانية التوسع الرأسي وهذه األمور كلها تعد قيوداً على أعمال  

ملقدسة أثناء احلج، كما تقع أغلب املشاعر املقدسة يف أودية حييط  الدفاع املدين يف املشاعر ا
هبا اجلبال من كل جانب وهو ما يصعب األمور خصوصاً يف حال وجود سيول أو أمطار  

 2غزيرة أو التدافع أثناء الزحام الشديد.
اب  جاء يف حتليل خلرباء الطب حول اإلصاابت اليت تسببها احلشود وتدافعها، أن أكثر األسب

شيوعاً واليت تؤدي إىل حدوث حاالت وفاة يف كوارث احلشود، هي االختناقات اليت تنتج  
عن نقص األوكسجني الذي يعقب التزاحم، حيث يتسبب التدافع يف الضغط على بطون  

 

القرين،  1  اجلزيرة،  أمحد  صحيفة  احلجاج،  تدافع  حادثة  مصايب  من  العشرات  حياة  إنقاذ  يف  أسهمت  مبىن  الطوارئ  عمليات  غرفة  الصحة:  احلارثي،  )2015سبتمرب    27وخالد   ،www.al-

jazirah.com ) 

 372، ص 2003، مارس، 35، العدد 18إشارات اإلنذار املبكر وجماهبتها يف املشاعر املقدسة، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، اجمللد  اكتشافحنمده عبداحلميد اثبت، إدارة الكوارث: 2 
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الضحااي واألقفاص الصدرية مما يؤدي إىل شل حركة الرئتني، وإن االختناقات الناجتة عن  
بب تكدس الناس بعضهم على بعض، رأسياً أو أفقياً، حبيث  نقص األوكسجني حتدث بس

يتدافعون ويضغط بعضهم على بعض بقوة. حتركات احلشود وتصرفاهتم أثناء األزمة كانت  
علماء النفس واإلدارة والرايضيات،    –أضف إىل خرباء الطب واجلراحات    –حمور دراسات  

اليت  والبحوث،  األدبيات  من  العديد  لذلك  تبعاً  الوقاية    فصدرت  اسرتاتيجيات يف  تقدم 
والعالج، يف ضوء معطيات ردود أفعال احلشود أو التنبؤ هبا يف مواقف معينة. هذا وقد  
ابتدع العلماء والباحثون تصميمات أمنية واالستعانة بتكنولوجيا نظم املعلومات من أجل  

 1التخطيط الناجع للحد من كوارث تدافع احلشود. 

  إدارة األزمة: سابعًا: سياسات  

ال تكتمل مناسك احلج إال برمي اجلمرات، الذي يتم يف وقت حمدود كل موسم حج، مما  
يعرضهم للتدافع والتزاحم بسبب حمدودية املكان والزمان، وقد نتج عن هذا التدافع واالزدحام  

األعوام   يف  الوفيات  عشرات  فسجلت  حوادث،  عدة  ه،  1408هـ،  1403الشديد 
القائمني على  1418هـ،  1417،  هـ1414هـ،    1410 ما جعل والة األمر  هـ. وهذا 

شؤون احلج يف اململكة يفكرون يف إجياد حل هلذه املشكلة، مبا يتيح لضيوف الرمحن أن  
يؤدوا نسكهم يف سالمة واطمئنان، وكان احلل يف إنشاء جسر اجلمرات، الذي يوفر إمكانية  

املستوى  هـ، ومت   1398الرجم على مستويني وكان ذلك عام   الرجم يف  دائرة  توسعة  ت 
مرتا، بينما ظلت دوائر الرجم يف الدور األرضي على حاهلا    16العلوي ليصبح قطرها حوايل  

مرتا من بداية منحدرة إىل    924أمتار، وبلغ طول اجلسر حوايل    6السابق بقطر حوايل  
وتوالت أعمال    هنايته، وذلك للوصول إىل حد مناسب لصعوده من قبل العجزة وكبار السن،

 2التحسني على اجلسر لعدة سنوات. 

وكان اهلدف منها زايدة الطاقة االستيعابية، وتفادي احلوادث واالزدحام على اجلسر خالل  
قيام احلجاج برمي اجلمرات، إال أنه سبب الزايدة املستمرة لعدد احلجاج وتكرار احلوادث  

البلدية والقروية إىل القيام بدراسة معمقة  واالزدحام على اجلسر القدمي، عمدت وزارة الشؤون  
للجسر واملنطقة احمليطة به إلجياد أفضل احللول هلذه املعضلة جذرايً مبا يتناسب مع زايدة  
أعداد حجاج بيت هللا احلرام. وقد شارك يف ذلك وإبشراف مباشر من قبل الوزارة خمتلف  

من خارجها، واستمرت فرتة الدراسات  اجلهات املعنية واخلرباء املختصني، من داخل اململكة و 
 

 391هـ، ص 1439اإلدارة، الرايض : العبيكان للنشر،  –االستعداد  -صاحل بن محد التوجيري، الكوارث واألزمات: التخطيط 1 

ص  ، 11، العدد 47، اجمللد جملة اجلامعة السلفية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، اجلزائر، جهود اململكة العربية السعودية يف ضمان السالمة اجلسدية للحجاج، يسي وحيدةبوفدح بد2 
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املشروع،   على  ابملوافقة  انتهت  االجتماعات  عشرات  خالهلا  عقدت  سنوات  أربع  زهاء 
وحظيت جمموعة ابن الدن السعودية للمقاوالت بشرف اجناز املشروع، وبدأ تنفيذه يف ربيع  

انية أشهر  هـ، وبلغت مدة التنفيذ لكامل املشروع أربع سنوات ومث  1426اآلخر من عام  
هـ، وهدف مشروع تطوير جسر اجلمرات واملنطقة احمليطة به  1430انتهت مبوسم حج  

 1:إىل

ماليني حاج على األقل من رمي    3توفري الطاقة االستيعابية ابملنشأ اجلديد لكي يتمكن   -
 )اجلمرات، ضمن ظروف آمنة ومرحية، وحتقق هلم السالمة والراحة خالل أدائهم هذا النسك 

خفض كثافة احلجاج عند مداخل اجلسر وذلك بتعدد هذه املداخل وتباعدها، مما يساهم   -
الكتل البشرية عند املداخل، وتسهيل وصول احلجاج إىل اجلمرات من أية جهة  يف تفتيت  

 .أتوا منها

 .توسعة أحواض الرمي، وتعديل شكل األحواض مما يؤمن انسيابية احلركة حوهلا-

وفري اخلدمات املالئمة على اجلسر إبنشاء أبراج تتمركز هبا كل اجلهات املعنية مباشرة  ت  -
 .مع أتمني سبل اإلخالء والنظافة ومجيع مستلزمات التشغيل حبركة وسالمة احلجاج، 

وسعة الساحات احمليطة جبسر اجلمرات من مجيع اجلهات اخلاصة، الشمالية واجلنوبية،  ت-
 .عند مجرة العقبة الكربى، مبا حيقق سهولة التحرك على املنسوب األرضي

للسيار  - أنفاق  بعمل  وذلك  السيارات  حركة  عن  املشاة  حركة  األرض  فصل  حتت  ات 
 .وختصيص الساجة للمشاة فقط 

عمل حمطات إلنزال وإركاب احلجاج وذلك غرب اجلمرات بعيدا عن املشعر والساحة،   -
 .مع توفري سبل لسهولة انتقاهلم إىل اجلسر

تنظيم الساحة بعد توسعتها مع إعادة ختطيط اجلزء الشرقي منها، مبا يوفر تساوي توزيع   -
 .وارع ابجتاه اجلسراحلجاج، واستقامة الش

وكانت السلطات السعودية يف نفس عام احلادث قد أكملت توسعة جسر اجلمرات توسعة  
عمالقة تتميز بعدة مميزات تساعد على عمليات اإلنقاذ واإلخالء ومعاجلة الطوارئ وتقدمي  

مبالغ  ، وقد تكلف ذلك املشروع  خدمات أفضل، يف بيئة مرحية ألداء شعرية رمي اجلمرات 
ية ابهظة، وأبيدي كوادر متميزين من أجل ضمان السالمة اجلسدية حلجاج بيت هللا  مال
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احلرام، وهتيئة الظروف املالئمة هلم، حىت يؤدوا مناسكهم، يف راحة ويسر واطمئنان بعيدا  
 1.عن خماطر التدافع والزحام

  2019وبعد احلادث عكفت السلطات السعودية على تنفيذ مشروع جديد مت إجنازه عام  
ألف حاج    300مليار رايل بطاقه االستيعابية بلغت    4.2بلغت تكلفته اإلمجالية أكثر من  

مرتاً وصمم على أن تكون أساسات املشروع    80مرتاً وعرض    950يف الساعة ونفذ بطول  
طابقا، ومخسة ماليني حاج يف املستقبل إذا دعت احلاجة لذلك،    12قادرة على حتمل  

, وتتوفر هبا مجيع اخلدمات    12سة طوابق ارتفاع كل منها  ويتكون املشروع من مخ مرتاً 
لنقل احلجاج حبيث يفصل حركة   الرمحن مبا يف ذلك نفق أرضي  لراحة ضيوف  املساندة 
املركبات عن املشاة، ويشمل املشروع على ثالثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير  

للجمرات و  11املستقبلي و يف االجتاهات األربعة، إضافة إىل تزويده    خمرجاً   12مدخالً 
بنظام   يعمل  متطور  تربيد  أرضية ونظام  وأنفاق  الطوارئ  مروحية حلاالت  لطائرات  مبهبط 
التكييف الصحراوي يضخ نوعاً من الرذاذ على احلجاج واملناطق احمليطة ابجلمرات مما يسهم  

 2.  درجة  29يف خفض درجة احلرارة إىل حنو 

   نتائج الدراسة 
 هناك جمموعة من النتائج ميكن تناوهلا فيما يلي: 

هي احلادثة االوىل بل إن حوادث التدافع    2015ال تعترب أزمة تدافع احلجاج يف مشعر مىن عام   .1
 تتكرر قبل ذلك مرات عديدة. 

هناك نسبة كبرية من حوادث موسم احلج يقف ورائها احلجاج اإليرانيون وهناك شبهات كبرية   .2
احلجاج  دور  األمنيون    حول  املسئولون  وكذلك  اإليرانيون  الضحااي  عدد  أمهها  اإليرانيون 

 والدبلوماسيون الذين جاءوا بدون جوازات سفر دبلوماسية. 
متثل تلك األزمة ابلتحديد ضغطاً كبرياً على صانع القرار السعودي حيث أهنا جاءت بعد أزمة   .3

وسم اليت تسببت يف وجود عدد من  أخرى يف نفس املوسم وهي أزمة سقوط الرافعة يف بداية امل
 الضحااي. 

لدى اململكة خربة كبرية يف التعامل مع تلك األزمات حيث كانت درجة االستعداد مرتفعة جداً   .4
من حيث االسعاف والطوارئ واملستشفيات واتضح ذلك يف سرعة التعامل مع املصابني وسرعة  

 االنتقال إىل احلادث والتعامل مع املوقف. 
 

 

 ( /www.moh.gov.saهـ، ) 12/12/1436إنقاذ حياة العشرات من مصايب حادثة تدافع احلجاج، املوقع الرمسي لوزارة الصحة،  الصحة: غرفة عمليات الطوارئ مبىن أسهمت يف  1
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 التوصيات: 
 طبقاً للدراسة ميكن تناول التوصيات التالية: 

ضرورة استخدام التكنولوجيا ابحلج كأجهزة االستشعار عن بعد وأجهزة قياس احلشود والتتبع  .  1
 والوجيه اإللكرتوين. 

جيب أن يكون هناك نظام أكثر تطوراً لإلنذار املبكر والذي يقصد به اكتشاف اشارات  .  2
كوارث والطوارئ عملية رصد وتسجيل اإلشارات واملعلومات اليت تنبئ عن قرب  اإلنذار املبكر لل

حدوث األزمة أو الكارثة، وعادة ما ترسل حالة الطوارئ قبل وقوعها بفرتة طويلة سلسلة من  
 1إشارات اإلنذار املبكر أو األعراض اليت تنبئ ابحتمال وقوع األزمة أو الكارثة. 

احلجاج يف .  3 توعية  احلجاج  العمل على  أن  املهمة حيث  احللول  أحد  يعد  والذي  بالدهم   
املاليزيني يف بعض الدراسات تبني أن عدد ضحاايهم قليلة جداً يف حوادث التدافع وتبني أن  
سبب ذلك هو توعيتهم وتدريبهم العملي يف بالدهم على جتنب أوقات وأماكن الزحام وذلك  

 مواقع اليت مير هبا احلاج. بتدريبهم على أنظمة حماكاة مماثلة متاًما لل

عدم الفصل بني األحداث االقليمية والدولية والتخطيط ملوسم احلج من حيث إجراءات  .  4
اإلنذار املبكر والتوقع للحوادث حيث أن بعض األطراف الدولية حتاول استغالل موسم احلج  

 لإلساءة للمملكة من خالل دعوات لتسيس شعرية احلج. 

احلج  .  5 التحكم موسم  احلشود حبيث ميكن  لنظام لضبط  الذين   حباجة  يف عدد األشخاص 
 .يدخلون وخيرجون 

التنسيق بني الدفاع املدين واالجهزة األخرى املسئولة عن اخلدمات العامة حيتاج إىل تدعيم  .  6
لتنشيط   والكوارث  األزمات  جملاهبة  عليها  التدريب  يتم  عملية  وخط  أكرب  وجهود  أكثر 

 قيق التناسق بني االجهزة املختلفة. االستعدادات وحت 

التشريق ابستخدام السيارات املدنية أو السيارات احلكومية واألمنية  .  7 جيب أال يسمح أايم 
 داخل املشاعر إال للضرورة القصوى وتكون متركزها داخل األماكن املخصصة هلا فقط. 

التدافع و .  8 ملنع  العسكرية  أو  الشرطية  القوة  أعداد  االرتداد  الزايدة من  التحكم يف عمليات 
 واخلروج بعكس االجتاه أثناء رمي اجلمرات ويكون توزيعهم بشكل حمكم حسب قوة كل دور. 

 تطبيق الغرامات النظامية وااللية على املطوفني غري امللتزمني أبوقات التفويج. . 9

 لداخلية. تفعيل وتطوير دور املتطوعني مبشعر مىن وإلزامهم ابلعمل حتت مظلة وزارة ا. 10
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 ضرورة جتهيز وتطوير مواقع نزول احلجاج حول حمطات القطار والعمل وفق التعليمات. . 11

واملشاعر واستكمال  .  12 مكة  اإلرشادية يف  واللوحات  آليات اإلرشاد  وتطوير  أمهية حتسني 
يف  تظليل املمرات املؤدية للقطار وجلسر اجلمرات والتوسع يف مشاريع تلطيف اهلواء برذاذ املاء  

 شوارع مىن وطرق املشاة. 

السري  .  13 عرقة حركة  يتسبب يف  مما  التشريق  أبايم  املقدسة  املشاعر  نظافة  عمليات  تطوير 
 للحجاج والنظر يف احللول والتقنيات غري التقليدية.  
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 : العربيةاملصادر واملراجع 

أمحد القرين، وخالد احلارثي، الصحة: غرفة عمليات الطوارئ مبىن أسهمت يف إنقاذ حياة العشرات   .1
حادثة  مصايب  اجلزيرة،    من  صحيفة  احلجاج،  )2015سبتمرب    27تدافع   ،www.al-
jazirah.com ) 

سبتمرب    24حوادث لتدافع احلجاج يف مكة املكرمة، موقع مصراوي، اخلميس    8أمحد لطفي، أسوأ   .2
2015 ( ،www.masrawy.com ) 

جملة  ،  للحجاج جهود اململكة العربية السعودية يف ضمان السالمة اجلسدية  ،  بوفدح بديسي وحيدة .3
 . 2015،  11، العدد  47، اجمللد  اجلامعة السلفية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، اجلزائر

جربيل حس العريشي، وساره محد القحطاين، دور إنرتنت األشياء يف اإلدارة الذكية حلشود احلجيج،   .4
Cybrarians Journal 2019، ديسمرب 56، العد . 

ز عياد، دور الغدارة اإللكرتونية يف حتسني إدارة احلشود من وجهة نظر العاملني يف  دنيا بنت عبدالعزي .5
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية،    - منظومة احلج والعمرة، اجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث

 .2022، فرباير  6، اجمللد السادس، العدد 
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 . 2015، 52، اجمللد 602اإلسالمية، مصر، العدد 
مىن،   .7 يف  التدافع  حادث  حلقيقة  الكاملة  ،  2015سبتمرب    29الرواية 
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 هـ. 1439للنشر، 
العربية،   .9 قناة  موقع  احلج؟،  لتسييس  إيران  خمططات  السعودية  أحبطت  محيد، كيف  صاحل 
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بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل سعود، إدارة احلشود والتجمعات البشرية ودورها التنظيمي    عبدالعزيز  .11

يف مواسم احلج والعمرة يف اململكة العربية السعودية: دراسة استطالعية لآلراء عينة من العاملني بوزارة  
معهد   والزايرة،  والعمرة  احلج  ألحباث  عشر  السادس  العلمي  امللتقى  والعمرة،  احلرمني  احلج  خادم 
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  89و  86عبدهللا آل هيضه، اإليرانيون محلة املتفجرات واألسلحة لساحات املسجد احلرام: عاما   .12
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دين يف إدماج الشباب األردين يف دور مؤسسات اجملتمع امل
 عملية التنمية السياسية

 )مؤسسة القيادة الشبابية أمنوذًجا( 
The role of Civil Society 

Organisations in integrating youth 
Jordanian into the political 

development process. 
(Youth Leadership Foundation as 

a model) 
 

 عبد هللا محدان عبيد هللا الزغيالت
 األردن -ستاذ العلوم السياسيةأ

 
 



 

327 
 

 برلين  -ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور مؤسسات اجملتمع املدين يف إدماج الشباب األردين يف عملية التنمية 

واقع مؤسسات السياسية، من خالل تناول جتربة مؤسسة القيادة الشبابية، وسعت الدراسة للكشف عن 
راجمها املطروحة يف إدماج اجملتمع املدين يف األردن، ومدى فاعليتها ودورها، ومدى أتثري هذه املؤسسة وب

 .الشباب
مثة عالقة ارتباطية بني الدور الذي تلعبه مؤسسات اجملتمع املدين وبني وعاجلت الّدراسة فرضية مفادها "

، وعليه اختريت عملية إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية ومدى مسامهتهم يف صناعة القرار"
ة ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي يف إطار حتقيق أهداف الدراسة،  وألن هذا املنهج صحة الفرضيّ

يتضمن دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة املشكلة اليت تؤثر على دور مؤسسات اجملتمع املدين يف 
الباحث إىل بيان دور هذه املؤسسات  عملية إدماج الشباب وإشراكهم يف احلياة السياسية، فقد توصل

العاملة يف األردن، والعمل على التصدي للمعيقات اليت واجهت مؤسسات اجملتمع املدين يف لعب دور 
  .ومتكينهمفاعل يف إدماج الشباب 

 الشباب، التنمية السياسية مؤسسات اجملتمع املدين، إدماج،: كلمات مفتاحية
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Abstract: 
The study aimed to identify the role of Civil Society 
Organisations in integrating Jordanian youth in the political 
development process, by addressing the experience of the 
Youth Leadership Foundation. 
The study sought to reveal the reality of civil society 
organisations in Jordan, the extent of their effectiveness and 
role, and the extent of the impact of this organisation and its 
proposed programs in integrating youth. 
The study addressed the hypothesis that "there is a correlation 
between the role played by civil society organisations and the 
process of integrating young people into the political 
development process and the extent of their contribution to 
decision-making." 
Accordingly, the hypothesis was chosen using the descriptive 
analytical approach in the context of achieving the objectives of 
the study, meanwhile this approach includes the study of 
current facts related to the nature of the problem that affects the 
role of civil society organisations in the process of integrating 
youth and their involvement in political life. 
The researcher has come to clarify the role of these 
organisations operating in Jordan, and aimed to address the 
obstacles that faced civil society organisations in playing an 
active role in the integration and empowerment of youth.  
Key words: civil society organisations, integration, youth, 
political development 
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 قدمة: م
يعد إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية ضرورايًّ ومهمًّا جدًّا؛ ألن الشباب يشكلون  
ثروة وطاقة بشرية لكل دولة، فواحد من أهداف االصالح السياسي هو إشراك أفراد اجملتمع  
يف حتديث املنظومة السياسية، وتعترب فئة الشباب  األكثر تعداًدا، ولإلميان بقدرة الشباب  

ر اقتصاداًي، ومستقر سياسًيا،  ھلتغيري، واملسامهة احلقيقية ابلسري قدما حنو مستقبل زاعلى ا
للعدالة االجتماعية، وابلتايل فإّن دمج الشباب يف عملية التنمية السياسية    يعد هذا أساًسا 

يعد عنصراً رئيًسا من عناصر الدولة الدميقراطية التشاركية، ومن مقومات التقدم يف اإلصالح  
سياسي، لذلك جيب خلق فرص وبرامج ومشاريع تضمن إدماجهم وإشراكهم يف عملية  ال

 التنمية السياسية. 
وال شك أن مؤسسات اجملتمع املدين تلعب دورًا مهًما يف معرفة احتياجات هذا اجملتمع،   

وخاصة قطاع الشباب وكيفية الوصول إليه، وتكمل دور الدولة يف خمتلف اجملاالت، وختفف  
م  التكافل  جزًءا  حتقق  شعبية  وسيلة  ابعتبارها  احلكومة،  عاتق  على  امللقاة  األعباء  ن 

االجتماعي. إذ يتصف اجملتمع األردين أبنه فيت نظرًا للنسبة الكبرية للشباب يف تكوينه، وما  
القوة، والطاقة، واالندفاع، ويتطلب ذلك االهتمام هبم وتوفري   الشباب من  فئة  به  تتمتع 

م حنو الطريق الصحيح. ابلتايل فإن التمكني السياسي للشباب مرحلة  الفرص هلم وتوجيهه
احلياة   الفاعلة يف  مشاركتهم  تعزيز  وتتمثل يف ضرورة  األخرى،  املراحل  عن  أمهية  تقل  ال 
السياسية، وأتهيلهم، وتدريبهم، وتثقيفهم، وتزويد ودعم مؤسسات اجملتمع املدين العاملة مع  

اليت   الشباب ابملعلومات  استثمار طاقاهتم، وصقل شخصياهتم، ونقاط  قطاع  متكنهم من 
قوهتم، وبث الثقة فيهم؛ حىت يشعر الشباب أبهنم أصبحوا جزًءا ال يتجزأ من النظام السياسي  

 ومؤسساته. 
يكمن دور مؤسسات اجملتمع املدين يف إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية    

دورهم السياسي، وتشجيعهم على وضع بصمات    يف إبراز دور الشباب يف اجملتمع، وتفعيل
إجيابية يف اجملتمع، إال أن األداة الفعالة لتحقيق ذلك تكمن يف الشباب أنفسهم، فهم من  
يصنعون الفرص لقيادة جمتمعاهتم والتعبري عن آرائهم وأفكارهم دون التعذر ابلتحدايت اليت  

من القضااي بوجود شباب مدرك  تواجه الشباب والدولة، وعندها سنصل إىل حلول للعديد  
السياسية،   احلياة  يف  الفاعلة  املشاركة  على  قادر  واجملتمع،  الوطن  جتاه  لواجباته  وواع 

 واالجتماعية. 
 الدراسة:  مشكلة 

تتمحور مشكلة الدراسة حول توصيف وحتليل مؤسسات اجملتمع املدين يف إدماج الشباب  
  كالت الشباب يف األردن يواجهون حتدايت ومشاألردين يف عملية التنمية السياسية، إذ إن  

تعترب مؤسسات اجملتمع املدين  مرتاكمة؛ نتيجة عوامل داخلية وخارجية عدة منذ عقود، و 
حلقة الوصل بني الفرد والدولة، فال بد من الوقوف على ثنائية هذه العالقة. حيث تكمن  
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جتربة مؤسسة القيادة الشبابية    هنا اإلشكالية الرئيسة اليت تسعى الدراسة ملعاجلتها يف بيان
الشباب بشكل حقيقي وفاعل.  إدماج  الرئيسة يف  الدور واملهام  كحالة دراسية، وحتديد 

  
 أمهية الدراسة: 

تربز أمهية الدراسة يف ما تقدمه من طرح علمي وعملي جلميع املهتمني ابلشأن السياسي  
الربامج اهلادفة لتحقيق التنمية    والشبايب ودراسات اجملتمع املدين ولكل من يسعى حنو تفعيل

الدراسة من توضيح لدور مؤسسات اجملتمع   السياسية يف األردن، ملا ستشمل عليه هذه 
املدين يف إدماج الشباب األردين يف عملية التنمية السياسية، وتوضيح اخلطوات اليت انتهجتها  

فيذ برامج منهجية إلعداد  مؤسسة القيادة الشبابية يف تفعيل املشاركة السياسية، من خالل تن 
 القيادات الشبابية والعمل على إشراكها يف احلياة السياسية. 

 أهداف الدراسة: 
 :تسعى الدراسة لتحقيق جمموعة من األهداف والغاايت اآلتية 

الكشف عن واقع مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن، ومدى فاعليتها ودورها يف إدماج   .1
 .التنمية السياسية الشباب يف عملية 

عّما   .2 إدماج    إذاالكشف  املدين يف  اجملتمع  معوقات حتد من دور مؤسسات  هناك  كانت 
 الشباب يف عملية التنمية السياسية. 

التعرف على مؤسسة القيادة الشبابية كإحدى املؤسسات العاملة يف األردن، وعلى نوعية   .3
، ومدى أتثري هذه املؤسسة وبراجمها  الربامج واالنشطة اليت تنفذها مؤسسة القيادة الشبابية 
 .املطروحة يف إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية

 أسئلة الّدراسة: 
 تتمثل أسئلة الدراسة يف اآليت:   

 ما واقع مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن؟  . 1
 سية؟  هل هنالك دور ملؤسسات اجملتمع املدين يف إدماج الشباب يف عملية التنمية السيا.  2
هل هنالك دور ملؤسسة القيادة الشبابية يف إدماج الشباب األردين يف عملية التنمية  .  3

 السياسية؟ 
 رضية الدراسة: ف

 تنطلق الدراسة من فرضّية رئيسة مفادها: 
إدماج    - املدين وبني عملية  تلعبه مؤسسات اجملتمع  الذي  الدور  ارتباطية بني  مثة عالقة 

 الشباب يف عملية التنمية السياسية ومدى مسامهتهم يف صناعة القرار.  
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 الدراسات السابقة: 
 الدراسات ابللغة العربية:  - 1
اسية: دراسة  ( بعنوان: الشباب األردين والتنمية السي2018دراسة ساري وشومر )  -

سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى  مسحّية للتحوالت، االجتاهات واملمارسات: 
املواقف واالجتاهات، والتعرف على   وتقييم  األردين ابلتحوالت واملتغريات،  الشباب  وعي 
األفعال واملمارسات الشبابية، من حيث اتصاالهتم ابلسياسة والتنمية، والعالقة والتداخل  

ا علم  والثقافة، بني  على   الجتماع  البسيطة  العشوائية  العينة  منوذج  الدراسة  واعتمدت 
العمرية  1004) الفئة    34  -  18( شااًب من اجملتمع األردين ومن كال اجلنسني وضمن 

بواسطة   املسح  من خالل  املسحي،  املنهج  االستكشافية  الدراسة  هذه  واعتمدت  عاماً. 
ة االستبانة، ومت احلصول على النتائج ابالرقام بواسطة  العينة، ومت مجع البياانت ابستخدام أدا

 (. SPSSاإلحصاء الوصفي ابتباع نظام )
( بعنوان: دور منظمات اجملتمع املدين يف التنمية السياسية يف  2018دراسة الصوان ) 

 األردن 
بني مؤسسات    (:2017  -1999) العالقة  يبني  أن  الدراسة  هذه  الباحث يف  حاول 

اجملتمع املدين يف السلطة األردنية، إضافة إىل حبثه يف دور هذه املؤسسات يف التنمية السياسية  
يف األردن، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحديد خصائص مفهوم اجملتمع  

العالقة بني وحتليل  هذه  املدين ويف وصف  األردن. وخلصت  والسلطة يف  املدين  اجملتمع   
الدراسة اىل عدد من النتائج أمهها: جتاوب النظام السياسي يف األردن مع التغريات السياسية  
واالجتماعية ومطالب فئات اجملتمع إبجراء اصالحات سياسية. وتوصلت الدراسة إىل أن  

ردن توحي أبن الطرفني ال يتبادالن الثقة.  طبيعة العالقة بني اجملتمع املدين والسلطة يف األ
واوصى الباحث يف هذه الدراسة ابلعمل على إعادة صياغة مفهوم الثقافة املدنية واملشاركة  

 السياسية وطرح املفهوم بصيغته اجلديدة، وتعميمه على أوسع الشرائح االجتماعية. 
-   ( اخلوالدة،  املدين2016دراسة  بعنوان: دور منظمات اجملتمع  الشباب    (  يف متكي 

للتنمية   الثاين  (:  2015  -   2001دراسة حالة )  - األردين: صندوق امللك عبدهللا 
هدفت هذه الدراسة إىل بيان دور مؤسسات اجملتمع املدين يف متكني الشباب األردين من  
للتنمية( كإحدى منظمات اجملتمع   الثاين  خالل الرتكيز على دور )صندوق امللك عبدهللا 

سامهة يف عملية التنمية ومتكني الشباب ببيان الربامج اليت طرحها هذا الصندوق  املدين امل
والفئة املستهدفة يف اعداد سياساهتا واسرتاتيجيتها، ودور اجملتمع املدين األساسي واحليوي  
يف متكني الشباب من تفعيل شخصياهتم وتنميتها للمشاركة يف عملية اإلصالح السياسي  

واستخدم   وتوصلت  والتنمية.  احلالة،  دراسة  واسلوب  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث 
إجيابًيا   دورًا  هناك  أن  من  الرغم  على  أمهها:  من  النتائج، كان  من  جمموعة  إىل  الدراسة 
ملؤسسات اجملتمع املدين األردين وصندوق امللك عبدهللا الثاين للتنمية، إال أن هذا الدور  
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على منظمات اجملتمع املدين. وأوصى الباحث يف دراسته    بقي حمدوًدا بسبب القيود املفروضة
أن ال بد من تشجيع منظمات اجملتمع املدين على ضم الشباب إىل براجمها املختلفة، ليشاركوا  

 يف عملية صنع القرار فيما يتعلق بقضااي الشباب. 
هدفت  ( بعنوان: أمهية املشاركة السياسية للشباب:  2016دراسة سليمان وحممود )   -

للمواطنة   داعم  رئيس  للشباب كمقوم  السياسية  املشاركة  أمهية  على  التعرف  إىل  الدراسة 
لتعبئة وتعزيز طاقات الشباب،   إذ تعد مدخاًل رئيسًيا  والدميقراطية يف اجملتمعات احلديثة، 
وتطوير النظام االجتماعي والسياسي، واملسامهة يف عملية التنمية وبناء الدميقراطية، والتعرف  

املدنية  على   احلقوق  ممارسة  يف  الفرد  وإسهام  البسيط،  شكلها  يف  السياسية  املشاركة 
والنقاابت   الطالبية،  واالحتادات  السياسية،  لألحزاب  االنتساب  من  ابتداًء  والسياسية؛ 
واملؤمترات.  واحلمالت  االنتخاابت  يف  واملشاركة  العامة،  للمناصب  الرتشح  حىت    املهنية، 

م املشاركة السياسية، وأشكال املشاركة السياسية، واملفاهيم املتعلقة  واستعرضت الّدراسة مفهو 
فيها، وخلصت اىل توصيات تتيح للشباب فرص االنطالق، واستثمار الطاقات، واملهارات  

 الشبابية يف هذا اجملال، وذلك من خالل آليات تنفيذ حمددة. 
 الدراسات ابللغة األجنبية:  - 2
- Dumour (2020) Lack of Jordanian Youth Political 

Participation in Political Parties: The University of 
Jordan as a Case Study (1999 - 2018) 

اجلامعة األردنية كحالة دراسة    -عزوف الشباب األردين عن املشاركة يف األحزاب السياسية  
صفوف الشباب، برغم  : يعاين األردن من تدين املشاركة السياسية بني 2018 – 1999

التشريعي واإلجرائي، واجلهود   مجيع اجلهود اليت تبذهلا احلكومات املتعاقبة على املستويني 
تبذهلا مؤسسات اجملتمع املدين احمللية والدولية لزايدة وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم   اليت 

تؤدي اليت  والتحدايت  األسباب  أهم  على  الضوء  الدراسة  هذه  سلطت  إىل    السياسية. 
االمتناع عن املشاركة السياسية بني الشباب األردين عموما وطلبة اجلامعة األردنية بشكل  

ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو قانونية،  اًب خاص، سواء كانت أسبا
اقرتح الباحث توصيات عدة أبرزها اجراء التعديالت الالزمة على السياسات واإلجراءات  

  حتد من مشاركة الشباب اجلامعي يف احلياة احلزبية.  اليت
- Amoush, (2016) Political participation of 

Jordanian youth (2008  -  2015) :a case study of a 
political participation program. 

دراسة حالة لربانمج املشاركة    2015  -   2008املشاركة السياسية للشباب األردين  
 : هدفت هذه الدراسة إىل حتليل املشاركة السياسية للشباب األردين بني الفرتةة السياسي

الدراسات املتعلقة  2015  -  2008) (، من خالل معاجلة بعض القضااي املطروحة يف 
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ابلشباب، ال سيما حول كيفية إشراك الشباب بربامج املشاركة السياسية، ولتحقيق هدف  
ي التحليلي، وذلك من أجل مجع وحتليل البياانت واختبار  الدراسة، مت استخدام املنهج الوصف 

الفرضيات، وكانت الفئة املستهدفة لفي الدراسة الشباب األردين من اجلنسني والذين ترتاوح  
  ا( مستفيدً 132من مجيع حمافظات األردن، ومت اختيار عينة من )  33  - 16 أعمارهم بني  

من مراكز تنمية اجملتمع التابعة للصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية املنتشرة يف مجيع  
 حمافظات اململكة. 

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أتثري كبري للشباب، وأخذت الدراسة بتحليل عدة حماور   
ارات النظريّة، ونسبة  منها: املهارات الشخصية، واملهارات الثقافية، واملهارات املعرفية، وامله

(.  α = 0.05)  -  0.05املشاركني الشباب من الربامج السياسية يف األردن على مستوى  
 وأوصت الدراسة أبمهية تطوير سياسات جديدة لزايدة املشاركة السياسية للشباب يف األردن.
- Flanagan and Sherrod, (2010): Youth Political 

Development           
 ابلتنمية املتعلقة الدراسة يف بعض املفاهيم والنظرايت ة السياسية للشباب: حبثت هذهالتنمي

 االجتماعي  ابلتغيري  املتعلق  واألثر  التمكني  على  الناشئة  والسياسية، والنظرية االجتماعية 
مثل النفس علم يف  والنشاط  أخرى  ومفاهيم   والتحرر والقهر  النقدي الوعي اجملتمعي، 
 التحليلية، والعاطفية، املعرفة واملهارات هبا األفراد  يكتسب اليت  فيما بينها، والعملية  والثقافة 
 الظلم، ورؤية  ومقاومة الالزمة واالجتماعية السياسية املؤسسات  يف العمل على والقدرة
 القمع.  لظروف وبدائل التحرر، 

التغيري االجتماعي يف علم نفس  فكل هذه املفاهيم مل يشدد عليها يف دراسات     
اجملتمع األمريكي، من وجهة نظر الباحث، وأن التنمية االجتماعية والسياسية أمر حيوي  

 للتنمية البشرية خللق جمتمع عادل. 
 منهجية الدراسة: 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي هبدف تقدمي صورة وصفية للواقع، وذلك من  
كشف عن دور مؤسسات اجملتمع املدين يف إدماج الشباب األردين  خالل مجع املعلومات لل

 يف عملية التنمية السياسية. 
 مفاهيم الدراسة: 

 ترتكز الدراسة على جمموعة من املفاهيم توضح على النحو اآليت: 
: املنظمات غري احلكومية وهي تشكيالت تنشأ مستقلة عن  مؤسسات اجملتمع املدين  - 1

ا  املنظمات  مثل  منتدى،  احلكومة  احتاد،  نقابة،  أهلية،  احلقوقية، مجعية، مؤسسة  لثقافية، 
خالهلا   من  يعرب  قنوات  تصبح  فهي  واحلكومة،  للمجتمع  ضروراًي  وجودها  يعترب  حبيث 
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على   وتعود  اليت ختدمهم  األنشطة  تنفذ  طريقها  وعن  واحتياجاهتم،  آرائهم  عن  املواطنون 
 .  1اجملتمع ابلنفع 

الذين تقع  يقصد  الشباب األردين:    - 2 احلالية: األفراد األردنيون  الدراسة  ابلشباب يف 
بني   تعقب مرحلة    30-  18أعمارهم  مرحلة عمرية  فالشباب  اجلنسني،  عاًما ومن كال 

املراهقة وتبدو خالهلا عالمات النضج واضحة، ويوجد أكثر من اجتاه لدراسة مفهوم الشباب  
بعد الزمين، ومرحلة الشباب تكون خالل  وحتديده، فهناك اجتاه مييل إىل االعتماد على ال

فرتة زمنية معينة، وتعد هذه الفئة من جهة أخرى تعبريًا عن فكرة املسؤولية؛ فعلى الشاب  
 . 2أن يتحمل املسؤولية حىت يصبح مكتماًل وانضًجا وقادرًا على حتمل مسؤولية أكرب 

هي عملية حتول شاملة حنو األفضل جلميع جوانب احلياة السياسية    التنمية السياسية:   - 3
واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والقانونية، وفق منظومة القيم الدميقراطية الليربالية الغربية  
القائمة على التعددية التنافسية ومعايري اإلجناز، والكفاءة، واليت توفر آليات مشاركة سياسية  

ألمن، واالستقرار واندماج فئات اجملتمع املختلفة، كما تضمن ملؤسسات  حقيقية تضمن ا
واالستقاللية،   قدر من احلرية،  السياسية يف ظل  السلطة  متوازنة مع  املدين عالقة  اجملتمع 

 3واملؤسسية وسيادة القانون 
الشبابية:    - 4 القيادة  الشبابية  مؤسسة  القيادات  وإعداد  الشباب  بتمكني  تعىن  مجعية 

مبوجب قانون اجلمعيات األردين رقم    2015اكهم يف احلياة السياسية، أتسست عام  وإشر 
وتتبع الختصاص وزارة الشؤون السياسية والربملانية ومقرها يف العاصمة    2008لعام    51

 . 4عمان
 قسمت الدراسة إىل مبحثني، وعلى النحو اآليت:  

 املبحث األول: واقع مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن. 
 املطلب األول: ماهية مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن وتصنيفها. 

املطلب الثاين: دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مواجهة حتدايت إدماج الشباب يف عملية  
 التنمية السياسية. 

 املبحث الثاين: دور مؤسسة القيادة الشبابية يف إدماج الشباب األردين. 
 املطلب األول: برامج املعهد السياسي العداد القيادات الشبابية. 

 املطلب الثاين: خمرجات املعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية. 
 يف األردن   واقع مؤسسات اجملتمع املدين : بحث األولامل

 
، جملة دراسات يف اخلدمة األجتماعية والعلوم  2030دور مؤوسسات اجملتمع املدين يف حتقيق التنمية األجتماعية للشباب السعودي يف ضوء رؤية اململكة (، 2019قاسم، مصطفى، والغامن، غامن ) 1

   .42، ص 2، ع 46اإلنسانية، م 

 . 38األردن، ص  -مركز الشرق والغرب لتنمية املوارد البشرية: عمان  دراسة واقع املشاركة السياسية للشباب يف األردن،(، 2012و حيدر، أمحد )2
 . 355( ص 3) 33: دراسة إحصائية حتليلية،  شاركة السياسية يف األردنجتاهات عينة من منتسيب مؤسسات اجملتمع املدين حنو امل(، ا2006لعزام، عبد اجمليد، والشرعة، حممد ) 3

  األردن. -، عمان تقرير سجل اجلمعيات األردين(، 2019وزارة التنمية االجتماعية )  4
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مؤسسات اجملتمع املدين  أحد أهم املقومات الرئيسة يف متكني الشباب، وتفعيل دوره    تعد
وجه   على  والسياسية  الشاملة،  التنمية  عملية  يف  هبا  املنوط  الدور  ألمهية  نظرًا  احلقيقي، 

الضغطـ، الكبرية على  الشباب، وأبرز وأهم   اخلصوص، وقدرهتا  والتأثري، واملناصرة لقضااي 
تقوم هبا مؤسسات اجملتمع املدين أيتيان من خالل تعزيزها ملبادئ الدميقراطية،  األدوات اليت  

وحقوق اإلنسان، وتعزيز منظومة سيادة القانون، والقيام حبمالت وأنشطة تدعم فئة الشباب  
من خالل تبين مبادرات ومحالت شبابية، توعيهم، وتكسبهم املهارات الالزمة، وتركز بعض  

 بشكل كبري على احملور السياسي الذي يتضمن تفعيل الدور الشبايب  مؤسسات اجملتمع املدين
يف الرقابة اجملتمعية، وتبين خطط للشباب على مستوايت عدة؛ من أجل تفعيل املشاركة  

 .  1الشبابية احلقيقية يف صنع القرار
 املطلب األول: ماهية مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن وتصنيفها 

عام    ظهرت   اإلمارة  منذ أتسيس  األردن  املدين يف  اجملتمع  ،  1921مؤسسات 
حيث متيزت أبهنا عبارة عن اهليئات االجتماعية والنوادي الرايضية والثقافية، أما األحزاب  
السياسية، فقد نشأت كمعارضة لالنتداب الربيطاين آنذاك ومطالبة ابالستقالل، لكن هذه  

صدر الدستور األردين    1952قصرية العمر، ويف عام  األحزاب كانت غري مستقرة وكذلك  
  35الذي كفل حق األردنيني يف التنظيم السياسي والنقايب واالجتماعي، وكذلك قانون رقم  

والذي اعرتف حبق التنظيم النقايب للعمال، فتأسست على أثره نقاابت عمالية    1953لعام  
العمالية، وظهرت   للنقاابت  العام  االحتاد  األيدولوجية، عدة ونشوء  وقد   حينها األحزاب 

، وبعد  1956تشكلت على أثر ذلك أول حكومة برملانية برائسة سليمان النابلسي يف عام  
شكل االحتاد العام للجمعيات    1959عام، مت حظر احلياة احلزبية يف األردن، ويف عام  

. ويف  1966  لعام   33اخلريية الذي تبعه صدور قانون اجلمعيات واهليئات االجتماعية رقم  
مت حل اجمللس النيايب وحل مكانه اجمللس الوطين االستشاري    1984  -   1978بني  الفرتة  

وكانت مهمة هذا اجمللس النظر يف    1967وذلك على أثر فقد الضفة الغربية بعد حرب  
 . 2القوانني اليت تسنها احلكومة ومناقشة السياسة العامة  

حنو الدميقراطية يف اجملتمع االردين )فرتة االنفراج   مت البدء بربانمج التحول   1989ويف عام  
الدميقراطي( حيث أعيد انتخاب جملس النواب بعد تقسيم اململكة إىل دوائر انتخابية، لكل  
دائرة منها عدد خمصص من املقاعد وبلغ عدد املقاعد النيابية آنذاك مثانني مقعًدا، ومت رفع  

صدر    1992مشاركة يف االنتخاابت، ويف عام  احلظر عن األحزاب السياسية واستدعيت لل
عام   بعد  ما  الفرتة  ومتيزت  والقانونية،  الرمسية  بصيغتها  لتظهر  السياسية  األحزاب  قانون 

االجتماعية حتمل طابًعا جديًدا كمنظمات حقوق    1989 املؤسسات  العديد من  بنمو 
البيئة واجلمعيات األكادميية ونوادي احملافظة على  املعلمني واجلمعيات    اإلنسان ومجعيات 
 

( 33األردنية، اجمللد )(، اجتاهات عينة من منتسيب مؤسسات اجملتمع املدين حنو املشاركة السياسية يف األردن: دراسة إحصائية حتليلية، جملة دراسات اجلامعة 2006العزام، عبد اجمليد، والشرعة، حممد ) 1
 . 484، ص: (3العدد )

 . 33, رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة آل البيت, األردن، ص: 2017-1999لتنمية السياسية يف األردن خالل الفرتة (. دور منظمات اجملتمع املدين يف ا2018الصوان, حممد) 2
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النسائية ومجعية محاية املستهلك. إال أن اجملتمع املدين مل يبلور طيلة مرحلة التحول الدميقراطي  
أي مؤسسات متخصصة تعىن ابلدستور، مث أن مطالباته حول إجراء    2010وحىت عام  

ر حل  تعديالت دستورية، مل تتبلور بصورة واضحة ومكثفة إال يف مرحلة متأخرة، على أث
 . 1الربملان وأتجيل االنتخاابت ملدة عامني وتوسع احلكومة يف إصدر القوانني املؤقتة 

 تصنيف مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن 
تعترب مؤسسات اجملتمع املدين األداة الفاعلة لألفراد من أجل رسم السياسات العامة وابداء  

كانت يف إطار فردي أو مجاعي غري أن  آرائهم بكل حرية ويف صورة سليمة وجمدية، سواء  
توحيد اجلهود يف إطار منظم جيعلها أكثر فاعلية وقدرة على حتقيق األهداف املرجوة، وابلتايل  
فإن الطابع املؤسسايت يعد أهم أساس تقوم عليه هذه التنظيمات، هنا سنعرض تصنيفات  

 مؤسسات اجملتمع املدين التالية: 
تلعب النقاابت دورًا كبريًا ومهًما يف إدماج الشباب يف    ية(: النقاابت املهنية )العمال  - 1

الربيع   التغريات السياسية األخرية يف املنطقة، وذلك بعد  احلياة السياسية، وخاصة خالل 
العريب؛ إذ لعب العمال دورًا أساسًيا يف االحتجاجات العربية، وجنحت النقاابت يف حشد  

دورها السياسي امللموس، أيضا، للنقاابت دور مهم    املواطنني والتأثري عليهم، عالوة على
على الصعيد احمللي يف جماالت عدة، حيث خاضت العديد من النقاابت نشاطات ومواقف  

يتجاوز عدد منتسيب    مطالبة جبملة من اإلصالحات السياسية بعد أحداث الربيع العريب.
ألردين حسب ختصصه  ألف عضو، إذ ينتسب الشاب ا  500النقاابت املهنية يف األردن  

إىل النقاابت املهنية بعد خترجه يف اجلامعة مباشرة، وللنقاابت أدوار كثرية تسعى من خالهلا  
 . 2إىل إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية 

هي مؤسسات جمتمع مدين حملية  مؤسسات اجملتمع املدين غري العمالية )اجلمعيات(:    - 2
ودولية غري عمالية وال هتدف إىل الربح، هلا أهداف وغاايت وتعمل بعدة جماالت وتنفذ  
نشاطاهتا داخل نطاق اململكة وقد تتبع إىل مظالت رمسية وتعمل مع فئة الشباب، وينظمها  

 .2008لعام  51قانون اجلمعيات األردين رقم 
مراكز حبثية تتوىل إجراء البحوث،    هي:  اإلسرتاتيجية مراكز الدراسات السياسية و   - 3

من   وغريها  واالجتماعية  واألمنية،  واالقتصادية  السياسية،  ابلقضااي  املتعلقة  والدراسات 
القضااي، وتعود أمهية أتسيس مراكز حبثية ومؤسسات إىل دورها يف التقصي حول القضااي  

ربية يف هذه األايم، إذ تقدم املراكز العديد  املختلفة يف هذه املرحلة، وما تشهده املنطقة الع
 .3العام من اجلهود املتعلقة بقضااي الشباب، ودورهم يف احلياة 

 
 ،4، ع 19املنار،جامعة آل البيت، م جملة ، (2012 – 1989أثر مؤوسسات اجملتمع املدين على تعزيز الدستور يف إطار عملية التحول حنو الدميوقراطية يف األردن)(، 2013السليم، أسامة،) 1

 . 245ص 
 . /http://naqabat.net(، النقاابت املهنية يف األردن، املوقع االلكرتوين، 2019) جممع النقاابت املهنية2

 . tics/2016/07/23/https://www.alarabiya.net/ar/poliلكرتوين،  خبارية اإل، موقع قناة العربية اإلأهداف مراكز الدراسات السياسية(، 2016احلاج، عبدهللا مجعة )3

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/07/23/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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وتعىن مراكز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية إبجراء الدراسات والبحوث للقضااي اليت هتم  
هبدف تزويد    األردن واإلقليم، وتقوم إبجراء دراسات ميدانية من مسح واستطالع اآلراء؛ 

الباحثني من كافة القطاعات وصانعي القرار ابملعلومات والبياانت واملعطيات، وتعمل على  
الشباب يف   العمل، واملؤمترات، والندوات، ويشارك  الفعاليات واألنشطة: كورشات  تنظيم 

 . 1مجع البياانت واملعلومات كمتطوعني، وبذلك يكون الشباب شركاء يف هذا العمل 
تعمل العديد من املنظمات الدولية  مؤسسات اجملتمع املدين األجنبية )املنظمات الدولية(:   -1

( املنظمات غري اهلادفة للربح، على  NGO’sيف األردن مبختلف اجملاالت، ويطلق عليها )
الرغم من أن هذا املصطلح جلميع املؤسسات غري الرحبية، وتسهم هذه املؤسسات يف إشراك  

عملي  قطاعات  الشباب يف  مع  وتعمل  الشاملة،  التنمية  حتقيق  السياسية هبدف  التنمية  ة 
عديدة كشركاء يف التنمية، لتنفيذ برامج يف جماالت واسعة منها التعليم، والتنمية االقتصادية،  
والدميقراطية واحلوكمة، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة والشباب، وتعزيز مبدأ املساءلة  

توسيع   خالل  برامج  من  ومتويل  ودعم  الدميقراطية،  املؤسسات  وحتسني  املدنية،  املشاركة 
الرتكيز على مشاريع وبرامج   املدين، وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل  مؤسسات اجملتمع 
اإلصالحات الدميقراطية، وتقوية ممثلي األحزاب احمللية من خالل انتخاابت حرة ونزيهة،  

 2حيث يشكلون أولوية لتحسني العملية الدميقراطية ودمج فئة الشباب يف الربامج كافة، 
السياسية:  -2 األحزاب    األحزاب  يستبعدون  الذين  السياسيني  املفكرين  من  العديد  هناك 

األحزاب   أن  يرى  اآلخر  البعض  ولكن  املدين  اجملتمع  مؤسسات  تصنيف  من  السياسية 
فقد   3حمورًا رئيًسا فيها   السياسية تلعب أدوارًا هامة يف صنع القرار السياسي ويكون اجملتمع

مؤسسة   تعد  أهنا  إىل  الدولة، ابإلضافة  يف  الرقابة  جتسيد  مهمة  األحزاب  تلك  اكتسبت 
السياسية واحرتام حقوق اإلنسان،   السياسية والتنمية  املشاركة  سياسية تعمل على حتقيق 

املنظمات  ومع تطور املؤسسات الدميقراطية وآلياهتا، أصبحت األحزاب السياسية من بني  
الرئيسة يف تنمية الرأي العام وحق التعبري عن رأيه يف القضااي الرئيسة، وابلتايل ال دميقراطية  
من دون أحزاب سياسية، إذ أن وجودها ضرورة لتأكيد املعارضة السلمية وإمكانية تنظيم  
التعاقب على السلطة ،كما تعد إحدى أهم املؤسسات الرئيسة لتحقيق حقوق اإلنسان  

 .  4داف التنمية السياسية من خالل تنظيم مشاركة فعلية لألفراد وأه
واجهت مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن العديد من التحدايت كقلة اإلمكانيات، وانعدام  
التمويل والدعم اخلارجي يف أغلب األحيان، وال زالت بعض املؤسسات تعمل على تنفيذ  

بايب. وتسعى مؤسسات اجملتمع املدين من خالل  الربامج التنموية للنهوض يف القطاع الش

 
 . http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspxردنية، موقع املركز االلكرتوين، األ اجلامعة(، مهام املركز، 2018ردنية )اجلامعة األ –سرتاتيجية مركز الدراسات اإل 1
األ 2 )الوكالة  الدولية  للتنمية  األردن2019مريكية  يف  الدولية   للتنمية  األمريكية  الوكالة  عن  حملة   ،)، 

 . work-https://www.usaid.gov/ar/jordan/ourلكرتوين، موقع الوكالة اإل
 .14، ص 1ط ، اجملتمع املدين املعاصر يف األردن(. 2003جلنحاين, حممد )ا 3
 . 8 السياسية, القاهرة, ص, مركز اإلرم للدراسات (. املشاركة السياسية وموسوعة الشباب السياسية2013بركات, إبراهيم ) 1

http://jcss.org/Contents/CSS_Functions__Tasksar.aspx
https://www.usaid.gov/ar/jordan/our-work
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براجمها، ومحالهتا، ومبادراهتا، خللق جيل شبايب قادر على الرتشح، واالنتخاب من خالل  
دورها يف التوعية، والتثقيف املستمر للمجتمع احمللي وخاصة فئة الشباب، وذلك خلوض  

تصدرت القطاع الشبايب يف اآلونة  غمار التجربة، ابإلضافة إىل أمهية اجملالس الشبابية اليت  
احلياة   يف  دورها  وتفعيل  ودعمها،  الشبابية،  القيادات  إعداد  إىل  هتدف  واليت  األخرية 
فاعلة،   غري  السياسية  األحزاب  داخل  األردين  الشباب  مشاركة  أبن  العلم  مع  السياسية، 

ته للمعنيني  وليست ابملستوى املطلوب، وقطاع الشباب مل يعط الفرص احلقيقية إليصال صو 
   . 1وصناع القرار؛ للمطالبه بضرورة التحرك اجلاد لتغيري الواقع الراهن 

الشباب يف   إدماج  املدين يف مواجهة حتدايت  اجملتمع  الثاين: دور مؤسسات  املطلب 
 عملية التنمية السياسية 

بعض تصرفات مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن، ذات النشاط السياسي، حتداًي أمام    تعد 
الشباب   لدعوة نفس  السياسية، حيث تلجأ بعض املؤسسات  املشاركة  الشباب يف  رغبة 
الذي شاركوا يف أنشطتها السابقة للمشاركة يف أنشطة جديدة، فال بد من وجود معايري  

الربامج تتوخى العدالة واألولوية؛ ألنه تبني وجود معايري غري  اختيار مشاركني يف املشاريع و 
واضحة وغري شفافة وال تراعي تكافؤ الفرص بني الشباب وخاصة يف احملافظات، مما يدفع  
املؤسسات   تنفذها  اليت  والزماالت  الربامج  يف  خاصة  االختيار،  مبعايري  للشك  الشباب 

وهناك مزيد من عدم الثقة بتلك املنظمات    ابلتعاون مع منظمات دولية عاملة يف األردن، 
.  )2(والغياب عن املشاركة يف معظم أنشطتها، وقد تتجدد هذه احلالة يف معظم املؤسسات

إشراك   تعيق  اليت  التحدايت  ملواجهة  إضافية  بذل جهود  املدين  اجملتمع  مؤسسات  وعلى 
 يلي: الشباب يف احلياة السياسية، وأبرز ما يتطلب من هذه املؤسسات ما  

إعادة تقومي جهود مؤسسات اجملتمع املدين كافة املوجهة للشباب ومدى األثر الناتج    -1
 عنها. 

للمسا  -2  لربامج ومشاريع متكني    مة ھدعوة املؤسسات كافة  الدعم والتمويل  يف توجيه 
 الشباب وتعزيز دورهم يف احلياة السياسية. 

 إشراك الشباب يف صياغة أفكار املشاريع املوجهة هلم وإدارهتا من قبلهم.  - 3

 إفساح اجملال للشباب لقيادة احلوار مع صناع القرار واملعنيني حول السياسات املختلفة.   -4

 حات يف خمتلف احملافظات، حىت يتسىن للشباب تنفيذ الفعاليات السياسية. توفري مسا  -  5

 تطوير مستوى شفافية مؤسسات اجملتمع املدين الشبابية، إلعادة الثقة مع الشباب.  -6

 
 املرجع السابق.لقاء حواري عن دور مؤسسات اجملتمع املدين يف تعزيز املشاركة السياسية للشباب،  (، 2019)،لالربدوي   2

 .7، ص: آسيا ومشال أفريقيادن: معهد غرب االر  -عمان (، دور مؤسسات اجملتمع املدين يف تعزيز مشاركة الشباب يف حوار السياسات،2018حشمة، حممود ) 3
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تطوير مستوى التعاون والتشاركية وتكامل األدوار مع املؤسسات احلكومية وشركات    -7
 القطاع اخلاص.  

من قبل حتالفات مؤسسات اجملتمع املدين، ميكنها من توفري متويل  إنشاء صندوق دعم    -8
 .  1ذايت مستدام لدعم النشاطات السياسية الشبايب 

العاملة بنفس اجملال، وابلتعاون مع   وعليه، جيب تكاتف جهود مؤسسات اجملتمع املدين 
واحلك املدين  اجملتمع  مؤسسات  بني  احلوار  جسور  لبناء  املختلفة،  وقطاع  القطاعات  ومة 

الشباب، للتغلب على نقص الثقة عند الشباب، مما ينعكس أيضا على زايدة ثقة الشباب  
 . 2مبختلف مؤسسات اجملتمع املدين 

 عزوف الشباب عن املشاركة السياسية
رزت ظاهرة االخنراط يف مؤسسات اجملتمع املدين، ابعتبارها تقرتب من قضااي الشباب،  ب

ومشكالهتم االجتماعية واالقتصادية بصورة ملموسة، وذلك يساعد فئة الشباب أكثر على  
التأثري يف واقعهم، ويساعد بشكل فعلي يف تكوين قيادات شبابية تشاركية دون إقصاء من  

هذا،   عن  وفضاًل  والتعليم،  أحد،  والتشغيل،  القضااي كالبطالة،  من  جمموعة  تبنت  فإهنا 
وميوله   الشباب  خلصوصية  معرفة  وأكثر  والسياسية،  املدنية،  واملشاركة  والثقافة،  والصحة 

 واهتماماته املتنوعة. 

فرصة    يعطيهم  من خالهلا  والعمل  املدين،  اجملتمع  مؤسسات  الشباب يف  فئة  إدماج  إن 
 تدبري الشأن العام وإن كان بشكل غري مباشر، وأيضا املسامهة يف  للمشاركة احلقيقية يف

االجتماعية   املشكالت  السياسية، واملسامهة يف حماربة  التنمية  اجملتمع ودعم عملية  تطوير 
 السلبية. 

البيئة   عن  انتج  وذلك  السياسية  ابحلياة  املشاركة  يف  الشباب  تعيق  اليت  العوامل  تعددت 
 ين وكذلك الشباب أنفسهم، وتشمل العوامل ما يلي: السياسية واجملتمع املد

 ضعف الوعي الثقايف واالجتماعي لدى الشباب. 
 غياب احلس ابملسؤولية لدى الشباب.   .1
 ضعف الوعي السياسي وثقافة املشاركة السياسية احلزبية.  .2
 ضعف البيئة احلزبية وضعف بيئة اجملتمع املدين.  .3
 الدميقراطية. غياب لغة احلوار واملمارسات  .4
 الوضع االقتصادي القائم ومدى أتثريه الكبري على فئة الشباب.  .5

 
 . 8، ص: حشمة، املرجع نفسه 1

 .8ص:  حشمة، املرجع نفسه.2
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تفشي ظاهرة البطالة بني صفوف اخلرجيني وعدم مواءمة خمرجات التعليم العايل مع احلاجات   .6
 احلقيقية لسوق العمل. 

 . 1افتقار الشباب لروح العطاء والعمل التطوع  .7
 باب عن املشاركة السياسية، يكمن فيما يلي: خنلص مما سبق إىل أن أهم أسباب عزوف الش

انعدام ثقة الشباب يف اجملالس النيابية، وذلك يعود لضعف أداء هذه اجملالس وعجزها عن   .1
 تلبية طموحات الشباب. 

والبطالة   .2 الفقر  ظاهريت  تفشي  بسبب  وذلك  الشباب  فئة  يغمر  الذي  املستمر  اإلحباط 
 يف احملافظات. والظروف املعيشية اليت يعيشوهنا وخصوًصا 

غياب التواصل بني الشباب وصناع القرار، وخاصة يف اللقاءات الرمسية، حيث يقتصر ذلك   .3
على جمموعة حمددة من الشباب، ويتم تكرار دعوة نفس األشخاص يف أغلب اللقاءات  

 الرمسية. 
  غياب احلوار اجلدي بني الشباب واملعنيني والذي بدوره يعزز العالقات ويبين جسور الثقة .4

 بينهم.  
على   .5 والعمل  ملطالبهم  واإلنصات  معهم  التواصل  وعدم  للشباب  املستمر  النواب  جتاهل 

 متابعتها. 
انتشار الواسطة واحملسوبية وانتشار أشكال الفساد اإلداري وخاصة يف التعيينات، مما أفقد   .6

 الشباب الثقة عمليات اإلصالح الشاملة كافة. 
ف الوعي السياسي، ويعود ذلك لعدة أسباب  تدين الثقافة السياسية لدى الشباب وضع .7

 تراكمت عرب السنوات املاضية. 
الرتكيز على أدوات التعامل مع الشباب وحصرها يف األعمال التطوعية واملعسكرات التقليدية   .8

 دون إعطاء أمهية للمجال السياسي خاصة زايدة املشاركة السياسية لدى الشباب. 
 يت تصيغ خططًا وبرامج تليب حاجات ومطالب الشبابغياب املؤمترات الشبابية السنوية ال  .9

2 . 
لطاملا دائًما نشيد ابلشباب وأمهية دورهم يف شىت اجملاالت يف اجملتمع، ونطلق عليهم الكثري  
من املسميات املختلفة كقادة املستقبل، وفرسان التغيري، دون إيالئهم العناية املطلوبة، وإن  

ولديه اهلمة والقوة للعطاء إذا اتيحت له الفرصة وحظي  الشباب األردين مدرك ومسؤول  
والتنظري   الومهية  الوعود  عن  بعيًدا  املستقبلية  طموحاته  حيقق  مبا  املطلوب،  ابالهتمام 

 .3اإلعالمي 
 

 
 . https://www.addustour.com/articles/45834، صحيقة الدستور، املوقع االلكرتوين، واملشاركة السياسية الشباب واألحزاب(، 2016طالب ) عبيدات،حممد1
 https://www.sarayanews.com/article/583537(، اسباب عزوف الشباب عن المشاركة في االنتخابات النيابية، موقع سرايا االخباري، 2019افع )ر   2
 . https://www.sarayanews.com/article/583537، موقع سرااي االخباري، نتخاابت النيابيةسباب عزوف الشباب عن املشاركة يف االأ(، 2019البطاينة، رافع )  3

https://www.addustour.com/articles/45834
https://www.sarayanews.com/article/583537
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 املبحث الثاين 
 دور مؤسسة القيادة الشبابية يف إدماج الشباب األردين 

وتعمل يف اجملال السياسي والتدريب ومتكني    2015عام  انطلقت هذه املؤسسة جبهد شبايب  
الشباب يف الثقافة السياسية، وهتدف إىل خلق وإعداد قيادات شبابية وطنية، من خالل  
قواعد وأعراف   نوعية ممنهجة ومستدامة، كما هتدف إىل إرساء  برامج  تقدمي  العمل على 

العام،    وتقاليد العمل السياسي، حىت تصبح ثقافة سائدة ومنهجية عمل متبع يف العمل 
وتوفري بيئة حاضنة لدعم املبادرات السياسية الشبابية، والعمل على رفد املؤسسة أبدوات  
البحث العلمي، إلجياد بيئة خصبة يتعامل من خالهلا الشباب يف حتقيق أحباث علمية حول  

األ يف  العامة  السياسة  وتنمية  تطوير  الوطنية  آليات  املؤسسات  مع  شراكات  وعقد  ردن، 
تبلور مشروع احلكومة الشبابية املوازية ومت العمل على تطويره،    2017، ويف عام  1احمللية 

الوزارة إببرام    حىت تبنت وزارة الشباب هذا املشروع فيما بعد، حيث قامت املؤسسة مع 
وموسع، ومت إدراجه على خطة  اتفاقية وأطلق املشروع على شكل برانمج وطين منهجي  

 . 2عمل الوزارة ابسم نشاطات املعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية 
 املطلب األول: برامج املعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية 

يعد املعهد السياسي مظلة شبابية وطنية واستمرارًا ملشروع احلكومة الشبابية املوازية، وأحد  
القيادة الشبابية، إذ تبنت وزارة الشباب مبادرة املؤسسة أبفكار ومشاريع    أبرز برامج مؤسسة 

وبرامج وكوادر شبابية من الشباب وإىل الشباب مباشرة، وبشراكة مشرتكة معهم، إضافة إىل  
عقد العديد من الشراكات مع جمموعة من الوزارات واملؤسسات الداعمة والشريكة، وينفذ  

،  3املشاريع والربامج اليت تعىن إبدماج الشباب ابحلياة السياسي املعهد السياسي جمموعة من  
 وتقدم جمموعة من الدورات التثقيفية التوعوية لتعزيز دور الشباب يف العمل السياسي. 

عضًوا، يعمل على مستوى    60فريق شبايب يتكون من  :  مشروع احلكومة الشبابية  - 1
ضمن   الوطنية  العامة  اختصاصات  قطاًعا    12السياسات  على  موزعني  رئيًسا،  مركزايًّ 

من   مكواًن  فريًقا  قطاع  ويضم كل  رئيسة:    5متعددة،  حماور  ثالثة  على  ويعمل  أعضاء، 
احلكومة املساندة، وحكومة الظل، واحملور الرباجمي التنفيذي، وتتوزع قطاعات العمل على  

 النحو اآليت: 
 قطاع النقل العام.  .1
 قطاع الصحة. . 2
 الرتبية والتعليم العايل. قطاع . 3
 قطاع الشباب والثقافة والتنمية السياسية واإلعالم. . 4

 
 2016مؤسسة القيادة الشبابية، تقرير وزارة الشؤون السياسية   1

 األردن. -، عمان2025- 2019االسرتاتيجية الوطنية للشباب: (، 2019وزارة الشباب )2

 . SiteContent.aspx?id=125/https://www.shababgovjo.org، املوقع االلكرتوين، عن املعهد السياسي(، 2019معهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية )3
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 قطاع االقتصاد الوطين والتخطيط واملالية العامة. . 5
 قطاع العمل، والتشغيل، والرايدة، واالبتكار، واملشاريع الصغرية واملتوسطة. . 6
   قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطوير االعمال.. 7
 قطاع التنمية االجتماعية، والسياسات االجتماعية. . 8
 قطاع البلدايت، واألشغال العامة. . 9

 قطاع الزراعة، واملياه والري. . 10
 قطاع الطاقة، والبيئة والسياحة. . 11
 .  1قطاع التشريعات، والقوانني، واألنظمة . 12

اجلانب   اختصاص  ضمن  الشبابية  احلكومة  قطاعات  جمال  تعمل  يف  والرباجمي  التنفيذي 
وتقدم   قطاع،  ضمن كل  املشكالت  تشخيص  على  تعمل  حبيث  العامة،  السياسات 
اجلانب   يتناول  الذي  الربملان  مشروع  بعكس  التنفيذية  الناحية  من  واحللول  املقرتحات 

 .  2التشريعي 
جلنة،    12عضًوا موزعني على    96فريق شبايب مكون من    : الشبايب  مشروع الربملان    -2

خيتص الفريق يف دراسة التشريعات والقوانني واألنظمة بشكل أساسي، كما خيتص بشكل  
اثنوي ابلسياسات احمللية ضمن نطاق احملافظات يف جمال التشخيص والرصد واملتابعة وإعداد  

 .3املشاريع على مستوى احملافظة، ورفدها لفريق احلكومة الشبايب 
 ل جلان رئيسة على النحو اآليت:  ويعمل الربملان الشبايب من خال  

 اللجنة القانونية.  .1
 جلنة العمل والتنمية االجتماعية.  .2
 جلنة الرتبية والتعليم.  .3
 جلنة السياحة واآلاثر.  .4
 جلنة الشباب والثقافة واالعالم.  .5
 جلنة النقل واخلدمات العامة.  .6
 جلنة الصحة.  .7
 جلنة النزاهة والشفافية.  .8
 جلنة الزراعة واملياه والري.  .9

 جلنة احلرايت العامة وحقوق اإلنسان وشؤون املرأة.  .10
 جلنة الطاقة والبيئة.  .11
 .  4جلنة املالية واالقتصاد واالستثمار  .12

 
 . مرجع سابق(، 2021المعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية ) 2 

 .(، الملف التعريفي لبرنامج الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي2021المعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية )  3
 . نفسهمرجع ال(، 2021المعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية ) 3
 السابق  (، المرجع 2019داد القيادات الشبابية )عالمعهد السياسي إل 4
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تشخيص   على  يعمل  حيث  والقانوين،  التشريعي  اجلانب  ضمن  الشبايب  الربملان  يعمل 
انني  املشكالت وتقدمي احللول واملقرتحات يف جمال االختصاص واللجنة، ويقوم بدراسة القو 

اليت تنظم عمل هذا القطاع ويقدم مقرتحات تشريعية لتعديل أو إضافة اقرتاح أو حذف  
اقرتاح مشاريع   إىل  التشريعي، إضافة  التطوير  من عمله يف  معمول هبا كجزء  قوانني  على 

 1قوانني جديدة وفق احلاجة هلا وتقدميها جمللس النواب 
 القيادات الشبابية  املطلب الثاين: خمرجات املعهد السياسي إلعداد

ال بد من اإلشارة هنا إىل أثر مؤسسة القيادة الشبابية املتمثل بتنفيذ مهام وأعمال املعهد  
السياسي إلعداد القيادات الشبابية، حيث مت العمل ضمن خطة تنفيذية ملشروع احلكومة  

تدر  حماور  ضمن  واللجان  القطاعات  أعضاء  تدريب  على  الشبايب  والربملان  يبية  الشبابية 
منهجية، ختللها عقد لقاءات مع خرباء وخمتصني يف خمتلف اجملاالت شارك فيها بشكل  
رئيس أعضاء احلكومة الشبابية والربملان الشبايب، ونتجت عنها مجلة من املخرجات الرئيسة  

 للجيل األول يف برانجمي احلكومة والربملان، ومن أبرز املخرجات:  
على    سياسية عمل أدوات ميتلكونشاابًّ    156ختريج    - تدريبها  تدريبية    10مت  حماور 

 متخصصة. 
التشريعي    23تقدمي    - اجلانب  يف  الشبايب  الربملان  جلان  أعضاء  أعدها  سياسات  ورقة 

 وأعضاء قطاعات احلكومة الشبابية يف اجلانب الرباجمي التنفيذي. 
ملان الشبايب وأعضاء قطاعات  محلة مدافعة وكسب أتييد نفذها أعضاء جلان الرب   23تنفيذ    -

 .الشبابية احلكومة 
أعضاء جلان الربملان الشبايب يف اجلانب التشريعي وأعضاء    أعدهاورقة عمل    23تقدمي    -

 قطاعات احلكومة الشبابية يف اجلانب الرباجمي التنفيذي. 

 
 (، المرجع السابق. 2120اد القيادات الشبابية )دعالمعهد السياسي إل 1
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اعداد خريطة األولوايت ملشروع الربملان الشبايب ومشروع احلكومة الشبابية، اليت جاءت     -
أولوية عمل يف اجلانب التشريعي    120ضمن خمرجات املرحلة األوىل للربانمج، وتضمنت  

 1للربملان الشبايب واجلانب التنفيذي للحكومة الشبابية 
 خمرجات  لعرض األمة بشقيه األعيان والنواب، وجملس   مع الوزراء  رمسيًّا  لقاء  15 عقد   -

الربملان وقطاعات احلكومة الشبابية، ومت طرح أوراق السياسات وأوراق العمل.    جلان  عمل
األثر واالستدامة يف   الوزارة. وأييت  املقدمة ضمن عمل  املقرتحات  لتبين  املوضوع  ومتابعة 

املعهد السياسي وبني جملسي النواب  برانمج احلكومة والربملان الشبايب من خالل شراكة بني  
والوزراء، وذلك لتقدمي املخرجات املقرتحة من أوراق سياسات وأوراق عمل ومشاريع، والقيام  
بدراستها وأخذها وتطبيق ما ميكن العمل عليه يف املدى القريب والبعيد، ضمن السياسات  

ة من خالل البناء على  احلكومية املتخذة، وضمن عمل كل وزارة. ومت التحقق من االستدام 
املخرجات الرئيسة اليت قدمها األعضاء يف برانمج الربملان واحلكومة الشبابية كجيل أول،  
ومتابعة اجليل الثاين للدورة القادمة اليت أعدها زمالؤهم يف اجليل األول والبناء عليها واملتابعة  

 مع اجلهات املعنية والشريكة لتنفيذها. 
 النتائج:

 ة إىل النتائج التالية: توصلت الدراس
أظهرت نتائج الدراسة أن مؤسسات اجملتمع املدين تلعب دورًا مهًما يف حتقيق أهداف التنمية   .1

إليهم،   الوصول  وكيفية  الشباب  قطاع  احتياجات  على  التعرف  خالل  من  السياسية، 
العد وسيلة شعبية حتقق  احلكومة، ابعتبارها  عاتق  على  امللقاة  األعباء  من  الة  والتخفيف 

 االجتماعية. 
 كشفت الدراسة عن ماهية مؤسسات اجملتمع املدين وطبيعة عملها وأهدافها وتصنيفها.  .2
تناول جتربة مؤسسة القيادة الشبابية من خالل إيضاح دور املعهد السياسي إلعداد القيادات   .3

تنفيذ برانمج احلكومة الشبابية   والربملان الشبايب  الشبابية ومهامه الرئيسة اليت يقوم هبا يف 
 اهلادف إىل إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية. 

بينت نتائج الدراسة أن بعض تصرفات مؤسسات اجملتمع املدين يف األردن، ذات النشاط   .4
أمام رغبة الشباب يف املشاركة السياسية، بسبب وجود معايري غري   السياسي، تعد حتداًي 

 فؤ الفرص بني الشباب وخاصة يف احملافظات. واضحة وغري شفافة وال تراعي تكا 
كشفت نتائج الدراسة أن أسباب عدم مشاركة الشباب يف احلياة السياسية تعود إىل بعض   .5

السياسية   الثقافة  املدين، وأبرزها تدين مستوايت  تواجه مؤسسات اجملتمع  اليت  التحدايت 
 لديهم. 

 
 التقرير السنوي ألعضاء احلكومة الشبابية والربملان الشبايب (: 2021املعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية ) 1
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ين عن املشاركة السياسية يعود  أظهرت نتائج الدراسة أن أهم أسباب عزوف الشباب األرد  .6
إىل عوامل عديدة على مجيع املستوايت، حيث أن املؤسسات الرمسية قد تكون عاجزة عن  

 صياغة وإعداد برامج وخطط حقيقية وجادة لغاية إدماجهم يف عملية التنمية السياسية. 
تقد .7 بعد  وذلك  السياسي،  املعهد  برامج  يف  واالستدامة  األثر  مدى  الدراسة  مي  أظهرت 

املخرجات املقرتحة من أوراق سياسات وأوراق عمل ومشاريع، والقيام بدراستها وأخذها  
 وتطبيق ما ميكن العمل عليه ضمن السياسات احلكومية املتخذة. 

 التوصيات: 
 بناء على النتائج السابقة، فإن الباحث يوصي توصيات عدة هي: 

العاملة مع الشباب وتضمني جزء من هذا  العمل على دعم مؤسسات اجملتمع املدين    .  1
الدعم يف موازانت وزارات االختصاص اليت يتقاطع عملها مع تلك املؤسسات وتتبع هلا كل  

 . 2008لعام   51مؤسسة حسب جمال العمل وفق قانون اجلمعيات األردين رقم 
إىل اجلامعات واملدارس وا  إفساح اجملال .  2 للوصول  املدين  ملراكز  أمام مؤسسات اجملتمع 

 الشبابية للقيام بدورها يف التوعية أبمهية التنمية السياسية وحماورها. 
التنمية واستدامتها مبا حيقق املصلحة املرجوة  .  3 للبحث عن ضماانت إلحداث  السعي 

مع   املدين وابلشراكة  اجملتمع  قبل مؤسسات  من  الشباب، وذلك  فئة  منها والعائدة على 
 مؤسسات الدولة الرمسية. 

ورة العمل اجلاد على تذليل املعيقات اليت حتيط مبؤسسات اجملتمع املدين وحتد من  ضر .  4
 . دورها الفاعل يف إدماح الشباب يف عملية التنمية السياسية 

العمل على إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية من خالل برامج ومشاريع حقيقية  .  5
 وملموسة تنفذها مؤسسات اجملتمع املدين ابلتعاون املباشر مع مؤسسات الدولة الرمسية.  

االخنراط    .6 للشباب  يتسىن  احلزبية، حىت  احلياة  تنمية  أجل  من  الوطنية؛  اجلهود  تضافر 
 السياسية، وأمهها إزالة مظاهر اخلوف عندهم من العمل احلزيب. ابألحزاب 

( وجتسيد حماورها على أرض  2025  –  2019تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب )  .7
 الواقع. 

 متابعة توصيات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية فيما يتعلق بقطاع الشباب. .8
دة الشبابية واملتمثل يف برامج املعهد السياسي إلعداد  استمرارية دعم مشروع مؤسسة القيا   .9

 القيادات الشبابية، نظرًا ألثره يف متكني الشباب وكيفية إشراكهم يف عملية صنع القرار. 
إجراء املزيد من األحباث يف دراسة العوامل املتعلقة إبدماج الشباب يف عملية التنمية    .10

 ملدين يف هذا اجملال السياسية وتعزيز دور مؤسسات اجملتمع ا
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 :اخلامتة
تناولت الدراسة توصيًفا وحتليالً لدور مؤسسات اجملتمع املدين يف إدماج الشباب األردين يف  

الكشف عن واقع هذه املؤسسات، ومدى فاعليتها، وعّما    لغاية عملية التنمية السياسية،  
كانت هناك معوقات حتد من دورها يف إدماج الشباب، وقد سعت هذه الدراسة للتعرف    إذا

نوعية   وعلى  األردن،  يف  العاملة  املؤسسات  الشبابية كإحدى  القيادة  مؤسسة  دور  على 
إدماج   عملية  يف  املطروحة  براجمها  أتثري  ومدى  املؤسسة،  تنفذها  اليت  واألنشطة  الربامج 

 .الشباب
عن أسئلة الدراسة اليت متثلت مبا هو دور مؤسسات اجملتمع املدين يف  من خالل اإلجابة  

إدماج الشباب يف عملية التنمية السياسية، وبيان دور مؤسسة القيادة الشبابية يف إدماج  
الشباب األردين وإشراكهم يف احلياة السياسية، فقد توصل الباحث إىل التعرف على دور  

 األردن بشكل عام ومؤسسة القيادة الشبابية على وجه  مؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف 
اخلصوص، وقد أظهرت الدراسة أمهية عمل هذه املؤسسات وكيفية تصديها اللمعيقات اليت  
واجهت مؤسسات اجملتمع املدين يف لعب دور فاعل يف إدماج الشباب يف عملية التنمية  

 السياسية. 
اجملتمع املدين، وتصنيفها، وبراجمها املوجهة  وتعرفت الدراسة على الدور احلقيقي ملؤسسات  

إذ متكنت الدراسة من إبراز الدور املنوط يف هذه املؤسسات واملسؤولية امللقاة   للشباب، 
تفعيل دور الشباب السياسي، وإعداد قيادات شبابية قادرة على  يف  على عاتقها واملتمثلة  

ن الفرص دون التعذر ابلتحدايت  إمساك زمام األمور يف املستقبل القريب، فهم من يصنعو 
 اليت تواجه الشباب والدولة، وعندها سنصل إىل حلول للعديد من القضااي. 

ارتباطية    ، فقد أثبتت الدراسة صحة الفرضية أن هناك عالقة يف ما يتعلق بفرضية الدراسة 
نمية  الدور الذي تلعبه مؤسسات اجملتمع املدين وبني عملية إدماج الشباب يف عملية التبني  

السياسية ومدى مسامهتهم يف صناعة القرار، مبعىن أنه كلما كانت هذه املؤسسات أكثر  
فاعلية على الساحة السياسية، أسهمت يف إشراكهم يف صياغة ورسم السياسات املستقبلية،  

 وكانت مسامهتها يف حتقيق أهداف عملية التنمية السياسية أكرب. 
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