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توطئة...

مركز جيل البحث العلمي ىو مؤسسة علمية أكاديمية ليس لديه أي غايات سياسية أو حزبية أو
دينية ،يهدف من خالل أنشطتو وأعمالو إلى نشر ثقافة البحث العلمي وتعزيز مبادئها وقيمها بما ال
يتنافى والثقافة اإلسالمية األصيلة .
كما يسعى المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الخبرات واألبحاث العلمية بين
مختلف المؤسسات ال تعليمية ومراكز األبحاث بما يخدم توطيد العالقات المتينة بين الشعوب
ونخبهم وذلك من خالل تنظيم مؤتمرات وندوات محلية ودولية وورش تدربية في مختلف المجاالت .
ويعتبر المؤتمر الدولي األول حول حقوق اإلنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة الذي انعقد
ببيروت من الفترة ا لممتدة من  5الى  7أبريل  2013أول نشاط علمي يظهر بو مركز جيل البحث
العلمي على الساحة العلمية الدولية .
ولقد شارك في ىذا المؤتمر  54باحثا من  15دولة عربية وتركيا و  40مؤسسة جامعية  ،ومن أىم
ما جاء بتوصياتو "الدعوة لنشر أوراق العمل المقدمة خالل المؤتمر وتوزيعها ".
ومن ىذا المنطلق يضع المركز تحت تصرفكم أىم األبحاث العلمية المشاركة بهذا المؤتمر والتي
التزمت بالمعايير الشكلية الموضوعة من قبل لجنتو العلمية الموقرة ،كمساىمة منو في إثراء المكتبات
بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الواقع في العالم اإلسالمي .

رئيسة المؤتمر  /د .سرور طالبي المل
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الواقع التشريعي لحق الحياة في قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي
د  .بلختير بومدين /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة تلمسان  /الجزائر
الملخص:
يعد التشريع كسيلة من كسائل ا٢بفاظ على ا٢بقوؽ اإلنسانية ألنو يكسب الفعل ا٤باس ٕبقوؽ اإلنساف صفة ا١برمية كيقرر
العقوبة ا٤بنا سبة لو ،كمن بْب ا٢بقوؽ الٍب ٯبب على الدكلة ضماهنا ألفرادىا ا٢بق ُب ا٢بياة كىو يعترب من ا٢بقوؽ األساسية الٍب ال
بد أف يتمتع ّٔا الفرد ٙبت ظل الدكلة الٍب يعيش فيها ،كقد ينصرؼ مفهوـ ا٢بق ُب ا٢بياة إٔب تلك الضمانات الٍب ٘بعل اإلنساف
ع الفرد با٢بياة الكرٲبة كمنع كل ما ٲبكن أف ٲبس حياتو أك كرامتو بسوء بدءا من إزىاؽ الركح إٔب السب
حيا لكنو ُب الواقع يعِب ٛبت
كالشتم.
كقانوف العقوبات ا١بزائرم على غرار باقي التشريعات ككذلك ٨بتلف ا٤بواثيق كا٤بعاىدات ا٤بعنية ٕبقوؽ اإلنساف تنص على
آليات ا٢بفاظ على ا٢بق ُب ا٢بياة لكن الوا قع السياسي العريب يعرؼ تغّبات جذرية أ٢بت على ضركرة إعادة النظر ُب ا٤بنظومة
التشريعية ٗبا يتوافق مع ا٤بقاصد اإلنسانية الكربل.
 فما ىو الواقع التشريعي ٢بماية حق ا٢بياة ُب قانوف العقوبات ا١بزائرم؟
 ككيف نص قانوف العقوبات ا١بزائرم على األفعاؿ ا٤باسة ٕبق ا٢بياة؟ كىل آليات ا٢بماية ا٤بنصوص عليها ُب قانوف
العقوبات ا١بزائرم كفيلة ٕبماية حق ا٢بياة كالكرامة اإلنسانية؟

 ما ىو الواقع التشريعي ٢بماية حق ا٢بياة ُب القانوف الدكٕب؟
 كىل استجابت السلطة التشريعية ا١بزائرية للمواثيق الدكلية ُب ضماف ا٢بقوؽ األساسية لؤلفراد كما مد
االستجابة؟

ل ىذه

توطئة:
يعرؼ قانوف العقوبات بأنو ٦ ( :بموعة األحكاـ الٍب ٙبدد العقوبات الٍب توقع على كل من يرتكب عمبل أك امتناع عن عمل
يوصف بأنو جرٲبة )(ُ) ،أك ىو (قانوف يضم قواعد موضوعية ٙبدد ما ىي األفعاؿ ا٤بوصوفة جرائم كما ىي العقوبات أك ا١بزاءات
الٍب توؽع على مرتكيب ىذه ا١برائم)(ِ)،
كيبْب ا٤بشرع القانو٘ب ُب قانوف العقوبات ثبلثة أمور:
 نوع ا٢بق أك ا٤بصلحة الٍب يهدؼ القانوف ا١بزائي إٔب ٞبايتها. النشاط أك السلوؾ الذم يراه ا٤بشرع ضارا ّٔذا ا٢بق ،كالذم يعتربه اعتداءا عليو ،فيقوـ بتجرٲبو.العقوبا٤بَبتبة على ىذا النشاط أك السلوؾ(ّ).
ة
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دور قانون العقوبات في حماية حقوق اإلنسان:
يهدؼ قانوف العقوبات إٔب ٞباية ا٤بصاّب االجتماعية ،سواء كانت من ا٤بصاّب العامة الٍب ٛبس كياف الدكلة أك آّتمع ،أك من
ا٢بقوؽ كا٢بريات كا٤بصاّب ا٣باصة الٍب تتعلق باألفراد(ْ).
ؼىو إذف يتميز عن سائر فركع القانوف ُب أسلوبو ُب تقرير ٞباية ا٢بقوؽ كا٢بريات كالواجبات العامة ،كالذم يتمثل ُب ٘برٙب
ا٤بساس ّٔذه ا٢بقوؽ كا٢بريات كالواجبات ،كيعرب عن ىذا التجرٙب بعقوبات معينة ،يتعرض للحكم ّٔا من يرتكب األفعاؿ ا٤بخالفة
للقانوف(ٓ).
ات مرتبط ارتباطا كثيقا بالدستور كبقانوف اإلجراءات ا١بزائية:
كقانوف العقوب
الدستور وقانون العقوبات:
الدستور ليس ٦برد كثيقة لتنظيم عبلقة سلطات الدكلة فيما بينها ،كإ٭با ىو فوؽ ذلك كثيقة ضماف للحقوؽ كا٢بريات؛ فقانوف
العقوبات يؤدم كظيفتو ُب الدكلة القانونية ُب إطار الشرعية الدستورية على النحو الذم ٰبدده الدستور ،فهو ببساطة ٰبمي
(
ا٤بسؤكليةٔ).
ا٢بقوؽ الٍب قررىا الدستور كيلتزـ با٤ببادئ الٍب يقررىا ُب ٦باالت التجرٙب كالعقاب كاإلباحة ك
يسهم الدستور من خبلؿ ا٢بقوؽ كا٢بريات الٍب يكفلها كا٤بقومات األساسية للمجتمع ُب ٙبديد ٧بل ا٢بماية ا١بنائية ،كذلك
يسهم ُب ٙبديد نطاؽ قانوف العقوبات من حيث ٙبديد ا١برائم الٍب تقع(ٕ).
قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية:
قانوف اإلجراءات ا١بزائية يرتبط مع قانوف العقوبات ارتباطا الزما كثيقا ٕبيث يعترب كل من القانونْب بالنسبة إٔب اآلخر كجها
لعملة كاحدة ،فاإلجراءات ا١بنائية ىي الوسيلة الضركرية لتطبيق قانوف العقوبات كنقلو من حالة السكوف إٔب حالة ا٢بركة.
كىذه اإلجراءات ىي الٍب تكشف عن مدل االٙباد بْب شقي التجرٙب كالعقاب ُب قانوف العقوبات؛ ألهنا تبحث ُب مدل
توافر شركط شق التجرٙب من أجل تطبيق شق العقاب.
فاإل جراءات ا١بنائية على ىذا النحو ىي الوجو العملي الٙباد شقي التجرٙب كالعقاب ُب القاعدة العقابية ،كىي ا﵀رؾ الفعاؿ
(
العمليٖ).
لقانوف العقوبات لكي ينتقل من دائرة التجريد إٔب دائرة التطبيق
كيف يحمي قانون العقوبات حق الحياة ؟:
ض َّمنها الدستور ،كبالتإب ال ٯبوز ٥بذين القانونْب -
يأٌب قانوف العقوبات كقانوف اإلجراءا ت ا١بزائية يم ىف ّْسىريٍن لؤلحكاـ الٍب تى ى
بأم حاؿ من األحواؿ -أف ٱبالفا الدستور كإال تعرضا لئللغاء طبقا ٤ببدأ دستورية القوانْب.
كرغم اختبلؼ القوانْب من دكلة ألخرل باختبلؼ أنظمتها السياسية ،كاالقتصادية ،كاال جتماعية ،إال أهنا تشَبؾ ُب حكم
كاحد :ىو أف ا٤بشرع أثناء سنو للقوانْب يراعي حقوؽ اإلنساف(ٗ).
كيعد قانوف العقوبات أقرب التشريعات العادية لفكرة حقوؽ اإلنساف ٤با يتضمنو من ضمانات للحقوؽ كا٢بريات؛ كالٍب من
بينها "حق ا٢بياة" ،كذلك بتعريض منتهك ىذا ا٢بق لئلدانة كالعقوبة.
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كتتم ٞباية حق ا٢بياة ُب قانوف العقوبات من خبلؿ ٘برٙب ا٤بساس ٕبياة الفرد كتقرير العقوبة الرادعة لو ،ففي قانوف
العقوبات ا١بزائرم مثبل ،ا٤بواد من (ِْٓ )ِّٔ-تنص على ا١بنايات كا١بنح ضد األشخاص ،كىي بذلك ٙبمي "حق حياة "
األفراد ،كما ٙبدد ا٤بواد (ِْٔ )ِْٖ-جناية القتل كالعقوبات ا٤بقررة ٥با.
كما تضمنت ا٤بواد (َّْ )ُّّ-أحكاـ اإلجهاض كالعقوبات ا٤بقررة ٥بذه ا١برٲبة.
كىذا كلو اعتبارا من أف ا٢بق أك ا٤بصلحة ا٤بعتدل عليها ىو حياة اإلنساف فوجب ٙبديد العقوبة البلزمة كا٤بناسبة على حسب
درجة االعتداء كقيمة ىذا ا٢بق.
ككذلك شأف ٝبيع قوانْب عقوبات الدكؿ األخرل فهي كإف اختلفت ُب العقوبة ا٤بقررة للجرٲبة ،إال أهنا تسعى من خبلؿ
التجرٙب كفرض العقوبة إٔب ٞباية ا٢بق ٧بل االنتهاؾ.
كيف يحمي قانون اإلجراءات الجزائية حق الحياة؟:
ينص قانوف اإلجراءات ا١بزائية على بعض ضمانات آبهتم ،خاصة إذا كاف الشخص مشتبها بأنو مرتكب للجرٲبة.
كطبقا للقاعدة ا٤بشهورة أف "الشخص برمء حٌب تثبت إدانتو "(َُ) ،فإنو ٯبب معاملة ا٤بشتبو فيو معاملة إنسانية ،فيحق ٥بذا
الشخص أف يتصل بأىلو ،كأف يٍٯبىرل لو الفحص الطيب مٌب طلبو ،كما أنو ال يػيتىابىع كال يوقىف كال يٰبتى ىجز إال ُب ا٢باالت ا﵀ددة ُب
القانوف.
كعند توقيف شخص للنظر ُب كضعيتو يتمتع بضمانات أخرل تتمثل ُب :
كضع ضمانات لو بتقييد مدة ا٢بجز؛ إذ ال ٯبوز أف تزيد مدة ا٢بجز عن ْٖ ساعة ،إال استثناءا طبقا لقانوف اإلجراءات
ا١بزائية كخاصة ا٤بواد (َٓ )ّٓ-من قانوف ا إلجراءات ا١بزائية ا١بزائرم ،كىو ما نص عليو اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ُب
ا٤بادة ٗ منو ،؛ إذ تنص على أنو( :ال ٯبوز اعتقاؿ أم إنساف أك حجزه أك نفيو تعسفا)(ُُ).
إف كظيفة القانوف ىي صيانة حقوؽ األفراد كٙبقيق مصا٢بهم ،على ٫بو يكفل كياف آّتمع ،كيضمن لو التق
كاالرتقاء .كقانوف العقوبات ىو القانوف الذم يتعرض بصفة مباشرة إٔب ٞباية حق حياة الفرد؛ ألنو يكسب الفعل ا٤باس ٕبياة
اإلنساف صفة ا١برمية ،كيقرر العقوبة ا٤ببلئمة لو.

دـ

أوال :الواقع التشريعي لحق الحياة في قانون العقوبات الجزائري:
إف قانوف العقوبات عندما عرض األ فعاؿ الٍب ٛبس ٕبياة الفرد ٓب ٯبعلها على مرتبة كاحدة ُب التجرٙب ،بل صنفها على مراتب
على حسب تأثّبىا على حياة اإلنساف؛ فجعل أقسى العقوبات على األفعاؿ الٍب تودم با٢بياة ،كأدناىا على األفعاؿ الٍب ٛبس
بكرامتو ،كبينهما ما ال ٲبس بكرامة اإلنساف كال ٕبياتو؛ كلكن يسبب لئلنساف ضررا كأذل ٕبيث ٯبعلو ُب ضائقة من أمره.
كفيما يلي مراتب األفعاؿ ا٤باسة ٕبق ا٢بياة كالٍب اعتربىا ا٤ب ىشّْرع ا١بزائرم جرٲبة على حسب جسامتها كالعقوبة ا٤بقررة ٥با:
ي
المرتبة األولى :األفعال التي تودي بحياة اإلنسان:
 /1القتل:
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كيعرؼ بأنو (عمل يعتدم بو شخص على حياة شخص آخر بصورة إرادية ،كيزىق بو
ا٤بقصود بالقتل ىنا ىو اؿقتل قصداَّ ،
(ُِ)
ركحو دكف كجو حق ،عامبل ٥بذه النتيجة قاصدا بلوغها ،فا٢بق ا٤بعتدل عليو إذان ىو "حق ا٢بياة ")  .كعرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم
القت ىو إزىاؽ ركح اإلنساف عمدا".
القتل ُب ا٤بادة ِْٓ من قانوف العقوبات حيث نصت على أف " :ؿ
إف ٞباية حق األشخاص ُب ا٢بياة يتمثل ُب العنصر القانو٘ب أك الشرعي ٥بذه ا١برٲبة" ،حيث ال جرٲبة كال عقوبة إال بنص "،
كىو ما يسمى ُب عرؼ القانونيْب "مبدأ شرعية القوانْب" ،كمعناه أنو ال يعترب الفعل أك الَبؾ جرٲبة إال إذا كجد قانوف جنائي ينهى
عنو ،ذلك بأف من شأف ا٤بشرع أف يبْب باسم ا٥بيئة االجتماعية الٍب ٲبثلها ما ىي األفعاؿ ا٤بعاقب عليها٤ ،با فيها من خطر على
النظاـ العاـ(ُّ).
كبالتإب ال ٯبوز للقاضي ا٢بكم باإلدانة إال إذا كجد ُب القانوف سند على ا١برٲبة كالعقوبة ،فهو ال ٲبلك أف ينشئ ج رٲبة من
أمر ٓب يرد نص قانو٘ب بتجرٲبو مهما رأل فيو من خطر على حقوؽ األفراد أك على مصاّب ا١بماعة (ُْ)؛ فتكوف ا٢بماية ُب القانوف
بتجرٙب الفعل الذم ٲبس حياة اإلنساف ،كترتيب العقاب ا٤ببلئم على مرتكبو.
جرمت القتل ُب القانوف ا١بزائرم.
كفيما يلي ا٤بواد الٍب َّ
االعتداء على الحياة في قانون العقوبات الجزائري(:)15
األحكاـ ا٤بتعلقة بالقتل
لقد خصص ا٤بشرع ا١بزائرم القسم األكؿ من الفصل األكؿ من الباب الثا٘ب من قانوف العقوبات
ى
كا١بنايات األخرل الرئيسية كأعماؿ العنف العمدية ،كىي ا٤بواد من ِْٓ إٔب ِٕٔ ،فبدأ بتعريفات لؤلفعاؿ ا لٍب توصف بأهنا
فعر ٌّؼ القتل ُب ا٤بادة ِْٓ ،كعرؼ سبق اإلصرار ُب ا٤بادة ِٔٓ ،كالَبصد ُب ا٤بادة ٍِٕٓ ،ب ُب ا٤بادة ِٖٓ ذكر ا٤براد
جرٲبةٌ ،
من قتل األصوؿ ،كُب ا٤بادة ِٗٓ عرؼ قتل األطفاؿ ،كُب ا٤بادة َِٔ بْب ا٤براد من التسميم ،كبعد بيانو ٤بفهوـ ىذه األفعاؿ بدأ
بذكر العقوبات ا٤بقررة لكل فعل منها ،كىذه العقوبات تَباكح بْب عقوبة اإلعداـ كالسجن ا٤بؤبد كالسجن ا٤بؤقت ،على حسب
فظاعة الفعل كخطورتو ،كهتديده لسبلمة آّتمع كأمنو.
كفيما يلي العقوبات ا٤بقررة لؤلفعاؿ ا٤باسة ٕبياة اإلنساف:
األفعال التي تكون عقوبتها اإلعدام:
قرر ا٤بشرع ا١بزائرم عقوبة اإلعداـ على القتل مع سبق اإلصرار كالَبصد ،كقتل األصوؿ كالتسميم؛ حيث نص ُب ا٤بادة ُِٔ
على مايلي( :يعاقب باإلعداـ كل من ارتكب جرٲبة القتل أك قتل األصوؿ ،أك التسميم كمع ذلك تعاقب األـ با٢ببس سواء كانت
فاعلة أصلية أك شريكة ُب قتل ابنها حدمث العهد بالوالدة بالسجن ا٤بؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة.)..
كما قرر عقوبة اإلعداـ ُب ا٤بادة ِّٔ إذا صاحب أك تلى القتل جناية أخرل ،ككذلك إذا كاف الغرض من القتل إما إعداد أك
تسهيل أك تنفيذ ،أك تسهيل فرار مرتكيب ىذه ا١بنحة أك الشركاء فيها أك ضماف ٚبلصهم من عقوبتها.
األفعال التي يكون عقوبتها السجن المؤبد:
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نص ا٤بشرع ا١بزائرم على األفعاؿ الٍب تكوف عقوبتها السجن ا٤بؤبد ،كىي أفعاؿ ُب ٦بملها خطّبة ،إال أهنا تقل خطورة عن
األفعاؿ الٍب تكوف عقوبتها اإلعداـ.
كمن بْب األفعاؿ الٍب يعاقب عليها بالسجن ا٤بؤبد:
ما ذكر ا٤بشرع ا١بزائرم بعد ما أكرد األفعاؿ الٍب تكوف عقوبتها اإلعداـ ُب ا٤بادة ِّٔ بقولو ُب الفقرة الثالثة منها( :كيعاقب
القاتل ُب غّب ذلك من ا٢باالت(ُٔ)بالسجن ا٤بؤبد).
كما قرر ىذه العقوبة على جرٲبة التعذيب الٍب ٲبارسها ا٤بوظف أك ٰبرض أك يأمر ٗبمارستها من أجل ا٢بصوؿ على اعَبافات،
أك معلومات ،إذا سبقها أك صاحبها أك تبلىا جناية غّب القتل العمد ،كذلك ُب ا٤بادة ِّٔ مكررِ فقرةّ.
ككذلك ُب أعماؿ العنف العمدية الٍب تؤدم إٔب الوفاة تكوف عقوبتها السجن ا٤بؤبد ،كما ُب ا٤بادة ِٕٔ الٍب تعاقب على
ضرب أك جرح الوالدين الشرعيْب ،أك غّب ٮبا من األصوؿ الشرعيْب ُب الفقرة الرابعة منها حيث نصت على أنو إذا أدل الضرب
ا٤برتكب عمدا إٔب الوفاة.
ككذلك إذا أدل الضرب أك ا١برح إٔب الوفاة بدكف قصد إحداثها؛ كلكنها حدثت نتيجة لطرؽ عبلجية معتادة تكوف العقوبة
السجن ا٤بؤبَّد ،كىذا ما نصت عليو ا٤بادة ُِٕ.
األفعال التي تكون عقوبتها السجن المؤقت(:)17
قرر ا٤بشرع ا١بزائرم عقوبة السجن ا٤بؤقت على األفعاؿ الٍب ال تؤدم إٔب الوفاة غالبا ،كٛبس جسد الفرد بضرر أك سوء،
كيدخل ُب ذلك التعذيب ،كا١برح كالضرب العمدم.
لكن قد تطبق ىذه العقوبة على فعل ا١برح كالضرب الذم يرتكب عمدا إذا أدل إٔب الوفاة دكف قصد إحداثها كىو ما نصت
عليو ا٤بادة ِْٔ/فقرة(ْ).
كيفرؽ ا٤بشرع ا١بزائرم بْب السجن كا٢ببس إذ السجن ال يكوف إٔب ُب مواد ا١بنايات أما ا٢ببس فيكوف ُب مواد ا١بنح
كا٤بخالفات.
كا٤بواد الٍب نص فيها ا٤بشرع ا١بزائرم على عقوبة القاتل خطأ ىي.)َِٗ-ِٖٖ( :
 /2اإلجهاض:
يعرؼ اإلجهاض ُب القانوف على أنو  ( :استعماؿ كسيلة صناعية تؤدم إٔب طرد ا١بنْب قبل موعد الوالدة إذا ًب بقصد إحداث
ىذه النتيجة)(ُٖ).
اإلجهاض في قانون العقوبات الجزائري:
لقد أكرد ا٤بشرع ا١بزائرم األحكاـ ا٣باصة باإلجهاض ُب قانوف العقوباتُ ،ب القسم األكؿ من الفصل ا٣باص با١بنايات
كا١بنح ضد األسرة كاآلداب العامة ،كىي ا٤بواد من َّْ إٔب ُّّ .مقسمة إٔب ثبلث حاالت :
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اإلجهاض من غّب ا٤برأة نفسها  :كىو أف يقوـ بإجهاض ا٤برأة شخص آخر ،بأم كسيلة كانت ،كنصت عليو ا٤بواد من َّْ
إٔب َّٕ ،كتَبكاح العقوبة الٍب قررىا ا٤بشرع ا١بزائرم ٥بذه ا١برٲبة ا٢ببس من سنة إٔب ٟبس سنوات ،كالغرامة من ََٓدج إٔب
ََََُ دج ،إال ُب حالة ما إذا أفضى اإلجهاض إٔب ا٤بوت فتكوف العقوبة ُب ىذه ا٢بالة السجن ا٤بؤقت من عشر سنوات إٔب
عشرين سنة ،كىو ما نصت عليو ا٤بادة َّْ /فقرة(ّ)
اإلجهاض لضركرة إنقاذ حياة األـ  :ال يعاقب قانوف العقوبات على فعل اإلجهاض إذا استوجبتو ضركرة إنقاذ حياة األـ من
ا٣بطر ،كبالتإب فهو ال يػى ٍعتىًرب ىذا الفعل جرٲبة ،كلكن ذلك مشركط بشرطْب:
 ٯبريو طبيب أك جراح من غّب خفاء
 أف يبلغ ىذا الطبيب أك ا١براح السلطة اإلدارية بذلك.
كىذا ما نصت عليو ا٤بادة َّٖ.
اإلجهاض من ا٤برأة نفسها  :اعترب ا٤بشرع ا١بزائرم إجهاض ا٤برأة نفسها بنفسها عمدا ،أك ٧باكلتها ذلك ،أك موافقتها
الستعماؿ الطرؽ الٍب أ ً
يرشدت إليها أك أعطيت ٥با ،جرٲبةن حيث عاقب على ىذا الفعل با٢ببس من ستة أشهر إٔب سنتْب ،كبغرامة
من َِٓ إٔب َََُدج ،كىذا ما نصت عليو ا٤بادةَّٗ.
التحريض على اإلجهاض  :اعترب ا٤بشرع ا١بزائرم التحريض على اإلجهاض ،كإف ٓب يؤد إٔب نتيجة ،جرٲبة معاقب عليها
با٢ببس من شهرين إٔب ثبلث سنوات كبالغرامة من ََٓدج إٔب ََََُدج .كىو ما نصت عليو ا٤بادة َُّ.
يعت اإلجهاض ٔبميع صوره جرٲبة؛ إال إذا كاف من أجل ا٢بفاظ على حياة األـ ،فبل يعترب جرٲبة حينئذ.
فالقانوف ا١بزائرم بر
 /3االنتحار:
ال يعترب القانوف االنتحار جرٲبة ،ألف نتيجة ىذا الفعل ىي موت ا١با٘ب ،كموت ا١با٘ب من موانع العقاب ،لذا ال ٪بد ُب قانوف
العقوبات ا١بزائرم سول ما ينص عن ا٢بمل أك ا٤بساعدة على االنتحار؛ فاألحكاـ ُب االنتحار تنصرؼ ُب ٦بملها إٔب من يساعد
ا٤بنتحر على القياـ ّٔذا الفعل كليس للمنتحر ً
نفسو.
المساعدة على االنتحار:
لقد نص ا٤بشرع ا١بزائرم على ٘برٙب فعل من ساعد على االنتحار ُب ا٤بادة ِّٕ ،حيث نصت على ما يلي( :كل من ساعد
عمدا شخصا ُب األفعاؿ الٍب تساعده على االنتحار ،أك تسهلو لو أك تزكده باألسلحة أك السم أك باآلالت ا٤بعدة لبلنتحار مع
علمو بأهنا سوؼ تستعمل ُب ىذا الغرض يعاقب با٢ببس من سنة إٔب ٟبس سنوات إذا نفذ االنتحار).
كيبلحظ بالنظر إٔب ىذه ا٤بادة القانونية أف ا٤بشرع ا١بزائرم أخذ بعْب االعتبار نتيجة الفعل كىي موت ا٤بنتحر ُب قولو (إذا نفذ
االنتحار) ،كىذا يعِب أف ا٤بساعدة إذا ٓب تؤد إٔب الوفاة فبل مسؤكلية على ا٤بساعد.
كما اشَبط ا٤بشرع علم ا٤بساعد بأف ما يقدمو ً
للمقدًـ على االنتحار سوؼ يستعمل ُب ىذا الغرض ،كبالتإب فا٤بش رع راعى
نية ا٤بساعد ا١برمية ،كتتمثل بإدراؾ الفاعل أنو يساعد شخصا على االنتحار ،كىو ما صرحت بو نفس ا٤بادة بقو٥با (كل من

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

12

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

ساعد عمدا ،)..كينبِب على ذلك أنو إذا ترؾ عنده سبلحا أك ٠با ،كاستطاع أف ٰبصل عليو ا٤بنتحر كينتحر بو مثبل ،فبل مسؤكلية
عليو النتفاء القصد.
 /4القتل أثناء المشاجرة:
نص عليو ا٤بشرع ا١بزائرم كصورة للقتل ذات طبيعة ٨بففةُ ،ب ا٤بادة ِٖٔ بقولو:
( كل من اشَبؾ ُب مشاجرة أك ُب عصياف أك ُب اجتماع بغرض الفتنة كقعت أثناءه أعماؿ عنف أدت إٔب الوفاة كفقا للشركط
ا٤بنصوص عليها ُب الفقرة الرابعة من ا٤بادة ِْٔ(ُٗ) يعاقب با٢ببس من سنة إٔب ٟبس سنوات ما ٓب يعاقب بعقوبة أشد الرتكابو

أعماؿ العنف).

 /5قتل األم لوليدىا:
عرفو ُب ا٤بادة ِٗٓ حيث أطلق عليو تسمية قتل
تعرض ا٤بشرع ا١بزائرم ٥بذه الصورة من القتل ُب ا٤بادة ُِٔ ،بعد أف َّ
األطفاؿ ،فقاؿ( :قتل األطفاؿ ىو إزىاؽ ركح طفل حديث عهد بالوالدة ) ،كاعتربه من الصور ا٤بخففة لعقوبة القتل ،حيث نص
ُب ا٤بادة ُِٔ على العقوبة ا٤بقررة للقتل ُب صورتو البسيطة كقتل األصوؿ كالقتل بالتسميم ،كىي اإلعداـٍ ،ب ذكر ُب ا٤بادة نفسها
أنو ( ...مع ذلك تعاقب األـ با٢ببس سواء كانت فاعلة أصلية أك شريكة ُب قتل ابنها حديث عهد بالوالدة بالسجن ا٤بؤقت من
عشر سنوات إٔب عشرين سنة على أف ال يطبق ىذا النص على من ساٮبوا أك اشَبكوا معها ُب ارتكاب ا١برٲبة).
 /6قتل األصول:
عرفو ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة ِٖٓ بقولو :قتل األصوؿ ىو إزىاؽ ركح األب أك األـ أك أم من األصوؿ الشرعيْب .كقد جعل
عقوبة ىذا الفعل ىي اإلعداـ ُب ا٤بادة ُِٔ .
 /7القتل مع التعذيب:
كا٤بقصود بالتعذيب ىو األعماؿ الٍب يأتيها الفاعل بقصد القتل فتؤدم إٔب إزىاؽ الركح بعد فَبة من العذاب ،يكوف فيها
آِّب عليو قد آسى اآلالـ ا٤بربحة الشديدة كا٤بتزايدة(َِ).
كعرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم التعذيب ُب ا٤بادة ِّٔ مكرر(ُِ) بقولو ( :يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنو عذابا أ٤با شديدا
جسديا كاف أك عقليا يلحق عمدا بشخص ما ،مهما كاف سببو).
كنص على عقوبة ىذا الفعل ُب ا٤بادة ِِٔ حيث جاء فيها  ( :يعاقب باعتباره قاتبل كل ٦برـ مهما كاف كصفو استعمل
التعذيب أك ارتكب أعماال كحشية الرتكاب جنايتو).
 /8القتل باستعمال اآلالت المتفجرة:
جرـ ا٤بشرع ا١بزائرم ىذا الفعل بتقريره عقوبة اإلعداـ على من أقدـ عليو كتسبب عنو قتل شخص ،أك أكثر كىو ما
لقد َّ
نصت عليو ا٤بادة َّْ .
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 /9القتل عن طريق جمعيات األشرار:
نص ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة ُٕٔ على العقوبة ا٤بقررة ّٓرد قياـ اتفاؽ مهما كانت مدتو كعدد أعضائوَّ ،
يشكل بغرض
اإلعداد ١بناية أك أكثر أك ١بنحة أك أكثر ،كىي ٟبس سنوات حبس على األقل.
المرتبة الثانية :األفعال التي تؤذي اإلنسان دون أو تودي بحياتو:
ٓب يقتصر قانو ف العقوبات على ٘برٙب األفعاؿ الٍب تودم ٕبياة اإلنساف ،بل جرـ أيضا بعض األفعاؿ الٍب تلحق ضررا ٔبسم
اإلنسافٕ ،بيث ٘بعلو يعيش ُب حرج كمشقة.
كفيما يلي عرض لؤلفعاؿ الٍب اعتربىا قانوف العقوبات تشكل خطرا على جسم اإلنساف:
 /1تجريم إيذاء األشخاص قصدا:
لقد جرـ قانو ف العقوبات ا١بزائرم كل فعل ٰبدث ضررا بالشخص ،كذلك بتقرير العقوبة البلزمة لكل فعل على حسب
جسامة الضرر الذم ٰبدثو.
كا٤بواد الٍب قرر فيها ا٤بشرع ا١بزائرم عقوبات ىذه األفعاؿ ىي ا٤بواد من
العنف العمدية.

ِْٔ إٔب ِِٕ ،ا٤بوضوعة ٙبت عنواف  :أعماؿ

كتَباكح العقوبة من ا٢ببس ٤بدة شهرين إٔب السجن ا٤بؤبد ،كذلك على حسب جسامة الفعل ،كقد تصل العقوبة إٔب اإلعداـ
إذا قصد ا١با٘ب إحداث الوفاة بالضرب أك ا١برح ،كىو ما نصت عليو ا٤بادة ِِٕ /فقرة (ِ).
 /2تجريم األعمال اإلرىابية:
جرـ القانوف كل فعل ٰبدث خلبل ُب الدكلة كيعدـ األمن كاالستقرار ّٔا كذلك حفاظا على سبلمة ا٤بواطن كأمنو ،كىو
ما نصت عليو ا٤بواد ٕٖمكرر إٔب ٕٖ مكررَُ من قانوف العقوبات ا١بزائرم؛ حيث أطلقت على ىذه ا١برائم اسم ا١برائم
ا٤بوصوفة بأعماؿ إرىابية كٚبريبية ،كجعلت العقوبات ا٤بقررة على ىذه األفعاؿ ُب ٦بملها عقوبات مشددة.
ّ /تجريم االختطاف:
لقد اعترب ا٤بشرع ا١بزائرم االختطاؼ جرٲبة يعاقب عليها القانوف ،حيث اعتربه اعتداء كاقعا على ا٢بريات الفردية ،فقرر ّٓرد
ا٣بطف العقوبة بالسجن ا٤بؤقت من ٟبس إٔب عشر سنوات كىو ما نصت عليو ا٤بادة ُِٗ ،أما إذا كقع تعذيب على الشخص
تكوف العقوبة ىي اإلعداـ ،كىو ما نصت عليو ا٤بواد ِّٗ ك ِّٗ مكرر.
ا٤بختطف ؼ
 /4تجريم ترك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر:
يعترب القانوف ىذا الفعل جرٲبة ،سواء كاف الَبؾ ُب مكاف مأىوؿ أك خاؿ من الناس ،كسواء كاف مرتكب ا٢بادث من أصوؿ
ا٤بَبكؾ ،أك ٩بن لو سلطة عليو ،أك كاف غّب ذلك.
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ُّْ من قانوف العقوبات
إال أف العقوبة تكوف أشد إذا كاف الَبؾ ُب مكاف خاؿ من الناس كىو ما نصت عليو ا٤بادة
ا١بزائرم ،كتكوف أخف إذا كاف الَبؾ ُب مكاف مأىوؿ ،كىو ما نصت عليو ا٤بادة ُّٔ  .كما شدد ا٤بشرع ا١بزائرم العقوبة إذا
كاف التارؾ من أصوؿ ا٤بَبكؾ أك ٩بن لو سلطة عليو ،كىو ما نصت عليو ا٤بادتاف ُّٓ :ك ُّٕ.
 /5الهدم والتخريب والتحريق:
اعترب ا٤بشرع ا١بزائرم كل ما ييلحق ضررا با٤ببا٘ب كالسكنات كا٤بنشآت الصناعية كالتجارية كا٤بوانئ كا١بسور كالسدكد كالطرؽ
العمومية ،بل ٦برد التهديد بالقياـ ّٔذه األفعاؿ جرٲبة؛ حيث قرر العقوبات البلزمة على حسب جسامة ا١برٲبة ُب ا٤بواد من ّٓٗ
إٔب َْٕ .
 /6ترك األسرة واالمتناع عن النفقة وسوء معاملة األوالد:
اعترب ا٤بشرع ا١بزائرم ىذا الفعل جرٲبة كقرر العقوبة البلزمة ٥با ُب ا٤بادتْب َّّ كُّّ.
 /7التهديد:
لقد اعترب ا٤بشرع ا١بزائرم التهد يد بارتكاب جرائم القتل أك السجن أك أم اعتداء آخر ٩با يعاقب عليو باإلعداـ أك السجن
ا٤بؤبد ،جرٲبة سواء كاف التهديد ٗبحرر موقع أك غّب موقع أك بصور أك رموز أك شعارات ،كسواء كاف مصحوبا بشرط أك أمر أك
بغّبٮبا ،كنص على عقوبة ذلك ُب ا٤بواد من ِْٖ إٔب ِٖٔ.
المرتبة الثالثة :األفعال التي تمس كرامة اإلنسان:
ٓب يقتصر قانوف العقوبات على ٘برٙب ما ييلحق ضررا ماديا ببدف اإلنساف بل جرـ أيضا كل ما من شأنو أف ٰبدث ضررا نفسيا
بآِّب عليو ،كذلك كاألفعاؿ الٍب ىٙبي ُّ
ط من كرامة اإلنساف ،أكقد تؤدم إٔب إ٢باؽ ضرر ٔبسمو ،أك األفعاؿ آب خالفة للحضارة
كالتمدف كالذكؽ الرفيع.
كُب ما يلي بياف ألىم ىذه األفعاؿ:
 /1القذف والسب:
ىعَّرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم القذؼ ُب ا٤بادة ِٔٗ بقوؿ ( :يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأهنا ا٤بساس بشرؼ كاعتبار األشخاص
أك ا٥بيئة ا٤بدعى عليها بو أك إسنادىا إليهم أك إٔب تلك ا ٥بيئة ،كيعاقب على نشر ىذا اإلدعاء أك ذلك اإلسناد مباشرة أك بطريق
إعادة النشر حٌب كلو ًب ذلك على كجو التشكيك أك إذا قصد بو شخص أك ىيئة دكف ذكر االسم كلكن كاف من ا٤بمكن
ٙبديدٮبا من عبارات ا٢بديث أك الصياح أك التهديد أك الكتابة أك ا٤بنشورات أك البلفتات أك اإلعبلنات موضوع ا١برٲبة).
كعرؼ جرٲبة السب ُب ا٤بادة ِٕٗ بقولو ( :يعد سبا كل تعبّب مشْب أك عبارة تتضمن ٙبقّبا أك قدحا ال ينطوم على إسناد
أية كاقعة).
كبعد أف عرؼ القذؼ كالسب ،ذكر العقوبة ا٤بقررة لكل منهما ُب ا٤بواد  ِٖٗ :ك ِٖٗ مكرر ك ِٗٗ  .كجعل أيضا ٦برد
السباب كإف كاف من غّب استفزاز جرٲبة لكن اعتربه ٨بالفة كقرر لو عقوبة ُب ا٤بادة ّْٔ /فقرة (ِ).
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 /2بيع السلع المغشوشة والفاسدة:
لقد جرـ ا٤بشرع ا١بزائرم بيع أك عرض للبيع مواد فاسدة كمغشوشة ٨بصصة لبلستهبلؾ ،قد ٙبدث ضررا باإلنساف أك ا٢بيواف،
كىو ما نصت عليو ا٤بادة ُّْ .
كما شدد العقوبة إذا أ٢بقت ىذه ا٤بواد بالشخص مرضا أك عجزا عن العمل ،كىو ما نصت عليو ا٤بادة ِّْ .كما جرـ ٦برد
حيازة ىذه ا٤بواد غّب الصا٢بة لبلستهبلؾ ،كىو ما نصت عليو ا٤بادة ّّْ ،ككذلك شدد العقوبة على ا٤بتصرؼ أك ا﵀اسب الذم
يقوـ بغش ا٤بواد الغذائية أك السوائؿ الٍب عهدت إليو قصد حراستها ،أك يقوـ بتوزيعها عمدا ،كىو نص ا٤بادة ّْْ.
 /3إزعاج السكان:
نص ا٤بشرع ا١بزائرم على عقوبة من يقلق راحة السكاف بالضجيج أك الضوضاءُ ...ب ا٤بادة ِْْ مكرر.
 /4إلقاء القاذورات على األشخاص والمساكن:
كاعترب ا٤بشرع ا١بزائرم ىذا الفعل جرٲبة (٨بالفة) ،كعاقب عليها ُب ا٤بادة ِْْ مكرر ،فنص على ٘برٙب كل من أٮبل صيانة
كإصبلح أك تنظيف األفراف أك ا٤بداخن أك ا٤بصانع الٍب تشتعل فيها النار ،كما عد جرٲبةن ترؾ األسلحة أك األجهزة ُب الشوارع
كاألماكن العمومية الٍب ٲبكن أف يستعملها اللصوص أك غّبىم من ا ألشقياء ،كذلك ُب ا٤بادة َْٔ .كما نص ُب ا٤بادة ِْٔ
على ٘برٙب إٮباؿ تنظيف الشوارع أك إلقاء القاذكرات على األشخاص كُب األماكن العامة.
ثانيا :الواقع التشريعي لحق الحياة في القانون الدولي:
ٓب تكن حقوؽ اإلنساف فيما مضى مدكنة على شكل اتفاقية تلزـ األطراؼ بالتمسك ّٔا؛ بل كاف متعارفا عليها بْب ا١بميع؛
ألهنا حقوؽ يقرىا القانوف الطبيعي الذم سبق كجوده كجود القانوف ا٤بكتوب ،إال أف االنتهاكات ا٤بختلفة كا٤بتكررة ٢بقوؽ
اإلنساف ُب ٨بتلف بقاع العآب ،ىي الٍب دفعت بكثّب من رجاؿ القانوف ،للمطالبة بتكريس حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بواثي ؽ الدكلية،
كالتشريعات الداخلية على حد سواء.
ك٤با كاف "حق ا٢بياة " من بْب ا٢بقوؽ األساسية الٍب يقرىا القانوف الطبيعي ،ككاف ىو األساس لبقية ا٢بقوؽ األخرلً ،ب
إدراجو ُب مواثيق دكلية كإقليمية سأتطرؽ إٔب أٮبها فيما يلي:
حق ا٢بياة ُب ا٤بواثيق الدكلية:
 )1حق الحياة في ميثاق األمم المتحدة:
يعد ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ،الوثيقة الدكلية األكٔب ذات الطابع العا٤بي الٍب تضمنت النص على مبدأ احَباـ حقوؽ اإلنساف،
كيرجع ىذا أساسا إٔب انتهاء السيطرة األكربية ،كقياـ عآب يتوقف بقاؤه كاستقراره على التعاكف السلمي بْب ٝبيع الثقافات،
كاألجناس ،كا٤بدنيات ،كما يتوقف ىذا التعاكف إٔب حد كبّب على احَباـ حقوؽ اإلنساف ا٤بدنية كالسياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية(ِِ).
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حق ا٢بياة" بالذكر ،لكنو تضمن إبراز االحَباـ الواجب ١بميع ا٢بقوؽ كا٢بريات ،كالٍب من بينوا
كٓب ييف ًرد ميثاؽ األمم ا٤بتحدة " َّ

"حق ا٢بياة" فقد ذكرت ديباجتو ( :أف شعوب األمم ا٤بتحدة ،قد آلت على نفسها أف تؤكد من جديد إٲباهنا بالحقوق األساسية
لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره كٗبا للرجاؿ كالنساء كاألمم كبّبىا كصغّبىا من حقوؽ متساكية).

التأكيد على احَباـ حقوؽ اإلنساف،
كما جاء ُب الفصل األكؿ من ا٤بيثاؽ كالذم تضمن مقاصد األ مم ا٤بتحدة كمبادئها،
ي
فقد ذكرت ا٤بادة ُ/فقرة(ّ) من ا٤بيثاؽ أف من بْب مقاصد ا٥بيئة (ٙبقيق التعاكف الدكٕب على حل ا٤بسائل الدكلية ذات الصبغة

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية كعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان كا٢بريات األساسية للناس ٝبيعان كالتشجيع على

ذلك إطبلقان؛ ببل ٛبييز بسبب ا١بنس أك اللغة أك الدين كال تفريق بْب الرجاؿ كالنساء).

حق ا٢بياة كما يساعد على ٞبايتها كيوفر ٥با ا٢بياة الكرٲبة ،فقد جاء ُب ا٤بادة
كمبلت ّْ
كما نص على يم ّْ

ُّ/فقرة(ُ):

(..إ٭باء التعاكف الدكٕب ُب ا٤بيادين االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية كالصحية ،كاإلعانة على ٙبقيق حقوق اإلنسان

والحريات األساسية للناس كافة ببل ٛبييز بينهم ُب ا١بنس أك اللغة أك الدين كال تفريق بْب الرجاؿ كالنساء)(ِّ).

كأكدت األمم ا٤بتحدة ىدفها ا٤بتمثل ُب احَباـ حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بادة ٓٓ ُب الفصل التاسع من ا٤بيثاؽ قائلة( :تعمل األمم

ا٤بتحدة على أف يشيع ُب العآب احَباـ حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ،ببل ٛبييز بسبب ا١بنس أك اللغة أك الدين،
كال تفريق بْب الرجاؿ كالنساء ،كمراعاة تلك ا٢بقوؽ كا٢بريات فعبلن ) ،كما أككلت ىيئ ة األمم ا٤بتحدة للمجلس االقتصادم
كاالجتماعي كظيفة تقدٙب توصيات فيما ٱبص احَباـ حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بادة ِٔ/فقرة(ِ) بقو٥با ( :كلو أف يقدـ توصيات فيما

لتعزم حقوؽ
ٱبتص بإشاعة احَباـ حقوق اإلنسان والحريات األساسية كمراعاهتا) ،كأككلت إليو مهمة إنشاء ١باف من بينها ١بنةه ز

اإلنساف ،كذلك ُب ا٤بادة ٖٔ الٍب تقوؿ  ( :ينشئ آّلس االقتصادم كاالجتماعي ١بانان للشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كلتعزيز
حقوؽ اإلنساف ،كما ينشئ غّب ذلك من اللجاف الٍب قد ٰبتاج إليها لتأدية كظائفو).
" )2حق الحياة" في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
يعد اإل عبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف أكؿ ٧باكلة ُب ا٘باه تكملة كتأكيد النصوص ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف الواردة ُب ميثاؽ
األمم ا٤بتحدة ،كيتألف ىذا اإلعبلف من َّ مادة تناكلت كبل من ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية ،إضافة للحقوؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية.

كلقد نص ىذا اإلعالف صراحة على "حق ا٢بياة"ُ ،ب ا٤بادة ّ منو بقولو( :لكل فرد حق في الحياة كا٢برية كَب األماف على
شخصو).
 )3حق الحياة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
يتشكل ىذا العهد من ديباجة ك ّٓ مادة ،كلقد جاء النص على ا٢بق ُب ا٢بياة ُب ا٤بادة ٔ/فقرة(ُ) منو بقو٥با ( :الحق في

الحياة حق مبلزـ لكل إنساف ،كعلى القانوف أف ٰبمي ىذا ا٢بق ،كال ٯبوز حرماف أحد من حياتو تعسفا).
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 )4حق الحياة في إعالن القاىرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم:
ٰبتوم ىذا اإلعبلف على ديباجة ك ِٓ مادة ،كلقد نصت ا٤بادة ُ/فقرة(أ) منو على حق ا٢بياة ،لكن أعطتو صبغة إسبلمية
فنصت على أف ( :ا٢بياة ىبة ا﵁ كىي مكفولة لكل إنساف ،كعلى األفراد كآّتمعات كالدكؿ ٞباية ىذا ا٢بق من كل اعتداء عليو،
كال ٯبوز إزىاؽ ركح دكف مقتض شرعي).
 )5حق الحياة في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان(ِْ):
يتكوف ىذا ا٤بيثاؽ من ديباجة ك ّٓ مادة ،كقد كرد ُب الديباجة بياف لؤلسباب الٍب أدت إٔب اعتماد ىذا ا٤بيثاؽ كالٍب من
بينهاٙ :بقيق ا٤ببادئ ا٣بالدة للدين اإلسبلمي كالديانات السماكية األخرل ُب األخوة كا٤بساكاة كالتسامح بْب البشر ،كإٲباهنا بأف
ٛبتع اإلنساف با٢برية كالعدالة كتكافؤ الفرص ىو معيار أصالة أم ٦بتمع ،كرفضها ألشكاؿ العنصرية كالصهيونية كافة الٍب تشكل
انتهاكان ٢بقوؽ اإلنساف كهتديدان للسلم كاألمن العا٤بيْب.
كما بينت الديباجة أيضا أف ىذا اإلعبلف جاء تأكيدان ٤ببادئ ميثاؽ األمم ا٤بتحدة كاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف كأحكاـ
العهدين الدكليْب لؤل مم ا٤بتحدة بشأف ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كمع األخذ ُب االعتبار
إعبلف القاىرة بشأف حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ.
كيف تكون الحماية عن طريق االتفاقات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان؟
تكوف ا٢بماية على أشكاؿ ٨بتلفة أشهرىا(ِٓ):
 تعهد الدكؿ األطراؼ بوضع تشريعات داخلية تتفق مع األحكاـ الواردة ُب ىذه االتفاقيات ،أك تعهدىا بتعديل تشريعاهتالكي تتبلءـ مع ىذه األحكاـ(ِٔ).
 النص على تشكيل ١بنة من ا٣برباء تكوف مهمتها رصد تطبيق االتفاقيات ،كتعهد الدكؿ األطراؼ بتقدٙب ا٤بعلوماتكالتقارير الدكلية إليها كالتزاـ قراراهتا(ِٕ).
 االتفاؽ على أف اللجنة ال تصدر قرارات إدانة ،كإ٭با تقدـ مبلحظات كتوصيات على مدل تطبيق االتفاقيات ُب الدكؿاألطراؼ ،كتبلغ ىذه ا٤ببلحظات كالتوصيات إٔب الدكؿ ا٤بعنية كترفع إٔب األجهزة ا٤بختصة ُب األمم ا٤بتحدة(ِٖ).
 السماح للدكؿ ُب بعض االتفاقيات بأف تعلن ُب كل كقت اعَبافها باختصاص اللجنة ُب أف تتسلم كتدرس بيانات تنطوم(
االتفاقيةِٗ).
على ادعاء دكلة طرؼ بأف دكلة طرفا أخرل ال تفي بااللتزامات الٍب ترتبها عليها
 اعَباؼ الدكؿ األطراؼ ُب بعض االتفاقيات باختصاص اللجنة ُب أف تتسل ـ شكاكل من أفراد ينتموف إٔب ىذه الدكؿ،يدعوف فيها بأهنم كانوا ضحايا انتهاكات حقوؽ مقررة ُب االتفاقية ارتكبتها تلك الدكؿ(َّ).
حق الحياة والمحكمة الجنائية الدولية:
ٓب يكن موقف األمم ا٤بتحدة ُب كثّب من األحياف حازما جازما ٘باه االعتداءات ا٤بتكررة الٍب تعرضت لوا – كال تزاؿ -حقوؽ
اإلنساف ُب عدة مناطق من العآب ،كاقتصر عملها على تلقي الشكاكل كاالحتجاجات الصارخة دكف أم ردة فعل حا٠بة ،سول
االكتفاء بإدانة ىذه األعماؿ كاعتبارىا متنافية مع اإلعبلف العا٤بي (ُّ) ،لذلك كاف ال بد من كضع كسائل من شأهنا ٞباية حقوؽ
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.

اإلنساف من أم اعتداء ،كقاية كزجرا ،كبصورة خاصة قواعد عا٤بية تتمتع بالقوة التنفيذية ُب حاؿ اإلدانة ،تضمن فعالية الردع
كليس ىناؾ أ٪بع من قوة ا﵀اكمة ٍب تنفيذ األحكاـ على منتهكي حقوؽ اإلنساف ،كقد ٛبكن بالفعل آّتمع الدكٕب من إنشاء
ا٤بكرس
٧بكمة جنائية دكلية بإشراؼ األمم آبٙبدة ،كذلك بإقرار نظامها األساسي الذم كاف ٜبرة مؤٛبر األمم ا٤بتحدة الدبلوماسي َّ
إلنشاء ٧بكمة جنائية دكلية ،كالذم عقد ُب مدينة ركما بإيطاليا ُب الفَبة من َُ جواف/حزيراف إٔب ُٕ جويليةٛ/بوز ُٖٗٗ،
كالذم بدكره أصبح نافذ ا٤بفعوؿ بعد أف ًب مصادقة ستْب دكلة عليو ُب َُ .)ِّ(ََِِ/َْ/ٱبتص ىذا ا١بهاز القضائي ُب
الفصل ُب ا١برائم ا٣بطّبة ا٤باسة ٕبياة األفراد كالٍب هتدد أمن كسبلمة العآب ،كا١برائم الٍب ٚبضع الختصاص ىذه ا﵀كمة ىي :
جرائم اإلبادة ،ا١برائم ضد اإلنسانية ،كجرائم ا٢برب ،جرائم العدكاف.

كأىم مظاىر العبلقة بْب ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية كقضاء دكٕب كبْب القضاء الداخلي للدكؿ ىو مبدأ التكامل كا٤بقصود بو طبقا
للمادة األكٔب من نظاـ ركما االساسي أف يكوف دكر ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية مكمبل للواليات القضائية الوطنية ،أم اإلبقاء على
اختصاص القاضي الوطِب ُب الدرجة األكٔب (ّّ) كىو ما نصت عليو الفقرة َُ من ديباجة النظاـ األساسي كا٤بادة األكٔب منو،
كيعِب ذلك أف نظاـ ركما األساسي ينطوم على دعوة الدكؿ األطراؼ إٔب ا٤ببادرة بالتحقيق ُب أم كقائع تشكل جرائم كفق
نصوص ا٤بيثاؽ بواسطة السلطات الوطنية ا٤بختصة طبقا للقوانْب الوطنية كُب حالة عجز السلطات الوطنية عن االضطبلع بتلك
ا٤بهمة لسبب أك آلخر فإف االختصاص ينعقد للمحكمة ا١بنائية الدكلية(ّْ).
أما عن ا٢باالت الٍب تسمح للمحكمة بالنظر ُب الدعاكل ا٤بعركضة أمامها بدال من تركها للقضاء الوطِب فقد تراكحت بْب
موقفْب أثناء ا٤بفاكضات؛ أك٥بما يرل بإعطاء كامل الصبلحيات ُب ٙبديد مدل مبلئمة ذلك ،بينما رأت الدكؿ ا٤بؤيدة للموقف
الثا٘ب حصر دكر ا﵀كمة فقط ُب ا٢باالت الٍب يتضح منها اهنيار تاـ للقضاء الوطِب أك سوء نية ُب إجراءات التحقيق أك ا٤بقاضاة،
كىو ما ًب اعتماده كنصت عليو ا٤بادة ُٕ من النظاـ األساسي ؿ﵀كمة .
خاتمة:
ا٤بقصد األصلي للتشريع ىو ٞباية مصاّب األشخاص ا٤بمثلة ُب حقوؽ اإلنساف كيأٌب على رأس ا٢بقوؽ ا٢بق ُب ا٢بياة
جرـ األفعاؿ ا٤باسة ٕبياة اإلنساف كقرر العقوبة
كالقانوف الذم يتعلق ٕبماية حق ا٢بياة بشكل مباشر ىو قانوف العقوبات ألنو ٌ
البلزمة على حسب خطورة كجسامة الفعل ،كيأٌب قانوف العقوبات ُب ٞبايتو للحق ُب ا٢بياة بتجرٙب كل ما ٲبس ا٢بياة سواء ّٔدرىا
أك بإ٢باؽ الضرر ّٔا بل حٌب اإلنقاص من كرامتها كقيمتها اإلنسانية.
كيظهر أف ا٤بشرع ا١بزائرم التزـ ُب تشريعو ٗبراعاة ٞباية حق ا٢بياة حْب جرـ ٨بتلف األفعاؿ آباسة با٢بياة اإلنسانية كما راعى
مبادئ القانوف الدكٕب كا٤بواثيق كالعهود الدكلية؛ خاصة كأف ا١بزائر صادقت على ٨بتلف ا٤بعاىدات الدكلية ا٤بتعلقة ٕبماية حقوؽ
اإلنساف ،كأف ا٤بعاىدات ُب الغالب تفتقر لطبيعة اإللزاـ لوال التزاـ الدكؿ األطراؼ ببنودىا عند التصديق عليو ا ،كيبقى األمر
متعلقا بعبلقة القانوف الداخلي مع نظاـ ركما األساسي للمحكمة ا١بنائية الدكلة الٍب تعترب أداة القضاء ا١بنائي الدكٕب كأفضل ما
كصل إليو التشريع الدكٕب ُب ٦باؿ ٞباية حقوؽ اإلنساف؛ إذ ٓب تصدؽ ا١بزائر على النظاـ األساسي للمحكمة ا١بنائية الدكلية ٩با
جعل مبدأ التكامل ُب القضاء بْب القضاء الداخلي كالدكٕب ا١بنائي غّب مستقر كىو ما ٯبعل ا١بزائر تراجع منظومتها القانونية ُب
إطار ا٢بماية الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف الٍب ٘بعل الفرد شخصية دكلية مكفولة بالرعاية من قبل كل الدكؿ الٍب التزمت بذلك ،كىذا
ما يفسر االنتهاكات الٍب ٛبر دكف عقاب ُب الدكؿ الٍب ٓب تصادؽ على ميثاؽ ركما األساسي للمحكمة ا١بنائية الدكلية.
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الهوامش:
(ُ) عبد الفتاح مراد  -ا٤بعجم القانو٘ب ،رباعي اللغة  -ينظرdroit penal :
(ِ) سليماف عبد ا٤بنعم كعوض ٧بمد عوض -النظرية العامة للقانوف ا١بزائي اللبنا٘ب -طُ(ُُْٔىػُٗٗٔ-ـ) -ا٤بؤسسة
ا١بامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع -بّبكت -ص ٓ.
(ّ) أٞبد فتحي سركر -ا٢بماية الدستورية للحقوؽ كا٢بريات -طُ (ُُْٗىػُٗٗٗ/ـ) -دار الشركؽ – القاىرة -صَّ.
(ْ) أٞبد فتحي سركر -القانوف ا١بنائي الدستورم -طُ (ُُِْىػََُِ/ـ) – دار الشركؽ – القاىرة -صٕ.
(ٓ) ا٤برجع نفسو -ص ُٖ.
(ٔ) أٞبد فتحي سركر -القانوف ا١بنائي الدستورم  -ص َُ.
(ٕ) ا٤برجع نفسو -صُِ.
(ٖ) ينظر :أٞبد فتحي سركر -القانوف ا١بنائي الدستورم -صِّّ.
(ٗ) ينظرٰ :بياكم نورةٞ -باية حقوؽ اإلنساف ُب القانوف الدكٕب كالقانوف الداخلي -ص(ْٓ.)ْٔ -
(َُ) تنص ا٤بادة ْٓ من الدستور ا١بزائرم على أنو  ( :كل شخص يعترب بريئا حٌب تثبت جهة قضائية نظامية إدانتو مع كل
الضمانات الٍب يتطلبها القانوف)
(ُُ) ٰبياكم نورةٞ -باية حقوؽ اإلنساف ُب القانوف الدكٕب كالقانوف الداخلي -ص (ْٕ.)ْٖ-
(ُِ) طو زاكي صاُب -قانوف العقوبات ا٣باص -طُ(ُُْٖىػُٖٗٗ-ـ) -ا٤بؤسسة ا٢بديثة للكتاب -طرابلس الشرؽ-
صُِّ.
(ُّ) ينظر :جندم بك -ا٤بوسوعة ا١بنائية.ِٓٓ /ٓ -
(ُْ) ينظر :ا٤برجع نفسو.ْٓٓ /ٓ-
(ُٓ) قانوف العقوبات الصادر بأمر رقم ،ُٓٔ-ٔٔ :ا٤بؤرخ ُبُٖ :صفرُّٖٔىػ ا٤بوافق ؿٖ :يونيو ُٔٔٗـ ،كا٤بعدؿ ٗبوجب
القافكف رقم ُٓ/َْ :ا٤بؤرخ ُبََِْ/ُُ/َُ :ـ .
(ُٔ) كىذه ا٢باالت ىي  :إذا ٓب يسبق أك يصاحب أك يلي القتل جناية أخرل  ،كإذا ٓب يكن الغرض من القتل ىو إعداد أك
تسهيل أك تنفيذ جنحة أك تسهيل فرار مرتكيب ىذه ا١بنحة أك الشركاء فيها ،أك ضماف ٚبلصهم من عقوبتها.
(ُٕ) تَباكح مدة السجن ا٤بؤقت بْب ٟبس سنوات كعشرين سنة .ينظر :ا٤بادة ٓ ّ/من قانوف العقوبات ا١بزائرم.
(ُٖ) ٧بمد صبحي ٪بم -ا١برائم الواقعة على األشخاص -طِ -ُٗٗٗ-مكتبة دار الثقافة -عماف -صٖٕ.
(ُٗ) كجاء فيها (:كإذا أفضى الضرب أك ا١برح الذم ارتكب عمدا إٔب الوفاة دكف قصد إحداثىا فيعاقب ا١با٘ب بالسجن ا٤بؤقت
من عشر سنوات إٔب عشرين سنة)
(َِ) طو صاُب -قانوف العقوبات ا٣باص -صُٕٕ.
(ُِ) ا٤بعدلة بقانوف رقم ْ ُٓ-ا٤بؤرخ ُب َُ نوفمرب ََِْ.
(ِِ) ينظرٰ :بياكم نورةٞ -باية حقوؽ اإلنساف ُب القانوف الدكٕب كالقانوف الداخلي -طُ -ََِْ -دار ىومة – ا١بزائر-
صُْ.
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تكرر عبارة  ..( :ببل ٛبييز بسبب ا١بنس أك اللغة أك الدين  ،كال تفريق بْب الرجاؿ
(ِّ) كيبلحظ من خبلؿ ىذه ا٤بواد ُّ
كالنساء ،)..كا٤بتأمل ُب ىذه العبارة يدرؾ كيف أنو ًب ذكر "ا١بنس" ٍب بعد ذلك "الرجاؿ كالنساء" مع أف ا١بنس يراد بو الرجاؿ
كالنساء ،فيكوف ُب العبارة تكرار  ،إال إذا كانت كلمة ا١بنس ىي ترٝبة لكلمة  raceا٤بذكورة ُب النص األصلي فيكوف بذلك
معناىا ىو العًرؽ؛ ك٘بدر اإلشارة إٔب أنو ُب النص األصلي ٓب يتم ذكر عبارة" :كال تفريق بْب الرجاؿ كالنساء".
(ِْ) اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة الٍب استضافتها تونس ُب ِّ مايو/أيار ََِْ
(ِٓ) ينظر ُب ذلك٧ :بمد آّذكب -القانوف الدكٕب العاـ -طٓ -ََِْ -منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية -بّبكت -ص ُّٕ.
(ِٔ) ينظر ُب ذلك مثبل :ا٤بادة الثانية من العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.
(ِٕ) ينظر ُب ذلك مثبل :ا٤بادة ِٖ من العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.
(ِٖ) ينظر ُب ذلك على سبيل ا٤بثاؿ :ا٤بادة ِّ من العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
(ِٗ) تراجع ُب ذلك على سبيل ا٤بثاؿ ا٤بادة ُْ من العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.
(َّ) تراجع على سبيل ا٤بثاؿ :ا٤بادة األكٔب من الربكتوكوؿ االختيارم ا٤بلحق بالعهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.
(ُّ) القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب "آفاؽ كٙبديات" – ا٤بؤٛبرات العلمية ١بامعة بّبكت العربية -ا٤بؤٛبر العلمي السنوم لكلية ا٢بقوؽ-
منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية -طُ -ََِٓ -بّبكتٕ -بث ﵀مد عزيز شكرم -بعنواف " :القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كا﵀كمة
ا١بنائية الدكلية.َُٕ /ّ -
(ِّ) ينظر :القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب " -آفاؽ كٙبديات" – ٕبث ﵀مد عزيز شكرم ُُْ /ّ -كما بعدىا.
(ّّ) نصر الدين بو٠باحة ،ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية – شرح اتفاقية ركما مادة مادة ،ج ،ُ.دار ىومة ،ا١بزائر ،ط،ََِٖ ،ُ.
ص َُ.
(ّْ) ينظر :طبلؿ ياسْب العيسى كعلي جبار ا٢بسيناكم ،ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية – دراسة قانونية ،دار اليازكرم ،األردف ،ط،ُ.
ََِٗـ ،ص ِٓ.
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انتهاكات حقوق االنسان في اليمن الجنوبي
د .فضل عبداهلل الربيعي  /أستاذ جامعي  /رئيس مركز مدار للدراسات والبحوث ( عدن)

ا٤بقدمة :
الب ٌد ُب البدء من التنويو إٔب أف قضية شعب جنوب اليمن ليست قضية داخلية تتعلق بقضايا التهميش أك ا٤بطالب
ا٢بقوقية الٍب ٲبكن حلها عرب مصفوفة من ا٣بطوات ا٢بقوقية دكف النظر إٔب بيعدىا السياسي كالتارٱبي ،إذ تعود جذكرىا إٔب ثقافة
الطرؼ الذم أجهض مشركع الوحدة (ا١بمهورية العربية اليمنية ) كحو٥با إٔب مشركع استيطا٘ب احتبلٕب با٢برب .
كعليو فإ ٌف مسارات قضية ا١بنوب كتطوراهتا تؤكد أهنا قضية شعب كدكلة ذات سيادة كقٌعت على مشركع كحدة سياسية
– حزبية ٓ -ب تعتمد على أيسس كقواعد تضمن عدـ االنقبلب عليها  ،كىو ما حدث بالفعل عندما شن نظاـ صنعاء ا٢برب
على الطرؼ ا١بنويب ُب عاـ ُْٗٗـ  ،كدخلت القوات الشمالية ا١بنوب كاجتاحتو كمارست عددان من االنتهاكات .
كإزاء ذلك ظهر ُب ا١بنوب عدد من التكوينات الشع بية الٍب عربت عن رفض الواقع ا٤بفركض على ا١بنوب كطالبت
باستعادة دكلتو كنظم ا٢براؾ ا١بنويب ا٤بسّبات كا٤بظاىرات كالعصياف ا٤بد٘ب خبلؿ السنوات ا٤باضية الٍب ككاجو ابشع القمع كالتنكيل
من قوات االمن كا١بيش سقط خبل٥با مئات الشهداء كآالؼ ا١برحى برصاص قوات األمن كاِبيش اليمِب.
ا٤بعمقة من لدف الباحثْب كمراكز الدراساتً على ا٤بستويْب
كٓب ٙبظ قضية ا١بنوب كثورتو السلمية بالبحث كالدراسة ٌ
ا﵀لي كالعا٤بي باستثناء بعض التقارير كالتحليبلت الٍبي تنشر ىنا كىناؾ من ا٤بنظمات اإلنسانية على الرغم من أٮبية ىذه القضية
يتعرض لو ا٤بتظاىركف
كحجم تلك االحتجاجات السلمية الٍب ينظمها ا٢براؾ السلمي الدائر ُب ا١بنوب  ،منذ عاـ ََِٕـ  ،كما ٌ
سلميان من انتهاكات ٢بقوؽ االنساف.
إذ ٓب تكن قضية ا١بنوب كثورتو السلمية قضية مطلبية تتعلق بفساد ا٢بكم كما لو كانت ُب أم بلد أخر  ،كقد حاكؿ
نظاـ صنعاء التظليل عليها كتبسيطها  ،مصورا ىؤالء ا٤بتظاىرين بأهنم شلة انفصالية خارجو عن القانوف .
إف قضية ا١بنوب ىي قضية سياسية ٥با خلفياهتا كأسبأّا االجتماعية كالسياسية كالثقافية الٍب تعود إٔب ذلك القصور كتلك
األخطاء النا٘بة عن مشركع الوحدة االندماجية الٍب أيعلنت بْب ٝبهو رية اليمن الدٲبقراطية الشعبية  ،كا١بمهورية العربية اليمنية ،
الٍب ٓب تراع طبيعة االختبلؼ بْب ا٣بصائص االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ُب كل من ا١بمهورية العربية اليمنية كٝبهورية اليمن
الدٲبقراطية  ،كإٔب ا٢برب الٍب شنٌها الطرؼ الشمإب على ا١بنوب ُْٗٗـ  ،كاج تاح بفعلها ا١بنوب كقضى على مشركع الوحدة .
كمنذ انتهاء ا٢برب بْب ا١بمهوريتْب ُب ٕ ُْٗٗ /ٕ/ـ  ،كدخوؿ قوات نظاـ صنعاء ا١بنوب بداء عهد جديد من انتهاكات
٢بقوؽ االنساف ٓب يشهد التاريخ مثيبلن  ،إذ تعرضت ٝبيع قطاعات آّتمع ُب ا١بنوب لبلنتهاكات ا٤بستمرة .
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

23

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

كيعيش ا١بنوب منذ ذلك التاريخ ُب ظل انتهاكات غّب مسبوقة ٢بقوؽ االنساف كقواعد القانوف الدكٕب االنسا٘ب  ،إذ مارس
نظاـ صنعاء أبشع االنتهاكات الفاضحة ٢بقوؽ االنساف ُب كل آّاالت من قتل كأسر كتعذيب كمبلحقة كتشريد كتركيع كتدمّب
لكل مقومات ا١بنوب كطمس ىويتو ،كحل الن قابات كمؤسسات آّتمع ا٤بد٘ب الٍب كانت قائمة ُب ا١بنوب قبل ىذا التاريخ
كاستبد٥با ٗبنظمات جديد مواليو لو  ،كتسريح كطرد ا٤بئات من ا٤بوظفْب العسكريْب كا٤بدنيْب من اعما٥بم  ،كحرماف ا٤بوطنْب من
حقوقهم السياسية كاالقتصادية االمر الذم دفعهم للمطالبة باستعادة داكؿهتم كفك ارتباطهم مع صنعاء .
لقد توغل نظاـ صنعاء ُب جرائم القتل الٍب يرتكبها ٕبق ا٤بتظاىرين سلميان كمواجهة تلك ا٤بظاىرات السلمية الٍب ينظمها ا٢براؾ
ا١بنويب منذ العاـ ََِٕـ كما قبلو ىذا التاريخ .
كعلى ارغم من حجم االنتهاكات كا١برائم ا٤برتكبة ضد االنسانية ُب ا١بنوب إال ٌأهنا ٓب تلقى أم اىتماـ من منظمات حقوؽ
االنساف كآّتمع الدكٕب كاإلقليمي على حد سواء  ،كما ٰبصل ُب االنتهاكات ا٤بماثلة ُب ربوع ا٤بعمورة  ،رٗبا ذلك يعود إٔب
قسوة النظاـ كما يفرضو من قيود ٛبنع النشطا ُب الداخل من تسجيل كتوثيق ىذه ا١برائم كالتك ًب عنها  ،كتظليل الرأم العاـ
ا٣بارجي عما ٰبدث ُب الواقع كتزييف ا٢بقائق كما ىي عادتو  ،إذ ٓب تستطع ا٤بنظمات ا٤بدنية ا٤برتبطة بصنعاء كالٍب تعمل ٙبت
غطاء السلطة أف تعمل شيئان ،بل أٮبلت تلك القضايا كاالنتهاكات الٍب ٙبدث ُب ا١بنوب ٙبت خوفهم.
كما عمل النظاـ منذ الوىلة االكٔب على عدـ السماح بتأسيس مثل تلك ا٤بنظمات ُب ا١بنوب ىذا من ناحية ؛ كمن ناحية اخرل
ٲبكن القوؿ اف الوحدة الٍب ترسخو ُب ذىنية السياسي اليمِب كالعريب رٗبا كانت ا٤بانعة عن عدـ التعاطف مع ا١بنوب  ،إذ ٓب
نبلحظ ام اىتماـ ر٠بي اك شعيب اك مد٘ب عر يب مع قضية شعب ا١بنوب كلذلك غيبت قضيتو من ا٤بشهد االعبلمي ك السياسي
ٙبت ذريعة الوىم الوحدكم  ،كالتظليل االعبلمي كالدبلماسي  ،كٓب يدرؾ ىؤالء باف ا١بنوب قد ٙبوؿ إٔب بلد ٧بتل داخليان من
نظاـ صنعاء.
كإزاء ىذا الصمت كا٤بوقف السليب االقليمي كالدكٕب الذم شجع اؿنظاـ على مواصلة انتهاكاتو ٢بقوؽ اإلنساف ُب ا١بنوب ،األمر
الذم انعكس سلبا على حياة الشعب كزاد من معاناتو االنسانية على امتداد الثمانية عشر عامان ا٤باضية .
يهدؼ ىذه البحث ا٤بوسوـ بػ " انتهاكات حقوؽ االنساف ُب ا١بنوب" ،كالذم نتوخى فيو اظهار مدل الظلم الفادح
الذم يتعرض لو ا١بنوب كا١بنوبيْب طواؿ الثمانية عشر عامان ا٤باضية  .كالتعرؼ على اىم ا٤بؤشرات الٍب طالت انتهاؾ حقوؽ
االنساف ُب ىذه الرقعة ا١بغرافية من الوطن العريب الكبّبة .
كنشيد ٗبنظمي ىذا ا٤بؤٛبر كترحيبهم ٗبشاركتنا كعنواف ٕبثنا ىذا رٗبا ألكؿ مرة تتاح لنا الفرصة بوصفنا ناشطْب للحديث
عن ا١بنوب ُب ىذا ا٤بؤٛبر .
كعليو سعينا جاىدين ُب ىذه البحث تقدٙب مدخل تعريفي عاـ بالقضية من خبلؿ استعراض سريع لبعض مؤشرات
انتهاؾ حقوؽ االنساف ُب ا١بنوب الٍب ٲبارسها نظاـ صنعاء.
كيشمل :
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ىاكات العامة ُب ا١بنوب .
اكالن :قضية ا١بنوب مؤشرات كمبلمح لبلنت
ثانيان  .انتهاكات حقوؽ اإلنساف كقمع ا٤بتظاىرين سلميان.
أوال  :قضية الجنوب مؤشرات ومالمح لالنتهاكات العامة في الجنوب
ٓب ٙبظ قضية ا١بنوب أىتماـ كاضح على ا٤بستويْب االقليمي كالدكٕب  ،كٓب يدركها الكثّب من العرب  ،رٗبا يعود ذلك أب
ا لثقافة العربية الٍب تشربت الوعي القومي الوحدكم طواؿ السنْب ا٤باضية  ،االمر الذم احدث االلتباس حوؿ فهم قضية ا١بنوب ُب
الذىنية العربية  ،إذ ينظر البعض إليها من زاكية ا٢بفاظ على الوحدة اليمنية كمشركع ُب طريق الوحدة العربية  ،غّب مدركْب حقائق
الواقع الٍب ىي بعيدة كل البعد عن ىذا ا٤بنظور  ،إذ ال توجد كحدة ُب الواقع كما ىي ُب الذىنية العربية ،بل كاف ىناؾ مشركع
كحدة سقط با٢برب كاجتياح ا١بنوب ُب ُْٗٗـ.
كتعود أسباب القضية أب بداية توقيع الوحدة االندماجية َُٗٗ ـ  ،كإٔب ا٢برب كما خلفتو من اثار كبّب على ا١بنوب،
كقد نظر نظاـ صنعاء بأف ا٢برب قد رسخت الوحدة بالدـ  .كلذلك يردد مقولة الوحدة ا٤بعمدة بالدـ بينما ا٢بقيقة أف ا٢برب
قضت على مشركع الوحدة من األساس كشكلت بداية حقبة احتبلؿ الشماؿ للجنوب(ُ).
أكدت ا٤بمارسات الفعلية للنظاـ خبلؿ السنوات ا٤باضية أف ا٢برب قد قضت على مشركع الوحدة السلمية الٍب أيعلنت
كحولت ا١بنوب إٔب ساحة للحرب كالفيد كالنهب دعمتها الفتول الدينية الباطلة الٍب أصدرىا عبد
بْب ا١بمهوريًب عاـ َُٗٗـٌ ،
ِ
ٙبوؿ ا١بنكب إٔب مغاٖب
الوىاب الديلمي كزير العدؿ حينها الذم ك ٌفر فيها ا١بنوبيْب كأجاز قتلهم كأباح ٩بتلكاهتم ( ) ،كٗبوجبها ٌ
حرب لسلطة نظاـ صنعاء الذم عبث باإلنساف كفتح الباب كاسعان النتهاكات حقوؽ االنساف ُب ا١بنوب كهنب ثركاتو كمؤسسات
دكلتو السابقة كفرض نظاـ عسكرم يقوـ على مصادرة ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية للمواطنْب كقمعهم كإذال٥بم  .كقد عم آّتمع
الفساد كالظلم كالبطالة  ،كتدىورت األكضاع ا٤بعيشية للناس بصورة ٨بيفة  ،كتب ٌدلت كثّب من مظاىر ا٢بياة الٍب كانت تنعم
بالسكينة كاألمن.
ي يذكر أف السلطات ٓب توؿ أم اىتماـ ٤بعا١بة تلك األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألمنية الٍب نشأت بعد
أضرت كثّبان ٕبقوؽ ا١بنوبيْب كحياهتم  ،على الرغم من الشكاكل كا٤بطالب ا٤بستمرة الٍب قوبلت بتجاىل تاـ من
حرب ُْٗٗـ ،ك ٌ
النظاـ الذم أمعن ُب إذال٥بم كعسكرة ا٢بياة ا٤بدنية كٙبويل أراضي ا١بنوب إٔب ملكية خاصة كعطايا كىبات تيصرؼ لغّبىم
كرس ُب الواقع التمييز بْب ا٤بواطنْب ،األمر الذم كلٌد استياءن عامان ُب ا١بنوب السيما
بتوجيهات من رموز النظاـ ُب صنعاء  ،ك ٌ
عندما كاف ٰبصل الشماليوف على االمتيازات ُب ا١بنوب بيسر كا٢بصوؿ على األراضي كالتعيينات القيادية كالتوظيف ُ ،ب الوقت
الذم يٰبرـ منها ا١بنوبيوف  ،كانعكس ذلك التمييز بتلك ا٤بعامبلت الٍب تؤكد استضعاؼ ا١بنوبيْب كاالستخفاؼ ّٔم ،كتعميم هتمة
االنفصاؿ على اغلب ا١بنوبيْب بوصفها خيانة كربل ٗبوجبها ًب التشكيك بوطنيتهم تسويغان إلقصائهم من ا٤بشاركة السياسية
ُ

٦بموعة االزمات الدكلية صحيفة الشرؽ االكسط َّ أكتوبر َُُِـ ،العددَُِِْ
راجع نص فتول الديلمي ُب ا٤بلحق (ُ).

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

25

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

كاإلنتاجية كمن ٍب حرماهنم من حقوقهم كٙبويلهم من دعاة للوحدة إٔب انفصاليْب على الرغم ٩با قدموه من تنازالت
الوحدة .

من أجل

كُب اال٘باه اآلخر ينظر للشماليوف ٝبيعان على أهنم كحدكيوف ٨بلصوف كذلك تربيران ٤بمارساهتم كتصرفاهتم الربٝباتية الٍب
ال تدؿ على كحدة حقيقية بْب دكلتْب .
كحدكم كانفصإب،
كبدأ الفرز كاضحان بْب ا٤بهزكمْب كا٤بنتصرين ُب ا٢برب تبعان لذلك الفرز بْب مشإب كجنويب ،ك
فا٢بديث عن الوحدة كاف ٱبفي كراءه مآرب أخرل كتربير ٩بارسة الظلم كهنب ا٤بمتلكات العامة كا٣باصة ك٩بارسة الفساد ،كاستبعاد
ا١بنوبيْب من الوظائف القيادية ا٤بدنية كالعسكرية آخرين ٧بلهم  ،كبدأ اإلقصاء من ا٤بواقع القيادية ُب األمن كا١بيش كا٣بارجية
كاإلعبلـ كصوال إٔب االعماؿ البسيطة  ،إذ أخذ الشماليوف يتغلغلوف ُب ا٢بياة ا٣باصة فاستحوذكا على فرص العمل كمنحهم كل
التسهيبلت من االجهزة ا٢بكومية.
كٓب تعر السلطات أم اىتماـ ٤بعا١بة القضايا ا٢بقوقية ا٤بثارة ُب تلك االحتجاجات األكٔب للحراؾ ا١بنويب ،إذ ٓب تتم
االستفادة من تقارير كمقَبحات تلك اللجاف الٍب يكلفت بالنزكؿ إٔب ا﵀افظات ا١بنوبية لئلطبلع على األكضاع فيها ،أك تلك
الكتابات كا٤بقَبحات الٍب تقدـ ّٔا البعض كمنها مقَبحات تقدـ ّٔا مركز مدار للدراسات كالبحوث ُب كقت مبكر كنشرة ُب
بعض كسائل االعبلـ.
جلي للجميع عدـ جدية التوجو ٫بو معا١بة القضايا كصيانة حقوؽ الناس  .كىذا يؤكد هنج نظاـ صنعاء ٘باه
كاتضح اٌن
ا١بنوب  ،بوصفو مغنمان كفيدان للشماؿ كفرعا عاد إٔب أصلو " ٕبسب زعمهم " كل ذلك كلد قناعةن لدل الكثّب بأنو ال ٲبكن أف
تتم معا١بة تلك القضايا ؛ األمر الذم حفز على تصعيد ا٢براؾ ا١بنويب السلمي كا٤بطالبة بكفك االرتباط كاستعادة دكلتهم كذلك
بعد أف أصأّم اليأس من كحدة الضم كاإل٢باؽ كعجز النظاـ عن معا١بة تلك األزمة على أسس كحدكية بل مارس سياسة طاردة
للوحدة كليست جاذبة ٥با.
كلذلك ١بأ ا١بنوبيوف إٔب االستمرار ُب تلك االحتجاج ات السلمية ُب كل ا﵀افظات ،كشكلت قضية رأم عاـ ظهرت بشكل
مسّبات حاشدة كبأصوات عالية تشّب إٔب تلك القضايا كا٤بظآب كمعاناة الناس كإقصائهم من ا٤بشاركة السياسية كاإلنتاجية  ،كىذا
يتناَب مع ما يقره العهد الدكٕب للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية الٍب كقٌعت عليو اؿ ٲبن كيلزـ الدكؿ ا٤بوقعو عليو ُب ٙبقيق تنمية
اقتصادية كاجتماعية كثقافية مضطردة كعمالة كاملة كمنتجة ُب ظل شركط تضمن للفرد ا٢بريات السياسية كاالقتصادية
األساسية(ُ) .كرفض أساليب اإلقصاء كالتهميش كفوضى اإلدارة كالفساد ، ،كقد كاجهها النظاـ بالعنف كالقمع سقط خبل ٥با
مئات من ا٤بتظاىرين سلميان برصاص قوات االمن كا١بيش .
إعبلف ا٢برب على ا١بنوب بداية عهد جديد النتهاكات حقوؽ اإلنساف :
ارتكب نظاـ صنعاء جرائم ٕبق أبناء ا١بنوب  ،تتمثل ُب غزكه العسكرم للجنوب ُب عاـ ُْٗٗ ـ كىذه من ا١برائم
ا٤بصنفة ضمن جرائم اإلخبلؿ بالسلم ا﵀لي كالدكٕب  ،إذ أراد فرض الوحدة بالقوة العسكرية على شعب ا١بنوب ٙبت شعار

اٌؼٙل اٌل ٌٟٚاٌقبٓ ثبٌؾمٛق االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  ،اٌّبكح اٌَبكٍخ  ،اػزّل ٚػوٗ ٌٍزٛق٠غ ٚاٌزٖل٠ك ٚاالّٔٚبَ
ثّٛعت لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٕٕٓٓ أٌف (ك )ٕٔ-اٌّإهؿ ف ٔٙ ٟوبٔ ْٛاألٚي/كَّ٠جو ٔ9ٙٙ
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الوحدة أك ا٤بوت – كا٤بقصود ىنا موت ا١بنوبيْب – الذم ظهر ُب ا٤بمارسات ا٤برتكبة ُب ا٢برب كالفتول الدينية الٍب دعمت
ا٢برب كأباحت قتل النساء كاألطفاؿ كالشيوخ ُب ا١بنوب .
كقاـ نظاـ صنعا ء بوضع ا١بنوب ٙبت قبضو أمنية كعسكرية شديدة ،إذ ًب الزج بأعداد كبّبة من قوات ا١بيش كاألمن
الشمإب إٔب ا١بنوب كتقسيمو إٔب مناطق كقطاعات عسكرية يتؤب ا٤بسؤلوف العسكريوف ُب ىذه القطاعات كا٤بناطق إدارة شؤكف
تلك ا٤بناطق كىم أصحاب اليد الطؤب كالفصل ُب كل القضاما ا٤بدنية كالعسكرية كاإلدارية " إدارة ا٢باكم العسكرم كما يتم ُب
البلداف ا٤بستعمرة " .
ُ .تدمّب ا٤بؤسسات العسكرية كاألمنية :
أقدـ نظاـ صنعاء على تدمّب ا٤بؤسسة العسكرية ا١بنوبية بعد تشريد القيادات العسكرية إٔب ا٣بارج ككضع خطة مدركسة
لتصفية جيش كأمن ا١بنوب السا بق كتدمّبٮبا من خبلؿ طرد البعض من أعما٥بم ،أك توقفهم عن العمل ،كإحالة أعداد كبّبة
منهم للتقاعد (اإلجبارم) بعد حرب ُْٗٗ ـ ،كحرماهنم من مواصلة ا٣بدمة ُب السلك العسكرم كمن مواقعهم العملية  ،كالذم
كصل عددىم إٔب حوأب اثناف كٜبانْب ألف جندم  ،منهم ٟبسة كعشركف أؿؼ ضابط  ،تركز معظمهم ُب تلك ا٤بناطق الٍب كاف
العمل العسكرم ٲبثل ٧بور نشاط السكاف فيها ،األمر الذم كلٌد لديهم شعوران بالقهر كاإلقصاء من ا٤بشاركة الفعلية ُب السلطة .
التعليميُب كجوه الشباب.
كساعد على توسع البطالة كانتشارىا كالفقر ُب ا١بنوب  ،كأغلقت الدكلة مؤسساهتا العملية ك ة
ِ .تدمّب ا٤بؤسسات ا٣بدمية كاإلنتاجية ُب ا١بنوب :
ًب القضاء على معظم مؤسسات دكلة ا١بنوب اإلنتاجية كا٣بدمية كهنب مقوماهتا ا٤بادية كتقا٠بها كغنائم حرب بْب أمراء
ا٢برب من األسرة ا٢باكمة ككبار ا٤بشائخ كآّاىدين كبعض التجار الداعمْب كا٤بمولْب للح رب  ،كبيع بعض ا٤بؤسسات
اإلنتاجية ٙبت مسمى ا٣بصخصة الٍب اقتصرت على ا٤بؤسسات الصناعية كا٣بدمية ُب ا١بنوب  ،إذ ًب بيعها بأٜباف ٖبسة
لقاء مصاّب متنفذين ُب النظاـ .كًب تصفية كل مؤسسات القطاع العاـ  ،فبلغ عدد ا٤بصانع كا٤بؤسسات الٍب ًب تصفيتها
َُّ مؤسسة صناعية ك٘بارية كخدمية ،منها َّ مصنعان  ،كٜبانية كعشركف مؤسسات خدمية كإنتاجية مركزية كفركعها
ا٤بنتشرة ُب ٝبيع ا﵀افظات ا١بنوبية.
ككانت الدكلة السابقة ُب ا١بنوب قد اعتمدت على القطاع العاـ بوصفة رأ٠باؿ االدكلة ككانت ا٤بسئولة عن توفّب فرص
العمل كتأىيل مواطنيها على كفق فق النهج السياسي ا٤بعتمد.
لقد ادت تصفية القطاع العاـ إٔب االستغناء عن اعداد كبّبة من العماؿ كا٤بعتمدين على ركاتبهم الشهرية كصل
عددىم إٔب سبعْب ألف عامل كعاملو تقريبان ،كٓب يتعودكا على العمل ا٣باص كعلى كجو ا٣بصوص ُب ٧بافظة عدف الذم كصل
إٝبإب عدد آبتقاعدين فيها حوإب ْٓ ألف عامل كعاملة الذم يعتمد سكاهنا على الوظيفة العامة .
كقد ًب إحالة األغلبية الكبّبة منهم للمعاش ،كىذه األعداد تنعكس حجم تلك االنتهاكات الٍب تعرض لو العاملْب من
إقصاء ،الذم بلغ عدد ا٤بوقوفْب كا٤بتقاعدين قسرا حوإب (َََُّٓ ) من العسكريْب كا٤بدنيْب.
ٖٔ %من أبناء
كًب تعيْب مشاليْب ُب أغلب ا٤بناصب القيادية ُب ا١بنوب كصلت نسبة مدراء العموـ فيو إٔب نسبة
الشماؿ ُب السنوات الٍب تلت ا٢برب ،كبعض الشخصيات ا١بنوبية غّب ا٤برغوبة ُب الوسط االجتماعي معظمهم ال ٲبتلكوف
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ا٣بربات كغّب مؤىلْب لتلك آبكاقع  ،كقد خلق ىذا الوضع حالة من السخط العاـ ُب ا١بنوب ُ ،ب الوقت الذم ًب االستغناء عن
الكثّب من ا١بنوببنب من ذكم ا٣بربة كالكفاءات العلمية كبقائهم ُب البيوت الذين عرفوا ٕبزب خليك ُب البيت.
ّ :االنتهاكات للممتلكات العامة كا٣باصة :
ًب البسط كاالستيبلء على األراضي العامة كا٣باصة ُب ا١بنوب (ُ) .كالسيطرة على األمبلؾ العامة كا٣باصة من أر و
اض
كعقارات عامة كخاصة  ،كًب صرؼ كثائق ٛبليك ّٔا الشخاص من الشماؿ بأساليب كطرائق ٨بتلفةُ ،ب الوقت الذم ًب حرماف
الكثّب من ا١بنوبيْب من ا٢بصوؿ على األراضي  ،كاالستيبلء على االراضي الشاسعة بالتزكير أك الدفع بالبعض الدعاءات ملكية
األرض كيتؤب ا٤بتنفذكف متابعتها كمن ٍب السيطرة عليها ُب مقابل استخراجها اك دفع ٜبن ٖبس ٤با يسمى با٤ببلؾ ،كمن أمثلة ذلك
ىي تلك األراضي الشاسعة الٍب ادعى ملكيتها بعض األشخاص من أسرة " ا٤بصاعبة " ُب عدف كا٤بحددة بعشرة بلوكات ّٔدؼ
بيعها بثمن ٖبس ألحد التجار الشماليْب  ،أك أراضي كالتكس (ا٤بنطقة ا٢برة) الٍب استولت عليها شركة ا٤بنقذ كىي شركة كٮبية
تتبع احد شيوخ حاشد ،إذ ادعت ىذه الشركة ملكيتها ٤بساحات شاسعة من األراضي تقدر بنحو (َََ ُ,َِٔ,مَب مربع) ُب
كرفض ىذا االدعاء ٕبكم من ا﵀كمة كمع ذلك أصدر الرئيس أكامره بتعويض ا٤بدعي باثنْب
منطقة كالتكس ٗبحافظة عدف  .ي
مليار لاير ٲبِب ،من ميزانية الدكلة .
من جانب أخر ًب االستيبلء على أراضي ا١بمعيات كالتعاكنيات الزراعية ،حيث ًب االستيبلء على ّٓ ٝبعية زراعية
تضم ٟبسو كثبلثْب ألف عضوان من ا٤بوظفْب ُب أجهزة الدكلة كا٤بواطنْب ،الذين حازكا عليها ٗبوجب كثائق شرعية كقانونية ،إذ أقدـ
بعض ا٤بسؤكلْب ُب الدكلة على دفع البعض بادعاءات ا٤بلكية كتعميد كثائق البيع كالشراء غّب ا٤بشركعة ٥بذه األراضي كتشّب
اإلحصائيات إٔب أنو ًب هنب مئة كعشرين ألف فداف .
يكفي ىنا أف نذكر بعض األمثلة بأف أحد ا٤بتنفذين استؤب على أرض ٗبساحة ََِٓ فداف ُب ٧بافظة ٢بج كما ذكر
اهتاـ النيابو العامة با﵀افظة ككانت توجد ُب ا١بنوب (ٔٓ) تعاكنية زراعية صغّبة منتشرة ُب ٟبس ٧بافظات جنوبية  ،تقدـ
ا٤بختلف لتسهيل نشاطهم الزراعي كاإلنتاجي حيث ًب تدمّبىا بالكامل  .أما مزارع الدكلة فقد كانت ٛبثل
ة
للمزارعْب ا٤بساعدات
أىم القطاعات اإلنتاجية كاالقتصادية الٍب تعتمد عليها الدكلة ُب ا١بنوب  ،كقد ٛبت بعد ا٢برب تصفية كتدمّب ىذا القطاع ،إذ
ًب تدمّب كتصفية (ّّ) مزرعة تقدر مساحتها (ِٖٕٓٗ) فداف ًب االستيبلء عليها كعلى أصو٥با كاملة من متنفذين.
ْ :تدمّب الذاكرة الوطنية كالتاريخ ا١بنويب :
يوكد اإلعبلف العا٤بي بشأف حقوؽ اإلنساف للشعوب أنو على ٝبيع الشعوب كالدكؿ أف تسهم ُب تنوع كإثراء ا٢بضارات الٍب
تشكل تراث اإلنسانية ا٤بشَبكة كعدـ ا٤بساس بو ا (ِ)  ،كقد كشفت ا٤بمارسات عن االستهداؼ ا٤بقصود لطمس التاريخ ا١بنويب
كالذاكرة الوطنية كمنهج اإلقصاء الذم ٲبارس ضد ا١بنوب ّٔدؼ طمس ىويتو كثقافتو كىي ٩بارسات ال تنم عن حرص الذاكرة
التارٱبية كالَباث الكفاحي الوطِب ألبناء ا١بنوب كإعادة صياغتو على كفق لثقافة ا٤بنتصر إذ جرل تغيّب أ٠باء ا٤بساجد كا٤بدارس
كالشوارع كا٤بعسكرات كا٤بؤسسات الٍب ارتبطت تسميتها بالتاريخ النضإب كا٢بضارم للجنوب كٞبلت أ٠باء الرموز الوطنية
فمتحف الثورة الذم كاف يطلق علية اسم أكؿ شهيد لثورة ُْ اكتوبر متحف الشهيد غالب بن راجح لبوزة ٗبديرية ردفاف ًب
ٔ  .أظو  :كهاٍخ ػٓ ِْىٍخ االهاٚ ٟٙرٛى٠ؼٙب ِ ،ووي ِلاه ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس  ،ػلْْٔ ،َٕٓ7 ،وح ف ٟػلك ِٓ اٌّٛالغ ِٕٙب:
http://tajaden.org/reports/564.htmhttp://www.alwatanye.net/56113.html
ٕ  .االػالْ اٌؼبٌّ ٟثْبْ ؽمٛق اٌْؼٛة االٍٕ١خ  ،َٕ9٘/ٙٔ ،اٌٖبكه ف.َٕٓٓٙ ٛ١ٔٛ٠ٔ ٟ
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تغيّبه إٔب فرف ٕ يوليو " ٨ببز "بعد إتبلؼ كل ٧بتوياتو  ،كىدـ كثّب من ا٤بساجد كا٤ببا٘ب كا٤بعآب التارٱبية كمسجد أباف ُب كريَب
عدف الذم بِب ُب عهد ا٣بليفة عثماف بن عفاف كأيعيد بناؤه بنمط معمارم آخر ككتب علية تاريخ بنائو ُٕٗٗـ  .كقس على
ذلك من تصرفات مؤسفة جدان ىدفت إٔب تدمّب للذاكرة ا٤بعرفية كالتارٱبية للثورة الوطنية ُب ا١بنوب كمشللة ا١بنوب .
ثانياً  :انتهاكات حقوق االنسان وقمع المتظاىرين سلمياً
كقعت اليمن على العديد من ا٤بواثيق الدكلية كاالتفاقات الٍب تلزـ ا٤بوقعْب عليها ٗبنح مواطنيها كافة اّبقوؽ السياسية كالدستورية
الٍب تنص عليها الدساتّب الوطنية كالٍب تتضمن حق األفراد ُب التعبّب عن معتقداهتم كآرائهم كأفكارىم  ،كالتعبّب عن اآلراء
كالتظاىر السلمي كٛبنح كسائل اإلعبلـ ا٢بق ُب تغطية األحداث.
كمع ذلك فاليمن تعد من الدكؿ الٍب تشهد حاالت انتهاؾ حق كؽ إالنساف بصورة قد ال يوجد ٥با مثيل ُب العآب  .كنشّب ىناء
أب تلك االنتهاكات الٍب ارتكبت ٕبق ا١بنوبيْب خبلؿ السنوات ا٤باضية  ،إذ ارتكب نظاـ صنعاء جرائم ٕبق ا١بنوب كا١بنوبيْب،
بدءاو من غزكه العسكرم للجنوب ُب عاـ ُْٗٗ ـ  ،كتعد من ا١برائم ا٤بصنفة ضمن جرائم اإلخبلؿ بالسلم ا﵀لي كالدكٕب حيث
فرض نظاـ صنعاء الوحدة بالقوة العسكرية على شعب ا١بنوب ٙبت شعار ( الوحدة أك ا٤بوت ) كىي حرب مدعومة بالفتول
الدينية الٍب أباحت قتل النساء كاألطفاؿ كالشيوخ فهى جرائم إبادة شاملة ترتكب ٕبق االنسانية هتدؼ إٔب إ٢باؽ ارض ا١بنو ب
بدكلة الشماؿ كلو على حساب إبادة كل أبناء ا١بنوب الذين تسفك دمائهم بصورة مستمرة على طوؿ كعرض الوطن ا١بنويب
دكف ذنب سواء مطالبتهم ٕبقوقهم ا٤بشركعة الٍب تكفلها كل ا٤بواثيق كالقوانْب الدكلية .
إف أغلب تلك االنتهاكات الٍب يتعرض ٥با ا١بنوبيوف تأٌب على خلفية األبعاد السياسية لقضية ا١بنوب كا٤بوقف الشعيب الرافض
لوحدة القوة كا٤بطالبة ٕبق استعادة دكلتو كسيادتو على أرضو.
كمن ا٤بؤسف جدا أف نبلحظ نظاـ صنعاء يتظاىر بشعارات حقوؽ اإلنساف كىو ُب الوقت ذاتو ٲبارس أبشع اإلنتهاكات
ا١بسيمة لتلك ا٢بقوؽ كيشارؾ ُب ا٤بناسبات الدكلية الٍب تناقش حقوؽ االنساف كيعقد ا٤بؤٛبرات بشأهنا كما حصل مؤخران ُب
صنعاء عندما عقد ما أ٠باه بػ " ا٤بؤٛبر الوطِب األكؿ ٢بقوؽ اإلنساف ُب يناير َُِّـ " كُب ذلك الوقت كاف النظاـ يقمع
ا٤بتظاىرم األبرياء.
ف
ا٤بتظاىرين سلميا ُب ا١بنوب بالرصاص ا٢بي فسقط فيها عدد من
إف انعقاد ذلك ا٤بؤٛبر ما ىو إالٌ ٧باكلة مصطنعة لتحسْب صوره النظاـ أماـ آّتمع الدكٕب .كٓب تستطيع كزارة حقوؽ اإلنساف منذ
استحداثها ُب العاـ ََِّـ اف تقدـ شيئان ُب ٦باؿ مراقبة االنتهاكات كٞباية حقوؽ اإلنساف كعدـ قدرهتا ُب ٞباية ا٤بواطنيْب من
جرائم قوات النظاـ كمليشياتو .كٓب نسمع يومان أهنا أستطاعت أف تطلق سراح معتقل سياسي كاحد من سجوف حكومتها ،أك كقف
اعتداءات على مواطنْب مدنيْب.
نص عليو قرار ٦بلس األمن َُِْ َُُِ/الذم أداف العنف ضد ا٤بتظاىرين سلميان ،كدعا
كٓب يعر النظاـ ام اىتماـ ٗبضامْب ما ٌ
ا٢بكومة إٔب ٙبمل مسؤليتها ٕبماية ا٤بتظاىرين سلميان ك٧باسبة من قاموا بتلك االنتهاكات (ُ).

ٔ  .هاعغ لواهِ ٞغٌٍ االِٓ ٕٔٔٓ ، ٕٓٔٗ/اٌٖبكه ف ٕٓ ٟاوزٛثو َٕٔٔٓ.
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كىذا االستهتار ىو إنعكاس لغياب ثقافة احَباـ حقوؽ اإلنساف لدل النظاـ  ،كونو اليؤمن بتلك ا٢بقوؽ كال ٕبرية اإلنساف ُب
التعبّب عن آرائو السياسية  .كما يؤكد ذلك ىو أف أىم ا٤بواثيق الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف كالسيما العهدين الدكليْب ٓب يتم اإلعَباؼ
ّٔما لوال أنو ًب عن ٝبهورية اليمن الدٲبقراطية الشعبية ٗبوجب إتفاقية الوحدة  .كمع ذلك فقد ٙبايلت على مضامينهما ٕبرماف
عما يرتكب
منظمات حقوؽ اإلنساف األىلية كضحايا انتهاكات حقوؽ اإلنساف من استخد اـ حقهم ُب تبليغ ا١بهات الدكلية ٌ
من انتهاكات ٕبقهم  ،كذلك بعدـ االنضماـ إٔب الربكتكوؿ األكؿ للعهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية الذم ٯبيز
للمدافعْب عن حقوؽ اإلنساف استخداـ تلك الوسيلة الدكلية ٢بماية حقوقهم  ،فضبلن عن ذلك تلجأ ا٢بكومة اؿٲبنية إٔب موائمة
أحكاـ قوانينها الوطنية مع األحكاـ الدكلية  .ىذا التحايل يكشف حقيقة تعامل ا٢بكومة اليمنية مع ا٤بواثيق اإلنسانية الدكلية
كعدـ احَبامها ٤بضامينها ك حرماف الضحايا من حقوقهم ا٤بشركعة.
إف تسويفات ا٢بكومة اليمنية كٛبييعها لقضايا إنتهاكات حقوؽ اإلف ساف ٓب ٛبرر على آّتمع الدكٕب ،فسجلها السيئ الصيت
أصبح ٧بل تقييم كنظر مستمر ُب ٝبيع الدكرات األخّبة ّٓلس األمم ا٤بتحدة ٢بقوؽ اإلنساف ،الذم ألزـ ا٢بكومة اليمنية بفتح
مكتب للمفوضية العليا ٢بقوؽ اإلنساف ُب صنعاء ،ك ألزمها بتشكيل ١بنة مستقلة للتحقيق ُب ارتكاب االنتهاكات على أف يناؿ
مرتكبوىا جزاءىم العادؿ  ،كالزامها على القياـ بتأسيس ىيئة كطنية مستقلة ٢بقوؽ اإلنساف  ،كغّبىا من أإلجراءات كمع ذلك
فإف ا٢بكومة اليمنية ٙباكؿ التملٌص من تلك االلتزامات الدكلية ٗ ،بحاكلة اإلنتقاص منها أك ا٤بماطلة ّٔا  .فصدكر قرار تشكيل
اللجنة ا٤بستقلة للنظر ُب انتهاكات حقوؽ اإلنساف ٓب يصدر إالٌ بعد عاـ من القرار الدكٕب بتشكيلها ،كٓب تضطر ا٢بكومة اليمنية
إلصداره إالٌ أل ٌف ٦بلس األمن باشر النظر ُب ما ًب احرازه بشأهنا ،كمع ذلك فقد ًب اجتزاؤىا لتنحصر مهامها على االنتهاكات
الٍب ارتكبت خبلؿ عاـ َُُِـ ،فقط٘ ،باىبلن آلالؼ القتلى كا١برحى الذين سقطوا بنّباف قواهتا من مواطِب ا١بنوب منذ
اندالع ا٢براؾ ا١بنويب ََِٕٕ /ٕ/ـ ،كقبلها منذ العاـ ُْٗٗ ـ ؛ كمع ذلك فإنو حٌب اآلف ٓب يتم تعيْب أعضائها.
كما أف انتهاكات حكومة الوفاؽ اليمنية بعد االطاحة بصاّب ىي ففسها تلك االنتهاكات ٕبق مواطِب ا١بنوب الٍب مارسها النظاـ
السابق  ،فبل ٙبسن ُب األمر بل سار النظاـ على النهج السابق نفسو كاستمر ُب أعماؿ القتل كالتنكيل كاإلعتقاؿ ٕبق القياديْب
كالناشطْب السياسيْب ا١بنوبيْب كحرماف ا٤بواطنْب من حقوقهم كحرياهتم األساسية .كالوقوؼ ضد مطالبهم ا٢بقوقية كالسياسية الٍب
تنادم باستعادة دكلتهم ا١بنوبية .
يعيش ا١بنوب ُب الوقت الراىن حالة من الغلياف السياسي كالشعيب الذم يرتبط بواقع قضية ا١بنوب كما يتعرض لو من عدكاف
ٮبجي كقمع للمظاىرات كاالعتصامات السلمية بقوة السبلح منذ اندالع الثو رة السلمية ُب ََِٕٕ/ٕ/ـ عندما خرج
ا١بنوبيوف للشارع با٤بطالبة ٕبقوقهم السياسية ا٤بشركعة كرفضهم للنظاـ الذم يعتربكنو احتبلؿ  ،كإزاء ىذا الوضع ظهرت
تكتبلت سياسية ُب ا١بنوب بدءان بالتجمعات الٍب تأسست ُب ا٣بارج كحركة موج بعد نزكح اأثر من ُِ ألف شخص جنويب
ـركران بتشكيل اللجناف الشعبية ُب ا﵀افظات الٍب قيمعت بشدة كًب مطاردة أعضائها كسجنهم كتقدٲبهم للمحاكمة ،ككصوال إٔب
ٝبعيات ا٤بتقاعدين العسكريْب كا٤بدنيْب عاـ ََِٕ ـ كالٍب بدأ ت بتنظيم عدد من االعتصامات للمطالبة برفع الظلم الواقع
من ًب تسرٰبهم من أعما٥بم دكف
عليهم منذ العاـ ُْٗٗ كمساكاتوـ بأقراهنم من منتسيب ا١بيش فضبلن عن مطالبات أخرل بإعادة ٍ
كجو حق كعودة ا٤بمتلكات ا٤بنهوبة ا٣باصة كالعامة .
كٓب يعّبىا النظاـ أم اىتماـ يذكر لتلبية مطالبهم كمنحهم حقوقهم ا٤بسلوبو  ،بل زاد من سطوتو على مقاليد ا٢بياة ُب
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اِبنوب كهتميش آّتمع كتعميم الفساد كالتجهيل ا٤بتعمد كاستمرار هنب الثركة  ،كإحكاـ قبضتو العسكرية كاألمنية على ٝبيع
مناطق ا١بنوب مستخدمان كل كسائل القمع كالتنكيل ٕبق شعب ا١بنوب.
كإزاء ذلك رفعت قول ا٢براؾ ا١بنويب تصعيد للنضاؿ السلمي بتنظيم التظاىرات االحتجاجية كاالعتصامات السلمية ُب كل مدف
(قول ا٢براؾ ا١بنويب ) طريقو للنضاؿ
ا١بنوب كمناطقو حظيت بتأييد شعيب كبّب ٕبكم ما ٢بق ّٔا من مظآب كقد انتهجت
السلمي للمطالبة باستعادة (دكلة ا١بنوب) أك ما يعرؼ دكليا كسياسيان بػ (ٝبهورية اليمن الدٲبقراطية الشعبية ) كمع ا زدياد حجم
ا٤بسّبات كاالعتصامات الشعبية ا٢باشدة  ،أقدـ نظاـ صنعاء على قمعها كإطبلؽ الرصاص ا٢بي على ا٤بتظاىرين كا٤بعتصمْب
سلميان فسقط خبل٥با مئات من الشهداء كآالؼ ا١برحى  ،كما زج بالكثّب من مواطِب ا١بنوب ُب السجوف كعوملوا معامبلت ال
أخبلقية  ،إذ كاف يتم ح جز مئات من ا٤بشاركْب كحشرىم ُب ا٤بعتقبلت الٍب ال تستوعبهم  ،كاالمتناع عن تقدٙب الغداء ٥بم،
كمنع زياراهتم كُب حاالت كثّبة كاف يتم حجزىم داخل ا٤بعسكرات نظران لكثرة أعدادىم أك إخفائهم عن أىاليهم فالكثّب
و
حاالت كثّبة يتم احتجاز نشطاء ا٢براؾ ُب ا١بنوب كنقلهم إٔب
منهم ٓب يعر أىلهم عنهم إال بعد مركر مدة من الزمن  .كُب
صنعاء .ك٩بارسة أساليب التعذيب ضدىم ُب السجوف .
(ُ)

كقد استنكرت ا٤بنظمات ا٤بدنية كا٢بقوقية اعماؿ القمع كالقتل تلك الٍب تتم خارج القانوف

كٲبكن القوؿ باف تلك االنتهاكات قد فاقت حد التصورات إذ اتسعت تلك االنتهاكات كتنوعت كيكاد ٝبيع قطاعات آّتمع
ُب ٨بتلف ا٫باء ا١بنوب قد تعرضت لبلنتهاكات الفجو كا٤بستمرة ٢بقوؽ اإلساف منذ عاـ ُْٗٗـ كمنذ ذلك ا٢بْب تعرضت
نيْب ا١بنوبيْب
اكضاع حقوؽ االنساف لتدىور شديد  ،فقد ١بأ نظاـ صعناء إٔب اقصاء االعداد الكبّبة من العسكريْب كا٤بد
كإبعادىم من أعما٥بم ككظائفهم بلغ عددىم حوإب َََ َّٔ.ألف  ،كمصادرة أمبلؾ البعض منهم كهنب الثركات الوطنية
كحرماف أبناء ا١بنوب منها كالفاء عدد من ا٤بنظمات ا٤بهنية كا٤بدنية الٍب كانت متواجدة ُب ا١بنوب ،كطرد الناس من كظائفهم
بصورة تعسفية  .كما نصبت ا﵀اكم للقيادات ا١بنوبية بعد ا٢برب كحكمت باإلعداـ كا٢بكم بالسجن لسنْب طويلة على الشركاء
بالوحدة  ،كنشأت عاـ ََِٗـ أربع ٧باكم استثنائية ُب و
كل من عدف كحضرموت فضبلن عن ٧بكمة أمن الدكلة ك٧بكمة خاصة
بالصحافة كقد ًب انشاء ىذه ا﵀اكم ّٔدؼ إخضاع فشطاء ا٢براؾ ﵀اكمات استثنائية كقدـ للمحاكم عدد كبّب من النشطاء ُب
ا٢براؾ السياسي ا١بنويب كأصحاب الرأم بسبب نشاطهم كتنظيمهم االحتجاجات السلمية  ،كأصدرت السلطات سلسلة من
التشريعات كالتدابّب الٍب اطلقت ايدم قوات األمن كا١بيش لقمع ا٤بواطنيْب ُب ا١بنوب  .كقد ٛبثلت تلك االنتهاكات ا١بسيمة
ٕبقوؽ االنساف بعدة ٦باالت نذكر منها االٌب:
ُ .انتهاؾ ا٢بق ُب ا٢بياة (القتل):
تنص ا٤بادة الثالثو من احكاـ اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ االنساف على أف لكل فرد ا٢بق ُب ا٢بياة كا٢برية كحق األماف على شخصو
ُّ
(ِ) كمع ذلك أقدمت سلطات النظاـ علل استخداـ أساليب تعذيب قاسية ُب ا٤بعتقبلت كالسجوف كقد أدل التعذيب إٔب ازىاؽ
أركاح و
عدد ٩بٌن تعرضوا للتعذيب ُب ا٤بعتقبلت كالسجوف  ،ك١بأ عناصر األمن ا٤بسلحْب للعنف الشديد ُب التعامل مع ا٤بواطنْب
السيما عند تفريق مواكب تشييع الشهداء أك ا٤بظاىرات أك ُب نقاط ا لتفتيش ُب ا٤بدف كمداخل ا﵀افظات كأدت إٔب استشهاد
راجع تقارير منظمة ىيمن رايتش الٍب صدرت خبلؿ االعواـ السابقة حوؿ اليمن .

ٕ لواه اٌغّؼ١خ اٌؼّخ ٌالُِ اٌّزؾلح  ٕٔ7أ ك  ٘8 ٖ-كَّ٠جو .ٔ9ٗ8
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ا٤بئات من ا١بنوبيْب  ،بلغ عددىم َِٖ شهيد للمدة من َََُِِِٗ-ـ فقط  ،راجع الكشوفات ا٤برفقة.
لقد مارس النظاـ شٌب أنواع القتل كالتنكيل ضد أبناء ا١بنوب سقط فيها العديد من الشهداء قتلوا برصاص األمن كا١بيش اليمِب
ُب التظاىرات كاالعتصاـ السلمية ُب السنوات ا٤باضية  ،أك من خبلؿ مطاردة النشطاء السياسيْب كاقتحاـ مناز٥بم كقتلهم ُب
مناز٥بم كاف أخرىا مقتل الصحفي الناشط كجدم الشعيب ُب منزلو ىو كزميلو داككد السماطي بتاريخ ِِ فرباير َُِّـ .أك
من خبلؿ التعذيب ُب السجوف كُب كثّب من ا٢باالت يتم قتل ا١بنوبيْب بوساطة القناصة ا﵀َبفْب ُب ا٤بسّبات كعند تفريقها كما
حصل ُب عدف ُ ،ب فرباير كمارس َُُِـ ،حيث قتل أكثر من ُٔ شخصان برصاص القناصة ُب ا٤بسّبات الشبابية  .أك ُب
ا٤بواجهات ا٤بباشرة ُب ضرب ا٤بتظاىرين ُب ا٤بسّبات كمنعهم من اؿ تظاىر بوساطة اطبلؽ الرصاص ا٢بي كالقنابل ا٤بسيلة للدموع
كم حصل مؤخراو ُب ضرب فعالية ا٢براؾ بتاريخ ُِ فرباير َُِّـ ُب عدف فراح ضحيتها ُٓ شهيدان كأكثر من ٖٓ جرٰبان.
كقد استخدـ النظاـ كل انواع األسلحة الثقيلة كا٣بفيفة كالقنابل ا٤بسيلة للدموع بالغازات السامة ُب مواجهة ا٤بتظاىرين سلميان(ُ) .
ا ٌف أغلب االنتهاكات الٍب يتعرض ٥با ا١بنوبيوف تأٌب على خلفية التظاىر كاالعتصاـ السلمي كا٤بطالبة ٕبقوقهم السياسية ُب التحرير
كتصعيد ا٤بوقف الشعيب ا٤بعرب عن قضية شعب ا١بنوب.
ِ.

القتل ُب السجوف :

ارتكب نظاـ صنعاء عددان من حاالت القتل الٍب ٛبت ُب سجوف النظاـ نذكر منها حادثتْب شهّبتْب ألبرز ناشطْب من الشباب
ُب ا٢براؾ السلمي ا١بنويب ٮبا  :أٞبد الدركيش الذم ًب اعتقالو من منزلة ٖبورمكسر ُب تاريخ ََُِِْ/ٔ/ـ  ،على خلفية
نشاطو ُب فاعليات ا٢براؾ ا١بنويب ،كالذم استشهد ٙبت التعذيب ُب اؿسجن  ،كرفض أىلو دفنو كتقدموا بدعول للمحكمة ،كًب
٨باطبة مدير األمن إلحضار أفراد األمن ا٤بركزم الذين كانوا مناكبْب ُب سجن البحث ا١بنائي بعدف كا٤بتهمْب بتعذيب الدركيش،
مرؼ كثائق القضاء (ِ).
كقوبلت أكامر النيابة برفض كامتثا٥بم للقضاء كامتناعهم عن تسليم ا٤بتهمْب ألخذ أقوا٥بم  ،ؽ
أما ا٢بادثة الثانية فهي استشهاد الشاب فارس طماح ُب سجن شرطة ا٤بعبلء بعد احتجازه على خلفية نشاطو كمشاركتو ُب
التظاىرات السلمية عندما كاف ماران ُب احد الشوارع كفاتح أينشودة للمطرب عبود ا٣بواجة الٍب تعرب عن االحتبلؿ  ،كقد قيتل ُب
السجن بإ طبلؽ النار عليو كادعت السلطة بأنو قتل نفسو عندما استطاع نزع السبلح من أيدم العسكر  ،كىناؾ حاالت عديدة
٩باثلو ٥با .
ِ ػ انتهاكات ا٢بق ُب حرية التنظيم كالتجمع السلمي كحرية التعبّب.
حظرت السلطات قياـ االحزاب كا١بمعيات االجتماعية كا٤بدنية ُب ا١بنوب بطرائق عديدة كاالمتناع عن صرؼ الَباخيص
ك٩باطلتهم ٙبت و
عدد من الذرائع فيما عدا تلك ا٤بواليو للنظاـ أك ا٤برتبطة ارتباطان مباشران بأجهزة األمن كما أقدمت على احبلؿ
بعض النقابات السابقة مثل ػ اٙباد الشباب كآّلس ا٤بركزم للطبلب كالنقابات الٍب كانت قائمة ُب ا١بنوب إٔب ُْٗٗـ ،كحلت
٧بلها ا٤بؤسسات القائمة ُب ا١بمهورية العربية اليمنية .

ٔ  .أظو اٌىْٛفبد اٌّوفمخ .
ٕ ٚ .صبئك ِوفمخ رقٔ اٌم١ٚخ
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كقد تصاعدت القيود التشريعية كاإلدارية ا٤بفركضة على الصحافة ككسائل التعبّب ُب ا١بنوب  .كيذكر أف النظاـ قد عمل ضمن
٩بارسة ىيمنتو على اإلعبلـ ا٤بعارض كإضعافو بوساطة و
عدد من األساليب كفرض الرؽابة الصارمة عليو كتضييق ا٣بناؽ على اإلعبلـ
ا٤بستقل ،كتتحكم السلطة ُب إصدار التصاريح للمؤسسات اإلعبلمية الٍب ٛبنعها على معارضي النظاـ  ،فقد منعت السلطة
تأسيس أم منابر إعبلميةُ ،ب ا﵀افظات ا١بنوبية " صحف ٦ /ببلت  /قنوات تلفزيونية "كما ٓب يٛبنح تصاريح مراسلم صحف
كككالة أجنبية للمتقدمْب من ا١بنوب.)ُ( ،
كما عملت السلطة على استقطاب و
عدد كب وّب من الصحفيْب كالكتٌاب ا٤بتميزين كالتأثّب عليهم بأساليب ٨بتلفة للحد من نشاطهم
كإمكانياهتم ُب التعاطي مع قضية شعب ا١بنوب  ،عرب تقدٙب اإلغراءات كاالمتيازات ٥بم ٕ ،بكم إمكا٘بات السلطة الكبّبة كقد
سحبت بعضهم من اإلعبلـ ا٤بعارض كا٤بستقل  ،للعمل ضمن اإلعبلـ ا٢بكومي ، ،كتركيض بعض األقبلـ الشابة الٍب أظهرت
تعاطفها ُب كتاباهتا مع قضية ا١بنوب كمنحهم ركاتب كحوافز شهرية تقدـ ٥بم عرب بعض الصحف األىلية ا٤بدعومة من النظاـ ،
أك بصورة ـ باشرة من مؤسسة الرئاسة كاألمن كما حصل مع العديد من الصحفيْب ا﵀سوبْب على ا٢براؾ ا١بنويب كا٤بعارضة
السياسية بصفة عامة.
كما أقدمت الدكلة على مصادرة كإغبلؽ بعض الصحف الٍب ٓب تستطع التأثّب عليها مثل ما حصل مع صحيفة األياـ العدنية
الصادرة ُب ا١بنوب ،كا٥بجوـ عل ل مقرىا بالسبلح كراح ضحيتو احد موظفي مؤسسة األياـ كىو سبلـ اليافعي ُب ََِٗـ،
كتقدٙب ناشريها إٔب ا﵀اكمة  ،أك الصحف االخرل ا٤بتعاطفة مع قضايا ا١بنوب كصحيفة الشورل  .كقد ًب ٧باكمة العديد من
الصحفيْب كاستدعائهم للمحاكمة بسبب ارائهم ا٤بؤيدة للقضية ا١بنوب  .كتتح كم السلطة ُب عملية االتصاؿ كإخضاعها للرقابة
الصارمة كتوجيو سياستها  ،إذ ًب حجب كث وّب من ا٤بواقع االلكَبكنية السيما تلك ا٤بواقع التابعة للجنوبيْب إذ أقدمت على اعتقاؿ
العديد من الشباب الناشطْب على الشبكة العنكبوتية كٓب يقتصر ذلك على مراقبة ا٤بواقع من الداخل بل امتد نشاطها ٤بتابعة نشاط
ا١بنوبيْب ُب خارج الوطن فقد ًب التنسيق مع بعض دكؿ ا١بوار ،كتقدمت بطلب تسليمها عدد من ىوال النشطاء على شبكة
االنَبنت ،كًب ترحليهم إٔب اليمن كاعتقلت عدد من النشاط بسبب نشاطهم اإلعبلمي على الشبكة  .كًب حجب كثّب من ا٤بواقع
االلكَبكفية ،كاعتقاؿ العديد من ٧بررم ىذه ا٤بواقع كبالذات تلك ا٤بواقع النشطة ُب آّتمع ا٤بد٘ب كا٤بعارضة السياسية ،كعلى كجو
ا٣بصوص ا٤بواقع ا١بنوبية كًب إغبلقها كوقع شبكة صدل عدف  ،أك شبوه برس  ،كغّبه من ا٤بواقع كًب استدعاء أصحأّا كطلب
عدـ العمل فيها .
منهم شطبها كاخذ تعهدات منهم ب
ّ ػ انتهاؾ ا٢بريات الشخصية :
مارس نظاـ صنعاء انتهاكات للحريات الشخصية للمواطنْب ُب ا١بنوب منذ العاـ ُْٗٗـ  ،كقد بدأت ُب فرض بعض ا٭باط
السلوؾ غّب ا٤بألوفة ُب آّتمع  ،كا٤بغاالة بالدين كظهرت بعض آّموعات تطارد الناس ُب عدف كمدف ا١بنوب اال خرل  ،كمراقبة
النساء كالتدخل ُب طريقة لبسهم  ،كمضايقة ا١بنوبيْب ُب االماكن العامة  .كًب تأسيس ما ٠بي ّٔيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن
التنصت على ا٤بكا٤بات ا٥باتفية على النشطاء،
ا٤بنكر الٍب هتدؼ إٔب تضييق ا٣بناؽ كانتهاؾ ا٢بريات ا٣باصة كما تقوـ الدكلة ُب ٌ
كًب اغبلؽ بعض ا٥بواتف النقالة ُب مر و
ات كثّبةو  ،إذ أقدمت الدكلة أكثر من مره على قطع شبكة االتصاالت على عدد من
ا﵀افظات كا٤بناطق السيما عند خركج ا١بماىّب ُب ا٤بسّبات االحتجاجية الٍب جرت ُب ٧بافظات ا١بنوب ُب األعواـ ا٤باضية.
ُُ.د .فضل الربيعي  ،القضية ا١بنوبية  ..ا٣بلفية كاالسباب ٕ ،بث مقدـ أب ندكة الثورة اليمنية  ،ا٤بركز العريب لبلٕباث كدراسة اؿسياسات  ،قطر  ،فرباير َُِِـ.
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ْ ػ تدىور أكضاع كحقوؽ ا٤برأة:
مارس نظاـ صنعاء انتهاكات كاسعة النطاؽ ٢بقوؽ ا٤برأة ككاجهت النساء قيودان شديدةو على حريتهن ُب العمل كالتنقل
كالتعليم كًب ٧باصرهتن من العمل كمنع التوظيف ا١بديد ُب ا٤بؤسسات العسكرية كاألمنية كالقضاء.
كُب السجوف تعاملت السلطات مع ا٤برأة معاملة مهينة  ،السيما أف أكضاع السجوف مزرية كما تتعرضن السجينات للتحرش
ا١بنسي كما حصل ُب حضرموت ُب العاـ ٔٗ ـ مع مرٙب ا٤بوسطي كآخرات  ،كاإلساءة ُب الصحف كا٤بنابر االعبلمية ضد نساء
ا١بنوب .
ٓ ػ االعتقاؿ التعسفي كاالختفاء :
دأب النظاـ اليمِب على اعتقاؿ أعداد كبّبة من القيادات الوط نية كالنشطاء السياسيْب كالنقابيْب  ،كالصحفيْب كتوجهت ٥بم
االهتامات الباطلة  ،كما حصل مع عدد كبّب من ا١بنوبيْب كنشطاء ا٢براؾ كالذين مازالت اعداد كبّبة منهم ُب سجوف النظاـ.
ٔ.عنف الدكلة ا٤بنظمة :
لقد مارس النظاـ العنف ا٤بنظم الذم يتمثل بتلك ا٤بمارسات من اره اب كٚبويف كتركيع كقتل كاغتصاب كتشوية كالٍب تتم
ٗبساعدة بعض ا٤بؤسسات الر٠بية كالسجوف كأقساـ الشرطة كاألماكن األخرل ا٤بغلقة  .كّٔذا ا٣بصوص أنشأت السلطة ا﵀اكم
االستثنائية كاف ىدفها الرئيس ىو اخضاع نشطاء ا٢براؾ ا١بنويب كقدـ اليها عدد من الناشطْب السياسي ين ا١بنوبيْب كأصحاب
الرأم بتهم تلفيقية ُب االغلب ّٔ ،دؼ الضغط على النشطأ كالتخلي عن ٩بارسة حقوقهم السياسية .
ٕ .مداٮبة منازؿ ا٤بواطنْب كخلق الذعر كالقتل العشوائي :
أخذت قوات ا١بيش كاألمن بْب ا٢بن كاألخر تشن ا٥بجمات ٤بداٮبة منازؿ ا٤بواطنْب ُب عدد من ا٤بد ف كاألرياؼ على خلفيات
ا٤بسّبات كعمليات العصياف ا٤بد٘ب الٍب ينظمها ا٢براؾ ا١بنويب كأحيانان أخرل تتم ا٤بداٮبات ُب الليل ٙبت حجة البحث عن
مطلوبْب  ،كقد رصد ا١بنوبيوف حاالت من تلك ا٤بداٮبات الٍب تؤدم إٔب خلق الرعب كا٣بوؼ كقتل الناس األبرياء كما حصل ُب
َِ اكتوبر
مقتل ا لسيده فّبكز ناصر عمر اليافعي بعد منتصف الليل ُب منز٥با بعدف كأماـ أطفا٥با كبقية أفراد اسرهتا بتاريخ
َُِِـ. .أك كما جرل بتاريخ ُِفرباير َُِّ ـ عندما أقدمت قوة عسكرية ٗبداٮبة منازؿ ا٤بواطنيْب ُب خورمكسر ٗبدينة عدف
الذين خرجوا ٰبتجوا على أحداث كريَب كقتل ا٤بواطنة عافيو ُب منز٥با ٖبور مكسر  .إف اطبلؽ النار بكثافة من النقاط العسكرية
ُب ا٤بدف على األحياء السكنية كالٍب تعيشو أحياء مدينة عدف كغّبىا من ا٤بدف طواؿ السنوات الثبلث االخّبة قد تسبب ُب
سقوط و
عدد من الضحايا كىم ُب مناز٥بم كخلق حالةن من ا٣بوؼ كالذعر بْب ا١بنوبيْب.
إف أغلب االنتهاكات الٍب يتعرض ٥با ا١بنوبيوف تأٌب على خلفية األبعاد السياسية للقضية ا١بنوبية كا٤بوقف الشعيب ا٤بعرب عنها ،كإف
انتهاكات حقوؽ االنساف ُب ا١بنوب  ،قد اتسعت كتنوعت كتكاد ٝبيع قطاعات آّتمع ُب ٨بتلف ا٫باء ا١بنوب قد تعرضت
ىاكات الفجة كالبشعة ا٤بستمرة ٢بقوؽ اإلنساف منذ عاـ ُْٗٗـ  ،كمنذ ذلك ا٢بْب تعرضت اكضاع حقوؽ االنساف لتدىور
لبلنت
شديد ،كقد ١بأت السلطات اليمنية إٔب إقصاء كإبعاد األعداد الكبّبة من العسكريْب كا٤بدنيْب ا١بنوبيْب من أجهزة السلطة كفصل
عدد كبّب من القضاء كإلغاء عدد من ا٤بنظمات ا٤بهنية كا٤بدنية كطرد الناس من كظائفهم بصورة تعسفية.
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حق المشاركة السياسية للمرأة بالجزائر في ظل االصالحات األخيرة
د .يحياوي ىادية /معهـد العلوم القـانونية جامعة خنشلـة ،الجزائر

ملخص:
رغم ا٤بكانة ا٤بتميزة ك الدكر االسَباتيجي للمرأة با١بزائر ك فعاليتها ُب ٙبريك التنمية بالنظاـ االقتصادم كاالجتماعي
كالسياسي ،حيث تشكل نصف الَبكيبة الدٲبغرافية ّٔذا البلد  ،إال أف مشاركتها آّتمعية كال سيما السياسية منها بقيت ٧بدكدة
رغم ا٢بقوؽ الٍب أقرهتا ٥با ٨بتلف الدساتّب كالتشريعات الٍب توالت على ا١بزائر ،ك عليو ٙباكؿ ىذه الدراسة أف تقدـ ٙبليبل لواقع
ا٤بشاركة السياسية للمرأة ا١بزائرية من خبلؿ معا١بة إشكاؿ يتمحور حوؿ الصعوبات الٍب تواجو تنمية ىذه ا٤بشاركة كتبطئ
تفعيلها.
تضمنت الدراسة ثبلثة أقساـ :قسم نظرم يستعرض النصوص القانونية ا٤بوضوعة ُب ىذا آّاؿ ،قسم إحصائي :للممارسة
الفعلية للحق السياسي من قبل ا٤برأة كقسم أخّب ركز على ٙبليل ا٤بعوقات الٍب أفرزىا النسق العاـ الذم ٛبارس ا٤برأة فيو حياهتا
اليومية.
مقػػدم ػػة
يعد كضع ا٤برأة داخل آّتمع من ا٤بؤشرات ا٢بقيقية الٍب تدلل على درجة تطور ىذا آّتمع كعلى مدل استفادتو من
٨بتلف موارده البشرية ،حيث يشكل تدخل ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة أمرا حيويا بالنسبة إلحداث التنمية ا٤بتوازنة ك عامبل أساسيا
لتوليد استحقاقات التطور البشرم ا٢باصل ُب زمن اليوـ ،فضبل عن كوف ا٤بشاركة آّتمعية للمراة –ٗبا فيها ا٤بشاركة السياسية –
حقا مكرسا رسختو ٨بتلف العقائد ك التشريعات الوضعية الٍب تستهدؼ ٙبقيق العدالة االجتماعية ك التكافؤ ُب النوع
االجتماعي ك فق مقتضيات ا٢بكم الراشد .
ا٢بقوؽ
رغم إقرار الدساتّب  ،ا٤بواثيق ك التشريعات ُب الدكؿ العربية ك على غرارىا ا١بزائر مبدأ ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب ُب
كالواجبات ك ُب تكافؤ الفرص للوصوؿ إٔب ا٤بناصب التقريرية ُب الدكلة ،يبقى موقع العنصر النسوم ُب ترسيخ دعائم الدٲبقراطية
الغرم.
بعيدا عن مكانتو ا٤بفَبضة بالنظر إٔب ا٤بؤىبلت الٍب ٛبتلكها ا٤برأة ا١بزائرية ٩با يدفعنا إٔب البحث ُب أسباب ىذه ا٤بفارقة بة
ـشكلة البحث
مناقشة ا٤بوضوع تتمفصل حوؿ إدراؾ إجابات للتساؤؿ الرئيسي التإب:
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" ما ىي اآلليات الٍب تبنتها االصبلحات السياسية با١بزائر لضماف ك استنهاض ا٤بشاركة السياسية للمرأة كما ىي الصعوبات
الٍب تعيق تفعيل ك تنمية ىذه ا٤بشاركة بشكل مستداـ ؟"
 -Iاإلط ػ ػ ػػار النظػ ػ ػ ػػرم:
ُ  -مفه ػ ػػوـ ا٤بشػػاركػػة السياسيػ ػ ػػة:
أ  -تعريف ا٤بشاركة السياسي ػ ػػة :حظيت بعدة تعاريػػف أٮبه ػػا:
 " -قدرة ا٤بواطنْب على التعبّب العلِب كالتأثّب ُب إٚباذ القرارات سواء بشكل مباشر أك عن طريق ٩بثلْب يفعلوف ذلك"

ُ

" -ا٤بدل الذ م ٲبارس فيو ا٤بوطنوف أنفسهم حقوقهم الدٲبقراطية للنشاط السياسي كا٤بخولة ٥بم من الناحية الدستورية"

(ِ)

 تعريف " صامويل ىاتنجتوف ك " جوف نلسوف "  :ذلك النشاط الذم يقوـ بو ا٤بواطنوف العاديوف قصد التأثّب ُب عمليةصنع القرار ا٢بكومي سواء أكاف النشاط فرديا أـ جماعيا ،منظما أـ عفويا ،متقطعا  ،أـ متواصبل سليما أـ عنيفا ،شرعيا أـ غّب
(ّ)
شرعي ،فعاال أـ غّب فعاؿ"
ٙبليل ىذه العينات من التعاريف يقودنا إٔب استخبلص األفكار التالية:
 ا٤بشاركة السياسية ىي تصرؼ معرب عن موقف ما ا٘باه شأف سياسي ما ،ٯبوز أف يكوف ا٤بوقف إٯبابياحياديا.

 ،سلبيا أك

 صيغة التعبّب قد تكوف فردية شخصية أك قد تأخذ الطابع ا١بماعي العفوم أك ا٤بنظم. صيغة التعبّب قد تكوف فردية شخصية أك قد تأخذ الطابع ا١بماعي العفوم أك ا٤بنظم. ا٤بشاركة السياسية فعل غّب مفركض يصدر عن الفرد أك ا١بماعة بإرادة كاملة. ا٤بشاركة السياسية حق للفرد كا١بماعة بقوة القانوف. هتدؼ عملية ا٤بشاركة السياسية إٔب التأثّب ُب صناعة القرار السياسي عرب ٨بتلف مؤسسات الدكلة بنوعيها الر٠بي(السلطات الثبلث) كغّب الر٠بي ( األحزاب كٝباعات الضغط.......إْب).
ب -أٮبيػػة ا٤بشاركة السياسيػػة :نوجزىا ُب نقطتْب:

إًمان بيبرش" ،املشاركت الضياصيت للمرأة في الوطً العربي " ،جمعيت النهوض وجىميت املرأة (،ب،ش،ط) ص 04
 -2أحمد زكي بدوي ،معجم املصطلحاث الضياصيت والدوليت ،دار الكتاب املصري ،دار الكتاب اللبىاوي ،القاهرة ،بيروث
ص.111
-3وصال هجيب العساوي ،املرأة العربيت و التغيير الضياس ي  ،دار أصامت لليشر و التوزيع،ألاردن،2012 ،ص .8
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 - 1تعد ىذه العملية بشكلها الفردم أك ا١بماعي أداة إسَباتيجية لتغذية ا٢بياة السياسية داخل الدكلة ،حيث تعُب بضماف
اإلتصاؿ بْب ا٢باكم ك ا﵀كوـ ،فهي ٗبثابة ا٤بدخبلت األساسية للنظاـ السياسي الذم يسعى إٔب ٙبويلها إٔب ٨برجات مرضية
(ّ)
تسمح باستمرار كجوده بطريقة سليمة كمقبولة ،طبقا لنظرية " دافيد إستوف" ك تصميمو للنظاـ السياسي
ِ -ا٤بشاركة السياسية آلية ضركرية إلرساء دعائم الدٲبقراطية ،فهي تعرب عن مطالب الشعب كآرائو باعتباره ا٤بصدر الرئيسي
للسلطة كالسيادة داخل الدكلة ،كما ٛبكنو من ٙبصيل حقوقو كٙبقيق مصا٢بو ،فيصبح بذؿ ؾ ا٢باكم ا٢بقيقي كا٤بسّب الرئيسي
لشؤكف حياتو كىذا ىو الشكل الذم تقوـ عليو الدكؿ ا٤بدنية ا٢بديثة الٍب تتيح مساحات أكرب لتكريس ا٢بريات األساسية ك
الحَباـ متوايد ٤بنظومة حقوؽ االنساف.
ُب ا٢بقيقة لن يتأتى لنا ا٢بديث عن ا٤بشاركة السياسية با٤بعُب اؿ سليم دكف التطرؽ ٤بفاىيم أخرل تتبلحم معها
بشكل مباشر ككثيق كىي:
*ا٤بشاركة آّتمعية  :عرفت على أهنا":تلك األنشطة الٍب هتدؼ إٔب التغلب عىب بعض ا٤بشكبلت العملية اليومية ،كتسهم
ُ
ُب ٙبقيق قدر من التضامن ك التكافل بْب أعضاء آّتمع"...
* ا٢بػق السياسػي  :كعرؼ على أنو  " :تلك ا٢بقوؽ الٍب ٛبكن ا٤برء اختيار ٩بثليو كتقلد ا٤بناصب العامة سواء عن طريق
االنتخاب أك التعيْب كىو ما يطلق عليو مصطلح الدٲبقراطية الشكلية" (ّ) .
* ا٤بواطن ػ ػػة :ينطلق مفهوـ ىذا ا٤بصطلح من الشعور باالنتماء إٔب الوطن كاإلحساس با لواجب كا٤بسؤكلية ٫بوه ،كقد عرفت
(ْ)
ا٤بوسوعة السياسية ا٤بواطنة على أهنا" صفة ا٤بواطن الذم يتمتع با٢بقوؽ كيلتزـ بالواجبات الٍب يفرضها عليو انتماؤه إٔب الوطن "
 ،كما عرفتها دائرة ا٤بعارؼ الربيطانية بأهنا " :عبلقة بْب فرد كدكلة كما ٰبددىا قانوف تلك الدكلة  ،كٗبا تتضمنو تلك العبلقة من
(ٓ).
كاجبات كحقوؽ"......
إف كبل من ا٢بق السياسي كا٤بواطنة عبلقة بْب الدكلة كالفرد سواء بالشكل القانو٘ب الذم يكفلو الدستور كالذم يضمن
للمواطن حق ا٤بمارسة كحق االختيار كبالشكل السياسي الذم يذىب إٔب أبعد من ذلك كيوسع نطاؽ العبلقة لتتحوؿ إٔب ثقافة
كجود كحياة متوازنة ال تَبسخ إال ُب ظل النظاـ الدٲبقراطي ا٢بقيقي الذم ينبِب على سيادة كحكم الشعب.
 - IIالتشريعات الدكلية كتكريس ا٤بشاركة السياسية للمرأة :
إف اىتماـ القانوف الدكٕب با٢بق السياسي للمرأة ليس ٕبديث العو د ،فقد اختصت أىم التشريعات ا٤ببذكلة ُب ىذا
آّاؿ بسن بنود كنصوص تكرس بشدة ىذه ا٢بقوؽ كتفردىا باتفاقات كمعاىدات خاصة ّٔا كالٍب سنحاكؿ عرض أٮبها:
أحمد زكي بدوي ،معجم املصطلحاث الضياصيت والدوليت ،دار الكتاب املصري ،دار الكتاب اللبىاوي،القاهرة ،بيروث  ،1989ص111.
 -3إًمان بيبرش هفط املرجع الصابق ص04.
 -4هاجي عبد الىور ،مدخل إلى علم الضياصت دار العلوم لليشر والتوزيع ،عىابت ،2007 ،ص 35
 -5ثىاء فؤاد عبدهللا،في آلياث التغيير الدًمقراطي في الوطً العربي،مركس دراصاث الوحدة العربيت،بيروث،1997،ص . 214
-5عً ًحياوي أعمر ،الحقوق الضياصيت للمرأة في الشريعت إلاصالميت و القاهون الدولي  ،دار صعومت لليشر والتوزيع
الجسائر 2003 ،ص09
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ُ -اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف  :صدر سنة ُْٖٗ من طرؼ ىيئة األمم ا٤بتحدة كتبنتو ا١بزائر ُب أكؿ دستور ٥با سنة
ُّٔٗ طبقا ٤با ٛبليو ا٤بادةُُ ( )1منو كالٍب تعرضت بالتفصيل ٢بق العنصر النسوم ُب كافة ا٤بسائل السياسية كأٮبها حق الَبشح
كالتصويت.
ِ-إتفاقية ا٢بقوؽ السياسية للمرأة :الصادرة عن ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة بتاريخ َِ ُ ُِٗٓ/ُِ/كالٍب دخلت حيز
التنفيذ بتاريخ َٕ ، ُْٗٓ/َٕ/كقد نصت ا٤بواد األكٔب ك الثانية منها عن عدـ جواز التمييز بْب الرجل كا٤برأة ُب حق االنتخاب
ك الَبشح .
 - 3العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية  :الصادر سنة ُٔٔٗ كالذم تضمنت ديباجتو تأكيدا على مبدأ
ا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ بْب ٝبيع الناس دكف ًبييز.
ْ-إتفاقية ٧باربة التمييػػز  :كقد تضمنت تأكيػدا على ٘برٙب التمييز بْب ا١بنسْب ُب ا٢بقوؽ االقتصادية االجتماعية كالسياسية
كقد صدرت سنة ُُٖٗ كمحاكلة ٤بعا١بة إشكاؿ ضعف سلطة ا٤برأة ُب ا١بانب السياسي كالَبكيز على توضيح مفهوـ ا٤بنع أك
التقييد بسبب ا١بنس ،كقد دعت ىذه اإلتفاقية الدكؿ ا٤بصادقة عليها إٔب ضركرة تبِب آليات قانونية تعاقب التمييز كالتفرقة بْب
ا١بنسْب كمنع كل أشكاؿ ىذه ا٤بمارسات.
ٓ -اإلعبلف العا٤بي ل ًرؤساء الدكؿ اإلفريقية حوؿ ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب  :ك ىو اتفاؽ تبناه رًؤساء حكومات ك دكؿ االٙباد
اإلفريقم خبلؿ ا٤بؤٛبر ا٤بنعقد ُب إثيوبيا بتاريخ جويلية ََِْ ،مفاده تكريس مبدأ ا٤بساكاة بْب الرجل ك ا٤برأة ك تكافؤ الفرص ُب
(ّ)
مسألة اٚباذ القرارات ك توٕب ا٤بناصب التقريرية
ٔ -االتفاقيات الصادرة بشأف العمل  :حيث صدرت عدة اتفاقيات عن منظمة العمل الدكلية منها االتفاؽية ا٣باصة بتحديد
األجور (ْ) ك الٍب تضمنت أحكاما تكفل ا٤بساكاة ُب الركاتب بْب العاملْب ك العامبلت ُب حالة تكافؤ حجم العمل
ُٖٓٗ(ٓ).
ا٤بنجز،باإلضافة إٔب اتفاقيات أخرل االتفاقية ا٣باصة بشأف التفرقة بْب ا١بنسْب ُب العمالة ك ا٤بهن الصادرة سنة
إضافة إٔب التشريعات ا٤بذكورة سالفا عمدت األطراؼ ا٤بهتمة بتفعيل اآلليات الدكلية لضماف ا٤بشاركة السياسية للمرأة ُب العآب إٔب
تدعيم عملها بتنظيم ندكات كمناسبات تنادم بضركرة ٧باربة كقمع التمييز ضد ا٤برأة كنذكر منها:
إضافة إٔب التشريعات ا٤بذكورة سالفا عمدت األطراؼ ا٤بهتم ة بتفعيل اآلليات الدكلية لضماف ا٤بشاركة السياسية للمرأة
ُب العآب إٔب تدعيم عملها بتنظيم ندكات كمناسبات تنادم بضركرة ٧باربة كقمع التمييز ضد ا٤برأة كنذكر منها:
 -ندكة ا٤بكسيك ا٤بنعقدة سنة ُٕٓٗ

-1
-2
-3
-4
-5

ًحياوي أعمر ،هفط املرجع الضابق.
الجمهوريت الجسائريت الدًمقراطيت الشعبيت ،الجريدة الرصميت  64املؤرخت في.1963/09/10:
شبكت ألاوروماد،الحقوق الاوضاهيت للمرأة و املضاواة على أصاش الىوع الاجتماعي( ،)2011-2008جقرير جويليت ،/2010ص.31
لور مغيزل ،املرأة في التشريع اللبىاوي في ضوء الاجفاقياث الدوليت،معهد الدراصاث اليضائيت في العالم العربي،بيروث،ط،1985ص .294
لور مغيزل،هفط املرجع الضابق ،ص.295
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 الندكة العا٤بية الثانية الٍب انعقدت بكوبنهاجن سنة َُٖٗ الندكة الثالثة بنّبكيب سنة ُٖٓٗ تصريح فيينا سنة ُّٗٗ ندكة بكْب سنة ُٓٗٗ -اتفاقية القضاء على ٝبيع أنواع التمييز ضد ا٤برأة(سيداك) سنة ُٓٗٗ

ُ

لقد ناضلت ا١بهات الدكلية الداعمة لتنمية مركز ا٤برأة ُب آّاؿ السياسي من أجل ترسيخ ثقافة متوازنة للممارس ة
كا٤بشاركة السياسية داخل آّتمعات على اختبلؼ تطورىا ،مع ٧باكلة تأسيس ٞباية قضائية لضماف حق ا٤برأة ُب صنع القرار،
كذلك من خبلؿ دعوة الدكؿ إٔب تبِب آليات فعالة ضمن سياساهتا تسمح بإدماجها كصاحبة حق مشركع ُب ا٤بساٮبة ُب تسيّب
شؤكف الببلد ضمن مراكز التأثّب ،كتعترب ا٢بكومات ا٤بسؤكؿ الرئيسي على تنفيذ الصكوؾ الدكلية ا٤بصادؽ عليها .
من الضركرم أف نشّب إٔب أف إشكاؿ التمييز بْب ا١بنسْب ُب ا٤بساٮبة ُب ا٢بياة السياسية ال يطرح بنفس ا٢بدة عندما
يتعلق األمر بالدكؿ ا٤بتطورة ك الدٲبقراطية ،حيث تعترب ا٤بشاركة السيا سية للعنصر النسوم مسألة مفركغ منها كال ٚبضع للجداؿ
 ،بينما يعظم ا٤بشكل ُب بيئة األنظمة األقل تطورا كدٲبقراطية كبعض البلداف العربية أين يكوف صدل ا١بهود الدكلية ضعيفا كغّب
انونية كفق مقتضيات
مؤثر ُب بعض األحياف حيث تنغلق األنظمة السياسية على نفسها ك تعزؼ عن تكييف منظومتها الق
االنتماء إٔب بيئة دكلية تعج با٢براؾ ك التطور السيما إزاء القضايا الٍب ٚبص تنمية حياة األفراد ك الفئات االجتماعية ا٤بهمشة
 -IIIا٤بنظور القانو٘ب للمشاركة السياسية للمرأة با١بزائر
لقد لعبت ا٤برأة دكرا مهما ُب ا٢بياة السياس ية با١بزائر قبل استقبل٥با ،حيث شاركت بفعالية ُب ثػػورة التحرير
كأفلحت ُب أداء ا٤بهاـ ا٤بسندة إليها آنذاؾ كعليو فإف مشاركتها السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية فػػي بناء الدكلة كاف أمرا بديهيا
آليا ،كىو ا٤ببدأ الذم أكدتو ٨بتلف التشريعات كاالتفاقات الٍب تبناىا ا٤بشرع ا١بزائرم كالٍب نستعرضها كفقا للتإب:
ُ -ا١بزائر كا٤ببادئ العا٤بية لضماف ا٤بشاركة النسائية:
حرصت ا١بزائر عرب ٨بتلف دساتّبىا على ضركرة احَباـ مبادئ القانوف الدكٕب كفق منظور ٧بلي كرغم التحوؿ ا١بذرم
الذم جاء من أجلو دستور ُٖٗٗ باالنفتاح على التعددية السياسية كإلغاء نظاـ ا٢بزب الواحد مع التخلي عن نظاـ االقتصاد
ا٤بوجو لصاّب االقتصاد ا٢بر ،فقد اشَبكت التشريعات ا١بزائرية ُب أرضية موحدة تقوـ على:
أ-التوافق مع ا٤ببادئ العا٤بية ٢بقوؽ اإلنساف.
ب -عدـ مناىضة ا٤ببادئ العا٤بية للقانوف الدكٕب.

United Nations ,report of fourth world conférence on women,beijing 04-15 september 1995
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أ -التوافق كا٤ببادئ العا٤بية ٢بقوؽ :
أكدت ا١بزائر عرب مواثيقها كدساتّبىا ا٤بتوالية على تبنيها ا٤ببادئ العامة الٍب جاء ّٔا اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف
الصادر سنة ُْٖٗ،إذ عربت ا٤بادة ٖٔ من دستور ُٕٔٗ عن ىذا ا٤بوقف  ":تتبُب ا١بمهورية ا١بزائرية ا٤ببادئ كاألىداؼ اؿٌب
تتضمنها منظمة األمم ا٤بتحدة كمنظمة الوحدة اإلفريقية كا١بامعة العربية ُ كىو التوجو الذم أعيد التأكيد عليو ضمن ا٤بادة ِٖ من
دستور ُٖٗٗ بتجرٙب التمييز بْب األفراد بسبب ا١بنس ،العرؽ أك ا٤بولد ،كا٤بادة ِّ من دستور ُٔٗٗ ":ا٢بريات األساسية
(.)2
كحقوؽ اإلنساف ا٤بواطف مضمونة".....
إف األساس الذم ٛبفصل حولو إعبلف حقوؽ اإلنساف كا٤بتبُب من قبل التشريعات ا١بزائرية يقوـ على عدـ جواز
التمييز بْب ا٤بواطنْب بأم شكل من األشكاؿ ٩با يكفل ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة ُب ا٢بقوؽ كالواجبات كيضمن ا٤بشاركة السياسية
ب -التكامل بْب القانوف الداخلي كالقواعد الدكلية:
باإلضافة إٔب انبنائها على أرضية ا٤ببادئ العا٤بية ٢بقوؽ اإلنساف  ،فقد نصت مواثيق الدكلة على أسبقية ا٤بعاىدات
كاإلتفاقيات الٍب يصادؽ عليها رئيس ا١بمهورية كما نصت على ذلك ا٤بواد ُٖٓ ك ُٗٓ من دستور ُٖٗٗ كا٤بادة ُِّ من
دستور ُٔٗٗ إذ جاء فيها " ا٤بعاىدات الٍب يصادؽ عليها رئيس ا١بمهورية حسب الشركط ا٤بنصوص عليها ُب الدستور تسمو
على القانوف)٩ (3با ٲبنح ا٤بعاىدات الدكلية الٍب ال تتعارض مع ا٤ببادئ العامة للدستور مرتبة أعلى من مرتبة القوانْب الداخلية كٯبيز
االستناد إليها أماـ السلطات القضائية الوطنية.
 - 2التشريعات ا١بزائرية ا﵀لية لتكريس ا٢بق السياسي للمرأة
إف انضواء التشريعات ا١بزائرية ٙبت لواء ا٤ببادئ العا٤بية للقانوف الدكٕب ٓب يغنها عن سن نصوصها التشريعية بطابع
ٰبمل بصمة أعراؼ البيئة ا﵀لية ،السيما القواعد اؿٌب تنظم بعض ا٤بسائل السياسية ك٬بص بالذكر منها:
*حق االنتخاب :
منحت ا١بزائر حق االنتخاب للمرأة سنة ُِٔٗ كدخلت ا٤برأة ا١بزائرية الرب٤باف ُب نفس السنة،كما تكفل ا٤بادة َٓ من
الدستور حق االنتخاب ك الَبشح "لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية أف ينتخب كمنتخب"،كما تتضمن قوانْب االنتخابات
ٛبثيبل متساك كعادؿ للمرأة كالرجل ُب آّالس ا٤بنتخبة ،ضمن القانوف العضوم رقم ُٗ ُٕ/ا٤بؤرخ ُب ُْ ُُٗٗ/َُ/ا٤بعدؿ
كا٤بتمم للقانوف رقم ٖٗ، ُّ/ا٤بؤرخ ُب ُٕ ٖٗ/َٖ/ا٤بتضمن قانوف االنتخابات كالذم ينص على إلغاء االنتخاب بالنيابة عن
طريق الوكالة  ،ىذا القانوف الذم ٠بح للمرأة بالتعبّب عن اختياراهتا كمواقفها السياسية ٗبطلق ا٢برية ،فبحسب ٙبقيق أجرتو الوزارة
ِ
ا٤بنتدبة لؤلسرة كقضايا ا٤برأة ،فإف قرابة َٔ  %من النساء ا١بزائريات تصوتن بأنفسهن .

 -1الجمهوريت الجسائريت ،دصتور  ،1976املادة .86
-2العهد العربي لحقوق الاوضان ،جحدًاث أمام التكريط الفعلي للمواطىت ،صعاد بً جاب هللا ،مشاركت املرأة الجسائريت في الحياة
الضياصيت ،على املوقع:إلالكجروويwww.aihrjadh.org/fullmoocharakasiassia.pdf.2004
 -3هفط املرجع الضابق ص. 155

1 -WWW.HTTP// :min-familleet affaire de la femme.dz
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*حق الَبشح:خضعت مسألة ترشح ا٤برأة ُب ا٤بواعيد االنتخابية لؤلحكاـ ذاهتا الٍب تنظم ترشح الرجل بناء على مبدأ تكافؤ
الفرص حسبما مقتضيات النصوص التشريعية مع فارؽ يشار إليو ُب دساتّب ُّٔٗ ك ُٕٔٗ الٍب تشَبط ُب الَبشح العضوية
ُب ا٢بزب ا٢باكم (حزب جبهة التحرير الوطِب).
*حػػق تقلػػد ا٤بناصب العامػة:
تقضي مبادئ الوظيفة العامة با١بزائر با٤بساكاة بْب ا١بنسْب ُب التوظيف حيث نصت ا٤بادة ا٣بامسة منو على " ال يوجد
أم ٛبييز بْب ا١بنسْب لتطبيق ىذا النظاـ ماعدا شركط اللياقة البدنية أك تبعات خاصة بػعض الوظائف ا﵀ددة بنظم خاصة " ( )2إذ
ال تفضيل بْب الر جل كا٤برأة إال فيما يتعلق بطبيعة الوظائف ُب حد ذاهتا كما يفرضو من مؤىبلت تتعلق بالشركط ا١بسمانية
كأعماؿ العسكر كا٢بماية ا٤بدنية كقواعد التنقيب عن النفط ...إْب.
نظ ػػاـ ا٢بػػصص ( الكوتا):
ك يعد تطورا نوعيا ُب التشريعات ا٤بوجهة للتعامل مع قضايا ا٤برأة داخل آّتم ع،كما يعد تكريسا للمادة ُّ مكرر من
الدستور ا٢بإب ُب شكل قانوف عضوم صدر بتاريخ جانفي َُِِ ٙبت رقم  َّ/ُِ:ك ىو القانوف ا﵀دد لكيفية توسيع
حظوظ ا٤برأة ُب التمثيل ُب آّالس ا٤بنتخبة كفقا لنسب حسابية تَباكح بْب َِ %ك َْ  %حسب الكثافة السكانية كعدد
ا٤بقاعد،كما يهدؼ إٔب زيادة فرص كصوؿ ا٤برأة للتمثيل ُب ا٥بيئات ا٤بنتخبة سواء على ا٤بستول ا﵀لي (آّالس الشعبية البلدية ك
آّالس الشعبية الوالئية ) أك ا٤بستول الوطِب (الرب٤باف) من خبلؿ تعزيز إدراج العنصر النسوم ضمن قوائم الَبشيحات على أساس
التمييز اإلٯبايب ،حيث تنص آبادة ا٣بامسة منو على معاقبة القوائم الٍب ال ٙبَبـ النسب ا٤بنصوص ُب ىذا القانوف بالرفض ،كما
أدرج ا٤بشرع ضمن ا٤بادة السابعة ٙبفيزا ماليا لزيادة عدد النساء ضمن الَبشيحات ا٢بزبية بتخصيص مساعدات مالية تتوافق مع
عدد النساء ا٤برشحات(.)3
-IVكاقع ا٤بشاركة السياسية النسوية با١بزائر
ُ--مشاركة ا٤برأة ُب ا٤بؤسسات الر٠بية:
أ-مشاركة ا٤برأة ُب السلطة التشريعية:
يتكوف الرب٤باف من غرفتْب :آّلس الشعيب الوطِب ك٦بلس األمة:
آّلس الشعيب الوطِب ٦ :بلس منتخب ٤بدة َٓ سنوات شاركت فيو ا٤برأة بنسبة ٕٓ %ٕ,أم َّ امرأة من ٦بم كع
ّٖٗ عضو سنة ََِٕ ،كنسبة َّ %أم ٗبجموع ُْٓ نائبة من ٦بموع ِْٔ عضو سنة َُِِ .
٦بػلس األمػ ػػة  :ثلثي أعضاء معينوف باالنتخاب،أما الثلث اآلخر فهو معْب مباشرة من قبل رئيس ا١بمهورية،سجل
ىذا آّلس مشاركة نسائية سنة ََِٖ مقدرة بػ َٖ نساء من ٦بموع ُْْ عضو أم بنسبة ٓ،%ٓ,كيبْب ا١بدكؿ التإب تطور
مشاركة ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة با١بزائر :
-2أمر رقم 07/97 :مؤرخ في  1997/03/06:املتضمً القاهون العضوي لالهتخاباث بالجسائر
-3القاهون رقم  12/03املؤرخ في  12 :جاهفي 2010املحدد لتمثيل املرأة في املجالط املىتخبت.
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جدول تطور مشاركة المرأة الجزائرية في االنتخابات المحلية والتشريعية
2002

ُٕٗٗ

2012

2007

ا٤برشحات

ا٤بنتخبات

ا٤برشحات

ا٤بنتخبات

ا٤برشحات

ا٤بنتخبات

ا٤برشحات

ا٤بنتخبات

ب-آّالس-ش

1281

75

3679

147

-

-

-

َُِْ

٦بالس-ش-ك

905

62

2684

113

-

-

-

ٓٗٓ

آّلس –ش-الوطِب

322

11

694

27

-

30

-

146

٦بلس األمة

-

-

-

4

-

08

-

-

ا٤بصدر:الوزارة ا٤بنتدبة لؤلسرة كقضايا ا٤برأة+جريدة ا٢بقائق الصادرة بتاريخ َََُِِٓ.ُِ.
مشاركة ا٤برأة ُب السلطة التنفيذية:
ا٢بكومةً :ب تعيْب كزيرتْب (َِ) ضمن الطاقم ا٢بكومي ا١بزائرم األخّب (سبتمرب َُِِ):كزيرة التضامن كاألسرة ك كزيرة
الثقافة.
الوالية :لقد عينت أكؿ امرأة كإب سنة ُٗٗٗ ُب عهد الرئيس ا٢بإب ،تبعها تعيْب كالية منتدبة ككذا ثبلث أمينات عامات
ألربع كاليات ك أربع(َْ) مفتشات عامات ألربع كاليات.
الدائرة ً :ب تعيْب ُُ رؤساء دكائر من النساء.
آّالس الشعبية البلدية :أسفرت االنتخابات ا﵀لية األخّبة (نوفمرب َُِِ) على انتخاب ُْٕٓ امرأة على مستول آّالس
ا٤بنتخبة ا٤بحلية موزعة على النحو التإب:
َُِْ امرأة منتخبة لعضوية آّالس الشعبية البلدية منهن ستة كرئيسات ٦بالس بلدية.ُ

 ٓٗٓ -امرأة منتخبة لعضوية آّالس الشعبية الوالئية منهن اثنتْب كرئيسات ّٓالس كالئية

1-www.el-hakek.com/index.php/1720/el-watan/html.(05.12.2012
 -css.esc.wa.org 3هفط املرجع
-2التقرير الوطني بيجين  15+للوزارة املىتدبت املكلفت باألصرة و قضاًا املرأة على املوقع إلالكترووي
إلالكترووي الصابق WWW.HTTP// :min-familleet affaire de la femme.dz
 -4فاطمت السهراء صاي "،جمثيل اليضاء في البرملان الجسائري" الفكر البرملاوي ،العدد ،22مارش 2009
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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ج -مشاركة ا٤برأة ُب السلطة القضائية :كٙبصى كاآلٌب:
 -تقلدت ا٤برأة الوظائف العليا للقضاء بنسبة أكثر من ِٖ%ّٔ,

()2

 فاقت نسبة النساء العامبلت ُب سلك الشرطة القضائية نسبة َٓ.% -بلغت نسبة النساء ا﵀اميات ٔ %ِّ،من ٦بموع ا﵀امْب.

()3

د-مدل تقلد ا٤برأة للمناصب العام ػػة:
يتم التعيْب ُب ا٤بناصب العامة ٗبوجب مرسوـ رئاسي ،كقد بلغت نسبة تعيْب العنصر النسوم ُب مثل ىذه الوظائف نسبة
ّٔ( %ِٓ,فرباير ََِٗ) ،حيث ًب تعيْب :
ستة نساء ُب منصب مستشار ُب آّلس االقتصادم ك االجتماعي .CNESنائب ٧بافظ ببنك ا١بزائر كاحد ،كعضو ٦بلس القرض كالنقد .رقى رئيس ا١بمهورية سنة ََِٖ أكؿ امرأة برتبة جنراؿ(.)4ِ-مشاركة ا٤برأة ُب ا٤بؤسس ػػات السياسية غّب الر٠بية:
إف اإلنتماء الشكلي لؤلحزاب ال ٲبكن أف ٰبسب ضمن ا٤بشاركة السياسية ا٢بقيقية للمرأة  ،كعليو ركزت اإلحصاءات
التالية(ََِٕ) على تواجد ا٤برأة ُب ا٤بناصب العليا لؤلحزاب:
مشاركة المرأة في المؤسسات الحزبية
ا٢ب ػ ػػزب

نسبة ا٤بشاركة النسوية ُب جهاز ا٤بداكالت

نسبة ا٤بشاركة النسوية ُب ا١بهاز التنفيذم

جبهػػة التحرير الوطِب

ُٖ%ُٔ,

2

التجمع الوطِب الدٲبقراطي

ٔٔ%ُِ,

ُّٕ/

حركة ٦بتمػػع السلػم

ُٔ%

ُِٓ/

حزب العم ػػاؿ

ّٖ%

ُّ%

قافة كالدٲبقراطية
التجمع من أجل الث

ٖ%ٗ,

ِ

جبهػة القػػول اإلشَباكية

-

َِْ/

ا١ببهػػة الوطنية ا١بزائرية

ٖٗ%ّ,

-

ا٤بصدر :فاطمة الزىراء سام نفس ا٤برجع السابق .
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 – Vتقييم ا٤بشاركة النسوية بعد االصبلحات السياسية:
يفَبض من الناحية النظرية أف الَبسانة القانونية الناظمة لشؤكف ا٤برأة با١بزائر ٗبا فيها التدابّب الٍب أقرهتا االصبلحات ا٤بتبناة
كفلت للمرأة مركزا متطورا ك قويا ٖبصوص مساٮبتها ُب ا٢بياة العامة  ،لكن ميدانيا يظهر جليا أف ىذا االفَباض منقوص ،حيث
الزاؿ معاناة ا٤برأة من التمييز سيدة ا٤بوقف ك الزاؿ صراعها من أجل إثبا ت حقها كشريك مشركع ُب بناء ا٤بسار التنموم للبلد
متواصل ك كثّبة ىي الدالئل على ىذه ا٤بفارقة ك الٍب تعزل ُب رأينا بالدرجة األكٔب إٔب موقف ا٤بنظومة آّتمعية برمتها من مسألة
ا٤بشاركة السياسية للمرأة ك من االعَباؼ ٕبقها كشريك مشركع ُب بناء آّتمع ك تنميتو بشكل متوازف  ،ك ىو ا٤بوقف الذم
انبُب على ٧بددات تتعلق ُب ٦بملها ٗبدل إٲباف صناع القرار ك إرادهتم ُب تكريس حقوؽ ا٤برأة بإدماجها ُب ا٤بواقع القيادية ك ىو
الوضع الذم سنحاكؿ استقصاءه عرب رصد ا٤بؤشرات الواقعية الٍب ٙبدد ا٢بجم ا٢بقيقي لدكر ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة :
أ  -التزاـ السلطة ا٘باه دكر ا٤برأة ُب ا٢بياة السياسية :
يتػجلى ىذا االلتزاـ بشكل كبّب من خبلؿ كتّبة تعيْب النساء ُب ا٤بناصب التقريرية كإدماجػهن ُب مراكز صنع القرار ،كقد
كصفت ىذه العملية بالبطيئة حيث عػرفت الفَبة الٍب سبقت منتصف العشرية السابقة (ََِٓ) ضعفا كبّبا ُب ىذا ا١بػانػب فرغم
شركط األىلية الٍب أثبتتها النساء لتقلد الوظائف العامة ،كما ذكر ذلك التقرير ا٤بعركض خبلؿ ندكة بكْب سنةُٓٗٗ أف ّْ%
من نساء ا١بزائر من ذكات الشهادات ك ُِ %منهن عامبلت ،إال أف عدد ا٤بعينات ُب مناصب ا٤بسؤكلية التقريرية ٓب يتع د
ٓ %ٓ,سنة ََُِ (ِّ)كيفسر ىذا الَباجع بضعف إرادة النظاـ ُب تفعيل الدكر السياسي للمرأة ،كما أنو كاف من ا٤بنتظر أف
تظفر ا٤برأة بعد النتائج الٍب حققتها خبلؿ االنتخابات التشريعية ك ا﵀لية بفرص أكرب ُب االلتحاؽ ٗبواقع صنع القرار مثل السلطة
التنفيذية كالغرفة العليا للرب٤باف(٦بلس األمة) ،حيث كاف من ا٤بفركض أف يثبت النظاـ التزامو بإذابة الفوارؽ ا١بندرية الٍب تعا٘ب منها
ا٤برأة ٛباشيا مع التصور الذم تبناه بإقرار نظاـ الكوتا .
ب -اإلسَباتيجي ػػات ا٢بزبيػػة :
تثبت ا٤بعطيات الكمية ا٤بعركضة أعبله ضعف االنتماء اؿنسوم لؤلحزاب با١بزائر بشكل كاضح  ،تفسّب ىذا الضعف
يعود سبب رئيسيو ىو عدـ إٲباف كاقتناع األحزاب ٔبدكل ا٤برأة داخلها ك ٙبجيم دكرىا كحصره ُب النطاؽ الصورم ا٤بتواضع،
حيث عادة ما ٙبتل النساء ا٤براتب الدنيا من القوائم ا٢بزبية ،كال تشذ عن ىذه القاعدة سول قلة قليلة كحزب العماؿ ،فا٤بناصب
القيادية عامة تكاد تكوف قصرا على الرجاؿ دكف النساء ،ك قد أكدت تشريعيات العاشر من شهر مام َُِِ ىذه ا٢بقيقة،
كما أف رصد ك ٙبليل كاقع ترشيح ا٤برأة لعضوية الرب٤باف يفيدنا بأف العملية قامت على أساس ا١برب الذم فرضتو ا٤بادة ا٣بامسة من
قانوف الكوطا ،ك أف ا٤بسألة ٓب تستند ُب عمقها ٤بعايّب منطقية بقدر ما خضعت ٤بنطق ا٢بشو ،فقد قامت بعض األحزاب بإدراج
عناصر نسوية ضمن قوائمها االنتخابية دكف مراعاة مواصفات ك متطلبات ا٤بهمة التمثيلية النيابية .
للرأة :
ج-مدل كفاية اإلطار التشريعي ا﵀دد للتمثيل السياسي م
ُب ا٢بقيقة ال تتضمن التشريعات ا١بزائرية نصا ٲبنع ا٤برأة من ٩بارسة حقها ُب ا٤بشاركة ُب ا٢بياة العامة ك رغم تكريسو
إلطار يضمن عدـ التمييز بْب ا١بنسْب ُب ا٢بقوؽ كالواجبات إال أف التشريع ا١بزائرم يبقي قاصرا ُب تفعيل ىذا الشأف  ،السيما
عندما يتعلق ا ألمر بالتكامل التشريعي (قانوف األسرة ،قانوف ا١بنسية ) ،لقد ساىم نظاـ ا﵀اصصة النسائية ُب إحداث حركية
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معينة من حيث ٛبكْب النساء من فرصهن ُب النشاط السياسي إال أنو ال ٱبلوا من بعض ا٤بآخذ ا٤بسجلة ٖبصوصو ،كالٍب نلخصها
ُب األٌب:
 مفهوـ ا٤بساكاة ال يتطا بق مع مفهوـ ا٢بصص،حيث يفَبض أف تعِب ا٤بساكاة ا٤بناصفة ك التكافؤ ُب الفرص ّٔدؼضماف نفس ا٢بظوظ للجنسْب  ،ك ىذا ٲبكن ٙبقيقو من خبلؿ نظاـ التناكب ُب الَبتيب ضمن قوائم الَبشيحات مثلما حدث ُب
تونس خبلؿ انتخابات آّلس التأسيسي ،حيث يفرض التشريع نظاـ التكافؤ بنسبة َٓ %عن طريق التناكب بْب الرجاؿ /النساء
ُ.
على القوائم
 يعاِب نظاـ ا٢بصص إشكاؿ ا٤بشاركة السياسية للمرأة ٗبقاربة كمية بتحديد نسبة معينة لتواجد ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة ،ا٤بسالة ُب رأينا أعمق من ذلك ،ككاف ا٤بفركض البحث ُب العقبات التشريعية الٍب تعيق ت دخل ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة ك السياسية
كقانوف األسرة الصادر سنة ُْٖٗ ك قانوف ا١بنسية فإعادة النظر ُب ىذه اآلليات القانونية الٍب من شأنو أف يثبط ىذه
ا٤بعيقات.
 يطرح ا٤بشرع نظاـ ا٢بصص كصيغة منصفة للمرأة ضد التمييز الذم تعا٘ب منو ،لكن ىل يعترب معيار ا١بنس ـعيارا موضوعيالتوٕب ا٤بهاـ كالوظائف التقريرية الٍب ٰبكمها منطق ا١بدارة كالكفاءة ا٤بطلوب إثباهتا كليس منطق ا١بنس ،فكاف البد من عدـ حصر
نظاـ الكوتا النسائية با١بزائر ُب نطاؽ الكم ك إثرائو ببنود تضمن ا٤بشاركة الكيف األمثل للمرأة مراعاة ٢بقها كمواطنة كاملة
اّبقوؽ ُب ٛبثيل كاعي ك قوم ك قادر على ا٤بنافسة ك الصمود داخل ٦بتمع ذكورم بامتياز.
 ضركرة تأسيس ىذا القانوف على ا٤بادة ُٓ من الدستور الٍب تقضي بضماف ا٤بساكاة بْب ا٤بواطنْب ُب ا٢بصوؿ على الوظائفدامة من أبعاد ا٤بناسبات االنتخابية.
ك ا٤بناصب داخل الدكلة حٌب يكتسب ىذا القانوف العضوم بعدا أكثر است
د -إشكاؿ الذىنيات السائدة ك النمطية ُب تصنيف العنصر النسوم:
كغّبىا من نساء آّتمعات النامية  ،ال زالت ا٤برأة ا١بزائرية تصطدـ ٕبواجز تقزمها كتقلل من قدرهتا على ا٤بساٮبة ُب تنمية
آّتمع على ٨بتلف ا٤بستويات ،لكن ىل ستستطيع اآلليات الٍب استحدثتها اإلصبلحات السياسية األخّبة أف تقضي على
الَبسبات القابعة ُب أذىاف آّتمع ا١بزائرم ك منها :
 الصورة النمطية الٍب احتجزت فيها ا٤برأة كمواطن منقوص ا٤بؤىبلت  ،تتوقف حدكد نشاطو عند ا﵀يط األسرم ك تقتصرتدخبلتو على بعضاؿ قضايا االجتماعية دكف غّبىا من القضايا السياسية ك االقتصادية.
 عدـ نقاكة األجواء السياسية ُب بعض األحياف  ،ك احتوائها على سلوكات سلبية كاستخداـ العنف كالوسائل غّب ا٤بشركعةلتحصيل الفوز ٩با يشكل خطرا على ٠بعة ا٤برأة بصفتها أـ ،زكجة كأخت كيعرضها ك٧بيطها ا٣باص للضرر ا٤بعنوم.
 التطرؼ الفكرم كالتعصب الذم يؤدم إٔب إحجاـ النساء عن كلوج ا٢بياة السياسية سواء بالَبشح أك باالنتخاب  ،كىواألثر الذم أفرزه التطرؼ الديِب الذم شهدتو الساحة السياسية با١بزائر خبلؿ ا٤بسار االنتخايب سنة ُُٗٗ.
 -1املادة  16مً املرصوم التشريعي رقم  35املؤرخ في  10ماي  2011املتضمً اهتخاباث املجلط الوطني التأصيس ي بتووط.
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 ٚبضع ا٢بياة السياسية با١بزائر إٔب الذىنية القبلية كالٍب تقوـ أعرافها على تقرير الرجاؿ للمصّب السياسي للقبيلة كيتجاىلرأم ا٤برأة كتتحوؿ إٔب ٦برد ناخب مقيد باختيار مفركض من قبل العشّبة ،كتفقد بذلك مواطنتها لصاّب األعراؼ القبلية
ا لضيقة ،فقد حدث أف أصدر أعياف منطقة بِب ميزاب با١بزائر بيانا ٤بناىضة مشركع قانوف الكوطا النسوية با١بزائر بدافع
عدـ جاىزية ا٤برأة ا١بزائرية لتحمل عبئ العمل السياسي ُ  .ك رغم تكذيب ىذا ا٤بوقف ُب ا١بريدة اإللكَبكنية السبلـ ،إال
أف اإلٰباء اؿعاـ يشّب إٔب نظرة بعض الذىنيات ا١بهوية ا٤بتحفظة على إٔب أف إشراؾ ا٤برأة ُب العمل العاـ ك السياسي يعد
خطأ جسيما .
 تساىم أمية النساء كتراجع مستواىن التعليمي ُب ضعف ا٤بشاركة السياسية للمرأة ،حيث ٘بهل ىذه الفئة من النساءحقوقهن كتفقدف صفة ا٤بواطنة لديهن بشكل طواعي.
ق -العوامػ ػػل اإلقتصادي ػػة  :كأٮبها:
 يؤثر ا٤بستول االقتصادم ا﵀دكد حتما على دكر ا٤بواطن بشكل عاـ ،كدكر ا٤برأة بشكل خاص ُب تنمية ا٢بياة السياسيةللببلد ،كذلك كفقا ٤بنطق األكلوية ُب التفكّب ،فا٤برأة باعتبارىا ربة أسرة تعمؿ جاىدة ٢بمايتها بتوفّب ظركؼ اجتماعية آمنة ،كىذا
إنشغاؿ غريزم دأبت الطبيعة األنثوية على تكريسو بتسخّب كافة إمكانياهتا ،كىي مسؤلية تقلص من قوة منبهات ا٤بشاركة آّتمعية
لدل العنصر النسوم كٰبصرىا ُب تنبيو كمإب قد ال ترغب ا٤برأة ُب اإلستجابة لو.
 افتقار آبرأة للقوة ا٤بالية الٍب يتطلبها كلوج ا٤بعَبؾ السياسي ،فاإلستقبللية ا٤بالية الضعيفة للشرٰبة النسوية با١بزائر قد ٙبد منإمكانية فبلحهن ُب الظفر ٗبهاـ ٛبثيلية.
الخاتمة:
رغم إق ػرار الشريعة اإلسبلمية  ،كىي ا٤برجعية الرئيسية للدكلة ا٢بقوؽ السياسية للمرأة منذ أر بع عشرة قرنا ،إال أف إثباهتا على
أرض الواقع تطلب نضاال شرسا من أجل ٘باكز مناقشة دكر ا٤برأة كضركرة تدخلها ُب الشؤكف العامة للحياة  ،كاالعَباؼ ٥با بكافة
ا٢بقوؽ الٍب تسمح ٥با ٗبمارسة مشاركتها آّتمعية بشكل فعاؿ.
لقد ساٮبت التشريعات الدكلية ُب إرساء دعائم آب شاركة السياسية للنساء با٤بفهوـ ا٤بعاصر ،كحاكلت فرضها على ا٢بكومات
كوهنا البيئة األنسب للعمل السياسي للمرأة فبل يعقل أف تلج النشاط ُب آّاؿ الدكٕب أف تكوف مشاركتها السياسية فعالة ُب
بلدىا أكال ،غّب أف ىذا ا٤بنطق ٓب يبلؽ الصدل الكبّب كالقوم بسبب ا٤بفاىيم كالذىنيات السائدة ُب آّتمعات ا﵀لية كالٍب
يغذيها إعتقاد راسخ يدفع بعدـ أىلية العنصر النسوم آلداء بعض ا٤بهاـ كالوظائف السيما السياسية منها.
إف انضماـ ا١بزائر لئلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ك إقرارىا للمبادئ العامة للقانوف الدكٕب ٓب يغنها عن تدعيم ىذه ا ٤ببادئ
بتشريعات ٧بلية تنبع من خصوصية آّتمع ا١بزائرم ك تعمل على ٙبقيق ا٤بوازنة بْب الرجل ك ا٤برأة ُب ا٢بقوؽ ك الواجبات بشكل
يتوافق مع ا٤بنظومة االجتماعية ا﵀لية الٍب ستحتضن ٩بارسة ىذه ا٢بقوؽ ُب ا٢بياة اليومية ُب نفس الوقت تواصلت جهود ا٤بشرع
).ٔ -wwww.djzairaiess.com/el-jadida/15402(10.10.2011
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من أجل ابتكار آليات هتتم بضماف ا٤بمارسة ا٢بقيقية ٥بذه ا٢بقوؽ (نظاـ ا٢بصص ) كفق منظور يواكب التطورات الٍب تشهدىا
الدٲبقراطيات ا٢بديثة.
قــائمــة المصادر و المراجع:
الكتب:
. 989
-1أٞبد زكي بدكم ،معجم ا٤بصطلحات السياسية كالدكلية ،دار الكتاب ا٤بصرم ،دار الكتاب اللبنا٘ب ،القاىرة ،بّبكت
. 997
 -2ثناء فؤاد عبدا﵁ُ،ب آليات التغيّب الدٲبقراطي ُب الوطن العريب،مركز دراسات الوحدة العربية،بّبكت،
 -3كصاؿ ٪بيب العزاكم ،ا٤برأة العربية ك التغيّب السياسي  ،دار أسامة للنشر ك التوزيع،األردف. 0 ،
. 003
ٰ-4بياكم أعمر ،ا٢بقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلميةك القانوف الدكٕب  ،دار صعومة للنشر كالتوزيع ا١بزائر،
. 007
-5ناجي عبد النور ،مدخل إٔب علم السياسة دار العلوـ للنشر كالتوزيع عنابة
النصوص التشريعية القوانْب:
963
 -5ا١بريدة الر٠بية 64ا٤بؤرخة ُب./09/ 0:
 ، 976ا٤بادة.86
 -6ا١بمهورية ا١بزائرية ،دستور
 997ا٤بتضمن القانوف العضوم لبلنتخابات با١بزائر
 -7أمر رقم 07/97:مؤرخ ُب /03/06:
جانفي  0ا﵀دد آلليات لتمثيل ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة.
0
 -8القانوف رقم /03ا٤بؤرخ ُب :
 -9ا٤بادة 6من ا٤برسوـ التشريعي رقم 35ا٤بؤرخ ُب 0مام  0ا٤بتضمن انتخابات آّلس الوطِب التأسيسي بتونس.
المجالت:
009
 - 0فاطمة الزىراء" ٛبثيل النساء ُب الرب٤باف ا١بزائرم"  ،الفكر الرب٤با٘ب ،العدد  ،مارس .
008
أكصديق فوزم"،تطور ا٤بركز القانو٘ب للمرأة با١بزائر"،دراسات قانونية،العدد،04،ا٤براجع االلكَبكنية:
 ا٤بعهد العريب ٢بقوؽ االنساف ٙ،بديات أماـ التكريس الفعلي للمواطنة ،سعاد بن جاب ا﵁ ،مشاركة ا٤برأة ا١بزائرية ُب ا٢بياةالسياسية ،على ا٤بوقع:اإللكَبك٘بwww.aihrjadh.org/fullmoocharakasiassia.pdf.2004
3-http// :min-famille et affaire de la femme.dz
)14-www.el-hakek.com/index.php/1720/el-watan/html.(05.12.2012
- 5التقرير الوطِب بيجْب  5+للوزارة ا٤بنتدبة ا٤بكلفة باألسرة ك قضايا ا٤برأة على ا٤بوقع اإللكَبك٘ب css.esc.wa.org
6-wwww.djzairaiess.com/el-jadida/15402(10.10.2011).
7-united nations ,report of fourth word conférence on women,beijing 04-15 september 1995 .
- 8إٲباف بيربس ،ا٤بشاركة السياسية للمرأة ُب الوطن العريبٝ ،بعية هنوض كتنمية ا٤برأة على ا٤بوقع اإللكَبك٘ب
.www.adew.org/ar/action=10001sub=4
 - 9تقريرالشبكة األكركبية-متوسطية ّبقوؽ اإلنساف"،إصبلح سياسيٙ،بليل نقدم على ا٤بوقع اإللكَبك٘ب:
www.laladdh.org/spip.php,article1373
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حقوق االنسان في لبنان واقع ومرتجى
أ .أميمة سميح الزين  /لبنان

منذ االنطبلقة االكٔب للجهود الدكلية ُب العصر ا٢بديث ٢بقوؽ اإلنساف كمع قياـ منظمة األمم آب ٙبدة كاف لبناف سباقان أب
ا٤بشاركة ُب آّتمع الدكٕب عرب مندكبو الدكتور شارؿ مالك حيث بداء عضوان ُب آّلس اإلقتصادم كاإلجتماعي الذم كانت
مهمتو الرئيسية كضع شرعة ٢بقوؽ اإلنساف ،كا٤بقرر للجنة حقوؽ اإلنساف الٍب انبثقت عن آّلس اإلقتصادم كاإلجتماعي لغرض
كضع الشرعة ،كرئيس اللجنة الثالثة ا٤بنبثقة عن ا١بمعية العمومية كالٍب أقرت الشرعة باألكثرية الساحقة ،كعضو اللجنة الثبلثية
لصياغة الشرعة كلو شرؼ كتابة مقدمتها كالبناء الفلسفي ٥با الٍب مثٌلت جوىر الشرعة كركحها  .ىكذا كاف لبناف مشاركان ُب

كالدة شرعة حقوؽ اإلنساف ،كقد انضم إٔب ست إتفاقيات من اتفاقيات األمم ا٤بتحدة الرئيسية السبع ا٤بعنية ٕبقوؽ اإلنساف
كىي" :العهداف الدكلياف (ُِٕٗ)،ك"اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز العنصرم" (ُُٕٗ) ،ك"اتفاقية القضاء على ٝبيع
أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأة " ( ُٕٗٗ)" ،اتفاقية مناىضة التعذمب كغّبه من ضركب ا٤بعاملة أك العقوبة القاسية أك البلإنسانية أك
ا٤بهينة" ( َََِ) ،ك "اتفاقية حقوؽ الطفل " ( ُُٗٗ) ك"الربكتوكولْب االختياريْب ٥بذه اإلتفاقية ،بشأف اشَباؾ األطفاؿ ُب
النزاعات ا٤بسلحة (ََِِ) كبيع األطفاؿ ،كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء (ََُِ) .كانضم لنباف كذلك إٔب سبع من اتفاقيات
منظمة العمل الدكلية الثما٘ب ا٤بعنية ٕبقوؽ اإلنساف  ،كىي " :االتفاقية (ٖٗ) بشأف حق التنظيم النقايب كا٤بفاكضة ا١بماعية "
(ُٕٕٗ) ،ك"االتفاقيتاف (ِٗ) ك(َُٓ) ا٤بعنيتاف بالقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم " ( ُٕٕٗ) ،كاالتفاقيتاف (ََُ)
ك(ُُُ) ا٤بعنيتاف بالقضاء على التمييز ُب شغل الوظائف " ( ُٕٕٗ) ،ك"االتفاقيتاف (ُّٖ) ك(ُِٖ) ا٤بعنيتاف ٗبنع استخداـ
األطفاؿ كالقاصرين" (ََِّ) ََُِ ،
غّب أف لبناف ٙبفظ على بعض أحكاـ اإلتفاقيات الٍب انضم إليها ،على النحو اآلٌب:
التميي العنصرم" :ا٤بادة (ِِ) ،الٍب تتعلق بطرؽ حل النزاعات بشأف تطبيق االتفاقية أك
 "اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ زتفسّبىا.
 "اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأة" :ا٤بادة (ٗ ؼ ،)ِ/الٍب تكفل ا٤بساكاة بْب النساء كالرجاؿ فيما يتعلقٔبنسية أبنائهم  .كا٤بادة (ُٔ ؼ ،)ُ/الٍب تلزـ الدكؿ األ طراؼ باٚباذ إجراءات مناسبة للقضاء على التمييز ضد ا٤برأة ُب كل
األمور الٍب تتعلق بالزكاج كالعبلقات العائلية ،حيث ٙبفظ بشأف ا٢بق ُب اختيار اسم العائلة .كا٤بادة (ِٗ ؼ ،)ُ/ا٤بختصة بطرؽ
حل النزاعات بْب الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية بشأف تطبيقها أك تفسّبىا.
أما بالنسبة للمواثيق اإلقليمية ،فقد كافق لبناف على "إعبلف القاىرة ٢بقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ " الصادر عن مؤٛبر كزراء
خارجية الدكؿ اإلسبلمية عاـ َُٗٗ كىو كثيقة إرشادية ال ٙبتاج إٔب تصديق ،كما كقع على "ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف /
ا٤بعدؿ" الذم اعتمدتو القمة العربية ُب تونس ُب مايو/أيار ََِْ لكن ٓب يصادؽ عليو بعد.
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ككذلك تتوافر ُب لبناف عدة أ٭باط من مؤسسات حقوؽ اإلنساف بعضها حكومي ،كبعضها ُب اإلطار الرب٤با٘ب كبعضها
منظمات غّب ا٢بكومية.
كما اقدـ لبناف لدل إصداره قانوف اصوؿ ا﵀اكمات ا٤بدنية عاـ ُّٖٗ كٗبوجب ا٤بادة الثافية منو ،أب رفع من مرتبة
ا٤بعاىدات الدكلية ،كاعطى الحكامها اكلوية التطبيق عند تعارضها مع القانوف الوطِب.
إف ما ٲبيز لبناف عن سائر دكؿ العآب العريب الشرؽ أكسطي اف أنظمة كل ىذه البلداف انظمة دينية إسبلمية ،كُب فلسطْب
ناف يتمتع بنظاـ ٰبَبـ كل الديانات كيضمن ألبنائو من مسلمْب كمسيحيْب ،كٝبيع العقائد
ا﵀تلة اك إسرائيل نظاـ يهودم ،بينما لب
الدينية األخرل ،عيش ا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ كالواجبات الوطنيةُ ،ب نظاـ دٲبوقراطي تعددم ضمن الوحدةٰ ،بَبـ ا٢بريات كخصوصان
الدينية كحرية الضمّب .كمستمر بتجربة العيش الواحد ٤بختلف اؿطوائف بصورة يضمنها الدستور اللبنا٘ب.
ٲبر لبناف اليوـ ُب كقت عصيب فمشهده الداخلي غّب ا٤بستقر بفعل األحداث ا٤بتعاقبة كا٤بتتالية على أرضو ُب السنوات
االخّبة ،كتداخلها مع ما تشهده ا٤بنطقة العربية كاالقليمية من ٨باض ،تتشابك بدكرىا مع الواقع الداخلي اللبنا٘ب ،كت تزامن مع
تدخبلت دكلية ُب شؤكهنا ُب ا١بانب االخر ،كما ٥بذا التدخل من إعَباضات ،سواء على قرارات دكلية يتخذىا ٦بلس األمن
الدكٕب ،كالذم يعا٘ب من إختبلؿ ُب ا٤بعادلة الدكلية ،ىذا الوضع ٯبعل ا٤بنطقة بكاملها مفتوحة على ٨بتلف االحتماالت ،خاصة
السلبية منها ،كٯبعل من لبناف ساحة ٘باذب لتبادؿ الرسائل ،اذا ٓب نقل ٢بسم الصراعات كلو على حسابو ،ليغدك ككأنو بؤرة
متفجرة ،قابلة لئلشتعاؿ ُب ام ٢بظة ،هتدد أمنو كسبلمو ،كينعكس ذلك رٗبا على أمن كسبلـ ا٤بنطقة بكاملها ٕبكم كاقعو الراىن
ا٤بدكؿ" بشكل اك بأخر ....كما علينا اف ال ننسى ا ف الشعب اللبنا٘ب يتكوف من ٦بموعات ذات ثقافة متنوعة مع رغبة جا٧بة
" ٌ
٫بو ا٤بشاركة ُب كل مسّبة عربية تتعلٌق با٢بريٌة كالتحدم ،كاألمر جلي ُب تاريخ كحاضر ىذا البلد بالرغم من ا٢بركب الصغّبة
كالكبّبة الٍب عاٗب منها كما يزاؿ اذ ىناؾ العديد من الناشطْب بأ٘باه العمل التطوعي بغية نصرة اإلنساف كالدفاع عن حقوقو ا٤بدنية
كاالقتصادية كإٔب كل ما ىو إنسا٘ب ٕبيث يعمل جاىدا على ضماف ىذه ا٢بقوؽ لكافة ا٤بقيمْب على األراضي اللبنانية دكف ٛبييز
أك مفاضلة.
من ىنا سنتطرؽ ُب ىذه ا٤بداخلة لبعض ا٢بقوؽ الٍب تشكل رٗبا قياسا للحقوؽ األخرل ا٥بامة كا٤بفصلية كمعاناهتا ُب لبناف.
ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية
أ-حقوؽ ا٤براة كالطفل
بالرغم من شدة كطأة الظركؼ ا﵀لية كاألقليمية كالدكلية سجل لبناف سياسة إٯبابية ٗبوضوع قضايا ا٤برأة ُب ٦باؿ حقوؽ
االنساف ،ساكت ىذه السياسة بينها كبْب الرج ؿ ُب الوظائف العامة كا٤بصاّب اإلقتصادية٩ ،با اتاح ٥با اف تشغل مواقع ُب القضاء
اللبنا٘ب كُب ٨بتلف ا٤بهن  .اال اف اإلشكالية تبقى ُب الذىنية الذكورية العامة ُب ٦باؿ ا٤بمارسة كالتعاطي ،أك ُب ا١بانب ا٤بتعلق
بقضايا االحواؿ الشخصية ،أك حقها ٗبنح جنسيتها الكالدىا كاليوـ ٪بد العديد من ا٢بمبلت لدعوة السلطة اللبنانية بشكل خاص
أب إسقاط كافة التحفظات على العهدين الدكليْب كاالنضماـ للربكتوكوالت اإلختيارية١ ،بعل ا٤بساكاة تأخذ شكلها الفعلي
كالعملي بْب الرجل كا٤برأة ،كٙبوؿ دكف االنتقاص من حقوؽ ا٤برأة..
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أما التطور األبرز ُب حقوؽ الطفل اللبنا٘ب رغم العديد من االنتهاكات الٍب ٙبدث ٕبق الطفل كالطفولة كاف قرار الغاء عبارة
لقيط لبلطفاؿ آّهوٕب االب كاالـ من سجبلت النفوس كاستبدا٥با بعبارة "قيد مولود حديث الوالدة " مراعاة للمعايّب ا٢بقوقية
كإنسجامان مع إنضماـ لبناف أب إتفاقية حقوؽ الطفل.
حق التجمع كالتعبّب
كرس آّتمع الدكٕب مبدأ حرية التجمع ،كتشكيل ا١بمعيات ٗبوجب مواثيق دكلية  .غّب اف العديد من الدكؿ ،ما زاؿ بعضها
يتنكر ٥بذا ا٤ببدأٗ ،بقدار تنكره للحقوؽ الثابتة لئلنساف ،اف ما يعنينا من ىذا االمر مباشرة ىو حالة حق التجمع كا١بمعيات ُب
ؿبناف ،كمدل إحَباـ السلطات الر٠بية لو ،كالتشريعات القانونية الصادرة ّٔذا الشأف ،حيث يبدك لبناف مقارنة مع غّبه من البلداف
العربية ،بانو البلد األكثر احَبامان كٞباية لقضايا ا٢بريات .فمن حيث ا٢بق ُب حرية الرأم كالتعبّب ،يقوؿ الدكتور سليم ا٢بص اف ُب
لبناف كثّب من ا٢برية كقليل من الدٲبقراطية .اذ اف حرية الرأم ،باتت متاحة لكافة ا٤بواطنيْب كا٥بيئات كبضمانة احكاـ قضائية تؤكد
على ىذا ا٢بق  .اما حرية التجمع السلمي فاهنا رٗبا تكوف قد ٘باكزت كل حدكد بدليل اإلعتصامات الٍب تدعو اليها اطراؼ
السلطة اكا٤بعارضة لعرض حجم قوهتا اكاالستعراضات الٍب تقوـ ّٔا بعض األطراؼ من باب اإلحتجاج على موقف معْب.
اإلعبلـ ُب لبناف
يشكل االعبلـ ُب لبناف منربان مهمان ٢برية الرأم كاحَباـ الرام اآلخر مع ا٣برب ا٤بوضوعي الذم يعكس الواقع ،ا٭با ٓب
يشفع النظاـ الدٲبوقراطي كال تاريخ لبناف الطويل ُب حرية اؿ تعبّب كالصحافةُ ،ب ٞباية ا٢بريات االعبلمية حيث تستمر
الصحافة كمن يعمل ُب ىذا ا٢بقل عرضة لكثّب من اإلنتهاكات ٕبرية االعبلـ كمصداقيتو.
ا٢بقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية
ال ٲبكن تنمية آّتمعات اال ٕبفظ ىذه ا٢بقوؽ ١بهة تأمْب حق االنساف ُب الصحة كالسكن كالغذاء كاؿتعليم كالعيش الكرٙب.
كبعمومية من ا٤ببلحظ ُب لبناف حالة التدىور ّٔذه ا٢بقوؽ ،بسبب تظافر عوامل عدة ،من بينها حجم ا٤بديونية العامة للخزينة
اللبنانية الٍب فاقت اكثر من ستْب مليار دكالر ،مع استمرار عجز ا٤بوازنة ،مضافان لذلك األضرار البليغة الٍب تسببت ّٔا االعتداءات
االسرائيلية ،رغم اف جانبان منها ًب تسديده ٗبساعدات دكلية كعربية بشكل خاص  .ىذا دكف اف يفوتنا التذكّب بالبنية االقتصادية
اللبنانية الٍب تعتمد على الريع كا٣بدمات  ....كالقطاعات اإلنتاجية الٍب تفاقم ضررىا اإلقتصادم بفعل األكضاع األمنية ،خاصة
حوادث السنوات األخّبة .لقد تأثر ا٢بق بالعيش الكرٙب بفعل ٦بمل العوامل اإلقتصادية السلبية ،كالٍب تسببت بضرب الطبقة
الوسطى ُب لبناف ،فنشطت ا٥بجرة خاصة القول الفتية ،ىذا عدا عن استشراء البطالة ،كتد٘ب مستول ا٢بد االدٗب لبلجور  .كمع
تد٘ب مستول ا٤بعيشة تأثر بدكره ا٢بق بالسكن ،ؿعدـ كجود خطة ر٠بية لبلسكاف تليب إحتياجات الشرائح الفقّبة .كما تأثر ا٢بق
بالتعليم ،فتعززت أكضاع ا٤بدارس كا١بامعات ا٣باصة للميسورين على حساب التعليم الر٠بي٩ ،با تسبب بوجود حاالت التسرب
ا٤بدرسي كتفشي ظاىرة البطالة ا٤بقنعة  .اما ا٢بق بالصحة ،مع انو يسجل لبنانيان ارتفاع نسبة اإلنفاؽ العاـ على الصحة ،سواء من
موارد الدكلة اـ من صناديق التعاضد ،اال اف كلفة االستشفاء ُب لبناف ىي اإلعلى ُب العآب ،جراء الفوضى كعدـ التنظيم الذم
يتحكم ّٔذا القطاع.
لكن من جهة اخرل حاكلت االسَباتيجية الوطنية لوثيقة الوفاؽ الوطِب كالٍب جر ل ،اإلعداد ٥با بوضع تقييم معمق لتاريخ
السياسة اإلجتماعية ُب لبناف منذ ٟبسينات القرف ا٤باضي ،إال اف ا٢برب اللبنانية ُٕٓٗ  َُٗٗ-عبثت بكل ما يسمى حقوؽ
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إجتماعية بل إنسانية ُب لبناف ،لكن الفَبة الٍب تلت توقيع اتفاؽ الطائف ُب التسعينيات ،كمركرا بأكؿ مؤٛبر للمانح ين ُب باريس
عاـ ََُِ حٌب مؤٛبر باريس ِ عاـ ََِْ كُب اإلطارالعاـ كّٔدؼ إعادة تعزيزحقوؽ اإلنساف اإلجتماعية كانت األكلويات
اإلسَباتيجية ُب الوثيقة الٍب تضمنت  :تعزيز التنمية اإلجتماعية كا٢بق بالرعاية الصحية النوعية للجميع -اعتماد مبدأ اإل٭باء
ا٤بتوازف -اعتماد سياسة كطنية تربوية مع حق التعلم كإلزاميتو للجميع -توفّب فرص العمل ٗبا يتماشى مع ا٤بؤىبلت كا٤بهارات
الفردية كآّتمعية ،التقنية كالتعليمية-اعتماد مبدأ التنمية ا٤بستدامة كاإلدارة الصحيحة للموارد الطبيعية -فرض قوانْب ٢بماية البيئة-
إعتماد خطط تنموية على مستول األقضية كاإلٙبادات كالبلديات.
كرغم أهنا ا٤برة األكٔب الٍب تعتمد فيها ١بنة حقوؽ اإلنساف ُب لبناف أسلوبان تشاركيان ُب مناقشة بنود ا٣بطة ،إعتربىا آّتمع ا٤بد٘ب
عدد من القوانْب
قاصرة عن مقاربة قضايا حقوؽ اإلنساف ضمن ا٤بعايّب الدكلية ،فىػ يفتح الباب أماـ ا٢بمبلت ا٤بطالبة بتعديل
كقانو٘ب العقوبات كا١بنسية ،كإقرار اخرل أبرزىا قانوف مناىضة العنف ضد ا٤برأة.
ى
إ٭با كإنطبلقا من إٲباف لبناف بأف كثيقة حقوؽ اإلنساف كحقو َب ا٢بياة الكرٲبة ٙبفظ إنسانيتو كتكفل لو حاجتو كإنساف ،كانت
كزرارة البيئة اللبنانية ٢بماية اإلنساف كحقوقو األساسية ،ا٭با األضرار ا١بسيمة الٍب تعا٘ب منها البيئة اليوـ ُب لبناف ما زالت تعود إٔب
انعداـ القوانْب الوقائية الٍب تضمن ٞباية ىذه الثركات الطبيعية باإلضافة إٔب انعداـ الدعم ا٤بادم كالوعي البيئي  .كما اف التعليم
االلزامي للمرحلة االساسية ُب لبناف كآّا٘ب ُب التعليم الر٠بي يسعى أب صناعة االنساف لبناء لبناف الغد ،إذ كمنذ أحداث ََِٓ
كبسبب االكضاع الصعبة الٍب امتدت أب يومنا ىذا كبالرغم من كوف لبناف مؤمن با٢برية كالدٲبقراطية ،ا٢بق كالعلم كالعقل ،التضامن
مع ٧بيطو العريب كالتفاعلي مع آّتمع الدكٕب كٛب ٌكن عرب ت ارٱبو من ٙبقيق إ٪بازات حضارية ٩بييزة ،لذا فاف ا٤بر٘بى اليوـ إعادة
إعمار حقيقية ُب لبناف تبدأ من إعادة بناء اإلنساف فيو ،فاإلنساف ىو األساس ،فعندما يصلح ا٤بواطن تصلح الدكلة ،كصبلح
ا٤بواطن يأٌب بالدرجة األكٔب عن طريق التمتع ٕبقوقو اإلنسانية كاملة دكف ٘بزأة ا ك ٙبفظ كىذا اليتحقق ما ٓب يعد لبناف كما كاف
رائدا سباقان أب ترسيخ دكر ا٤بؤسسات كتعزيز مكانة القانوف كآلية التطبيق.
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حق شعوب دول الربيع العربي في مجابهة ظاىرة اإلفالت من العقاب
الساحل  91في تونس أنموذجا
والمحاسبة :قضيّة ّبراكة ّ
النقيب مهندس /األستاذ  :محسن الكعبي (تونس)

التغّبات العربية الراىنة )
إ ٌف إقامة مؤٛبر دكٕب علمي حقوقي ّٔذا ا٢بجم ُب بّبكت ٙبت عنواف (حقوؽ اإلنساف ُب ظل ٌ
كبدعوة كرٲبة من ٦بلس إدارة مركز إٔباث جيل حقوؽ اإلنساف ٥ ،بو فرصة جيدة ُب حد ذاهتا  ،إذ رٗبا يتيح ألكؿ مرة لكثّب من
ا٤بشارؾين ك الضيوؼ التباحث ُب مناخ من ا٢برية حوؿ قضايا حقوؽ اإلنساف ُب ظل االنتقاؿ الدٲبقراطي ُب دكؿ الربيع العريب .
كنأمل كما ىو ا٥بدؼ من ا٤بؤٛبر ا٣بركج من تناكؿ ا﵀اكر ا٤بعركضة للدرس برؤية موحدة ك ٙبرؾ مشَبؾ ُب سبيل ٙبقيق األفضل
٤بستقبل األمة ُب عبلقاهتا بشعوبوا ك بغّبىا من األمم ...
ك ليس غريبا أف تنطلق الدعوة إٔب مؤٛبر ّٔذه األٮبية ك ىذا االتساع ك ُب ىذا الظرؼ ا٢برج الذم ٛبر بو بلداف الربيع العريب ،من
لبناف  ،بلد ا٤بقاكمة اإلسبلمية األكٔب الناجحة ُب العصر ا٢بديث  ،ك الٍب تواجو اليوـ ٙبديات من نوع جديد  ،ك رٗبا أقول ٩با
تعرضت لو ُب السابق  .ك ليس بعزيز على شباب لبناف األيب ك ٝباىّب أمتو ٘باكز العقبات بإٲباف ك ٕبكمة ك صرب بفضل من ا﵁
ك قيادتو الرشيدة حٌب ٰبفظ لبناف كمقاكمتو اإلسبلمية الباسلة من كل مكركه  ،ألهنا ا٤بنارة العالية ُب عآب ظلماتو كثّبة..
***
عاشت تكنس منذ استقبل٥با ( ُٔٓٗ ) حقبة طويلة اتسمت بغياب الدٲبقراطية ك حرية التعبّب ك حقوؽ اإلنساف اعتمد نظاـ
ا٢بكم خبل٥با سياسة ٩بنهجة لتخويف التونسيْب ك إبعادىم عن الشأف العاـ الوطِب ك تدجينهم ك إغراقهم ُب ٮبوـ لقمة العيش ال
غّب ،ك أحكم سيطرتو على كل مناحي ا٢بي اة ك سخرت لذلك كل أجهزة الدكلة من قضاء ك إعبلـ ك أمن ك إدارة فضبل عن
أجهزة ا٢بزب ا٢باكم..
فكانت ا٢بصيلة دامية ك انتهاكات حقوؽ اإلنساف ك ا٢بريات الفردية ك العامة جسيمة ..اغتياال ك تنكيبل ك تعذيبا كسجنا
ك٘بويعا ك هتجّبا ك ٘بفيفا للمنابع ك مراقبة إدارية ك إقا مة جربية ..ك غّبىا من ضركب ا٤بعاملة القاسية ا٤بهينة ك ألئلنسانية كالٍب
تعترب انتهاكات جسيمة للقانوف الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف ك للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب ك ١بميع ا٤بعاىدات ك الربكتوكوالت الٍب
صادقت عليها الدكلة التونسية  .ك قد طالت آلة القمع ٝبيع التيارات الفكرية كالسياسية ك النقابية ك ا٤بدافعْب عن حقوؽ
اإلنساف..ك حٌب مؤسسات الدكلة السيادية..
فقد ىزت تونس ُب األشهر األكٔب من الثورة التونسية ا٤بباركة ،ثورة ا٢برية ك الكرامة ،قضية تعذيب فريدة من نوعها تعرض ٥با
..
ك قيادات عسكرية كأمنية عليا
ا٤بئات من العسكريْب ُب بداية التسعينات ك اهتم فيها كزراء
ما ىو مثّب ُب ىذه القضية الٍب تدعى بقضية براكة الساحل ُٗ ك الٍب تناك٥با القضاء العسكرم بالتحقيق كا٢بكم  ،ليس
عن
فقط عدد القضايا ا٤بثارة ك ا٤بنشورة ،ككذلك ارتكاب بعضها داخل مبا٘ب ك دىاليز كزارة الداخلية الٍب تغاضت بدكرىا
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التحقيق فيها ،بل أيضا ُب أف كشفها جاء بعد ٫بو عشرين عاما من بدء كقوعها ،كبعد ثبلثة أشهر من تأسيس ٝبعية أسسها
ىؤالء العسكريوف الضحايا تدعى ٝبعية إنصاؼ قدماء العسكريْب ك الٍب أخذت على عاتقها كشف ا٢بقيقة حوؿ ظركؼ
كمبلبسات ىذه القضية اللغز ك مبلحقة مقَبفيها قانونيا ..ك إنصاؼ ضحاياىا الذين يع ٌدكف با٤بئات..
ما حصل ىو أف القيادة العسكرية العليا ُب تسعينات القرف ا٤باضي ٚبلت عن مسؤكليتها القانونية ك األخبلقية كسلٌمت أبنائها
للتعذيب ُب سابقة خطّبة ُب تاريخ ا١بيوش إذ تعرض خبل٥با ٫بو ِْْ عسكرم من ٨بتلف الرتب كاأل صناؼ إٔب حاال ت
انتهاكات جسيمة ك اعتداءات كحشية ٩بنهجة  ..إضافة إٔب حاالت عديدة أخرل ٓب ٯبرم التحقيق فيها  ..منها قضايا تتعلق
با٤بوت ٙبت التعذيب الٍب ٓب تبدأ بعد التحقيقات بشأهنا ..خاصة مع احتماؿ تورط مسئولْب كبار من " أمن الدكلة " ك من كزراء
ا٢بزب ا٢باكم ا٤بنحل.
سيناريو ا٤بؤامرة ا٤بزعومة يتمثل أنو ُب األشهر األكٔب من سنة ُُٗٗ  ،شهد ا١بيش التونسي أكرب عملية ٙبجيم ُب تارٱبو
خطط ٥با الرئيس ا٤بخلوع (ُ) ك نفذىا كزير الدكلة كزير الداخلية آنذاؾ ك مساعدكه ُب إدارة أمن الدكلة  .كحسب سيناريو كزارة
الداخلية فإف ىؤالء العسكريْب قد حضركا اجتماع اإلعداد للمؤامرة ا٤بزعومة يوـ ٔ جانفي ُُٗٗ بقرية براكة الساحل آّاكرة
السياحية الكائنة بالوطن القبلي.
٤بدينة ا٢بمامات ٌ
ك ٓب تكن العملية ٩بكنة لوال تواطأ كزير الدفاع األسبق (ِ) ك القيادة العسكرية العليا آنذاؾ ا٤بتمثلة ُب آّلس األعلى للجيوش
(ّ)..
ك إلقناع الرأم العاـ التونسي ك الدكٕب قاـ كزير الداخلية آنذاؾ (ْ) بندكة صحفية يوـ ِِ مام ُُٗٗ ادعى خبل٥با عن
اكتشاؼ مؤامرة لقلب نظاـ ا٢بكم ك انتماء أصحأّا إٔب حركة النهضة ا﵀ظورة ك توقيف ا٤بتورطْب فيها من مدنيْب ك عسكريْب.
ًب خبلؿ تلك الفَبة إيقاؼ حوإب ِْْ عسكرم من طرؼ اإلدارة العامة لؤلمن العسكرم ليقع تسليمهم بزيهم فيما بعد إٔب
ا٤بصاّب ا٤بختصة بإدارة أمن الدكلة الٍب تولت بدكرىا ٘بريدىم من أزيائهم العسكرية ك إخضاعهم للتعذيب الشنيع قصد انتزاع
اعَبافات كٮبية حوؿ انتمائهم إٔب حركة النوضة ا﵀ظورة آنذاؾ ك قيامهم ٗبحاكلة لقلب نظاـ ا٢بكم.
ك مثٌلت تلك التجاكزات ٗبا احتوت عليو من تعذيب ك تعذيب حٌب ا٤بوت
العسكريْب األبرياء ك للمؤسسة العسكرية ككل..

(ٓ) انتهاكا صارخا للحق ُب ا٢بياة ك لكرامة

ك تتكوف ٦بموعة عسكريي براكة الساحل من  ِٓ :ضابط سامي  ٖٖ ،ضابط ميداف ِٖ ،ضابط صف ،ك ْٗ رجل جيش
حسب القائمة األكلية الٍب ضبطتها ا٤بؤسسة العسكرية ..ك تعترب ىذه آّموعة ( ِْْ) من ٬ببة ا١بيش التونسي من حيث
الكفاءة ك االنضباط ك االلتزاـ ك خاصة منهم الضباط الذين تلقوا تعليمهم العإب ُب أشهر الكليات العسكرية بتونس ك أكركبا ك
الواليات ا٤بتحدة األمريكية ك كانوا يشغلوف خططا ك كظائف قيادية ك تكوينية ىامة عند اعتقا٥بم..
ك كاف من النتائج ا٤بدمرة ٥بذه ا٤بظلمة بعد مسلسل االعتقاالت ك التوقيف ا٤بمنهج ك التعذيب من طرؼ البوليس السياسي سجن
ّٗ عسكريا من ٨بتلف الرتب مثلوا أماـ القضاء العسكرم ك ىم أبرياء بغرض اإلبقاء على فرضية ا٤بؤامرة قائمة أماـ الرأم العاـ
ا﵀لي ك الدكٕب ك التسَب على ٧باكمتهم بسبب التزامهم بواجباهتم الدينية  .ك صدرت ُب شأهنم أحكاما صارمة بالسجن تراكحت
بْب ّ سنوات ك ُٔ سنة لتهم مل ٌفقة  .ك قد بلغت ٝبلة سنوات السجن آبقضات من طرؼ ىؤالء الضحايا ّْٖ سنة .ك ًبٌ
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طردىم بعد فَبة السجن بدكف حقوؽ  ..كذلك ًب إطبلؽ سراح البقية الباقية كىم ُْٕ بعدما تعرضوا لقرابة الشهرين من
التوقيف لشٌب أنواع التعذيب ك التنكيل تفوؽ ُب فضاعتها ما جرل ُب سجوف قوانتنامو بكوبا،ك سجوف أبو غريب بالعراؽ ..ك ًبٌ
طردىم من ا٢بياة العسكرية كمطاردهتم ُب ا٢بياة ا٤بدنية ك بدكف حقوؽ كذلك . .
ك تتجلى معاناهتم بعد اإلقصاء ك التهميش ُب ا٤براقبة اإلدارية اليومية ك البوليسية اللصيقة ك ا٤بستمرة ٤بنعهم من العمل يعِب
٘بويعهم ك قطع أرزاقهم  ،ك عدـ ٛبكينهم من العبلج داخل ا٤بؤسسات الصحية العسكرية ك منعهم من السفر إٔب ا٣بارج بسحب
جوازات سفرىم ك أكراقهم الثبوتية..
ك قد رافق مظلمة براكة الساحل تعتيم كلٌي فرضو عليها النظاـ االستبدادم السابق ألكثر من عقدين كاملْبٓ ،ب يكن بإمكاف
الضحايا خبل٥با التظلٌم لدل ا﵀اكم التونسية ك ال اؿتشكي لدل ا٥بيئات الدكلية  .ك قد زادت حدة ا٤بظلمة بفعل ىذا التعتيم إذ
ٓب يكن الرأم العاـ التونسي ك الدكٕب مطلعا على القضية باستثناء ما كتبو ا٤بناضل ا٢بقوقي الدكتور أٞبد ا٤بناعي ُب كتاب "عذاب
تونسي " ا٢بديقة ا٣بلفية للجنراؿ بن علي (ٔ)  ،كمناضلي آّلس الوطِب للحريات بتونس (ٕ) الذين أعدكا تقريرا حوؿ
االنتهاكات الٍب تعرض ٥با أفراد آّموعة أثناء توقيفهم ك التجاكزات الٍب شهدهتا ٧باكماهتم ا١بائرة ك ٦بالس التأديب الصورية الٍب
أطردت ٗبوجبها عسكريْب برأهتم ا﵀اكم ك األٕباث ك التحقيقات العدلية األكلية ..أطلقوا عليو عنواف " ا﵀اكمة ا٤بنعرج ..انتصاب
ا﵀كمة العسكرية ببوشكشة ك باب سعدكف صائفة ُِٗٗ ".
ٜبة مسألة جوىرية ىنا تتجاكز فضيحة التسليم ك التواطؤ ك التعذيب ك االنتهاكات الصارخة ٢بقوؽ اإلنساف ُ ..ب قضية
براكة الساحل ُٗ  ،لتصب ُب صلب موضوع ٙبقيق العدالة ك رد االعتبار ك اسَبداد ا٢بقوؽ بعد الثورة ك ُب إطار مسار العدالة
التفصي من مسؤكليتها ،مهما تكن ا١برٲبة كمهما يطل
االنتقالية ،كبالذات ضركرة ٌأال يفلت احد من العقاب عن جرٲبة ارتكبها أك ٌ
الزمن ،كىي قضية تطرح نفسها بش ٌدة اليوـ ُب بلدنا ك ُب بلداف الربيع العريب الٍب ٛبر بتجارب ا٤براحل االنتقالية ُب فَبات ما بعد
الثورات الٍب أطاحت بأنظمة الفساد كاالستبداد كا١برائم الٍب ارتكبت ٙبت سلطتها  .كما تثّبه التحقيقات ُب قضية كزيرم الدفاع
ك كزير الداخلية ُب بداية التسعينات من القرف ا٤باضي ك من لف لفهم من القيادات األمنية (ٖ) ك العسكرية ..ىو انو ال ينبغي
أبدا أف يكوف التقادـ ،كال طبيعة األشخاص ا٤بتورطْب سببا ُب إغفاؿ النظر ُب ا١برائم كاالنتهاكات ،حٌب كلو كاف األمر يقتصر
على ٦برد تسليط الضوء على ا١برٲبة كتعرية مرتكبيها بغية ٙبقيق قدر معقوؿ من العدالة للضحايا كللمجتمع ،عرب كشف ا١برٲبة
كمعا١بة ا١براح الٍب كلدهتا كتعويض الضحايا كلو تعويضا معنويا كافيا..
إف ٩بارسات اإلفبلت من العقاب تتناقض مع الشرائع السماكية ك حٌب الوضعية ك تتناقض مع التعهدات كاالتفاقيات الدكلية كمع
و
بشكل كاضح ،إذ تقوؿ اآلية
العدالة اإلنسانية  ،كبالطبع ،فإف ىذا األمر منصوص عليو ُب اإلسبلـ ،كالقرآف الكرٙب يشّب إٔب ذلك
الكرٲبة (كلكم ُب القصاص حياة يا أكٕب األلباب) ،كما أشارت إٔب ذلك مبادئ ٞبو رايب ا٤بعركفة «العْب بالعْب ،كالسن بالسن»،
طور األحداث ُب العآب.
كبالتإب فإف ىذه السياسة ٓب ٚبتلق حديثان بل كانت موجودة ،كأخذت تتبلور ٗبفهومها ا٢بديث مع ت
ك قد بدأت سياسة منع اإلفبلت من العقاب بعد ا٢برب العا٤بية الثانية ،حيث شكل ا٢بلفاء ا٤بنتصركف ٧بكمة ﵀اكمة النازيْب
الذين تسببوا بالدمار ُب العآب ،ك٢بقتها ٧بكمة أخرل ﵀اكمة اليابانيْب ا٣باسرين ُب تلك ا٢برب.
ترسخت ُب ا٤بنظومة ا٢بقوقية ُب العآب ،ك ترٌكز على ا١برائم الٍب ال ٯبوز أف يشملها العفو العاـ ،كالقتل خارج
ىذه السياسة ٌ
القانوف كالتعذيب كالتطهّب العرقي ،خصوصان إذا ٛبت االنتهاكات بسياسة ٩بنهجة ،كمن قًبل مسئولْب ُب الدكؿ كا٢بكومات .ك إف
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حل كأية مصا٢بة كطنية ُب ببلدنا كُب
سياسة اإلفبلت من العقاب لن تؤدم إالٌ ٓبزيد من األحقاد كانفبلت األكضاع،
ٌ
كستؤخر أم ٌ
بلداف الربيع العريب ،ك ال انتقاؿ دٲبقراطي بدكف عدالة انتقالية..
عندما نؤكد على أٮبية ٙبقيق العدالة االنتقالية ،فبل معِب ذلك بالضركرة أف تتحقق كفق عقاب بد٘ب للمتجاكزين ،بل ٲبكن ٙبقيقو
بإقرار الدكلة أك ا١بهة ا﵀ددة ٗبا قامت بو من انتهاكات ،كلدينا ٘بارب ٲبكن النظر إليها ُب ىذا الصدد ،كتجارب جنوب إفريقيا
كتشيلي كاألرجنتْب ككمبوديا ،الٍب ًبٌ العفو فيها عمن قاموا باالنتهاكات ،بعد إقرار ا١بهات ا٤بعنية بأخطائها.
ما تشّب إليو التجربة التارٱبية ا٢بديثة أف اإلفبلت من العقاب ىو أكثر شيوعا ُب البلداف الٍب تفتقد لتقاليد حكم القانوف
كانتشار الفساد فيها ،أك ألف القضاء ضعيف ك منحاز ،أك ألف أجهزة حفظ القانوف كالنظاـ تتمتٌع با٢بماية كا٢بصانة٩ ،با يعِب
عدـ توفر الفرصة أك استحالة جلب ا٤بتورطْب أماـ القضاء  .غّب أف التجربة أثبتت أيضا أف دكال تشتهر بالدٲبقراطية كحكم
القانوف ،كالواليات ا٤بتحدة كإسرائيل ،تشهد ىي أيضا حاالت من اإلفبلت من العقاب ،خاصة ما يتعلق بأفراد جيوشها كأجهزة
..
٨بابراهتا ع ندما يتعلق األمر بانتهاكات ترتكب ُب أثناء ا٢بركب كالصراعات
إف أكثر أكجو ىذه القضية إيبلما ىو ما يسمى بشيوع ثقافة اإلفبلت من العقاب كالٍب تعِب أف بعض األفراد ُب آّتمع
يبدءكف باالقتناع كالتصرؼ بأف بإمكاهنم أف يفعلوا ما يريدكف دكف حساب ،أك رقابة ،أك مواجهة عواقب القانوف ألفعا٥بم ،األمر
الذم يتطلب جهدا معاكسا ٤بقاكمة ىذا النوع من الثقافة كتكريس ثقافة بديلة ،كىي ثقافة ا﵀اسبة كإتاحة الفرصة للعدالة أف
تسَب عليها مهم ا يطل الوقت
حرض عليها أك من ٌ
تأخذ ٦براىا ُب معاقبة كل من ارتكب جرٲبة ،كمن أعطى األكامر لتنفيذىا ،أك ٌ
أك يقصر  .كىذه ليست فقط كظيفة الدكلة الٍب ينبغي عليها العمل على إرساء فلسفة سيادة القانوف كقوة ال ٲبكن ٘باكزىا أك
الفعالوف الذين
خرقها من خبلؿ النظاـ ا٤بؤسسي القانو٘ب ك األمِب كاالجتماعي،بل ىي أيضا مهمة ٦بتمعية ينهض ّٔا ا٤بواطنوف ٌ
يستبسوا ُب الدفاع عن حقوقهم كحرياهتم .
ل
ينبغي أف
مهم حوؿ ضركرة مقاكمة اإلفبلت من
كانطبلقا من ا٤بؤٛبر الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف ا٤بنعقد بفيانا سنة ُّٗٗ  ،تواجد توافق ٌ
العقاب ك ا﵀اسبة ،ك كذلك دراسة ٝبيع جوانب ىذه الظاىرة الٍب تتعارض مع مبدأ احَباـ حقوؽ اإلنساف ك ا٢بريات األساسية.
يعرؼ مصطلح اإل فبلت من العقاب ُب ا٤بعجم الفرنسي
ك ٌ
» risquer d’être puni , sanctionné

« Le fait de ne pas : " le petit Larousse " :

ك تق ٌدـ منظمة العفو الدكلية تعريفا لغويا ٥بذا ا٤بصطلح يتمثل ُب " غياب العقاب " " l’ impunitéك ُب تعريف أكسع ٰبيل
إٔب ع ٌدة جرائم يفلت مرتكبوىا من العدالة أك ال ٰباسبوف ٔبديٌة على أفعا٥بم .
ك ٲبكن تعريف اإلفبلت من العقاب على أنٌو " الغياب القانو٘ب أك الفعلي لتحميل ا٤بسؤكلية ا١بزائية ٤برتكيب ا٣بركقات ك
اإلدارم ٕ ..بيث ال يتعرضوف ألم ٕبث أك ٙبقيق يرمي الهتامهم
ة
االعتداءات على حقوؽ اإلنساف ،ك كذلك مسؤكليتهم ا٤بدنية ك
ك إيقافهم ك ٧باكمتهم ك من ٍبٌ إدانتهم ُب صورة ثبوت جرائمهم ،ك تسليط العقوبات عليهم ك ما يتبع ذلك من تعويض
ا٤بتضررين من جرائمهم ".
كيفرؽ ىذا التعريف بْب اإلفبلت القانو٘ب ك اإلفبلت الفعلي من العقاب  ،فاإلؼ الت القانو٘ب ىو ا٤بؤسس بقوانْب ك الغاية منو
ٌ
ٞباية بعض أشخاص أك ٦بموعات أشخاص من كل ٙبقيق أك تتبع قضائي أك عقاب ألفعاؿ إجرامية قاموا ّٔا سابقا ك ذلك بغاية
ك باسم ا٤بصلحة الوطنية أك من أجل النبش ُب ا٤باضي ك خشية فتح جراح قدٲبة من شأهنا عرقلة التحوؿ الدٲبقراطم.
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ٌأما اإلفبلت الفعلي فهو يعود إٔب ضعف أك فساد ا٤بنظومة القضائية ،أك لتواصل بقاء النفوذ األمِب ك ٧بافظة البّبكقراطية على
مواقعها ُب اإلدارة ،أك بسبب غياب اإلرادة لدل النظاـ أك الشعب ٤بواجهة ا٤باضي.
لتوىا من النظاـ القمعي أك الديكتاتورم ُب خضم
ك يطرح موضوع اإلفبلت من العقاب لدل آّتمعات العربية الٍب
ٙبررت ٌ
ٌ
االنتقإب الدٲبقراطي  ،اٚباذ التدابّب ك اإلجراءات إللقاء الضوء على ا٤باضي بغاية السماح للمجتمع ا١بديد للقطع مع ا٤باضي،
لتضميد ا١براح ك للتمهيد لقبوؿ فكرة العفو ك ٤با ال النسياف..ك من ىنا برزت ثبلث مدارس كا٘باىات:
األكٔب  :تدعو إٔب ٘باكز ثقل ا٤باضي بإعبلف عفو عاـ ٗبا ُب ذلك العفو على كل من عبث ٕبقوؽ اإلنساف أك ارتكب فضاعات
ك٘بنيبهم ا﵀اكمات ك العقاب ك ٛبتيعهم ببساطة ٗببدأ اإلفبلت من العقاب.
الثانية  :كىي مناقضة ٛباما لؤلكٔب ك ٤ببدأ اإلفبلت من العقاب  ،كه م تطالب بتتبع ك معاقبة كل من كاف مسئوال عن االعتداءات
التوجو ينتظركف من ا٢بكومة ا١بديدة الدٲبقراطية أف تضع
السافرة على ا٢بقوؽ ك ا٢بريات األساسية ..ك إ ٌف ا٤بدافعْب عن ىذا ٌ
ٌ
مؤسسات تلقي الضوء على ا٤باضي ك اٚباذ إجراءات ُب ا٘باه ا﵀اسبة ك التعويض ،ك٘برٙب األ فعاؿ ك التجاكزات ا٢باصلة  ،كتقدٙب
ا٤بسئولْب للقضاء  ،ك التعويض للضحايا ك ا٤بتضررين.
الثالثة :توفٌق بْب ا٤بدرستْب السابقتْب ،إذ تليب مطالب ك رغبات ا٤بنادين بالعدالة لكن ُب حدكد مرسومة بدعول ا﵀افظة على
االستقرار السياسي ،فهي من ناحية تسعى لضماف ا٤بصا٢بة اؿكطنية ك من ناحية أخرل ٢بماية الدٲبقراطيات الصاعدة من القول
ا٤بعادية للدٲبقراطية يعِب قول الثورة ا٤بضادة..
ك من نتائج نشر ثقافة عدـ اإلفبلت من العقاب تفادم تكرار االنتهاكات بتفكيك األجهزة التابعة للدكلة ا٤بسئولة عن
االنتهاكات  ،كإلغاء التشريعات كالقوانْب اؿ ٌب ٗبوجبها ارتكبت االنتهاكات ك تغيّبىا تشريعات تؤسس لنمط حكم دٲبقراطي
كحوكمة رشيدة  ،كإزاحة كبار ا٤بسئولْب ا٤بتورطْب ُب ارتكاب االنتهاكات  .ك حفظ ال ٌذاكرة باعتبار أف معرفة الشعب لتاريخ
اضطهاده ىو جزء من تراثو الذم ٯبب صيانتو  ،ك الغاية من ذلك حفظ ال ٌذاكرة ا١بماعية من ناحية ك من ناحية أخرل عدـ ترؾ
تربره أك تنفيو.
ٙبرؼ الواقع أك ٌ
أم فرصة لظهور أطركحات ٌ
ُب قضية تعذيب العسكريْب ٓب يكن ٩بكنا أبدا فتح ا٤بلفات القانونية لوال ثورة ُْ جانفي َُُِ ا٤بباركة ك لوال شجاعة
الضحايا الٍب أبدكىا أماـ كسائل اإلعبلـ ك مرا كز البحوث ك الدراسات ليدلوا بشهاداهتم األليمة (ٗ)عن االنتهاكات ا١بسيمة
الٍب تعرضوا ٥با أثناء تواجدىم ٗبقرات االعتقاؿ ك السجوفٍ ،ب ليفتحوا الطريق أماـ العشرات اللذين كسركا حاجز الصمت
كا٣بوؼ ككشفوا عن ٘بارب ٩باثلة.
كعلى الدكلة ُب ىذه ا٤برحلة االنتقالية الدكر األكرب ُب الوقت ا٢بإب إلهناء سياسة اإلفبلت من العقاب  ،ك إذا أردنا تأسيس دكلة
ا٤بؤسسات ك القانوف  ،فيجب تطبيق القانوف على ا١بميع  ،ك الشخصيات ا٤بمثٌلة للدكلة عليها أكلوية ُب تطبيق القانوف  ،فإذا ٓب
يقم ىؤالء بتطبيق القانوف فلن يقدـ اآلخركف على تطبيقو أك االلتزاـ بو  ،ك إ ٌف إهناء سياسة اإلفبلت من العقاب يتطلٌب ُب
ملف العدالة االنتقالية  ،كأف مشركع العدالة االنتقالية ضمانة لعودة األمور إٔب نصأّا .
األساس كجود إرادة سياسية للدكلة من ٌ
كأ ٌف ا٣بطورة األكرب من استمرار ك منهجة اإلفبلت من العقاب ُب أهنا تؤدم إٔب فصل تاـ بْب مؤسسات الدكلة ك بْب مكونات
الشعب  ..ك عندما تفقد الثقة نصل إٔب مرحلة من اليأس تصل إٔب الثأر ك االنتقاـ..ال قدر ا﵁.
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ك ا ٌف القانوف ٕبد ذاتو ليس مقياسا على الَباجع أك التقدـ ُب احَباـ حقوؽ اإلنساف ،إذ ال ٲبكن أف نضع نصوصا ٝبيلة ،
ك٩بارسات قبيحة ،ك أم قانوف يتح ٌدث عن احَباـ حقوؽ اإلنساف ال بد أف يقابلو ٩بارسات موازية على األرض ،ك بالتإب فإف
مشكلتنا ُب ببلدنا العربية ليست ُب غياب القانوف الذم ٲبنع سياسة اإلفبلت من العقاب بل ُب بعض ا٤بمارسات ا٣باطئة الٍب
تنميها..
تغذم ىذه السياسة ك ٌ
ك إفٌ مظاىر ترسخ ثقافة اإلفبلت من العقاب ٤بنتهكي حقوؽ اإلنساف ك ا٤بسئولْب عن إنفاذ القانوف ُب دكؿ الربيع العريبً ،بٌ
إدانتها مرارا ك تكرارا من قبل ا٣برباء من ا٤براقبْب الدكليْب ا٢بقوقيْب ك القانونيْب ا٤بدركْب للمعايّب كا٤بمارسات الدكلية الصحي حة،
كبالدرجة األكٔب فإف مظاىر ىذه الثقافة ألئلنسانية يلمسها الضحايا ك أىاليهم ..كعليو فإف مؤسسات آّتمع ا٤بد٘ب عليها أداء
دكر مهم ك أساسي ُب رفع ا٤بعايّب ا٢بقوقية باستمرار ك التعاكف مع ا١بهات ا٤بعنية باألمم ا٤بتحدة ك ا٤بنظمات ا٢بقوقية الدكلية
ا٤بعنية لتحسْب الواقع ا٢بقوقي ُب بلداننا  ،ككذلك كضع مثل ىذه ا٤بوضوعات ا٤بهمة على أجندات العمل السياسي كأ١بمعياٌب
كإف كاف على مدل زمِب متوسط أك طويل..
كتوفٌر ا٤براحل االنتقالية ُب بلداف الربيع العريب فرصة كربل لنبذ ا٤بمارسات القدٲبة ألنٌو ال ٲبكن إعادة بناء الدكلة
ا٤بدمرة بسبب سياسات األنظمة اال ستبدادية الفاسدة إال عرب ٙبقيق العدالة  ،كالٍب بدكرىا ال ٲبكن إقامتها من خبلؿ
 .ك ٌإف كل
إصبلح النظاـ القضائي فقط دكف نبذ كلي لثقافة اإلفبلت من العقاب كإحبل٥با بثقافة حكم القانوف
ثقة من حكومتهم ،ك قد
التفاؼ على ا٤بطالب ا٤بشركعة لضحايا استبداد الدكلة يصيبهم ٖبيبة أمل ك يسحب اؿ
يدفعهم إٔب االعتقاد بأف الوسائل ا٢بضارية ك السلمية عاجزة على إقامة العدؿ ك اإلنصاؼ  ،ك أف الوسيلة الوحيدة
ا٤بتبقية ىي العنف ك قد تتحوؿ الرغبة ُب االنتقاـ كالعدالة خارج إطار القانوف .
فإهنا تعِب أيضا تكريس مبدأ أساسي كىو عدـ
إذا كانت إقامة حكم القانوف تعِب القصاص من ٦برمي ا
ألمس ٌ
السماح ،كواجب أخبلقي كقانو٘ب ،تكرار تلك ا١برائم كاالنتهاكات ُب عهود التغيّب ك االنتقاؿ الدٲبقراطي ،سواء
ٌ
ا٢بق بأف يفعلوا ما
من خبلؿ عمليات الثأر كاالنتقاـ ،أك عن طريق منح ا٢ب ٌكاـ ا١بدد ألنفسهم مرتبة القداسة ك ٌ
ّٓرد أهنم أصبحوا سادة ُب النٌظاـ السياسي ا١بديد.
يشاءكف ٌ
الرئيس ا٤بخلوع " ا١بنراؿ " زين العابدين بن علي
ُ الوزير ا٢ببيب بولعراس  ،اإلعبلمي ك ا٤بثقف ك الكاتب ا٤بعركؼ  ،صاحب مسرحية مراد الثالث  ،ك مؤلف كتاب القائد
العسكرم "حنبعل" ك الذم كافأه الرئيس ا٤بخلوع بتعيينو رئيسا ّٓلس النواب لتفانيو ُب تنفيذ ا٤بؤامرة القذرة..علما ك أنو
بقي على رأس كزارة الدفاع من َِ فيفرم ُُٗٗ أب َُ أكتوبر ُُٗٗ .
ِ آّلس األعلى للجيوش  :ا١بنراؿ ٧بمد ا٥بادم بن حسْب رئيس أركاف جيش الرب ،ك ا١بنراؿ رضا عطار رئيس أكاف
جيش الطّباف  ،ك األ مّباؿ الشاذٕب الشريف رئيس أركاف جيش البحر  ،ك ا١بنراؿ ٧بمد حفيظ فرزة مدير عاـ األمن
العسكرم ك ا١بنراؿ ٧بمد قزقز مدير القضاء العسكرم.
ّ الوزير عبد ا﵁ القبلؿ ( أمْب ماؿ حزب التجمع ا٤بنحلٌ بعد الثورة )  ،الذم اهتم آّموعة ك أداهنا قبل أف تتم
٧باكمتها..جريدة الصباح بتاريخ ِِ مام ُُٗٗ .علما ك أنو تؤب كزارة الدفاع من ُُ أفريل ُٖٖٗ أب َِ فيفرم
ُُٗٗ ٍب انتقل مباشرة بعدىا على رأس كزارة الداخلية لتنفيد ا٤بؤامرة ا٤بزعومة بغرض ٙبجيم ا١بيش ك ٘بفيف ا٤بنابع..
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

58

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

ْ
ٓ

ٔ
ٕ

الشهداء  :الوكيل عبد العزيز ا﵀واشي ك الرقيب ٧بمد الناصر اؿ شار٘ب ك الرقيب الشريف العريضي ،قضوا كلهم ٙبت
التعذيب.
كتاب  :عذاب تونسي ،ا٢بديقة ا٣بلفية للجنراؿ بن علي ،تأليف الدكتور أٞبد ا٤بناعي  ،تقدٙب جيل بّبك  .منشورات
لديكوفارت  ،باريس ُٓٗٗ Supplice Tunisien, le jardin secret du Général Ben Ali, .
Ahmed manai , la découverte Paris 1995
رئاسة ا٤برحوـ ا٥بامشي العيارم ك ٗبساعدة ا٤بناضل األستاذ عبد الرؤكؼ العيادم (رئيس حزب كفاء حاليا ) الذم يع ٌد من
أشد ا٤بطالبْب بقانوف ٙبصْب الثورة  ،ك أف ال انتقاؿ دٲبقراطي بدكف عدالة انتقالية يعِب مصارحة ٧ ،باسبة ك مصا٢بة.
الوزير ا٢ببيب بولعراس ٍب الوزير عبد العزيز بن ضياء من َُ أكتوبر ُُٗٗ أب ُّ جواف ُٔٗٗ ك مدير أمن الدكلة
عز الدين جنيح ك مدير ا٤بصاّب ا٤بختصة ٧بمد علي القنزكعي.

ٗ شهادة للتاريخ ك للتصحيح ٧ ،بسن الكعيب  ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي ك ا٤بعلومات ّ ،أكت َُِِ
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حقوق اإلنسان فى مصر فى ظل التغيرات الراىنة "الواقع والمأمول"
أ.د /كوثر إبراىيم رزق /أستاذ الصحة النفسية والعالج النفسى -كلية التربية بدمياط -جامعة دمياط
جمهورية مصر العربية

مقدمة:
إف ا٢برية كا٤بساكاة الطبيعية منظمة بواسطة العقل الفطرم كمتضمنة ُب قانوف الطب يعة .كالبشر كل البشر كلدكا أحراران
كمتساكين ك٥بم ا٢بق ُب رفض ا٢بكومات ا٤بطلقة ك٘بريدىا من الشرعية " ...جوف لوؾ"
 -من الحقائق البديهية  :أف ٝبيع الناس خلقوا متساكين كقد كىبهم ا﵁ حقوقان إنسانية ال تنتزع منهم كمن ىذه ا٢بقوؽ،

حقهمفي ا٢بياة كا٢برية كالكرامة كالسعي لبلوغ السعادة ككلما سارت أية حكومة من ا٢بكومات ىادمة ٥بذه الغايات ،فمن
حق الشعب ،أم شعب أف يلزمها بتحقيق ىذه الغايات أك يغّبىا ،كأف ينشئ حكومة جديدة ترسي أسس تلك ا٤ببادئ
لضماف أمنو كسعادتو كٲبثل اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف أكؿ كثيقة دكلية خصصت بالكامل عن حقوؽ اإلنساف ٝبلة
كتفصيبلن كىو ٜبرة مسّبة طويلة من العمل الدكٕب ا١باد ٫بو بلورة حقوؽ اإلنساف كصياغتها كإعبلهنا ٤بعرفة ٝبيع الدكؿ
كا٢بكومات كا٤بنظمات ّٔا كضماف احَبامهم ٥با  (Karin,M& Anne,M,2004) .يتألف اإلعبلف من َّ مادة،

-

-

وأبرز ما جاء في أىم مواده:
يولد الناس متساكين ُب الكرامة كا٢بقوؽ.
لكل إنساف حق التمتع بكافة ا٢بقوؽ كا٢بريات الواردة ُب اإلعبلف دكف أم ٛبييز ،كالتمييز بسبب العنصر أك اللوف أك ا١بنس
أك اللغةأك الدين أك الرأيالسياسي أك أم رأل آخر أك األصل الوطِب أك اإلجتماعى أك الثركة أك ا٤بيبلد كدكف أية تفرقة بْب
الرجاؿ كالنساء(Kemble, p, 2004) .
ال يعرض أم إنساف للتعذيب كال العقوبات أك ا٤بعامبلت القاسية أك الوحشية أك ا٢باجة للكرامة.
ال ٯبوز القبض على أم إنساف أك حجزه أك نفيو تعسفيان(Adar, K,1999) .
لكل فرد ا٢بق ُب أف يلجأ إٔب ببلد آخرم أك ٰباكؿ االلتجاء إليها ىربان من االضطهاد(Barnson, 2005) .

 لكل فرد ا٢بق ُب حرية التفكّب كالتعبّب كالدين. كما أقر اإلعبلف حقوقان مدنية كسياسية لئلنساف معَبؼ ّٔا. كما أقر حق كل إنساف ُب التمتع بنظاـ إجتماعى تتحقق ٗبقتضاه ٝبيع ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية كاملة ،كما ينص علىأنو ال يوجد ما ٱبوؿ دكلة أك ٝباعة أك فرد َب القياـ بنشاط أك تأدية عمل يهدؼ إٔب ىدـ ا٢بقوؽ كا٢بريات الواردة َب
الوثيقة ( .عبد ا﵁ العبليلى٧( – )ُٗٗٔ ،بٓب ٧بمد سعد( -)ََِٔ ،على يوسف الشكرل( -)ََِٔ ،أبو ا٢بسن
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

61

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

إبراىيم .)ََِٔ ،ىذا كقد شغلت حقوؽ اإلنساف جانبان كبّبان من الرساالت السماكية كخاصة اإلسبلـ ،فاإلسبلـ ينظر إٔب
اإلنساف كإٔب حقوقو َب ىذه ا٢بياة نظرة شاملة ٛبتد َب ٨بتلف األحواؿ كالظركؼ كمع كل العصور كاألزماف كَب كل األقطار
كاألجناس ،نظرة عادلة كدقيقة كمتوازنة على أسس ربانية ،فحقوؽ اإلنساف ىذه تأخذ امتدادىا كمشولو ا من قاعدة اإلٲباف
كالتوحيد( .يسرل السيد ٧بمد)ََِٔ ،
 كاإلسبلـ يقر بأف من العدؿ تأتى ا٢بقوؽ كتضمن سائر ا٤بقررات كا٢بريات ا٤بشرعة لبُب اإلنساف كإذا ما اغتصبت حقوؽاإلنساف الطبيعية كصودرت حرياتو فإف ذلك يعُب تفشي الظلم كالطغياف كما يَبتب على ذلك من اضطهاد كـ عاناة ألبناء
الشعوب كاألمم سواء من ا٤بسلمْب أك غّبىم ككل ذلك يعُب اإلخبلؿ بالسلوؾ كالنظاـ اإلنسا٘ب كتغييب العدؿ  ( .على
ليلة)ََِٕ،
 فجميع ا٢بقوؽ تستقى من حرية اإلنساف كتصبح مضمونة بتنفيذ الواجبات كآّتمع السليم كالسعيد تكوف فيو ا٢برياتكا٢بقوؽ مكفولة( .خدٯبة النرباكل)ََِٔ ،
حق الكرامة -حق التعليم -حق التفكّب
 كاإلسبلـ منذ بزكغ فجره دعا إٔب صيانة حقوؽ اإلنساف كمنها حق ا٢بياة-كالتعبّب -حق التمتع باألمن -حق االعتقاد -حق ا٤بساكاة -حق التمتع بالعدؿ كغّبىا من ا٢بقوؽ ا٣باصة بالضعفاء
(كالفقّب كاليتيم كاألسّب ) كحقوؽ اإلخاء ...اْب كما ىو كارد َب اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية الشريفة ٧ ( .بمد جبلؿ
إدريس)ََِٔ ،
كَب ظل االنتهاكات ا٤بريرة ٢بقوؽ اإلنساف كبعد فَبات صمت طويلة َب مصر كالبلداف العربية ،اىتز العآب بأسرة لقوة
الزلزلة العربية ضد أنانية السلطة كانتهازية ا٢بكومات كتردل األكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كنشداف تغيّب أنظمة
سقطت َب معركة التنمية كالدٲبقراطية كتوريث ا٢بكم لؤلبناء كتزكير االنتخابات كفرض قوانْب استثنائية كحاالت للطوارئ كإطبلؽ
يد األجهزة األمنية الستباحة ا٢بقوؽ كا٢بريات كالكرامات كزرع غريزة ا٣بوؼ َب نفوس البشر كى ال يتمكنوا من تغيّب كاقعهم
كإشاعة ا٣بصخصة كالفساد كالرشوة كالوساطة كاالنتقائية َب تؤب الوظائف العامة كانتشار البطالة كاالضطرابات كاألمراض النفسية
كاالجتماعية ،ككانت انتفاضة الثورات العربية الٌب أخذت تنتقل من بلد ألخر ،كبدأت مبلمح جديدة تتش كل َب ظل ىذه
الثورات كتعطى حقوؽ اإلنساف معانيها األصلية كجزء طبيعي من القيمة ا٤بعنوية كالداللية لئلنساف ككعامل ناجح َب مواجهة ما
تعانيو ٦بتمعاتنا العربية من أزمات كأمراض ٨بتلفة....
كإف كنا نعَبؼ بوجود خصوصيات ثقافية ٯبب مراعاهتا َب متابعة تلك الثورات كلكن ذلك ال يعُب إنكار حقيقة أف
الناس َب عموـ األرض ىم بشر متساككف كلديهم حاجات مشَبكة يتعْب تلبيتها فحق اإلنساف َب ا٢بياة كضماف حريتو كا٢بفاظ
عليها أمور ثابتة َب كل كقت كَب كل مكاف كجوىرىا يتخطى التنوع كالتعددية الثقافية ،بل إف ا٣بصوصية ا٢بضارية كالدينية
ّٓتمعاتناالٍب يدعو البعض للتمسك ّٔا ىي بداىة خّب من يرسخ العدالة كا٤بساكاة( .عبد العظيم كزير ،ُٖٗٗ ،ص ُُ)ِٓ-
رسالة الثورات العربية كاضحة َب رفض مقولة أف ال معُب للحرية مع الفقر كال ٢بقوؽ يعجز السواد األعظم عن التمتع
ّٔا بسبب األمية كا٢برماف ،كَب إرجاء ٛبكْب آب كاطنْب من بعض حقوقهم ا٤بشركعة َب إطار من التنمية ،كالدليل على ذلك تقدـ
شعارات الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف الٍب رفعت َب كل مساحات التظاىر كاالعتصاـ كقد أستشعر الناس رٗبا ٕبسهم العفوم أف
نيل ىذه ا٢بقوؽ ىو ا٣بطوة الصحيحة َب ا٢بياة السياسية الشرعية ك٪باح للنهضة االجتماعية كالتنمية االقتصادية.
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جوىر حقوؽ اإلنساف َب ىذه الثورات ىو االعَبافباإلنساف بصفتو ركحان بشرية جديرة با٢بياة كاالحَباـ التاـ بغض النظر
عن اللوف كا١بنس كالعرؽ كا٤بعتقد كتصل إٔب حداالعَباؼ بو بصفتو ذاتان كندا لآلخرين َب ا٢برية كالكرامة كالعمل كاالجت ىاد.
(أكرـ النيب ،َُُِ ،ص ُِ)
كبالرغم ٩با حدث من انبهار ّٔذه الثورات إال أنو أقَبف ىذا االنبهار بسخط جراء ما حدث من انتهاؾ لآلدمية كخرؽ
٤بعايّب العدالة اإلنسانية ككانت أىم ا٤ببلمح كالتطورات الٌب ٢بقت بوضعية حقوؽ اإلنساف َب الربيعالعريب أمور االنتكاس تارة
كالنجاح تارة أخرل أك ما بْب ٧بدكدية اإلصبلحات أك استمرارية الكفاح الثوريالداميواستمرارية الكفاح ألطراؼ الثورة ا٤بضادة ككاف
ا٤بسار َب مصر لؤلسف متعثران ،فثمة معضلة كربل بْب كضعيو حقوؽ اإلنساف كإمكانية ٙبقيق مساعي الدٲبقراطية كحالة اإلخفاؽ
بارزة األكجو َب اإل حاطة ٗبرتكزات كسياسات النظاـ االستبدادم كعدـ إجراء تغّبات حقيقية كعميقة طاؿ زمن انتظارىا كعدـ
٧باسبة حقيقية تطاؿ الذين أكغلوا بدماء الشعب كعدـ تطهّب بعض ا٤بؤسسات مثل (الشرطة -الصحافة -القضاء)كالتضييق على
ا٢بريات كأعماؿ العنف ا٤بتبادلة( .دعاء ا١بهيُب)َُِِ ،
٩با تسبب َب الفجوة كا٣بلل العميقْب بْب إدارة التغيّب كإرادة التغيّب كأصبح ا٤بشهد ضبابيان كأ٫برؼ َب ا٤بسار ٗبا ليس َب
مصلحة الشعوب(.فيوليت داعر ،َُُِ،صُِ)ُٓ-
أىمية الدراسة:
هتدؼ الدراسة إٔب تشخيص الوضع الراىن ٢بقوؽ اإلنساف كما شابو من تغّبات َب مصر بعد الثكرة ،توطئو لبلنطبلؽ
لواقع مأموؿ تتحقق فيو متطلبات الثورة كذلك َب إطار من شرعية حقوؽ اإلنساف.
منهج الدراسة:
تتبع الدراسة ا٢بالية ا٤بنهج الوصفي َب دراسة كرصد ىذه الظاىرة.
مفاىيم الدراسة:
حقوق اإلنسان :Human Rights
أضحى مفهوـ حقوؽ اإلنساف من ا٤بفاىيم شائعة االستخداـ َب األدبيات السياسية ا٢بديثة كَب ا٣بطاب السياسي
ا٤بعاصر بشكل عاـ ،ىذا كقد أكتسب مفهوـ حقوؽ اإلنساف قبوالن على ا٤بستول األكادٲبي كا٤بستول السياسيالدكٕب على حد
سواء كحاكلت العديد من األدبيات العربية إضفاء الصبغة اإلسبلمية على ا٤بفهوـ( .إ٠باعيل عبد الفتاح كزكريا القاضي)ََِٔ ،
ٛبتد جذكر تنمية حقوؽ اإلنساف َب الصراع من أجل ا٢برية كا٤بساكاة َب كل مكاف من العآب ،كيوجد األساس الذم
تقوـ عليو حقوؽ اإلنساف ،مثل احَباـ حياة اإلنساف ككرامتو َب أغلبية الديانات كالفلسفات ،كترد حقوؽ اإلنساف َب
اإلعبلنالعا٤بي ٢بقكؽ اإلنساف كٙبدد بعض الصكوؾ الدكلية كالعهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كالعهد الدكٕب
ا٣باص با٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،ما ينبغي على ا٢بكومات أف تفعلو كما ال تفعلو الحَباـ حقوؽ مواطنيها.
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كٲبكن تعريف حقوؽ اإلنساف بأهنا ا٤بعايّب األسا سية الٍب ال ٲبكن للناس من دكهنا أف يعيشوا بكرامة كبشر  .كحقوؽ
اإلنساف ىى أساس ا٢برية كالعدالة كالسبلـ كمن شأف احَبامها إمكانية إتاحة تنمية الفرد كآّتمع تنمية كاملة.
البش.
مصدر ىذه ا٢بقوؽ ىو اإلنساف نفسو كىى ليست منو من أحد كىى تعرب عن االحَباـ ا٤بتبادؿ بْب ر
كٰبميها.

كحقوؽ اإلنساف عبارة عن ٦بموعة من االمتيازات تتصل طبيعيان بكل كائن بشرل يتمتع ّٔا اإلنساف كيضمنها القانوف

كالبعض عرفها على أهنا ضمانات عا٤بية ٙبمى األفراد كا١بماعات منعان لئلجراءات ا٢بكومية التىتمس ا٢بريات األساسية
النراكل)ََِٔ ،
كالكرامة اإلنسانية( .خدٯبة ب
كترل الباحثة أف حقوؽ اإلنساف حقوؽ أساسية أصلية نابعة من قيم اجتماعية ،أبرز ىذه القيم ىى كرامة اإلنساف كمن
ىذه ا٢بقوؽ :ا٢بق َب العيش ،األمن ،ا٢برية ،ا٤بساكاة العدؿ ،ا٢بق َب التملك ،ا٢بق َب االحَباـ ،ا٤بعاملة الكرٲبة ،ا٢بق َب التعليم،
حق التمتع باألمن ،حق االعتقاد ،حق التفكّب كالتعبّب ،ا٢بق َب الرعاية الصحية.
خصائص حقوق اإلنسان:
تتمثل فى اآلتي:
 حقوؽ اإلنساف ال تشَبل كال تكتسب كال تورث ،فهي ببساطة ملك الناس ألهنم بشر  ..فحقوؽ اإلنساف "متأصلة" َب كل
فرد.

 حقوؽ اإلنساف كاحدة ١بميع البشر بغض النظر عن العنصر أك ا١بنس أك الدين أك الرأيالسياسي أك أم رأل آخر ،أك األصل
الوطِب أك االجتماعي .كقد كلدنا ٝبيعان أحراران كمتساكين َب الكرامة كا٢بقوؽ ..فحقوؽ اإلنساف "عا٤بية".
 حقوؽ اإلنساف ال ٲبكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أف ٰبرـ شخصان آخر من حقوؽ اإلنساف حٌب لو ٓب تع ترؼ ّٔا قوانْب
بلده ،أك عندما تنتهكها تلك القوانْب ..فحقوؽ اإلنساف ثابتة "كغّب قابلة للتصرؼ".
 كي يعيش ٝبيع الناس بكرامة ،فإنو ٰبق ٥بم أف يتمتعوا با٢برية كاألمن ،كٗبستويات معيشة الئقة  ..فحقوؽ اإلنساف "غّب
قابلة للتجزؤ".
فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث فئات:
ُ -ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية (كتسمى أيضان "ا١بيل األكؿ من ا٢بقوؽ") ،كىى مرتبطة با٢بريات ،كتشمل ا٢بقوؽ التالية :ا٢بق َب
ا٢بياة كا٢برية كاألمن؛ كعدـ التعرض للتعذيب كالتحرر من العبودية؛ ا٤بشاركة السياسية كحرية الرأل كالتعبّب كالتفكّب كالضمّب
كالدين؛ كحرية االشَباؾ َب ا١بمعيات كالتجمعات.
ِ -ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية (كتسمى أيضان "ا١بيل الثاٗب من ا٢بقوؽ ") ،كىى مرتبطة باألمن كتشمل  :العمل كالتعليم
كا٤بستول البلئق للمعيشة؛ كا٤بأكل كا٤بأكل كالرعاية الصحية.
ّ -ا٢بقوؽ البيئية كالثقافية كالتنموية (كتسمى أيضان "ا١بيل الثالث من ا٢بقوؽ") ،كتشمل حق العيش َب بيئة نظيفة كمصونة من
التدمّب؛ كا٢بق َب التنمية الثقافية كالسياسية كاالقتصادية.
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كعندما نقوؿ إف لكل شخص حقوقان إنسانية ،فإننا نقوؿ ،كذلك ،إف على كل شخص مسئوليات ٫بو احَباـ ا٢بقوؽ
اإلنسانية لآلخرين.
التغيرات الراىنة:
أم ا لتغّبات الٍب حدثت َب مصر بعد ثورة ِٓيناير َُُِ كالٍب تشمل تغّب َب أكضاع سياسية كاجتماعيةكاقتصادية
كقانونية كأمنية كإعبلمية ..اْب.
ىذا وسوف تعرض الباحثة الواقع الحالي والمأمول فى مصر فى ظل التغيرات الراىنة التي أعقبت ثورة 25يناير

 2011وذلك على النحو التالي:
أوالً :الواقع الحالي:
يتضمن الواقع الحالي ما يلي:

ُ  -زيادة الوعيالثقافيالسياسيوالقانو٘ب لدل قطاع كبّب من ا٤بواطنْب.
ِ  -كسر حاجز ا٣بوؼ ككثرة ا٤بظاىرات كا٤بليونياف كاالحتجاجات ا٤بؤيدة كالرافضة لؤلكضاع ا٢بالية.
ّ  -شعور باسَبداد الكرامة كأف ا١بميع يقع ٙبت طائلة القانوف كالكل ٙبت ا٤بساءلة كا﵀اسبة.
ْ  -انتهاكات َب حقوؽ كحريات التعبّب كاإلعبلـ كتداكؿ ا٤بعلومات كغياب ا٢بيدة كا٤بوضوعية كخرؽ معايّب العدالة.
ٓ  -ظهور سلسلة من ا١برائم ا١بسيمة ٕبق نشطاء الثورة كٝباىّبىا ،مشلت جرائم قتل عمد كقتل عشوائي كقتل خطأ كإصابة
مواطنْب بإصابات عديدة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أك جزئية ككذا اختطافواعتقاؿ كتعذيب مواطنْب من جانب الشرطة
كميلشيات تضم بلطجية.
ٔ  -فرار ٦برمْب جنائيْب كثّبين من السجوف ٗبا يشكل هتديدا أمنيان خطّبان َب ظل غياب أمُب.
جارية كالبنوؾ كا٤بتاحف ك٧بطات البنزين ...اْب.
ٕ  -تزايد حاالت السرقة كالنهب كالسلب للكثّب من ا٤بنازؿ كا﵀اؿ الت
ٖ  -تفشي العنف كالعنف ا٤بضاد بْب رجاؿ الشرطة كا٤بواطنْب ،كتنوع أ٭باط القتل ،تنوع األسلحة كاألدكات مثل العصي ،قنابل
مسيلة للدموع ،ا٣برطوش ،الرصاص ا٤بطاطيوا٢بي ،استخداـ أسلحة بيضاء مثل السنج كا٤بطاكم ،زجاجات ا٤بولوتو ؼ،
سيارات تدىس ا٤بواطنْب ..اْب.
ٗ  -زيادة أعماؿ البلطجة كتركيع ا٤بوطنْب.
َُ -أتاح الفراغ األمِب للبلطجية كا٣بارجْب عن القانوف فرص العبث كالنهب كتركيع ا٤بواطنْب كاالعتداء على حياهتم كأعراضهم
ك٩بتلكاهتم بل كالتجاكز إٔب ٩بتلكات الدكلة ذاهتا ٩با أنعكس سلبان على عجلة ا إلنتاج كبصورة مبالغة كعلى أحواؿ كافة
فئات آّتمع كاهنيار الوضع االقتصادم.
ُُ ٚ-بريب كحرؽ ا٤بنشآت كا٥بجوـ على ا٤بقرات األمنية.
ُِ  -إصابة بعض ا٤بواطنْب بالرصاص ا٢بي إصابات ٨بتلفة َب الرأس كالصدر با٤بخالفة ألحكاـ القانوف كإصابة معظم الضحايا
بطلقات نارية َب العْب ،اؿعنق ،الصدر ،ا١ببهة البطن ،الظهر ،الفخذ باإلضافة إٔب إصابات أخرل متعددة ،البعض منهم
توَب كالبعض مازاؿ ٙبت العبلج َب مشهد ٓب يراع األطفاؿ أك النساء أك الشيوخ.
ُّ -قذؼ ا٤بتظاىركف بالزجاجات ا٢بارقة كحرؽ كإبراـ النار َب ا٤بمتلكات العامة كا٣باصة.
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االختطافواالعتقاؿ كالتعذيب للبعض كما زاؿ البعض ٦بهؤب ا٤بصّب.قمع ا٢براؾ السياسيوالسلمي.ا٤ببلحقة ا٤بستمرة للمدافعْب عن حقوؽ اإلنساف.أكضاع سياسية كاجتماعيةكاقتصادية مَبدية.سياسات إعبلمية مغلوطة ّٔا تعتيم كتضليل ،تضيق على اإلعبلـ ا٢بر ،غلق بعض القنوات الفضائية كترؾ ا٢برية ؾ املةلقنوات بعينها.
االعتداء على بعض الصحفيْب كنشطاء حقوؽ اإلنساف.التحريض ضد ا٤بتظاىرين كإلصاؽ هتم ّٔم كبث كقائع مزكرة كمفربكة لتأليب الرأل العاـ عليهم.تزكير إرادة الناخبْب بوسائل عديدة كٙبت شعارات مزيفة.عض حقوقها كرؤيتها َب درجة أدٗب من الرجل.
عدـ ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة كحرماف ا٤برأة من باألطفاؿ أصبحوا أكثر عنادان كعصيانان كإصراران على ٙبقيق مطالبهم.زيادة حدة البطالة كانتشارىا بْب ٨بتلف القطاعات بل بْب بعضان ٩با كانوا يعملوف من قبل.عدـ احَباـ القانوف كغيابو َب كثّب من األمور.الغبلء َب األسعار بشكؿ ملحوظ دكف كجود رقابة لضبط السوؽ.غياب الدٲبقراطية كالعمل على أخونة الدكلة.تسييس الدين كتديْب السياسة كا٣بلط بْب الدين كالسياسة.صدكر دستور ال ٰبظى بوفاؽ ٝباعي كبو الكثّب من السلبيات كالعوار.إعبلف حاالت الطوارئ َب بعض ا﵀افظات كعدـ جدكل ىذا اإلعبلف كعدـ تنفيذه.ظواىر ٙبرش كاغتصأبماعي.زيادة االضطرابات النفسية كاألمراض النفسية ،نظران لكثرة الضغوط النفسية كتردل األكضاع االجتماعية كالسياسيةكاالقتصادية كعدـ معرفة مٌب ستنتهي كل ىذه السلبيات.
ىدـ لسلطة القانوف ،االعتداء عليو كغيابو كعدـ تفعيلو َب حاالت كثّبة.انتشاراالكتئابالنفسي بْب ا٤بصريْب لعدـ كضوح الرؤية -كاإلصابة باالعتبلؿ ا٤بزاجي٩ ،با ٯبعل األفراد يتوقعوف األسوأ( .أٞبدعكاشة)َُِِ ،
معاناة بعض ا٤بواطنْب من كرب ما بعد الصدمة كالصدمة ىذه قد تأخذ الشكل اإلٯبايب أك السليب كما بْب صدمة النجاحكالفشل يعيش األفراد حالة استثنائية من االىتزاز النفسي.
توتر كقلق كاضطرابات سلوكية كزيادة حاالت العنف كاإلدماف كاال٘بار َب ا٤بخدرات.انتشار ا٣بوؼ على الذات كعلى اآلخر كعلى الوطن كا٣بوؼ من آّهوؿ كا٣بوؼ من ا٤بستقبل كانقساـ ا٤بواطنْب إٔبشرائح عديدة َب ىذا اال٘باه:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

66

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

فا٤بشا ركوف َب الثورة ٛبثل خوفهم على مصّب الثورة ك٪باحها كالصامتوف كىم ا٤بعنيوف بلقمة العيش كالذين ٱبافوف ٩با
ٰبدث من تقلبات كتغّبات على ا٤بستول السياسيواألمنيواالقتصاديواالجتماعي ،كا٤بناىضوف كالذين ٱبافوف من ٪باح الثورة كضياع
مكاسبهم ك٧باسبتهم كيزيد من حالة ا٣بوؼ ىذه ،التضخم االعبلمى لؤلشباح كالفزاعات كالسلفيْب كاإلخواف كا١بهاديْب ..اْب.
ثانياً :المأمول:
ُ  -توافق بْب األحزاب كالتيارات السياسية كالفكرية َب آّتمع ٤بناقشة آرائهم كاستكشاؼ مواقفهم كالوصوؿ معهم إٔب أرضية
مشَبكة.
ِ  -توافق بْب أجهزة الدكلة ذاهتا :الداخلية -ا٣بارجية -الدفاع -الشئوف االجتماعية -مؤسسة الرئاسة ..اْب.
ّ  -توحيد الصفوؼ كاالتفاؽ على قواسم مشَبكة كبرامج عمل ٯبتمع حو٥با الثوار كالنخب كٞبلة ا٤بؤىبلت من أىل
االختصاص إلعادة بناء آّتمع كالنهوض بو كتشجيع ا٢بوار مع اآلخركاحَبامو كحفظ حقو َب االختبلؼ ألف غاية ا٢بوار
ىو التوافق ،توافق اآلراء كتوافق ا٤بصاّب.
ْ  -دفع آّتمع ٘باه الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف كإعبلء شأف حقوؽ اإلنساف.
ٓ  -بناء منظومة دفاعية فوالذية ٢بقوؽ اإلنساف تستلهم أفكارىا من مبادئ الثورة كحداثة تطوراهتا كٚبَبؽ ّٔا حواجز
االستبدادالسياسي كتعلى من توافقيو ا٤بعايّب للوصوؿ إٔب نشر ا٣بّب كالسبلـ كاالستقراراالجتماعي.
ٔ  -ترسيخ ثقافة حقوؽ اإلنساف كإرساء اآلليات كا٤بعايّب الكفيلة باحَباـ اإلنساف بوصفو مواطنان كفردان حران متميزان عمن عداه
كليس كجزء من ٝباعة ينظر إليها كأكثرية أك أقلية دينية أك عرقية)Patric,J, 2006( .
ٕ  -ؼصل كإرساء فصل السلطات كا٢بكم الرشيد كالعدالة كسيادة القانوف كاستقبلؿ القضاء كا٢باكمات العادلة كاالنتخابات
ا٢برة النزيهة.
ٖ  -الوعي با٢بقوؽ ا٤بشركعة على ا٤بستول الفردم :ألنو ٰبمى حقوؽ الفرد كالدفاع عنها كعلى ا٤بستول ا١بمعي  :ألنو يكسب
آّتمع حصانو ضد االنتهاكات كاالعتداءاتوالعدكاف على حقوؽ ا٤بواطنْب)Owen, D,2006( .
ٗ  -االىتماـ بتدريس حقوؽ اإلنساف َب كل ا٤براحل التعليمية)Lohrenscheit, L,2002( .
َُ ٛ-بكْب دكلة القانوف بدءان بإجراء ٧باكمات فعلية كعلنية ٤بن أك غلوا َب دـ الشعب كسرقوا ا٤باؿ العاـ.
ُُ -إنشاء بنية تشريعية جادة كؽكية تقوـ على تعزيز ا٢بريات كتنفيذ معايّب العدالة على أكسع نطاؽ.
ُِ -فصل الدين عن الدكلة لتأسيس دكلة دٲبقراطية يكوف الشعب مصدر سلطتها.
ُّ ٙ-بييد السلطات الدينية الٍب تفرض قراءة متخلفة للدين السمح عن مراكز القرار كالتأثّب.
ُْ -اإلسراع بتحريك عجلة اإلنتاج كاالقتصاد كإطبلؽ مشاريع اإلعمار كالتنمية كتشجيع االبتكار كاإلبداع.
ُٓ -إسقاط الطغاة كالدفع با٤بد الثورم إلحداث نقلو نوعية كتغيّبات جذرية َب البِب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كإجراء
إصبلحات دستورية كقانونية.
ُٔ -إهناء سيطرة ا٢بكومة على الصحف القومية كإلغاء العقوبات السالبة ؿ٢برية َب جرائم النشر َب قانوف العقوبات .
ُٕ -إلغاء آّلس األعلى للصحافة كتعزيز دكر نقابة الصحفيْب َب شأف األداءا٤بهِب للصحفيْب ك٧باسبتهم.
ُٖ -إنشاء ٦بلس كطِب مستقل لئلشراؼ على اإلرساؿ ا٤برئي كا٤بسموع على أف يتمتع باالستقبلؿ كأف يضم شخصيات تعرب
عن ٨بتلف التيارات اؿفكرية كالثقافية .
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إصبلح ا٣بلل ا٤بوجود بالداخلية كالقضاء على الفراغ األمِب كعودهتا ٤بمارسة عملها بشكل سليم.انتخابات حرة كنزيهة كبعيدة عن األطماع الشخصية كٙبقيق ا٤بكاسب ا٣باصة.مييز بْب الرجاؿ كالنساء .
تغيّب صورة ا٤برأة َب الوعيا١بمعي كإعطاء شرعية ٢بقوقها للنهوض با٤بتجمع ك٧باربة الت٧باربة الغبلء كالزيادة ا٤بضطردة َب األسعار كضبط األسعار كالرقابة على األسواؽ بشكل مستمر.٧باربة البطالة كالقضاء عليها بكل السبل كالوسائل.العمل على اسَبداداألدمغة كالطاقات ا٤بهاجرة كدعم القول الشبابية الٌب ىى قلب األمة كأملها.استكماؿ عبلج ا٤بصابْب َب إحداث الثورة كما بعدىا كٙبمل الدكلة كافة نفقات العبلج كاإلسراع ٕبصوؿ أسر الشهداءعلى حقوقهم.
التأىيل النفسي للمصابْب كالذين فقدكا أجزاء من أجسامهم كالذين فقدكا أبصارىم.اسي من السلبيات كا٤بغالطات كتدعيم االنتماء الوطِب.
تطوير متواصل للتعليم كاالىتماـ ا١باد ٔبودتو كتنقية ا٤بناىج الدر ةتطوير الصحة كالتأمْب الصحيا٢بقيقي كالفاعل لكل ا٤بواطنْب على حد سواء.-إتاحة العبلج النفسي للذين يعانوف من اضطرابات كأمراض نفسية صاحبت أحداث الثورة كما بعدىا.

التوصيات:
ُ
ِ
ّ

ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ

اإلسراع بتوحيد الصفوؼ على أسس تتجاكز اّب كاجز األيديولوجية كتعلى نكراف الذات كالصاّب العاـ كتفسح آّاؿ لكلفئات آّتمع با٣بوض َب معركة البناء كالتحوؿ لؤلفضل.
ال بد أف ٘برل عملية تثقيف كاسعة لتوعية ا٤بواطنْب ٕبقوقهم ككيفية ا٢بصوؿ عليها كبواجباهتم ككيفية أداؤىا.اإلسراع بوضع خطة قومية لتعليم حقوؽ اإلنساف كتطويرىا ٗبا يناسب الظركؼ الراىنة يشارؾ فيها كل األطراؼ ذات الصلةمثل كزارة التعليم كالثقافة كالعدؿ كا١بامعات كا٤بنظمات ا٢بقوقية كالقول السياسية كرجاؿ القانوف ،كتؤصل قيم حقوؽ
اإلنساف َب الثقافة العربية اإلسبلمية.
تدريس مادة حقوؽ اإلنساف كتفعيلها ؿيس فقط َب ا١بامعات كلكن َب كل ا٤براحل التعليمية على أف ترتبط مقرراهتا بالقضاياالٍب ٛبس ا٤بواطنْب َب كاقعهم ا٤بعاش كَب ٚبصصاهتم كأعما٥بم ا٤بختلفة.
العمل على استمرار ا٤بد الثورم إلحداث نقلو نوعية كتغيّبات جذرية مستمرة َب البِب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.سرعة إجراء إصبلحات دستورية شاملة.العمل على تنفيذ عدـ قياـ أحزاب على أساس ديِب.-ضركرة التأكيد على عدـ تسييس الدين كتديْب السياسة كا٣بلط بْب الدين كالسياسة.

وبعد،
فأية قوة ال تستند لدعم الشعب ،ال ٲبكن أف تؤسس لشرعية ٙبميها من ثورة تطيح ّٔا مهما طاؿ زمن اختطافها لئلرادة
الشعبية كمهما كانت غطرستها ،فالشعب الذم كسر حاجز ا٣بوؼ كدفع ٜبنان باىظان للحصوؿ على ا٢برية كالعدالة كالكرامة ،ىو
مصدر الشرعية ٲبنحها كٲبنعها مٌب شاء ،فقد كٔب زمن ا٥بزٲبة كاالنكسار كلن يتحوؿ أبدان الربيع إٔب خريف بفعل جهود ا٤بَببصْب،
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بل سيربؽ كيزدىر كينتشر مفضيان ٤بخاضات قادمة تعيد رسم ا٣بارطة ا٢بقيقية الصحيحة الٍب ننشدىا
كتضعها َب دكرىا األصيل الفاعل كا٤بتقدـ بإذف ا﵁.

"٤بصرنا ا٢ببيبة الغالية "

تيتية الٍب جرت كما
كعلينا ٝبيعان مصريوف كعرب أف نكوف كاعْب لؤلخطار ا﵀دقة باألمة العربية كا٤بؤامرات التقسيمية كالتف
زالت ٘برل بشكل ٩بنهج ،فقدر ا٤بنطقة العربية أف تتوسط العآب كتكوف نقطة كصل بْب قاراتو ك٧بيطاتو كأف تدفع ٜبن أطماع َب
مواردىا كثركاهتا لذا تتعرض لعملية تفتت ٩بنهجة لتنفيذ شرؽ أكسط جديد ليشغل الكياف الصهيو٘ب قلبو كىيهات أف يتحقق ىذا
ا٢بلم بإذف ا﵁.
حفظ اهلل مصر ...حفظ اهلل الوطن العربي
وعلى اهلل قصد السبيل

قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية:
ُ -أبو ا٢بسن عبد ا٤بوجود إبراىيم (ََِٔ) .التنمية كحقوؽ اإلنساف :نظرة اجتماعية ،ا٤بكتب ا١بامعي ا٢بديث.
ِ -إ٠باعيل عبد الفتاح ،زكريا القاضي (ََِٔ) .معجم ـصطلحات حقوؽ اإلنساف ،مركز اإلسكندرية للكتاب.
ّ -أكرـ البُب (َُُِ) .جريدة العرب الدكلية الشرؽ األكسط ،ديسمرب ،العدد ْٕ.
ْ -خدٯبة النربكاكم (ََِٔ) .موسوعة حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ،دار السبلـ للطباعة.
ٓ -دعاء ا١بهيِب (َُِّ) .سقوط ا٢بواجز ،أكضاع حقوؽ اإلنساف ُب الدكؿ ا لعربية بعد الثورات – جريدة السياسة الدكلية –
االىراـ.
ٔ -عبد العظيم كزير (ُٖٗٗ) .تدريس حقوؽ اإلنساف ُب كليات ا٢بقوؽ با١بامعات العربيةُ ،ب مناىج التدريس كأساليبو ُب
العآب العريب ،بّبكت :دار العلم للمبليْب.
ٕ -عبد ا﵁ العبليلي (ُٔٗٗ) .دستور العرب القومي( ،طِ) ،بيركت :دار ا١بديد ،ص ُٗٗ.ُِِ-
ٖ -علي ليلو (ََِٕ) .آّتمع ا٤بد٘ب العريب قضايا ا٤بواطنة كحقوؽ اإلنساف ،مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية.
ٗ -علي يوسف الشكرم (ََِٔ) .حقوؽ اإلنساف ُب ظل العو٤بة ،إيَباؾ للنشر كالتوزيع.
َُ -فيوليت داغر (َُُِ) .الثورات العربية كحقوؽ اإلنساف – ككالة أفباء ا٢بوار ا٤بتمدف – العدد ّْٗٓ.
ُُ ٧-بمد جبلء إدريس (ََِٔ) .حقوؽ اإلنساف ُب الَباث الديِب الغريب كاإلسبلمي  :دراسة مقارنة ُب ضوء ا٤بواثيق الدكلية،
مكتبة اآلداب.
ُِ ٧-بٓب ٧بمد سعد (ََِٔ) .حقوؽ اإلنساف :دراسة ٙبليلية مقارنة ،مركز اإلسكندرية للكتاب.
ُّ ٧-بسن نعيم (ََِٔ) .حقوؽ اإلنساف  ..منظور مسيحي ،دار الثقافة.
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،بواثيق الدكلية٤ دراسة مقارنة ُب ضوء ا:  حقوؽ اإلنساف ُب الَباث الديِب الغريب كاإلسبلمي.)ََِٔ( بمد جبلء إدريس٧- ُْ
.مكتبة اآلداب
.بمل١ ـنشورات ا: كولونيا،بقوؽ اإلنساف ُب العآب العريب٢ بخاضات األكٔب٤ ا: طفولة الشيء.)ُٖٗٗ( ىيثم مناع- ُٓ
.بعرفة للنشر كالتوزيع٤ دار ا، حقوؽ اإلنساف ُب ضوء الكتاب كالسنة.)ََِٔ( بمد٧ يسرم السيد- ُٔ

: المراجع األجنبية:ًثانيا
1- Adar, Korwa G.(1999) "Human Rights and Academic Freedom in Kenya's Public
Universities: The Case of the Universities Academic Staff Union." Human Rights Quarterly
21.1 .p.p 179-206.
2- Branson, Margaret Stimmann.(2005) "Changes in the Political Landscape and their
Implications for Civic Education. "Paper presented at the 2005 German American Conference –
Responsible Citizenship, Education and the Constitution Freiburg, Germany September 13.
3- Kemble, Penn.(2004) "Civic Education and Democratic Transitions: the Eighth Annual
World Congress on Civic Education Budapest, Hungary May 29.
4- Krain, Matthew and Anne M. Nurse. (2004) "Teaching Human Rights Through Service
Learning." Human Rights Quarterly – Volume 26, Number 1, February, pp. 189-207.
5- Lohrenscheit, Claudia. (2002) " International Approaches in Human Rights Education."
International Review of Educationm 48 (3-4): 173-185.
6- Owen, Diana. (2006) "What Research Tells us About the Implementation of Education
for Democracy Materials in Classrooms: A Review of Stated Goals and Achieved Results."
Speech delivered at the Conference on Democracy- Promotion and International Cooperation
Denver, Colorado September22.
7- Patrick, John. (2006) "Human Rights in Civic Education." Speech delivered at the
Conference on Democracy- Promotion and International Cooperation Denver, Colorado
September 22.
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حقوق اإلنسان :بين تطور وانتهاك وتأثيرىا على الشخصية العربية
الدكتورة ذكرى الطائي  /أستاذ علم النفس التربوي المساعد  ،جامعة الموصل/العراق
الملخص
إف الغاية ا٢بقيقية من ا٢بياة ىواف ٯبد اإلنساف معُب ٥با كىو يسعى لذلك بالطريقة الٍب يسلكها ،ليحقق لنفسو شعورا
بالرضا كالصحة النفسية كلذلك قد ٪بد أف الكثّبين من الن اس يعانوف من بعض االضطرابات النفسية كالكآبة نا٘بة عن عدـ
قدرهتم على أف ٰبصلوا على حقوقهم كاملة أك حٌب ناقصة إلٯباد معُب للحياة كٙبديد أىدافهم فيها عندما تضع أمامهم
ا٤بسؤكليات االجتماعية بتنوع أدكارىا كخاصة ُب بعض الفَبات الزمنية أك ا٤براحل الٍب تظهر بكل تب دالهتا السياسية كالثقافية
كاالجتماعية كالَببوية كخاصة ُب الوضع الراىن الذم تعيشو الدكؿ العربية ُب ظل أنظمة زجتها بقصد أك بدكف قصد ُب ظركؼ ٓب
تعد تعرؼ كيفية التعامل معها ٩با ترؾ ذلك أثرا على الشخصية فأصبحت مَبددة ال ٙبسن التعامل مع نتائج الثورات الٍب قامت
بوا كبدال من التعامل مع مستجدات ا٢بياة كمظاىر ا٢بداثة أصبحت شخصية تبحث عن القناعات ٗبا ٰبدث كحٌب ذلك بات
أمرا صعبا الف ا٢بقوؽ أصبحت ال تعرؼ ٤بن كمٌب تعطى كمن الذم يستحق ليقف بوجو التيارات السياسية كلقد أكد علماء
االجتماع إف ا٢بقوؽ ا٤بنتهكة تولد ٦بتمعا ضعيفا ىشا سهل النيل من عقائده كمن عاداتو كتقاليده كمبادئو ٩با ينعكس على
الشخصية اإلنسانية لتظهر ٗبظهر اإلنساف ا٤بنتهكة حقوقو.
مقدمة
إف ا١بمود الذم يسيطر على كل مكونات الشخصية كٙبديدا الشخصية العربية اليوـ كما يظهر عليها من تراجع ُب
عمليات التفكّب الٍب تعترب أىم مكونات الشخصية ٩با يدؿ على عدـ القدرة ُب إحداث تطور ٗبا يواجهها من تغيّبات
كمستجدات على كل من األصعدة السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالَببوية كالفكرية غّب أف ىذا ا١بمود البد أف تكوف لو
أسبابو كيبدك أف تلك األسباب تتضح من خبلؿ الرضوخ للواقع بسلبيا تو كاٯبابياتو كا٣بوؼ من التغيّب كا٥بركب من مواجهة
ا٤بشكبلت الٍب أصبحت تتحدل قدرة الفرد لتحملها كاالىم من ذلك كلو ىو االستهانة با٢بقوؽ لقد كاجو اإلنساف منذ
كجوده على ىذه األرض صراعات كأزمات حاكؿ مواجهتها بالقوة البدنية كمن ٍب قوة العدد ٍب االقتصاد ٍب قوة اؿسبلح لكن
كٕبكم كوف اإلنساف ٨بلوؽ مفكر على حد قوؿ ديكارت (إ٘ب أفكر إذف إ٘ب موجود) كليس ٨بلوقا ناطقا فقط ،لذا ١باء إٔب
أساليب سلمية فكانت عملية التفاكض إحداىا للبحث عن حقوقو ّٔدكء فقد أصبح ا٢بوار كالنقاش أسلوبا للتفاىم كتبادؿ
الرأم ُب ٨بتلف ا٤بواضيع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية (الزكاج مثبل ) كمعامبلت البيع كالشراء كبْب آّموعات البشرية
ُب حركّٔا كصلحها حيث ٕبث عن كسيلة إلقرار ىدنة كٙبالفات بْب فريقْب متنازعْب كتعترب ا٢بضارة البابلية كا٤بصرية أكؿ من
اعتمدتا ىذا األسلوب ُب حل الصراعات.
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فاإلنساف من حقو أف ٰبيا حياة ىانئة خالية من التعثرات خالية من ا٢بركب خالية من التناقض كخالية من السيطرة
كاالحتبلؿ كخالية من الضغوط النفسية الٍب كلٌدهتا السياسات ا٣باطئة ُب كل جوانب ا٢بياة ٩با جعل الشخصية تتسم بالكآبة
كالعدكانية كظهور سلوكيات مناقضة للقيم كا٤ببادئ األخبلقية كعدـ القدرة على التكيف العاـ مع ا﵀يط  ،كما أف الشخصية اليوـ
باتت تؤرقها الكثّب من األحداث كا٤بواقف الٍب أصبح من الصعب التعامل معها كمن أٮبها حقوقو اإلنسانية .
ىناؾ تساؤؿ قد يطرح نفسو ،ىل اإلنساف اليوـ يأخذ البعض من حقوقو آـ إهنا هتدر أمامو كتنتهك بالكامل ؟
إف اإلجابة على السؤاؿ ا٤بطركح ليست صعبة كلكن ما الذم قاد اإلنساف إٔب أف ال ٰبصل على ا١بزء القليل من حقوقو ُب
آّتمعات كمن ىو ا٤بذنب ا٢بقيقي ُب ىدر تلك ا٢بقوؽ ؟
لقد كانت الشخصية اإلنسانية تتسم بالبساطة كالقناعة كالرضا عن النفس قبل عقود من الزمن على الرغم من كثرة مسؤكلياهتا
كاألدكار االجتماعية ا٤بتنوعة الٍب ككلت إليها  ،غّب أف ثورة ا٤بعلوماتية كظهور التقنيات ا٢بديثة ىيمنت على كل شيء كأصبح
للشخصية مطالبها ُب حدكد حقها با٢بياة  ،ا ف حالة الرضا حالة نفسية معقدة تتشكل تبعا لعدد كبّب من العوامل االنفعالية
كا لعقلية كا٤بوقفية فأف ما يرضي فردا قد ال يرضي فردا أخر  ،كما يرتضيو الفرد أآلف قد ال يرتضيو ُب كقت أخر  ،أك ُب موقف
أخر على كفق مستول النضج االنفعإب كالبعد ا٤بعرُب كالعوامل ا٤بوقفية لدل الفرد  ،كلذا ينبغي أف تتحقق للفرد ما يطمح لو كما
يرل بانو من حقة ُب حدكد استحقاقو فعبل  .فاإلنساف ىو صانع ا٢بضارة كىو من كتب التاريخ ك ٌأرخ ا٤باضي ليبقى كتأصيل لو ،
فالشخصية ىي ذلك التنظيم الديناميكي داخل الفرد كىي منبو كباعث اجتماعي يؤثر كيتأثر ُب األشخاص الذين ٰبتك ّٔم
كيتعامل معهم كيطالب ٕبقوقو كاملة سواء كانت شخصيتو قوية كمتسلطة فتطالب جهرا كعلنا كاف كانت مذعنة كمستسلمة أيضا
ستطالب ٕبقوقها سرا ليكوف ُب سرب غورىا بركانا يهددىا باالهنيار كلما تزايد الضغط االجتماعي كالسياسي كالثقاُب كٰبيل بينها
كبْب حقوقها ُب ا٢بياة  ،ك٘بمع شخصيات منهارة ُب آّتمع تولد ٦بتمعات غّب متزنة مزعزعة يسودىا التصدع ُب القيم كا٤بعايّب .
وجهات النظر التي فسرت الشخصية
 .1السلوكية الحديثة :
أكدت كجهة النظر ىذه على أف الشخصية ليست آلة كإهنا ال تعتمد فقط على ا٤بثّبات إلصدار ردكد الفعل  ،إ٭با على
طبيعة تلك ا٤بثّبات إف كانت ٙبقق للفرد التوافق النفسي كذلك ال ٰبدث إالٌ عرب إشباع حاجات الفرد كنيلو ٢بقوقو كاملة فهو ال
يشعر بالتكيف إالٌ بعد أف تكوف ا٤بثّبات ا٢بسية بالنسبة لو ذات قناعة ُب احَبامو كتقديره كإعطائو حقو ُب ا٢بياة كتقبلو ُب
آّتمع .
 .2االتجاه اإلنساني
يرل أصحاب ىذا اال٘باه أف نيل اإلنساف ٢بقوقو ُب ا ٢بياة على كافة ا٤بستويات االجتماعية كالثقافية كالسياسية
كاالقتصادية إ٭با ٰبقق لو نوع من االتزاف النفسي كاستقرار ُب الشخصية  ،حيث يقدـ ىذا ا٤بذىب نظرة متفائلة عن اإلنساف كانو
٨بّبة كمن
مسّبة أحيانا كليست ٌ
خّب بطبيعتو كقادر على مواجهة التحديات كالبحث عن حقوقو كحريتو على الرغم من أهنا تكوف ٌ
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أنصار ىذا اال٘باه كارؿ ركجرز حيث أشار إٔب أف اإلنساف ىو ذلك الكائن الذم ال يكف عن البحث عن حقوقو ليصل إٔب
إثبات الذات .
نظرة اإلسالم إلى الشخصية اإلنسانية
إف اإلنساف ا٤بسلم ا٤بؤمن ال يشعر با٥بواف كالقلق ألنو يعلم أف ا﵁ عز كجل ىو خالق الكوف بأسره كيرل انو مهما أحرز
ُب ا٢بياة الدنيا فذلك يرجع إٔب فضل ا﵁ عليو عندما يكوف لديو إٲباف صادؽ كعميق بقدره ا﵁ الٍب ٛبده بالطمأنينة كاالستقرار
النفسي فيصدؽ عليو قولو تعأب ُب سورة االحقاؼ ((إف الذين قالوا ربنا ا﵁ ٍب استقاموا فبل خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف )) اآلية
ُّ.
فا٤بؤمن ال ينشغل ّٔموـ الدنيا كلكن يبحث عن حقو فيما شرعو ا﵁ لو ضمن حقو ُب أف يتعلم كٰبيا حياة كرٲبة خالية
من الصراعات النفسية ا٤بتمثلة بتوفّب فرص العمل كإشباع ا٢باجات اليومية كمن حقو أف يناؿ العبلج ُب ا٤برض كمن حقو أف
يشعر باالستقرار النفسي كالعقلي كالعيش بأماف بعيدا عن هتديدات كسائل االتصاؿ السمعية كا٤برئية كما ٙبملو القنوات الفضائية
من الغزك الفكرم ٤ببادئ اإلنساف كعقائده كاجتياحها لتطاؿ من قيم اإلنساف لتزعزعها كعدـ ٧باربة منظومتو القيمية كاألخبلقية ُب
٦بتمعاتنا العربية كاإلسبلمية بوصفها ٦بتمعات ال زالت متمسكة بإرثها ا٢بضارم كاف الشخصية العربية تستحق أف تناؿ حقوقها
كاملة دكف أف ينقص منها شيء لتنعم باالتزاف كاالستقرار النفسي .
لقد حاكلت الكثّب من البحوث كالدراسات خبلؿ القرنْب ا٤باضيْب من التأكيد على دراسة الشخصية كسلوؾ الف رد
انطبلقا من أف حرية الرأم كنيل ا٢بقوؽ ُب آّتمعات مرىونا بطبيعة الشخصية اإلنسانية الف ما ٲبيزىا ىو كجود ٭بط أك أسلوب
ُب ا٢بياة .
لقد أصبحت الشخصية اإلنسانية كعلى كجو ا٣بصوص الشخصية العربية تعا٘ب الكثّب من ا٥بدر ُب حقوقها ألسباب
كثّبة تتصدرىا األسباب السياسية كما ٰبدث من متغّبات على ضوئها  ،فمثبل ما حدث على ارض العراؽ (إحدل الدكؿ العربية
الٍب كانت ذات سيادة كاستقرار ) من كاقع متناقض ٛباما لكل ما ٚبيلو ا﵀تلوف كأصحاب القرار عندما أرادت السياسة األمريكية
ٙبقيق حلما ٚبيلتو عندما أرادت أف ٘بعل من احتبلؿ العرا ؽ ا٣بطوة أك ا٤برحلة األكٔب ُب إسَباتيجيتها الرامية إٔب فرض السيطرة
بشكل مباشر أك غّب مباشر حيث أرادت أف تكوف ذلك البطل ا٣بارؽ الذم أنقذ العراقيوف من الظلم كالدٯبوؿ الذم ىم فيو ،
كاألمر الثا٘ب ىو أف تتوج ر٠بيا كوهنا صاحبة االسَباتيجيات األكثر عقبلنية كحل مش اكل العآب بأسره بالطرؽ الدبلوماسية
بالتحالف مع دك٥با الصديقة كأسلؤّا ا٤ببطن الذم تسميو الشفافية لكن ىذا ا٤بشركع نتج عنو عكس ما كانت تطمح إليو أمريكا
يع األصعدة
حيث تآكل مشركعها ُب ا٥بيمنة األمريكية كدفن ُب رماؿ العراؽ كدفن معو حقوؽ العراقيْب ُب كل ا٤بستويات كعلى جم
كأصبح اإلنساف العراقي يعا٘ب من صعوبة ُب التوافق النفسي قبل التوافق االسَباتيجي .
إف ما حدث ٓب تَبتب عليو إصبلحات ُب آّاالت االقتصادية  ،االستثمارات  ،قضايا التنمية البشرية  ،التعليم ،
التبادؿ الثقاُب  ،االىتماـ بقضايا البيئة  ،توظيف الطاقات إٖب ا تَبتب عليو ىدر ا٢بقوؽ كتعقد الوضع السياسي كتشويو معُب
استخداـ الدٲبقراطية  ،كإضاعة فرص التعليم كىدر الدماء كاستباحة القيم اإلنسانية كاحتقار ا٤ببادئ .
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إف كل ذلك انعكس على الشخصية ٨بلّْفا كراءه تعقد ا٢بياة االجتماعية كاالندماج بقيم اجتماعية كثقافية جديدة
كخاصة بعد االنفتاح على بعض الدكؿ الٍب قد ٚبتلف قيمها كعاداهتا كتقاليدىا كتتغلغل ُب ثنايا ثقافتنا العربية األصيلة ذات العمق
التارٱبي الذم يستمد مبادئو من القراف الكرٙب كالسنة النبوية إال أف أمريكا ٓب تدع فرصة لرمي شباكها كاصطياد حٌب قيم آّتمعات
من خبلؿ عو٤بتها لكل ماطمحت إليو أف يتغّب ككذلك تعرض اإلنساف إٔب الصراعات النفسية حيث أشارت ىورنام ُب كتأّا
(الشخصية ُب العصر الراىن ) إٔب أف الَبكيبة االجتماعية كما ٰبدث ُب آّتمعات من اختبلفات ُب الثقافة كىدر حقوؽ الفرد
سوؼ يؤدم إٔب اضطرابات نفسية كسلوكية  ،لقد بد ا ذلك جليا من خبلؿ ما يظهر فعبل من خبلؿ األمراض ا١بسيمة كالنفسية
إالٌ أف سببها قد يكوف نفسيا أحيانا مثل األمراض السايكو سوماتيكية (النفس جسمية ) أم نفسية ا٤بنشأ عضوية ا٤بظهر كذلك
ازدياد نسب اإلصابة ببعض األمراض الٍب ٓب تكن شائعة كثّبا مثل أمراض السرطاف  ،كالتشوىات الغريبة كانعداـ ا٤بناعة كغّبىا من
األمراض الٍب حققت نسبا كبّبة حسب مقاييس الصحة العا٤بية .
الخاتمة
إف ٦بتمعنا العريب ٲبتلك من مقومات ا٢بضارة ٩با يؤىلو ليكوف قدكة لباقي الشعوب فضبل عن ما ٛبتلكو الشخصية
العربية من قيم كعادات كتقاليد كأعراؼ ٘بعلها قا درة على مواجهة التحديات ا٤بعاصرة كموجة التغّبات على الساحة السياسية
كدعاة ا٢برية الذين أصبحوا يقتحموف ٦بتمعاتنا ٕبجة تبلقح ا٢بضارات كتبادؿ ا٤بعارؼ كانفتاح الدكؿ على بعضها البعض لنيل
ا٢بقوؽ من خبلؿ التدخل بسياسات ٦بتمعاتنا كالتدخل بالطرؽ الدبلوماسية لزعزعة االستقرار كاطمئناف تلك الدكؿ ٕبجة التغيّب
كاأليادم ا٣بفية الٍب ٘برم العمليات ا١براحية كاالستئصاؿ لؤلجزاء التالفة باستخداـ الليزر الذم قد يتلف أحيانا أكثر من
اإلصبلح .
إف الشخصية العربية اليوـ أصبحت كاعية ٗبا فيو الكفاية للحكم على دفٍب مشركع اإلصبلح الذم دخ لت بو دكؿ
االحتبلؿ كعندما يكوف الناتج النهائي كىو إعطاء ا٢بقوؽ على حساب االنتهاؾ بل على العكس ىو تقيد حقوؽ اإلنساف كعدـ
تطويرىا لكي ال تبقى الشخصية العربية دكف ىوية مستغرقة ُب البحث عن حقها ا٤بباح اـ ا٤بنتهك فتصبح ىشة قابلة لبلنكسار
كخاضعة يسهل النيل منها  ،لكنها ليست كذلك فالشخصية العربية كخاضعة يسهل النيل منها  ،لكنها ليست كذلك فالشخصية
العربية قوية كمتزنة حسب ما جاء ُب الدراسات السيكولوجية كىي قادرة على مواجهة التحديات كلديها أضرار كىي جوىرية
التعامل ال مظهرية (العبيدم .)َُُِ ،
المصادر
ٔ٧ .بمود  ،فارس ترؾ م  ،دكر العراؽ ُب اإلسَباتيجية األمريكية ٘باه دكؿ ا١بوار  ،الطموح كالواقع كا٤بستقبل  ،كقائع
مستقبل عبلقات العراؽ كدكؿ ا١بوار  ،أيار ََِٗ.
ٕ .ا١بماعي  ،صبلح الدين اٞبد  ،االغَباب النفسي كاالجتماعي كعبلقتو بالتوافق النفسي كاالجتماعي  ،دار زىراف
للنشر كالتوزيع  ،عماف األردف .َُِّ ،
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ٖ .اإلبراشي ٧ ،بمد عطية  ،الدراسات االجتماعية ٦ ،بلة رسالة الَببية  ،سلطنة عماف  ،العدد الثا٘ب .ََِٔ ،
ٗ .العرٲبي  ،حليس بن ٧بمد ٙ ،بديات تفعيل الدكر الَببوم كاالجتماعي لؤلسر العربية ُب ظل العو٤بة ٦ ،بلة رسالة الَببية
ملحق تواصل  ،العدد الرابع . ََِٔ ،
٘ .الصائغ  ،باف غاٖب كآخركف  ،الفكر السياسي بْب اإلسبلـ كالغرب (النظرية كالتطبيق)  ،ا٤بديرية العامة للمكتبات  ،اربيل
. ََِٕ ،
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"حقوق اإلنسان في ظل إصالحات الجزائر :تشريع ملموس في واقع منقوص"
د .دحماني عبد السالم /رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،بجامعة بجاية -الجزائر

مل ٌخـ ــص:
ُٓ عاماً ،ب خبلؿ ذلك
يتم ُب الفَبة الراىنة إعادة بناء ا١بزائر على أسس جديدة؛ ككاف ا٤بسار قد بدأ منذ حوإب
استكماؿ خطوات مهمة من أجل كضع نظاـ سياسى دٲبقراطى ٭بوذجي ُب ا٤بنطقة  .كىذه العملية قد بدأت على أساس الدركس
ا٤بستفادة من التجربة السابقة الٌب فرضها الظركؼ التارٱبية بالغة الصعوبة من اسَبجاع االستقبلؿ إٔب أحداث أكتوبر ُٖٖٗ.
فالتحوالت السياسية كاالقتصادية كُب ا٤بيادين األخرل أملتها ٨بلفات العشرية السوداء ككذلك التغّبات كاألحداث الٍب كانت
معظم الدكؿ العربية مسرحا ٥با  .كىو ما ـ كن ا١بزائر حاليا ليس فقط َب تكريس ا٢بريات كا٢بقوؽ االساسية ،كلكن أيضا َب
مشركع تعديل كشيك للدستور استكماال للنهج ذاتو .لكن بالنظر إٔب الواقع ،فإف التمتع ّٔذه ا٢بقوؽ يبقى نسيب كمرتبط بالتطبيق
٩با يستوجب مراجعة مكمن ا٣بلل.
مقـ ــدمة:
رغم تعدد األسباب ا٤بباشرة كغّب ا٤بباشرة الحتماؿ قياـ ثورة ُب ا١بزائر ،إال أف ذلك ٓب يتحقق ألسباب تارٱبية كموضوعية
جعلت من ٛبسك أغلبية ا١بزائريْب ب "ثورة اإلصبلحات " حقيقة ثابتة ،ما جعل من ٧باكالت دفع ا١بزائرين إٔب االنتفاضة ضد
حكامو ٓب تلق استجابة ملموسة كوف الشعب ا١بزائرم رأل بضركرة عدـ الرجوع إٔب سنوات الدـ كالدمار ،كبإعطاء الثقة ُب
مضموف اإلصبلحات الٍب شرعت السلطة فيها ُب ٧باكلة لتجسيد الدٲبقراطية ا٤برجوة ُب الببلد كذلك من خبلؿ إطبلؽ ا٤بزيد من
ا٢بريات كىو ما ًب فعبل على إثر االنتفاضة الشعبية العربية على بعض القادة العرب .كمن أىم ما ًب القياـ بو حٌب اآلف ىو رفع
حالة الطوارئ السائدة ُب الببلد منذ ُِٗٗ كإعادة النظر ُب قانوف االنتخابات كاألحزاب كقوانْب عضوية أخرل ال تقل أٮبية
عنها .كما ًب الوعد بتعديبلت دستورية الٍب تبقى مشركعا يناقشو الرب٤با ف ا٢بإب بعد إعداده ٍب ٰباؿ إٔب استفتاء شعيب قبل
اإلنتخابات الرئاسية لسنة َُِْ.
كبالرجوع إٔب التاريخ ،فقد كاف إرث ا٤باضي اإلستعمارم كبعض العثرات كالَبسبات بعد اإلستقبلؿ سبب الثقل السياسي حاليا،
فلسنوات استمر حكم ا٢بزب الواحد منذ استقبلؿ الببلد ،متأثرا باؿنظاـ االشَباكي .كما شهدت ا١بزائر ُب ٜبانينات القرف ا٤باضي
عدة ىزات اقتصادية كاف من أثارىا أحداث ٓ أكتوبر 1988كالٍب عجلت بإدراج إصبلحات سياسية كاقتصادية  .حيث ثار
الشعب ا١بزائرم من خبلؿ انتفاضة شعبية غّب مسبوقة على الصعيد العريب ،ما دفع إٔب تغيّب جذرم  ،فكافت تلك ا٤بظاىرات
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كٔب  .فكانت اإلستجابة من السلطة آنذاؾ بضركرة احَباـ
مناسبة لتأكيد الوعي الشعيب بأف زمن التخلي عن ا٢بقوؽ كا٢بريات قد ه
حقوؽ اإلنساف من خبل انشاء كزارة تعُب ٕبقوؽ اإلنساف لفرض احَبامها.
ك جاء إعتماد دستور سنة ُٖٗٗ فاٙبا لعهد جديد للممارسة السيا سية ُب ا١بزائر كًب من خبللو تكريس حزمة من ا٢بقوؽ
ا١بديدة ،كالذم تَبجم من بعده ُب أكؿ إنتخابات ٧بلية كتشريعة ٓب تشهد ا١بزائر مثيبل ٥با ُب النزاىة  .إال أف توقيف ا٤بسار
اإلنتخايب ،أدخل الببلد ُب دكامة عنف ال زالت آثارىا تنعكس على عموـ الببلد رغم ما شهدتو اِبزائر مع بداية القرف ا٢بإب من
ُُٗٗ
باستقرار أمِب كعافية اقتصادية ٍ .ب دخلت الببلد ٦بددا ُب عشرية سوداء نتيجة لتوقيف ا٤بسار االنتخايب هناية سنة
كاستقالة الرئيس الشاذٕب بن جديد كانتشار أعماؿ مسلحة  .كصارت األكلوية كضع حد ٥بذا الوضع الذم استنزؼ األركاح

كالطاقات كأسفر إعبلف ا٢بالة اإلستثنائية كحالة الطوارئ ُب ُِٗٗ ( )1عن تقييد الكثّب من ا٢بريات كعدـ اإلنتفاع ٗبا كرسو
دستور التعددية كاإلنفتاح السياسي.

كعجلت "اإلنتفاضات الشعبية" ُب بعض الدكؿ العربية إٔب فتح نقاش حوؿ جدكل اإلبقاء على حالة الطوارئ نظرا للتحسن
األمِب .كانتهى األمر برفعها بعد ُٗ سنة من إقرارىا .كىو ما فتح الشهية ٤بزيد من اإلصبلحات ،حيث تلى رفع حالة الطوارئ ُب
ا١بزائر ،إجراء "إصبلحات سياسية " ،صبهت ُب تعديل قوانْب مهمة ٓب تشمل الدستور -على األقل ُب ا٢بزمة األكٔب من ىذه
اإلصبلحات -كالٍب ٛبثلت ُب اعتماد الرب٤باف ّٓموعة من القوانْب العضوية :قانوف األحزاب السياسية ،قانوف اإلنتخابات ،القانوف
ا٤بتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة ُب آّالس ا٤بنتخبة ،كقانوف اإلعبلـ.
ك اإلشكاؿ القائم حاليا يكمن ُب مدل تفعيل الكم ا٥بائل من التعديبلت ُب إطار اإلصبلح الشامل خاصة التشريعي
منو .كىل يعترب ذلك إشارة إٯبابية لتحوؿ دٲبقراطي حقيقي أـ ىو انتكاسة كعدكال عن مشركع دكلة ا٢بق "ا٤بأمولة" كفق ما كرستو
اإلصبلحات ا١بديدة؟ كىل يكفي ذلك لتجنب اضطرار اإلنساف ا١بزائرم إٔب التمرد على النظاـ كاندفاعو إٔب أعماؿ تعرقل مسّبة
التمتع ٗبا يلزـ من حقوؽ كحريات عامة؟
سنبْب ُب ىذه ا٤بداخلة عرض للحقوؽ كا٢بريات ُب ظل اإلصبلحات ا٤بنتهجة من طرؼ االسلطات ا١بزائرية ُب ا٤ببحث
األكؿٍ ،ب نتحدث عن إعماؿ ىذه ا٢بقوؽ كا٢بريات على أرض الواقع ُب ظل ىيمنة منطق تسييس حقوؽ اإلنساف.
المبحث األول :الحقوق والحريات في ظل اإلصالحات المنتهجة في الجزائر.
ٛبسك الشعب ا١بزائرم عرب التاريخ ٕبرياتو األساسية كقاكـ كل من حاكؿ ا٤بساس ّٔذه ا٢بريات بغض النظر عن جنسية
ضحى ىذا الشعب بالغإب
ا٤بغتصب سواء أكاف أجنبيا أـ كاف من بِب جلدتو ،فمنذ حقبة اإلستدمار إٔب سنوات اإلرىاب ه

كالنفيس حٌب استقرت حرياتو كآلت إٔب ما ىو عليو ُب الوقت الراىن ( ،)2حيث عاد إليو ا٢بق ُب ا٢بياة ( )3الذم ىو أساس

ًٔ -ب إقرار ىذه ا٢بالة ٗبوجب مرسوـ رئاسي رقم ِٗ ْْ-ا٤بتوافق ٤با تقتضيو ا٤بادة ٖٔ من دستور ِّ فيفرم ُٖٗٗ ك صدر قرار إلغاء حالة الطوارئ ُب ا١بريدة
الر٠بية األربعاء ِّ َُُِ/َِ/كىو ما يعِب دخولو حيز التنفيذ بصورة مباشرة.

 -2دغبوش نعمان ،معاىدات دكلية ٢بقوؽ اإلنساف تعلو القانوف ،دار ا٥بدل للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ا١بزائر ،ََِٖ ،ص.ُِ .

ّ -طاىير رابح ٞ ،باية ا٢بق ُب ا٢بياة ُب إطار ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ،آّلة األكادٲبية للبحث القانو٘ب ،كلية ا٢بقوؽ كالعلكـ السياسية ،جامعة ٔباية ،العدد َِ،
ََُِ ،ص.ِٖ .
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كتكرس ا٢بق ُب األمن ك التنقل  ....فمع بداية القرف ا٢بإب بدأت تنعم ا١بزائر باستقرار أمِب كعافية
٩بارسة ا٢بقوؽ األخرل  .ه
اقتصادية ،غّب أف الوضع اؿسياسي ظل مغلقا ُب كجو األحزاب ُب ظل حالة الطوارئ كاحتكار الدكلة لوسائل اإلعبلـ السمعي

البصرم (.)1

كيرجع إ ىتماـ ا١بزائر ،على غرار معظم دكؿ العآب ( )2بتضمْب دساتّبىا اعَبافان با٢بقوؽ ك ا٢بريات العامة ،نظران ألٮبية

إقرارىا ٗبوجب قواعد دستورية باعتبار أف ىذه األخّبة أعلى القواعد القانونية ا٤بوجودة ُب الدكلة من جهة ،كأكؿ كأىم ضماف
للحقوؽ كا٢بريات األساسية على ا٤بستول الوطِب  ،كما أف الدستور يتضمن جزاء على ٨بالفة القواعد القانونية الدستورية ،
فا١بزائر إذان كانت دائمان كاعية بضركرة احَباـ حقوؽ اإلنساف رغم بعض اؿعثرات النا٘بة عن األزمات الٍب عرفتها بعد االستقبلؿ ،
كحٌب الثورة التحريرية ا١بزائرية الٍب دامت أكثر من ٕ سنوات كخلفت أكثر من مليوف كنصف ا٤بليوف شهيد قامت على مبدأ
 :السياسية ؛كا٤بدنية
احَباـ حقوؽ اإلنساف ٤با عاشو ا١بزائريوف من انتهاكات جسيمة ٢بقوقهم كحرياهتم ُب ٝبيع آّاالت
؛كاالقتصادية ؛كالثقافية ٤ ...بدة تزيد على قرف كثبلثْب سنة ُب ظل االستعمار الفرنسي (.)3

إف معا١بة ا٤بؤسس الدستورم ا١بزائرم ٤بوضوع ا٢بقوؽ كا٢بريات العامة ال ٚبتلف عن غالبية الدساتّب بإقرار ٦بموعة من
ا٢بقوؽ كا٢بريات الٍب تشمل ا١بيلْب :األكؿ كالثا٘ب من حقوؽ اإلنساف ضمن فصل كامل ُب كل الدساتّب ا١بزائرية كاالعَباؼ طبعان
ٓب يكن مطلقان بل ٧بددان  .كيتميز ٦باؿ ا٢بقوؽ كا٢بريات ُب الدستور ا٢بإب لسنة ُٔٗٗ بكونو يقوـ على مبدأ التعددية ا٢بزبية
كاالقتصاد ا٤بتحرر ،كىو أكثر ٙبررا من دساتّب الربامج السابقة ،حيث أدرجها ُب الفصل الرابع ٙبت عنواف "الحقوق والحريات"

من الباب األكؿ (ٕ ،)4بيث أعاد النص على ا٤بواد ِٖ من دستور ُٖٗٗ ( )5كدعمها بثبلث مواد جديدة؛ أم أف الدستور
ا٢بإب يقر قائمة من ا٢بقوؽ ك ا٢بريات ضمن ُّ مادة.

كخصص ا٤بؤسس الدستورم ا١بزائرم ُب ا٤بقابؿ للحقوؽ كا٢بريات بعد الفصل ا٤بخصص ٥با مباشرة "الواجبات" حسب
ه
تعبّب الدستور ا٢بإب من خبلؿ تسع مواد  .كقبل أف نفصل ُب تطور ٦باؿ االعَباؼ با٢بقوؽ كا٢بريات العامة من خبلؿ الدستور
ا٢بإب ،ال بد من اإلشارة إٔب أف ا٤بؤسس الدستورم قد انضم لئلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإل

نساف سنة ُّٔٗ ( ،)6ك لقد كاف

تكرس ٗبصادقة ا١بزائر على العهد الدكٕب للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كالعهد الدكٕب للحقوؽ االقتصادية ،
انضمامان ٞباسيان ٌ
كاالجتماعية كالثقافية بعد سقوط النظاـ االشَباكي كا٢بزب الواحد ُب ا١بزائر سنة ُٖٗٗ .كعليو سنتناكؿ ىذا ا٤ببحث من خالؿ
عرض ا٢بقوؽ كا٢بريات من خبلؿ دستور ُٔٗٗ ا٢بإب ك ضمن القوانْب ا٤بعدلة ُب ضوء اإلصبلحات ٍب نتطرؽ إٔب آليات ٞباية
ىذه ا٢بقوؽ كا٢بريات.
المطلب األول :الحقوق والحريات على ضوء الدستور الحالي و في القوانين المعدلة ضمن اإلصالحات.
ٔ

 ايِْوٚع اٌزّ١ٙلٌٍ ٞمبٔ ْٛاٌّزؼٍك ثْٕب ٛاٌَّؼ ٟثٖوٕ٠ ،ٞزظو أْ ٠ؼوٗ ػٍِ ٝغٌٍ اٌؾىِٛخ ّٙو أفو.ٕٖٓٔ ً٠- OBERDROFF Henri, Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales, L.G.D.J, Lextenso éditions, Paris
2010,
p. 06. L’auteur précise que (la quasi-totalité des pays du monde a suscrit aux textes fondamentaux sur
les droits de l’homme au moins de leur ratification, pas forcément à celle de leur application…).
2

ّ -سهيلة قمودي ،ا٢بقوؽ كا٢بريات عرب الدساتّب ا١بزائرية ،كرقة ٕبثية ،كلية ا٢بقوؽ ٔبامعة ا١بزائر ،َُِِ ،ص.َّ .

ْ -الباب األكؿ ٙبت عنواف " :ا٤ببادئ العامة الٍب ٙبكم آّتمع ا١بزائرم ".
ع ا٤بعنوف " :ا٢بقوؽ كا٢بريات " ،كالباب األكؿ " :ا٤ببادئ اؿعامة الٍب ٙبكم آّتمع ا١بزائرم".
ٓ -ا٤بواد ِٖ جاءت ُب الفصل الراب
ٔٗ -بوجب ا٤بادة ُُ الواقعة ُب الفصل األكؿ ا٤بخصص للمبادئ كاألىداؼ األساسية أعلنت ا١بزائر انضمامها إٔب اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ك الذم تبنتو
منظمة األمم ا٤بتحدة ُب َُ ديسمرب ُْٖٗ كذلك بإدراجو ُب أكؿ دستور ٥با ُب َُ سبتمرب ُّٔٗ.
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نؤكد بأف أىم مكسب ًب ٙبقيقو ُب الدستور ا٢بإب يكمن ُب تأكيد حرية تكوين األحزاب ك ا١بمعيات؛ إذ نصت ا٤بادة ِْ
بأف حق إنشاء األحزاب السياسية معَبؼ بو كمضموف ،بعدما كانت ا٤بسألة ٧بسومة ُب دستور ُٕٔٗ بتأكيد ا٤بادة ْٗ منو كما
يليها على مبدأ ا٢بزب الواحد  .با٤بقابل اشتمل دستور ُٔٗٗ على عبارات تتضمن بعض القيود على ىذا ا٢بق ٗبنع إنشاء
األحزاب السياسية لضرب القيم كا٤بكونات األساسية للهوية الوطنية ك كذا الطابع الدٲبوقراطي كا١بمهورم للدكلة  ،كنبذ ١بوء

األحزاب للعنف.)1(..

ككانت ا١بزائر قد ص هدقت على أغلب االتفاقيات كا٤بواثيق الدكلية كاإلقليمية ا٤برتبطة بفئة ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كتتمثل ىذه
الصكوؾ ُب العهد الدكٕب للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية الذم ًب التصديق عليو ُب َٗ ُٖٗٗ/ُِ/أما الربكتوكوؿ االختيارم ا٤بلحق
بالعهد الدكٕب للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية بشأف تقدٙب شكاكم من قبل األفراد ًب ُب َٗ .ُٖٗٗ/ُِ/بالنسبة لبل تفاقية الدكلية
للقضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز العنصرم صدقت عليها ا١بزائر ُب ُْ ،ُِٕٗ/َِ/أما اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ
التمييز ضد ا٤برأة انضمت إليها ا١بزائر ُب ُِ ، ُٗٗٔ/َٔ/كٖبصوص اتفاقية مناىضة التعذيب كغّبه من ضركب ا٤بعاملة أك
العقوبة القاسية أك البل إ نسانية أك ا٤بهينة أصبح بلدنا طرفا فيها ُب ُِ ، ُٖٗٗ/َٗ/أما االتفاقية الدكلية لقمع جرٲبة الفصل
العنصرم كا٤بعاقبة عليها فقد ًب التصديق عليها ُب ِٔ. )2( ُِٖٗ/َٓ/

ا٤بشرع ا١بزائرم على ٞباية ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية انطبلقا من إقراره با٢بق ُب ا٢بياة عمدة
كما نص ٌ

ىذه ا٢بقوؽ

بتجرٙب االعتداء على ىذا ا٢بق ،كقد تراكحت العقوبة بْب اإلعداـ كالسجن ا٤بؤبد إٔب السجن من عشرة إٔب عشرين سنة

جرـ االعتداء على ىذا ا٢بق باإلجهاض (.)4
ككفل القانوف ا١بزائرم حق ا٢بياة حٌب للجنْب ُب بطن أمو ،كطبقا لذلك ٌ

3

( ).

 كما كفل القانوف ا١بز ائرم ا٢بق ُب السبلمة ا١بسدية من خبلؿ ٘برٙب االعتداء على جسد اإلنساف كأف يكوف بقصدنصت ا٤بادة َُُ مكرر فقرة ّ من قانوف العقوبات ا١بزائرم على أف " :كل موظف أك مستخدـ
ا٢بصوؿ على معلومات حيث ٌ
ٲبارس أك يأمر ٗبمارسة التعذيب للحصوؿ على إقرارات ييعاقب با٢ببس من َٔ أشهر إٔب َّ سنوات" (.)5

كحظر انتهاكها من خبلؿ معاقبة كل من اعتدل
 -حظر انتهاؾ حرمة ا٤بواطن ،فقد أقر قانوف العقوبات ا١بزائرم حرمة ا٤بواطن ى

6
نص على ا٤بعاقبة على ا٤بساس بالشرؼ كا١برائم ا٤بتعلقة بالسب كالقذؼ
على ا٢بريات الفردية ،كحرمة ا٤بنازؿ كا٣بطف ( ) ،كما ٌ

( ،)7كا٤بعاقبة على جرٲبة إفشاء األسرار ( ،)8كسرية ا٤براسبلت (.)1

ُ -الػمادة َْ من دستور ُٖٗٗ ٓب يتضمن ما أضافتو ا٤بادة ِْ من دستور ُٔٗٗ كيتمثل ىذه اإلضافة ُب" :كُب ظل احَباـ أحكاـ ىذا ال ٌدستور ،ال ٯبوز تأسيس
األحزاب السياسية على أساس ديِب أك لغوم أك عرقي أك جنسي أك مهِب أك جهوم .كال ٯبوز لؤلحزاب السياسية اللٌجوء إٔب ال ٌدعاية ا٢بزبية الٍب تقوـ على العناصر ا٤ببيٌنة
السابقة .كما ٰبظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكاؿ التبعية للمصاّب أك ا١بهات األجنبية .كال ٯبوز أف يلجأ أم حزب سياسي إٔب استعماؿ
ُب الفقرة ٌ
العنف أك اإلكراه مهما كانت طبيعتهما أك شكلهماٙ .ب ٌدد التزامات ككاجبات أخرل ٗبوجب قانوف".
ِ -التقرير الدكرم الثالث ا٤بق هدـ من ا١بزائر ُب َٕ ََِٔ/ُُ/حوؿ انضماـ ا١بزائر إٔب إتفاقيات حقوؽ اإلنساف الدكلية.
ّ -ا٤بواد ُُٔ ؼ ُ – ِ ِْٔ ،ِّٔ ،ؼ ْ ِْٕ ،من قانوف العقوبات.
ْ  -ا٤بادة َّْ من قانوف العقوبات.
ٓ  -كىو ما أعلنتو أيضا ا٤بادة َٓ من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ،كا٤بادة َٕ من عهد ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.
ٔ  -ا٤بواد ُِٗ ِّٗ ،ِِٗ ،مكرر ِٗٓ ،من قانوف العقوبات ا١بزائرم.
ٕ  -ا٤بواد ِٔٗ إٔب ِٖٗ من قانوف العقوبات .
ٖ  -ا٤بواد َُّ َِّ ،من قانوف العقوبات ا١بزائرم.
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ك ٖبصوص الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كنظرا لتبِب ا١بزائر عقب استقبل٥با للمذىب االشَباكي فمن الطبيعي
نصت مادتو َُ على أف "االشَباكية اختيار الشعب
أف هتتم دساتّبىا ّٔذه الفئات ا٢بقوقية ،خاصة مع دستور ُّٔٗ الذم ٌ
الذم ال رجعة فيو ،كما عرب عن ذلك بكامل السيادة ُب ا٤بيثاؽ الوطِب ،كىي السبيل الوحيد الكفيل باستكماؿ االستقبلؿ
الوطِب".
كقد ٛبيٌز الدستور ا٢بإب ُب ٦باؿ ىذه الفئة ا٢بقوقية بإقرار بعض ا٢بقوؽ الفردية أك توسيع نطاقها ،كالٍب كانت حك ران على

الدكلة ُب الدساتّب السابقة كمنها :ا٢بق ُب ا٤بلكية ا٣باصة ( ،)2كا٢بق ُب التجارة كالصناعة (.)3

صدقت ا١بزائر على معظم االتفاقيات الدكلية ك أٮبها العهد الدكٕب للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ُب
َٗ ،ُٖٗٗ/ُِ/ك اتفاقية حقوؽ الطفل ُب ُٔ ،ُّٗٗ/َْ/كم ا صدقت على االتفاقية الدكلية ٢بماية حقوؽ ٝبيع العماؿ
ُِ ، ََِٓ/َْ/كذلك األمر بالنسبة التفاقية حقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ُب
ا٤بهاجرين كأعضاء أسرىم ُب
َْ.ََِٗ/ُِ/
ك ُب ظل اإلصبلحات السياسية الٍب كاف قد أعلن عنها رئيس ا١بمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خبلؿ خط ابو لؤلمة يوـ
ُٓ أفريل َُُِ  ،فقد ًب التصديق على قوانْب عضوية مهمة من قبل غرفٍب الرب٤باف بعد نقاشات كاسعة ٠بحت بإثراء نصوص
القوانْب ك تعديل بعض األحكاـ.
كيعد القانوف العضوم ا٤بتعلق بنظاـ اإلنتخابات ( )4أكؿ قانوف ٛبت التصديق عليو كىو يتضمن 238مادة .كيهدؼ قذا
القانوف إٔب تعميق ا٤بمارسة الدٲبقراطية من خبلؿ " تكريس الشفافية كقواعد اختيار شعيب نزيو كحر كتعزيز الضمانات قصد توطيد
عبلقات الثقة بْب ا٤بواطنْب كا٤بنتخبْب كا٤بؤسسات " .كتتضمن أحكاـ القانوف ا١بديد مراقبة العملية االنتخابية من قبل قضاة
كاستعماؿ صناديق إقَب اع شفافة كتسليم ٧باضر فرز أكراؽ االنتخاب ٤بمثلي ا٤بَبشحْب ا٤بنتمْب لؤلحزاب أك األحرار  .كًب إلغاء
ا٤بادة ٕٔ الٍب " ٘برد بقوة القانوف من عهدتو االنتخابية كل منتخب يلتحق خبلؿ عهدتو ٕبزب غّب ا٢بزب الذم انتخب ٙبت
رعايتو كعضو ُب آّلس الشعيب الوطِب أك ُب ٦بلس األ مة أك ُب ٦بلس بلدم أك كالئي " .كذلك الشأف بالنسبة للمادة ّٗ الٍب
تنص أنو ٤با يكوف ا٤بَبشح عضوا ُب ا٢بكومة "ٯبب عليو إيداع استقالتو ثبلثة (ّ) اشهر قبل تاريخ االقَباع".
كٱبص القانوف العضوم الثا٘ب حاالت التناُب مع العهدة الرب٤بانية ( )5ك ا٤بقصود ّٔذا "ا١بمع بين العضوية ُب الرب٤باف كعهدة
انتخابية أخرل أك بينها كبْب ا٤بهاـ أك الوظائف أك األنشطة ا﵀ددة فيو " .كيأٌب ىذا ا٤بشركع طبقا ألحكاـ ا٤بادة َُّ من
الدستور الٍب تنص على أف ٰبدد قانوف عضوم حاالت التناُب مع العهدة الرب٤بانية  .كيهدؼ ىذا القانوف إٔب ٛبكْب الرب٤بافيْب من
"التفرغ كليا " للعمل التشريعي كا٤براقبة ككذا النشغاالت الشعب " .كٖبصوص القانوف العضوم ا﵀دد لكيفيات توسيع ٛبثيل ا٤برأة
على مستول آّالس ا٤بنتخبة فقد كضع مسارا تدرٯبيا ُب نسب الَبشح النسوم ُب آّالس ا٤بنتخبة تَباكح بْب َِ ك َٓ.%
ُ  -ا٤بادة َّّ من قانوف العقوبات اِبزائرم.
ِ  -ا٤بادة ْٗ من دستور ُٖٗٗ ،كا٤بادة ِٓ من دستور ُٔٗٗ.
ّ  -ا٤بادة ّٕ من دستور ُٔٗٗ.
ْ -القانػػوف العضػػوم ا٤بتعل ػػق بنظ ػػاـ اإلنتخابػ ػػات رقم ُِ َُ-ا٤بؤرخ ُب ُِ جانفي َُِِ ا١بريدة الر٠بية – عدد َُ بتاريخ ُْ جانفي َُِِ .
5
ؤرخ ُب ُٖ صفر عاـ ُّّْ ا٤بوافق ُِ جانفي سنة َُِِ
 -قانوف عضوم رقم ُِ  َِ -ـ ٌ
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فقد ًب ٙبديد َِ  %بالنسبة للتمثيل النسوم (ُ )1ب انتخابات آّلس الشعيب الوطِب ٤با يكوف عدد ا٤بقاعد مساكيا ؿ (َْ)
كنسبة َّ  %لعدد مقاعد يساكم أك يفوؽ (َٓ) ك ّٓ  %لعدد مقاعد يساكم أك يفوؽ ُْ مقعدا ك َْ ٤ %با يتعلق األمر
بِّ مقعدا ك اكثر ك أخّبا نسبة َٓ  %للمقاعد ا٤بخصصة للجالية الوطنية با٣بارج .أما ٖبصوص انتخابات آّالس الشعبية
الوالئية فقد ًب ٙبديد نسبة َّ  %بالنسبة ؿّٓ ّْ-ّٗ-ك ْٕ مقعدا ك ّٓ  %بالنسبة ؿُٓ إٔب ٓٓ مقعدا .كفيما يتعلق
بانتخابات آّالس الشعبية البلدية فاف نسبة َّ  %قد حددت للبلديات الٍب يفوؽ عدد سكاهنا ََََِ نسمة.
أما القانوف العضوم ا٤بتعلق باألحزاب السياسية (ِ) ا٤بتضمن ٕٖ مادة فانو يعيد تنظيم العبلقة بْب اإلدارة كاألحزاب ُب إطار
متوازف كشفاؼ ك متناغم يقوـ على احَباـ ا١بانبْب للقانوف خبلؿ ٩بارسة مهامهما.
كما ينص بشكل خاص على "احَباـ النظاـ الدستورم كعدـ ا٤بساس بالط ابع ا١بمهورم للدكلة ك قيم السيادة كاالستقبلؿ
الوطِب كا٢بفاظ على كحدة ك سبلمة الَباب الوطِب كالدفاع عن الوطن " .كينص القانوف العضوم كذلك على "االلتزاـ بعدـ
تأسيس أم حزب سياسي أك ٩بارسة أم نشاطات ٨بالفة لقيم ثورة أكؿ نوفمرب ُْٓٗ ك اإلسبلـ كا٥بوية الوطنية أك عٔب أسس
دينية أك لغوية أك عرقية أك ٩بارسة طائفية أك ٛبييزية".
ك يضمن القانوف العضوم حوؿ اإلعبلـ ( )3الذم يتضمن ُِّ مادة "أفضل ٞباية للصحفي على الصعيدين االجتماعي
كا٤بهِب" ك "يلغي أحكاـ السجن ا٤بتعلقة ٔبنح الصحافة ".كما ينص على إنشاء ىيئتْب للضبط األكٔب خ اصة بالصحافة ا٤بكتوبة
(حلت ٧بل آّلس األعلى لئلعبلـ الذم اقره قانوف َٗ )َٕ-أما الثانية فتخص ضبط ا٢بقل اإلعبلمي السمعي البصرم كىو
القطاع ا٤بدعو لبلنفتاح  .كيشّب ذات القانوف إٔب اف منح االعتمادات للصحافة ا٤بكتوبة أصبح من اختصاص ىيئة ضبط
الصحافة .
أخّبا كفيما يتعلق بالقانوف ا٤بتعلق با١بمعيات ( )4فانو يرمي "إٕب بعث ك تفعيل العمل ا١بمعوم من خبلؿ إبراز القدرات
كالكفاءات الٍب تزخر ّٔا سيما ُب ٦باالت ا٤بعرفة ك التكنولوجيات ا٤بتطورة ك التضامن الوطِب كذلك من أجل ٛبكْب ا١بمعيات من
لعب دكر الشريك الفعاؿ قي ٙبقيق أىداؼ التنمية الشاملة".
كُب انتظار تعديل قانوف السمعي البصرم من أجل فتح آّاؿ أماـ القنوات كاإلذاعات ا٣باصة تكتمل حزمة اإلصبلحات
َُِْ كالذم يسبق إجراء انتخابات رئاسية
ا٤بقررة ُب آّاؿ التشريعي لتتوج بتعديل الدستور قبل النصف األكؿ من العاـ
جديدة.
للمشرع الجزائري.
المطلب الثاني :آليـات حماية حقوق اإلنســان وحرياتو وفقا
ٌ
استحدث ا٤بشرع ا١بزائرم عدة آليات من أجل ٞباية حقوؽ اإلنساف كتعد ُب حد ذاهتا ضمانات لتفعيلها كتتمثل ىذه اآلليات
ُب:

1
مؤرخ ُب ُٖ صفر عاـ ُّّْ ا٤بوافق ُِ جانفي سنة ٕٕٔٓ
 قانوف عضوم رقم ُِ ٌ َّ - - 2اٌمبٔ ْٛاٌؼ ٞٛٚهلُ ٕٔ ٓٗ-اٌّإهؿ ف ٕٕٓٔ-ٓٔ-ٕٔ ٟاٌّزؼٍك ثبألؽياة اٌَ١بٍ١خ.

 -3القػانوف عػػضوم رقػػم ُِ َٓ-مػػؤرخ فػػي ُٖ صػفر عػػاـ ُّّْ الػػموافق ُِ يػػناير سػػنة َُِِ
 -4لبٔ ْٛهلُ ِٕٔ ٓٙ-إهؿ فٕ ٔ8 ٟفو ػبَ ٖٖٗٔ اٌّٛافك ٌـ ٕٔ ٕ٠ب٠و ٍٕخ ٕٕٔٓ٠ ،زؼٍك ثبٌغّؼ١بد.
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- 1مبدأ سمو الدستور :كالقصد من تدكين ا٢بقوؽ كا٢بريات ُب الدستور نفسو نظرا ٤با يتمتع بو الدستور من ٠بو كيعطي نوعان
من الثبات كاالستقرار كاإلحَباـ للحقوؽ كا٢بريات ا٤بعَبؼ ّٔا ُب متنو .كما إنشاء آلية ٤براقبة احَباـ ىذا السمو إال تفعيبلن للحقوؽ
كا٢بريات األساسية ( .)1من جهة أخرل تيع ٌد األحكاـ ا٤بتضمنة تعديل الدستور ضمانان للحقوؽ كا٢بريات ُب فص ا٤بادة ُٖٕ من
دستور ُٔٗٗ بأنو إذا ارتأل آّلس الدستورم أم تعديل دستورم ال ٲبس البتة ٕبقوؽ اإلنساف كا٤بواطن كحرياهتم (.)2

ُب نطاؽ القوانْب ا١بزائرية٪ ،بد أف
أما مسألة تنظيم ا٢بقوؽ كا٢بريات ؼلقد أحا٥با ا٤بؤسس الدستورم ا١بزائرم على القانوف  .ؼ
(ا٤بواد ََُ،
قانوف اإلجراء ات ا١بزائية يتضمن ضمانات أساسية لضماف كٞباية حقوؽ األفراد ،منها ما يتعلق ٕبقوؽ ا٤بتهم
َُِ )ُُّ ،ُُِ ،َُٓ ،َُْ ،َُّ ،كمنها ما يتعلق ٕبجز األشخاص (ا٤بواد من ُٓ إٔب ٓٔ) ،كمنها ما يتعلق با٢ببس
اإلحتياطي ( ا٤بواد ُِّ كما يليها ) ( .)3كيثبت قانوف األ سرة ،حقوؽ الزكجْب كاألطفاؿ ،فخصص الفصل الرابع لبياف تلك
ا٢بقوؽ ضمن ا٤بواد ّٔ إٔب ّٗ (.)4

كنصت ا٤بادة ُّٓ من دستور ُٖٗٗ صراحة على إحداث ٦بلس دستورم ،كأدخل الدستور ا٢بإب تعديبلت مهمة على

ىذا آّلس تضمنت التوسيع ُب تشكيلتو ( ،)5كُب جهة اإلخطار ( .)6ك كلف با لسهر على احَباـ الدستور كفقا للمادة ُّٔ
من الدستور حيث يقوـ بناء على ا٤بادة ُٓٔ من الدستور بالفصل ُب دستورية ا٤بعاىدات كالقوانْب كالتنظيمات ،كُب ىذا اإلطار

ٲبارس آّلس الدستورم نوعْب من الرقابة :إجبارية ( )7ك اختيارية (.)8

ِ -الرقابة القضائية  :يعد القاضي ا٤بحكر األساسي فيها ألنو حامي ا٢بقوؽ كا٢بريات ،كللقياـ ّٔذه ا٤بهمة يتطلب استقبللية
السلطة القضائية ،كىو ما ا٘بو إليو ا٤بؤسس الدستورم منذ ُٖٗٗ بغرض تفعيل ا٢بقوؽ كا٢بريات بعدما أقر الدستور ا٢بإب مبدأ
الفصل بْب السلطات اؿضامن ا٤ببدئي ٢بقوؽ األفراد كحرياهتم .كمعترب البعض أف استقبللية القضاء من حقوؽ اإلنساف.

 -1جاءت ا٢بقوؽ كا٢بريات ُب الفصل الرابع من دستورم ُٖٗٗ ك ُٔٗٗ٧ ،بددة ُب ِْ مادة.
 -2نص ُب ا٤بادة ُْٔ من دستور ُٖٗٗ نص على نفس الضمانة.
 -3د .عمر سعد ا﵁ ،المرجع السابق ،ص.ٖٗ .
 -4د .عمر سعد ا﵁ ،نفس المرجع ،ص.ٖٗ .

ٓ -يتكوف ا٤بجلس دستورم حسب ا٤بادة ُْٔ من دستور ُٔٗٗ على تسعة أعضاء؛ ثبلثة أعضاء من بينهم رئيس آّلس يعينهم رئيس ا١بمهورية (لفَبة كاحدة
مدهتا ست سنوات) ،اثناف ينتخبهما آّلس الشعيب الوطِب من بْب أعضائو - ،اثناف ينتخبهما ٦بلس األمة من بْب أعضائو ،عضو كاحد تنتخبو ا﵀كمة العليا من
بْب أعضائها ،عضو كاحد ينتخبو ٦بلس الدكلة من بْب أعضائو بعدما كاف سبعة بينما تنص ا٤بادة ُْٓ من دستور ُٖٗٗ.
ٔ -ا٤بادة ُٔٔ من الدستور ا٢بإب تعطي صبلحية إخطار آّلس الدستورم لكل من رئيس ا١بمهورية ،رئيس آّلس الشعيب الوطِب ،رئيس ٦بلس األمة.
ٕ -الرقابة اإلجبارية للمجلس الدستورم حسب الفقرتْب ِ ك ّ من ا٤بادة ُٓٔ كالفقرة ِ من ا٤بادة ٕٗ تتمثل ُب إبداء رأيو كجوبا ُب دستورية كل من القوانْب
العضوية ،األنظمة الداخلية لغرفٍب الرب٤باف كاتفاقيات ا٥بدنة كمعاىدات السلم الٍب يوقع عليها رئيس ا١بمهورية مع أحكاـ الدستور ،بإ خطار من رئيس ا١بمهورية كإذا
ارتأل آّلس الدستورم عدـ دستورية ىذه االتفاقيات كا٤بعاىدات ال يتم التصديق عليها ،ذلك ما أكدتق ا٤بادة ُٖٔ من الدستور  ،كٓب ٰبدد مصّب ىذه ا٤بعاىدات
كاالتفاقيات.
ٖ -الرقابة االختيارية للمجلس الدستورم كتتم ٗبوجب الفقرة األكٔب من ا٤بادة ُٓٔ من الدستور بعد إخطاره من طرؼ رئيس ا١بمهورية أك رئيس آّلس الشعيب
الوطِب أك رئيس ٦بلس األمة فحص دستورية كل من ا٤بعاىدات كالقوانْب كالتنظيمات
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إذ أف كجود سلطة قضائية مستقلة ضمانة لتكريس سيادة القانوف كحقوؽ اإلنساف ( .)1ك ال أحد ينكر الدكر ا٥باـ ا٤بنوط

بالسلطة القضائية ُب كفالة حقوؽ اإلنساف ،كىو ما ًب التنويو إليو ُب ا٤بادة الثامنة من اإلعبلف العآبم ٢بقوؽ اإلنساف (.)2

أقر الدستور ا٢بإب ثنائية السلطة القضائية؛ قضاء عادم على رأسو ا﵀كمة العليا كقضاء إدارم على رأسو ٦بلس الدكلة  .ك
كه
قد نص ُب مادتو ُْٕ بأف القاضي ال ٱبضع إال للقانوف ،كعليو تبقى الرقابة القضائية ٧بدكدة ،إذ ال تراقب أعماؿ السلطة

التشريعية ،أما بالنسبة ألعماؿ السلطة التنفيذية فتبقى أعماؿ السيادة خارج ىذه الرقابة (.)3

كيضيف الدكتور الػمكي دراجي آليػات أخرل ٢بماية حقوؽ اإلنسػػاف ُب ا١ب ػزائر ال ينبغي إنكارىا نظرا ٤بساٮبتها الفعالة ُب
ا٢بماية ا٤بنشوردة (ْ) كىي كما يلي:
- 3البـرلمان :إف دكر الرب٤باف ُب ٞباية حقوؽ اإلنساف كا٢بريات األساسية ىاـ جدإ ،بكم كظيفتو فإف الرب٤باف فاعل أساسي ُب
إنشاء كتطوير كٞباية حقوؽ اإلنساف ،كذلك أف الرب٤باف كأعضاءه ىم حقيقة حراس حقوؽ اإلنساف با٤بفهوـ الواسع كمن أجل أف

يكونوا كذلك البد من ٙبقيق الشركط األساسية اآلتية(:)5

 من الطبيعي أف يكوف الرب٤باف ٛبثيليا لكل ا٤بكونات الفاعلة ُب األمة الٍب تنتخبو بكل حرية كانتظاـ. إف ٛبثيل مكونات آّتمع يفَبض أيضا حضور قويا للمرأة ُب الرب٤باف ،ألف آّتمع يتكوف بصفة قريبة من التساكم بْبا١بنسْب ،كذلك ما ٯبب انعكاسو على تشكيل الرب٤با ف ككذلك ا٥بيئات السياسية ،كيكوف من السيئ عدـ ٛبثيل ا٤برأة ألف ٥با رأيا
كنظرة خاصة لؤلشياء ُب ا٢بياة السياسية ....
يستهدؼ الرب٤باف الرقابة بصورة أصلية كمتخصصة كضماف حسن تطبيق السياسات العامة كبرامج ا٢بكومات ا٤بصادؽعليها من طرؼ الرب٤باف ،ككذا ا٢برص على حسن تطبيق النصوص التشريعية كالتنظيمية آّسدة ٥بذه السياسات كالربامج ا٢بكومية.
ٙ-بوم السلطة التشريعية ُب ا١بزائر بر٤بانا يتكوف من غرفتْب ا٤بادة (ٖٗ).

- 4جهاز الشرطة وقوات حفظ النظام:

لرد ا٤بظآب ُب
كجهاز الشرطة ىو ا١بهاز ا٤بباشر ُب عملو كتظلماتو مع الفرد كمواطن ُب دكلة ما ،ك بالتإب فهو جهاز مباشر ٌ
دكلة القانوف(ُ).
ُ -مبادئ أساسية بشأف استقبلؿ السلطة القضائية اعتمدىا مؤٛبر األمم ا٤بتحدة السابع ا٤بنعقد ُب ميبلنو من ِٔ أكت إٔب ٔ سبتمرب ُٖٓٗ ،كًب إعتمادىا من
طرؼ ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة فيما بعد كمن أىم ىذه التوصيات:
ُ -تكفل الدكلة استقبلؿ السلطة القضائية كينص عليو دستور البلد أك قوانينو  .ك من كاجب ٝبيع ا٤بؤسسات ا٢بكومية كغّبىا من ا٤بؤسسات احَباـ كمراعاة
استقبلؿ السلطة القضائية.
ِ -تفضل السلطة القضائية ُب ا٤بسائل ا٤بعركضة عليها دكف ٙبيز ،على أساس الوقائع ككفقا للقانوف ،كدكف أية تقييدات
ضغوط

أك تأثّبات غّب سليمة أك أية إغراءات أك

أك هتديدات أك تدخبلت ،مباشرة كانت أك غّب مباشرة ،من أم جهة أك ألم سبب  ....أنظر مصطفى بوشاشي ،حقوق اإلنسان تضمنها سلطة

قضائية مستقلة٦ ،بلة الرابطة ا١بزائرية ٢بقوؽ اإلنساف ،الرقم الرابع ،ََُِ ،ص.َٗ.

٧ -2بمد محم الدين ،محاضرات في حقوق اإلنسان  ،منشورة ،كلية ا٢بقوؽ ،جامعة ا١بزائر ،ََِْ ،ص.ّٔ .
- www.mjustice.dz/ date de visite du site : 25/01/2013.

ّ

ْ -د .الػمكي دراجي ،آليـات حماية حقوق اإلنســان في الج ـزائر ،أشػغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر كاقع كمقاربات يومي ُِ ك ُّ
ديسمرب َُِِ ٔبامعة جيجل ،كلية ا٢بقوؽ ،ص.َٖ ،َٕ ،َٔ .

ٓ -كماؿ شطاب ،حقوق اإلنسان في الجزائر ،الدار ا٣بلدكنية ،ََِٓ ،ص.ُِٓ ،ُِّ .
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كعن قوات حفظ النظاـ فهي ٚبص ا١بيش بكافة تشكيبلتو ككحداتو كالٍب أك ٌدىا القانوف ا٣باص بشركط مساٮبة قوات ا١بيش
الوطِب الشعيب ُب القياـ با٤بهاـ ا٣باصة ٕبماية األمن العمومي خارج ا٢باالت االستثنائية قصد اال ستجابة إٔب متطلبات ٞباية

السكاف ك٪بدهتم كيضم الدفاع الشعيب كذلك قوات الدرؾ الوطِب كغّبىا(.)2
- 5أجهزة رقابية استشارية:

إف كجود أجهزة رقابية استشارية قوية ك٧بكمة تعمل بشكل أك بآخر لتقوية ٞباية حقوؽ اإلنساف كتطبيق فكرة دكلة القانوف

كصيانة ا٢بريات للمواطن كآبصاّب العامة ا٢بيوية للدكلة كآّتمع كمن بينها ٪بد(:)3

٦بلس ا﵀اسبة الذم أقره الدستور كا٤بكلف بالرقابة البعدية لؤلمواؿ العمومية للدكلة  ...كالٍب ىي ُب صميمها ٯبب أفتوجو لتحقيق حقوؽ ا٤بواطنْب.
آّلس االقتصادم كاالجتماعي رغم كونو ىيئة استشارية غّب أف تق اريره الفصلية تعد كسيلة إلبراز حقيقة الوضع بالنسبةللحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية.
آّلس اإلسبلمي األعلى كىو ما أقرتو ا٤بادة ُُٕ من دستور ُٔٗٗ كالٍب قالت بأنو يؤسس لدل رئيس ا١بمهورية ٦بلسإسبلمي أعلى يتؤب ا٢بث على االجتهاد كترقيتو ،إبداء ا٢بكم الشرعي فيم ا يعرض عليو ،رفع تقرير دكرية عن نشاطو لرئيس
ا١بمهورية(ْ).
- 6األجهزة غير القضائية( :ديوان المظالم):

كقد استلهمت ا١بزائر من ٘بارب دكؿ كالسويد كالدا٭بارؾ كالنركيج ىذه التجربة ،فأنشأت كسيط ا١بمهورية ،ككاف ذلك ُب
ِّ ُٗٗٔ/َّ/حْب يعْب ُب ىذا ا٤بنصب السيد عبد السبل ـ حباشي  -رٞبو ا﵁ -كىذا ّٔدؼ االستماع إٔب شكاكم ا٤بواطنْب
كنقلها إٔب رئيس ا١بمهورية كمن ٍبٌ السهر على ضماف حقوؽ ا٤بواطنْب من ٘باكزات اإلدارة ،كيتم تعيْب كسيط كالئي على مستول
كل كالية ،كبقرار من الوإب ،كمن بْب موظفي الديواف للتكفل بانشغاالت ا٤بواطنْب الوا قعية ،كيدافع عن حقوقهم كٰبافظ عليها،
ككما ٯبب على الوسيط اإلدارم إعبلـ ا٤بواطن ُب كل شهر عن هناية ا٤بشكبلت ا٤بطركحة أمامو ،سواء الٍب ًبٌ حلها ،أك الٍب ىي
قيد الدراسة ،كحٌب ا٤بشكبلت الٍب ٓب توجد حلو٥با بعد ،كا٥بدؼ من ذلك ىو أف يتعلم كل مواطن ككل إدارة مقدا ر الواجبات
ا٤بنوطة ّٔم ،كل حسب حاجتو(ٓ).
ك٘بدر اإلشارة إٔب أف الفارؽ ا٤بوجود بْب ٘بربة الوسيط اإلدارم ُب ا١بزائر كمكاتب الشكاكل ُب الدكؿ االسكندنافية

) (OMBUDSMANأف ىذه األخّبة تعترب ٕبق من التجارب الناجحة عا٤بيا باعتبارىا ٛبثل مؤسسة مستقلة تدافع عن

ُ٧ -بمد سعادم ،حقوق اإلنسان ،الجزائر ،دار رٰبانة للنشر كالتوزيع ،ََِِ ،ص.ّٖ .
ِ -كماؿ شطاب ،المرجع السابق ،ص.ُِّ ،ُُّ .

ّ -كماؿ شطاب ،المرجع نفسو ،ص( ُِٗ ،ُِٖ .بتصرؼ).
ْ -ا٤بادة ُُٕ ،دستور ُٔٗٗ.

ٓ -سنوسي خنيش ،اإلدارة والبيئة في النظرية والتطبيق ،رسالة ماجستّب ،جامعة ا١بزائر ،معهد العلوـ السياسية كالعبلقات الدكلية ،ُٕٗٗ ،صَِِ .
(بتصرؼ).
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حقوؽ ا ٤بواطنْب ٘باه ٘باكزات اإلدارة كاخَباقاهتا ،أما الوسيط ا١بزائرم فهو ال يتوافر على االستقبللية كا٢برية ألنو يعْب من قبل
الوإب(ُ).
- 7المؤسسات األىلية غير النظامية:
ك٪بد ىنا اللجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كالٍب تعد ٗبثابة ا٣بليفة الشرعي للمرصد الوطِب ٢بقوؽ اإلنساف،
حيث أنشأت ُب ِٓٗ ، ََُِ/َّ/بوجب مرسوـ رئاسي ،كىي تقوـ بذات نشاطات ا٤برصد إضافة إٔب إصباغ نشاطها
بالوسائطي بالشرعية ،إال أنو ُب حلقة التدارس الدكلية بشأف دكر ا٤بؤسسات الوطنية لتعزيز كترقية حقوؽ اإلنسافً ،بٌ التأكيد على
ضركرة تعاكهنا مع ا٤بنظمات ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية ،على الرغم من بقاء تلك ا٤بؤسسات إدارية الطابع ،خاضعة للسلطة التنفيذية
كىي ذات طابع استشارم عاـ كدائم ال أكثر(ِ).
كنريد اإلشارة ىنا أف ىذه الَبسانة القانونية ا٤بهمة كاآلليات ا٤برصودة من أجل تفعيل ا٢بقوؽ كا٢بريات الٍب تضمنتها ،ال فائدة
مرجوة منها إال إذا كضع ُب ا٢بسباف أف الرىاف ا٢بقيقي يتعدل الشأف التشريعي إٔب التنفيذ .كىو ما سوؼ ٫باكؿ اإلجابة عليو ُب
ا٤ببحث الثا٘ب.
المبحث الثاني :الواقع التطبيقي للحقوق والحريات في الجزائر في ظل تسييس حقوق اإلنسان.
يبدك أف مباركة الدكؿ الكربل لئلصبلحات الٍب شرعت فيها ا١بزائر لتجنب رياح التغيّب يدخل ُب إطار تسييس حقوؽ
اإلنساف بيد أف ا٤بواطن ُب ا١بزائر العميقة ال يشعر بأف ىناؾ تغيّبا حقيقيا يلمسو ُب كاقعو اليومي كُب شٌب آّاالت ما يطرح

إشكاؿ جدكل تكريس ا٤بزيد من ا٢بقوؽ كا٢بريات ال ٛبارس ُب أرض الواقع (.)3

المطلب األول :الواقع المنتقد لوضعية الحقوق والحريات في ظل اإلصالحات.
رغم كثرة ىذه التعديبلت ٪بد دائما أنفسنا أماـ ازدكاجية النص كالتطبيق على أرض الواقع ؛ حيث يعيش ا١بزائريوف أكضاعا
معيشية غّب مرٰبة كالبطالة كغبلء ا٤بعيشة كأزمة السكن كارتفاع أ سعار ا٤بواد الغذائية  .حيث يبلغ معدؿ البطالة ُب ا١بزائر  -الٍب
يبلغ تعداد سكاهنا ّٓ مليوف نسمة٫ -بو َُ  %حسب األرقاـ الر٠بية ،غّب أف منظمات مستقلة تقدر النسبة بنحو ِٓ.%
رغم أف ا٤بيزاف التجارم ٰبقق دكما فائضا بسبب ارتفاع أسعار ا﵀ركقات ُب األسواؽ الدكلية.

ُ -سنوسي خنيش ،المرجع نفسو ،ص( ُِِ ،َِِ .بتصرؼ).
ِ -كماؿ شطاب ،المرجع السابق ،ص.ُّّ ،ُِّ .

ّ -توالت ردكد فعل الدكؿ األجنبية ا٤برحبة بنتائج االنتخابات التشريعية للَُ مام ا١بارم كا٤بنوىة بالنزاىة كالشفافية الٍب طبعت ىذا ا٤بوعد االستحقاقي الذم ٠بح
للمواطن ا١بزائرم باختيا ر ٩بثليو ُب الرب٤باف ا١بديد بكل حرية كدٲبقراطية  .من موقع  http://www.ennaharonline.com/ar/latestnewsثزبه٠ـ ٖٔ
ِب.ٕٕٓٔ ٞ
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كيبلغ الراتب األدٗب للحد ا٤بضموف با١بزائر ُٓ ألف دينار كالذم يعادؿ ََِ دكالر بالنسبة للموظفْبُ ،ب حْب يناـ البلد
على احتياطي صرؼ يقدر بػ ََِ مليار دكالر هناية َُِّ ،حسب تصرٰبات مسؤكلْب حكوميْب  .كتقوؿ منظمات غّب
كل خط الفقر (.)1
حكومية إف أكثر من ثلثي ا١بزائريْب يعيشوف ٙبت مست

كيرل رئيس الرابطة ا١بزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف ،نور الدين بن يسعد أنو بعد َٓ سنة من االستقبلؿ ما زاؿ ا١بزائريوف
٧بركمْب من السكن كالعمل ،كىناؾ أطفاؿ يتكفلوف ٗبصركؼ العائلة ،بينما مكاهنم ٯبب أف يكوف ُب ا٤بدرسة  ."...كتأسف
ا٤بتحدث أيضا ال ستمرار ظاىرة العنف ضد ا٤برأة ُب ا١بزائر بعد نصف قرف من االستقبلؿ ،ككذا لوضعية مستشفياتنا كمدارسنا
كتفاقم البطالة رغم الراحة ا٤بالية للببلد  .أما على مستول ا٢بقوؽ السياسية كا٤بدنية ،فيقوؿ بن يسعد أف "ىناؾ تراجع عن
النصوص الٍب فتحت ا٢بريات السياسية كالتعبّب كحرية التظاىر كتأسيس ا١بمعيات الٍب صدرت سنة َٗ ،مشّبا إٔب أف "البلد
الذم هتيمن فيو السلطة التنفيذية على باقي السلطات يستحيل أف ٙبَبـ فيو ا٢بريات كيستحيل أف يتطور" (.)2

كما أصدرت الرابطة ا١بزائرية ٢بقوؽ اإلنسافُ ،ب تقريرىا السنوم عن كاقع حقوؽ اإلنسافٚ ،بليد ا ٤بركر ْٔ عاما من صدكر
اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف  .كالذم جاء تقييميا ٤بدل توفر مقومات الدكلة العصرية ُب ا١بزائر ،حيث خلصت إٔب أف الدكلة
ُب ا١بزائر ىي "دكلة نظاـ عاجز عن تكوين دكلة عصرية ٛبكن ا٤بواطن من حقوقو " ،كأف الدعامة الثانية ّٓاؿ ا٢بكم ا٤بتمثلة ُب
االقتصاد ،ٲبيزىا عندنا "قطاع عمومي اهنار بسبب العديد من ا٤بشاكل ،كقطاع خاص فاسد مرتبط بشكل مباشر أك غّب مباشر
بالسلطة" (.)3

التحرشات كالضغوط الٍب ال زالت ٛبارس على حرية التعبّب كالصحافة
كفيما يتعلق باإلعبلـ ،فتشّب تقارير ا٥بيئات ا٢بقوقية إٔب ٌ
ُب ا١بزائر  ،مشّبا إٔب أف التجرٙب عرب هتم ''القذؼ'' كالضغط من خبلؿ اإلشهار كالطباعة ال تزاؿ عوامل ٙبد من حرية التعبّب
كالصحافة ُب ا١بزائر .فمثبل أشار التقرير الصادر عن مكتب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف كالعمل التابع لكتابة الدكلة األمريكية إٔب
أف ا٢بكومة ا١بزائرية تقوـ با٢بد من حرية التعبّب بصورة غّب مباشرة من خبلؿ هتمة ''القذؼ'' كالضغوط غّب ا٤بباشرة على الناشرين
كالصحفيْب ،مضيفا بأنو كاف لؤلفراد ٦باؿ كقدرة على انتقاد ا٢بكومة كعملها ُب ٦باؿ خاص دكف عقاب ،كلكنهم أضحوا ٲبتنعوف
عن التصريح علنيا ،رغم أف الدستور يكفل حرية الت عبّب كالرأم ،إال أنو ًب تقييد ذلك ،حسب التقرير دائما ،مع إصدار عاـ
ََِٔ ٤برسوـ رئاسي ٱبص ا٥بيئات كمصاّب األمن ،كالحظ التقرير أف كسائل اإلعبلـ الثقيلة ''تلفزيوف كإذاعة'' تقوـ بتغطيات
داعمة للحكومةُ ،ب كقت تنتقد ا٤بعارضة إغبلؽ ىذه الوسائل أمامها .كتظل الصحافة ا٤بكتوبة الوسيلة الوحيدة الٍب يربز فيها نوع
من ا٤بعارضة ٗبستويات متباينة ،كأعاد التقرير التذكّب ٗبا اعتربه تضييقا على الصحافة كالقياـ بتدابّب تصب ُب خانة الضغط أك
االبتزاز أك الرقابة أك دفع الصحف إٔب الرقابة الذاتية ،من خبلؿ توظيف القوانْب ا٣باصة بتجرٙب ''القذؼ'' ،خاصة مع تعديل
قانوف العقوبات ُب جواف ََُِ ٩ ،با ٰبد من ىوامش حركة الصحافة ،يضاؼ إليها التضييق للوصوؿ إٔب مصادر ا٣برب (.)4

- http://www.aljazeera.net 08/01/2011

ٔ

 -2رئيس الرابطة ا١بزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف ،نور الدين بن يسعد ١بريدة ا٣برب ليوـ َٗ.َُِِ/ُِ/
 -3الرابطة ا١بزائرية ٢بقوؽ اإلنسافٝ ،بعية مستقلة تعُب بالدفاع عن حقوؽ اإلنساف يَبأسها األستاذ بوٝبعة غشّب.

ْ حفيظ صواليلي ،واشنطن تنتقد التحرش ضد الصحافة في الجزائر ،جريدة ا٣برب ،األحد َُ مارسََِٗ ،العدد ْٔٓٓ.
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أـ ٖبصوص ا٤برأة ،فهي تعا٘ب من التمييز كنسب ٛبثيلها ٧بدكدة ُب آّالس ا٤بنتخبة؛ حيث أف نسبة ٛبثيل النساء ُب آّالس

ا٤بنتخبة ما زالت ٧بدكدة مقارنة بنسبة تواجدىا ُب آّتمع الٍب تشكل اآلف أكرب من نصفو (.)1

كما ال تزاؿ العديد من ا٤بناصب العليا كالسياسية حكرا على الرجل ،مثل  :رئاسة الرب٤باف أك آّالس الوالئية ،كيرجع ذلك

با٣بصوص إٔب بعض ا٤بفاىيم الثقافية الٍب تقلل من قدرة ا٤برأة عل ل اٚباذ القرار ك٩بارسة العمل السياسي ( .)2فمن أجل ٛبكْب
ا٤برأة من حقوقها السياسية ككصو٥با إٔب مراكز صنع القرار كا٤بستويات العليا للسلطة ال يكوف إال عن طريق برامج تدريبية كتعليمية
 ،كذلك ٤با ٥بذين العاملْب من القدرة على بناء ثقافة حقوقية كقانونية كخلق كعي كقدرة ذىنية متفتحة قادرة على استيعاب كل ما
ٰبدث ُب ا٢بياة السياسية؛ فتجسيد النصوص القانونية على أرض الواقع يقع على كاىن ا٤برأة بكسر جدار الصمت بإنشاء
ٝبعيات كاٙبادات نسوية ،كتفعيل نشاطها على ا٤بستول االجتماعي كالعمل على ٞباية ا٤برأة من األفكار ا٥بدامة ا٤بنا فية ٤ببادئ
الشريعة اإلسبلمية من خبلؿ التوعية كتعريفها ٕبقوقها ككاجباهتا باستغبلؿ كسائل اإلعبلـ كإصدار النشرات كآّبلت كتشجيع

كدعم األٕباث كالدراسات ذات الصلة بشؤكف ا٤برأة ،كالقياـ ٗبعارض ككرش العمل كالندكات كا٤بؤٛبرات ا﵀لية...اْب (.)3

كرغم ما ٛبثلو اؿصحافة ا١بزائرية حاليا من ٘بربة ٨بتلفة كفريدة ُب العآب العريب ٤با شهدتو من ٙبوالت ُب العقدين األخّبين،
كيبدك ذلك كاضحا من خبلؿ تباين آراء رموز ىذه الصحافة كعلى ٫بو يعكس مواقفها سواء أكانت مستقلة أـ مقربة من الدكلة،
إال أف ىناؾ ٝبودا كتراجعا ٢برية الصحافة ـ قارنة مع منتصف التسعينيات ،مع األمل أف تسَبجع ٦بدىا بتبِب قانوف اإلعبلـ

ا١بديد (.)4

المطلب الثاني :عالقة مسألة تسييس حقوق اإلنسان باإلصالحات المنتهجة من طرف الجزائر.
ىا ٫بن نقف ُب بداية األلفية الثالثة على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل البحث عن حقوؽ اإلنساف ،مرحلة أفضل ما قيل

بشأهنا تعبّبا أهنا مرحلة "تسييس حقوؽ اإلنساف " ( ،)5فآّتمع الدكٕب كإف كاف ظاىرا يبحث عن ا٢بقوؽ كا٢بريات من أجل

اإلنسانية ،إال أنو كثّبا ما يتعاظم رد فعلو عن انتهاكات تناؿ من ىذه ا٢بقوؽ كا٢بريات ُب بقاع بعينها من أ٫باء ا٤بعمورةٍ ،ب ما
يلبث أف يغض البصر كيصم اآلذاف كيكمم األفواه عن إنتهاكات صارخة تصيب حقوؽ اإلنساف كحرياتو ُب الصميم ،كاألمثلة
كثّبة كمتعددة كمتنوعة ،بل كليس ما حدث ُب السجوف العراقية عاـ ََِٓ إباف الغزك األمريكي ٖباُب عن أحد ،كما يرتكب ُب
معتقبلت "جوانتانامو" من إىدار ليس لئل نسانية فحسب بل آلدمية اإلنساف ،كما ٰبدث لؤلسرل الفلسطينيْب ،ال ٰبتاج إٔب
ُ -نسبة اإلناث ُب ا١بزائر تقدر حسب إحصائيات ََِّ حوإب ْٗ %ْٗ.مقابل ُٓ %َٓ.بالنسبة للذكور .

ِ -سقنػي فاكيػة ،ترقية حقوق المرأة السياسية في التشريع الجزائري على ضوء تعديالتو الجديدة ،أشػغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر كاقع
كمقاربات يومي ُِ ك ُّ ديسمرب َُِِ ٔبامعة جيجل ،كلية ا٢بقوؽ ،ص.ُْ ،ُّ .

ّ -سقنػي فاكيػة ،المرجع نفسو ،ص.ُْ .

ِٗ -ؾّل دٍؼل٠ذ ،اٌٖؾبفخ اٌغيائو٠خ ٚعلي اٌؾو٠بد ٚاٌمٛ١ك www.aljazeera.net ،

ٓ -يقصد بتسييس حقوؽ االنساف اخضاع ٞباية حقوؽ االنساف ك أسبأّا ك أىدافها ألغراض سياسية لصاّب دكلة أك ا٘باىات تتعارض مع ا٤بعايّب الدكلية ا٤بعتمدة
كا٤بتعلقة بأسباب ا٢بماية الدكلية كىي تلك الٍب كردت ُب قرار ١بنة حقوؽ االنساف رقم َٖ الصادر بتاريخ َٖ مارس ُٕٔٗ ،كقرار آّلس االقتصادم رقم ُِّٓ
الصادر بتاريخ َٕ جواف ُٕٔٗ حوؿ ا٢باالت الٍب تنم عن انتهاكات خطّبة ك منهجية ك ثابتة ٢بقوؽ االنساف ،أم أف يكوف مربر ا٢بماية الدكلية ىو توافر
معلومات ذات مصداقية عن ىذه االنتهاكات ا٣بطّبة أم الٍب ٛبس ا٢بقوؽ األساسية ك الثابتة ك ا٤بنهجية أم الٍب اٚبذت صفة السياسة ا٤بؤسسية للدكلة .
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برىنة ( .)1كمن جهة أخرل بات مفهوـ الدكؿ ٢بقوؽ اإلنساف يقتصر على الشأف التشريعي أكثر منو التنفيذم  .كلعل أصدؽ
تعبّب عن ىذا األمر ما جاء ُب ٦بلة ا٢بقوؽ كالشريعة الكويتية :أف "مفهوـ الدلو ٢بقوؽ اإلنساف ال ٱبلو من النفاؽ"(.)2

كعليو ال ٲبكن ٘باىل مسألة تسييس حقوؽ اإلنساف الٍب تتجلى ُب مظاىر عديدة من بينها انشاء منظمات كٮبية ٢بقوؽ
االنساف أصبحت من الوسائل الٍب تستخدمها الدكؿ الكربل للضغط على الدكؿ للدخوؿ ُب صفها ا٤بطيع ٙبت بند ٞباية حقوؽ
اال نساف ك ىو األسلوب ا١بديد الذم أصبحت تتميز بو السياسة ا٣بارجية للواليات ا٤بتحدة األمريكية بعد أحداث ُُ سبتمرب
ََُِ  ،كمع بركز األحداث العربية ازداد استخداـ موضوع تسييس حقوؽ االنساف لضرب االستقرار األمِب كالسياسي لؤلنظمة
العربية غّب ا٤بطيعة للخط األمريكي ( .)3ك على ىذا األساس ٲبكن ٙبديد عناصر تسييس حقوؽ االنساف فيما يلي :

ُ_ االنتقائية ك ازدكاجية ا٤بعايّب ٕ :بيث تدرج حالة بلد معْب ُب الرصد الدكٕب ٢بقوؽ االنساف دكف بلداف أخرل من نفس
ا٤بنطقة ا١بغرافية ،كقد تكوف أسوأ منها ُب انتهاؾ حقوؽ االنساف ك ذلك ألغراض سياسية .
ِ_ عدـ تفهم الواقع السياسي ك االجتماعي ك االقتصادم للبلد ا٤بعِب :مقارنتو ٗبعايّب دكلية قننت ألكضاع دكؿ معينة.
ّ_ االعتماد على معلومات تتعلق ٕبقوؽ االنساف ُب البلد ا٤بعِب غّب صادرة عن جهات ذات مصداقية  :كإ٭با عن جهات
سياسية ٕبتة أك ضمن ٞبلة اعبلمية كالد كر الذم تقوـ بو قناة ا١بزيرة القطرية ُب تزييف ا٢بقائق ا٤بتعلقة ٗبجاؿ حقوؽ االنساف مع
أف ىناؾ أجندة دكلية ٛبلك سلطة ادارهتا عن بعد  .ك يبقى أمر البت ُب مصداقية ىذه ا٤بعلومات خاضعة لتصويت أكثرية أعضاء

أكثمن االعتبارات القانونية تَبكز مسألة عملية التسييس (. )4
٦بلس حقوؽ االنساف الذم ٱبضع لبلعتبارات السياسية ُب ذلك ر
ْ_السعي أب تبديل النظاـ السياسي القائم ُب البلد ا٤بعِب ( : )5عن طريق ادراج استنتاجات عن كضع حقوؽ االنساف توحي

بأف النظاـ السياسي القائم يشكل ٕبد ذاتو انتهاكا جسيما ك خرقا صارخا ٢بقوؽ االنساف ،كبالتا ٕب فاف ٙبسْب حقوؽ االنساف
ال يكوف إال بتبديل النظاـ السياسي القائم ،كذلك لكوف ىذا النظاـ ال يتفق ك سياسات الدكؿ الكربل أك ٓب يستجيب ٤بطالبها
الٍب تصب ُب مصلحتها ُب شأف من الشؤكف.
ٓ_ا٤بساس باستقبلؿ الدكؿ ك كحدة أراضيها من خبلؿ استغبلؿ حقوؽ االقليات

( :)6ك خاصة ُب البلداف الٍب تضم

األقليات ك تقسيم ىذه الدكؿ بدال من ٞباية حقوؽ االنساف ك ذلك دكما ألغراض سياسية بعيدة كل البعد عن ٞباية حقوؽ
االنساف.

ُ -دّٔ .اء الدين إبراىيم ،د .عصمت عدٕب ،د .طارؽ إبراىيم الدسوقي ،حقوق اإلنسان بين التشريع والتطبيق ،دار ا١بامعة ا١بديدة ،مصر ،ََِٖ ،ص.ّٖ .
ِ -نزيو نعيم شبلال ،المرتكز في حقوق اإلنسان  ،ا٤بؤسسة ا٢بديثة ؿلكتاب ،طرابلس لبناف ،ََُِ ،ص.ُّ .

ّ -عمرا٘ب مراد ،تسييس حقوق اإلنسان  ،أشػغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر كاقع كمقاربات يومي ُِ ك ُّ ديسمرب َُِِ ٔبامعة جيجل،
كلية ا٢بقوؽ ،ص.َْ ،َّ.
 -4عمرا٘ب مراد ،المرجع نفسو ،ص.َٓ .

ٓ -عبد الكرٙب غبلب ،الحفاظ على السيادة الوطنية و التدخل الدولي  ،مطبوعات أكادٲبية ا٤بملكة ا٤بغربية ،الرباط ،ََِْ ،ص.َُٓ .
ٔ -بتصرؼ عمر عماد ،سؤال حقوق االنسان ،مطبعة السنابل ،عماف ،األردف ،َََِ ،ص.ُٕٗ ،ُٕٓ .
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كبالنسبة لوضعية حقوؽ اإلنساف ُب ظل اإلصبلحات الٍب بادرت ّٔا الدكلة ا١بزائرية فإهنآب تشذ كثّبا عن ىذه القاعدة،

حيث أقر "فاروق قسنطيني" كىو رئيس اللجنة اإلستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف لوكالة األنباء ا١بزائرية ُب ْ أكت َُِِ إٔب
أف ملف حقوؽ اإلنساف يعرؼ ٙبسنا حٌب ك إف ٓب يكن بالسرعة ا٤برجوة .ك ربط التأخر ا٤بسجل ُب ىذا آّاؿ بالنتائج ا٤بَبتبة عن

ُِّ سنة من االستعمار ك اؿ عشرية السوداء الٍب "عرقلت" بناء دكلة القانوف ( )1كىو ما تناقضو العديد من ا٤بنظمات غّب
ا٢بكومية كالٍب ٛبلك صورة سوداكية عن كضع حقوؽ اإلنساف ُب ىذا البلد كلعل من أبرزىا الرابطة ا١بزائرية ٢بقوؽ اإلنساف الٍب

تنتقد مسار اإلصبلحات خاصة ُب الشق ا٤بتعلهق بإصبلح اؿعدالة (.)2

كأكدت ا٤بفوضة السامية لؤلمم ا٤بتحدة ٢بقوؽ اإلنساف "نافانثام بيالي " ،يوـ  18سبتمرب َُِِ أف ا٤بستول البلفت

للجزائر ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف سيؤىلها لقيادة النقاشات الٍب تدكر ُب ا٤بنطقة ٖبصوص ىذا الشأف (.)3

ككانت "روزلين نونان " مبعوثة األمم ا٤بتحدة ٢بقكؽ االنساف كالٍب تقود كفدا عن اللجنة الدكلية للتنسيق مع ىيئات حقوؽ
اإلنساف التابعة للمحافظة السامية ٢بقوؽ اإلنساف باألمم ا٤بتحدة ،قد أعربت عن ارتياحها لوضعية حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر،
مثمنة ُب الوقت ذاتو ا١بهود ا٤ببذكلة من قبل الدكلة ُب ٦باؿ ترقية حقوؽ اإلنساف .ك نوىت ركزلْب نوناف ،با٤بسار الدٲبقراطي ك
التعددم ُب ا١بزائر قائلة إف زيارهتا " ضاعف من تقديرىا لتاريخ البلد الثورم ك مقاكمة شعبو إلرىاب العشرية السوداء ٍب تقدمو
با٘باه الدٲبقراطية ك التعددية اإلعبلمية ك السياسية (ْ)".
كُب نفس ا إلطار أكد ٩بثل ا٤بكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لؤلمم ا٤بتحدة ٢بقوؽ االنساف لشماؿ إفريقيا "أندريا أوري"
يوـ ِٕ فيفرم َُِّ با١بزائر خبلؿ كرشة حوؿ الربكتوكوؿ ا٣باص باتفاقية األمم ا٤بتحدة ضد التعذيب أف كضعية حقوؽ
االنساف ُب ا١بزائر ٙبسنت "جيدا" منذ سنوات التسعينيات.كما أكد ذلك ا٤بفوض السامي ٢بقوؽ االنساف خبلؿ زيارتو للجزائر

سنة َُِِ .ك اعترب ا٤بسؤكؿ األ٩بي أف ا١بزائر كاف عليها أف توفق بْب الضركرة األمنية ك حقوؽ االنساف (.)5

كيضاؼ إٔب ىذا ،اإلشادة األمريكية ّٔذه اإل٪بازات الٍب حققتها ا١بزائر دكليا لتحسْب كضعي ة ا٤برأة بصفة خاصة ،كحقوؽ
اإلنساف بصفة عامة ،كما جاء ُب التقرير الذم صدر عن الواليات ا٤بتحدة األمريكية لسنة َُُِ.
كلئلشارة أف ما ينقص ا١بزائر حاليا لكي تتم استكماؿ سلسلة التصديقات على الصكوؾ الدكلية الٍب تعُب ٕبقوؽ اإلنساف
ىو التصديق على الربكتوكوؿ ا٣باص باتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة التعذيب ككذا نظاـ ركما األساسي ا٤بنشئ للمحكمة ا١بنائية
الدكلية.
كبْب مبارؾ كمشكك للتطور ا٤بطرد ٢بقوؽ اإلنساف كحرياتو ُب جزائر اإلصبلحات يبقى ا٤بواطن ُب انتظار ا٤بلموس للرقي بواقعو
ا٤بعيش.

ُ -تصريح قسنطيِب لوكالة األنباء ا١بزائرية ُب ْ أكت َُِِ من موقع http://www.aps.dz
 -2مصطفى بوشاشي ،المرجع السابق ،ص.َٗ.

 -3عو٠لح اٌّٛػل اٌ١ِٛ٠ ،ِٟٛ١خ ١ٕٛٚخ ،فٍ ٔ8 ٟجزّجو ٕٕٔٓ.
ِٗٛ ِٓ -لغ http://www.djazairess.com/algeriapress

ٓ -كرشة حوؿ الربكتوكوؿ ا٣باص باتفاقية األمم ا٤بتحدة ضد التعذيب أخذ من موقع  http://www.aps.dzيوـ َُ مارس َُِّ.
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خاتـ ــمة:
شرعت السلطة ُب ا١بزائر بإصبلحات شاملة ٛبثلت ُب إعطاء مزيد من ا٢بريات ك٘بسيد الدٲبقراطية ُب الببلد كمن أٮبها رفع
حالة الطوارئ السائدة ُب الببلد مند ُِٗٗ كالقياـ بإعداد مشركع تعديل للدستور ٲبر عرب استفتاء شعيب قبل رئاسيات َُِْ
كإعادة النظر ُب قانوف االنتخابات كاألحزاب ،كقوانْب عضو ية أخرل ال تقل أٮبية ،ما يعترب ظاىريا إ٪بازا إٯبابيا كىو ـ جعل
٧باكالت دفع ا١بزائريْب إٔب االنتفاضة ضد حكامهم ٓب تلق استجابة ملموسة.
ا١بزائر كُب إطار إصبلحاهتا السياسية األخّبة عملت على تطبيق نظاـ ا﵀اصة ُب آّالس ا٤بنتخبة بصياغة قوانْب عضوية
متعلقة بتح ديد كيفية توسيع ٛبثيل ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة سنة َُِِ لتجسيد النص الدستورم عمليا الذم يفتح فرص مشاركة
متساكية للمرأة مع الرجل.
كما قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم باإلضافة إٔب ذلك بتعديل عدة قوانْب أخرل كقانوف ا١بنسية ،كقوانْب الحقة لتعديل دستور ُٔٗٗ
ا٤بعدؿ كا٤بتم ـ ُب ُِ ََِٖ /ُُ/كقانوف الصحة ،كالقانوف ا١بنائي لتنتهي برفع حالة الطوارئ ُب فيفرم َُُِ كالٍب كانت
مفركضة منذ ُِٗٗ .ىذا ما أدل إٔب اإلشادة ّٔذه اإل٪بازات الٍب حققتها ا١بزائر دكليا لتحسْب كضعية ا٤برأة بصفة خاصة،
كحقوؽ اإلنساف بصفة عامة.
لكن رغم كثرة ىذه التعديبلت ٪بد دائما أنفسنا أماـ ازدكاجية النص كالتطبيق على أرض الواقع ،كالذم ال يعاِب إال بإعادة
النظر ُب كل منظومة ا٢بقوؽ بشكل ٯبعل من التمتع ّٔذه ا٢بقوؽ كا٢بريات حقيقة كاقعية.
كيبقى التساؤؿ قائما ىو ىل أننا أماـ إصبلح حقيقي كفعلي يقوـ باإلستجابة ٤ب هد الثورات العربية ،أـ ٫بن أماـ إصبلح سطحي
يواكب مؤقتا ما ٰبدث على الساحة العربية ،كذلك من خبلؿ االنصياع إٔب خطاب الشارع ٩ .با عمق ا٥بوة الفعلية بْب ما يريده
الشعب فعبل ،كبْب ما يطلبو ا٤بتظاىركف الذين أضحوا مصدر مصداقية حقيقية٩ ،با كضع إصبلحات الدكلة ُب معركة يومية مع
التغيّبات الراىنة.
قائمة المراجع:
 المؤلفات العامة والخاصة:
- 1د .بهاء الدين إبراىيم ،د  .عصمت عدلي ،د  .طارق إبراىيم الدسوقي ،حقوؽ اإلنساف بْب التشريع كالتطبيق ،دار
ا١بامعة ا١بديدة ،مصر.ََِٖ ،

- 2دغبوش نعمان ،معاىدات دكلية ٢بقوؽ اإلنساف تعلو القانوف ،دار الودل للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ا١بزائر.ََِٖ ،
- 3شطاب كمال ،حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر ،الدار ا٣بلدكنية.ََِٓ ،
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- 4عبد الكريم غالب  ،ا٢بفاظ على السيادة الوطنية ك التدخل الدكٕب ،مطبوعات أكادٲبية ا٤بملكة ا٤بغربية ،الرباط،
ََِْ.

- 5عمر عماد ،سؤاؿ حقوؽ االنساف ،مطبعة السنابل ،عماف ،األردفَََِ ،

- 6د .عمر سعد اهلل ،مدخل ُب القانوف الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف ،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية ،ا١بزائر.ََِّ ،
- 7محمد سعادي ،حقوؽ اإلنساف ،ا١بزائر ،دار رٰبانة للنشر كالتوزيعََِِ ،

- 8نزيو نعيم شالال ،ا٤برتكز ُب حقوؽ اإلنساف ،ا٤بؤسسة ا٢بديثة للكتاب ،طرابلس لبناف.ََُِ ،
 المقاالت:
- 1بوشعيب عدنان  ،العدالة اإلنتقالية كميثاؽ السلم كا٤بصا٢بة الوطنية٦ ،بلة الرابطة ا١بزائرية ٢بقوؽ اإلنساف٦ ،بلة ثبلثية،
لسنة ََِٗ.

- 2د .خلفي عبد الرحمن  ،حق آِّب عليو ُب اقتضاء حقو ُب التعويض من الدكلة( ،دراسة ُب الفقو كالتشريع ا٤بقارف )،
آّلة األكادٲبية للبحث القانو٘ب ،سداسية ،العدد َُ كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة ٔباية.ََُِ ،

- 3دىيمي لحضر  ،مهددات األمن٦ ،بلة كلية أصوؿ الدين للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ا٤بقارنة ،العدد الثالث،
ََُِ .

- 4سقنـي فاكيـة ،ترقية حقوؽ ا٤برأة السياسية ُب التشريع ا١بزائرم على ضوء تعديبلتو ا١بديدة ،أشػغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ
حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر كاقع كمقاربات يومي ُِ ك ُّ ديسمرب َُِِ ٔبامعة جيجل ،كلية ا٢بقوؽ.

- 5سهيلة قمودي ،ا٢بقوؽ كا٢بريات عرب الدساتّب ا١بزائرية ،كرقة ٕبثية ،كلية ا٢بقوؽ ٔبامعة ا١بزائر.َُِِ ،
- 6مصطفى بوشاشي ،حقوؽ اإلنساف تضمنها سلطة قضائية مستقلة٦ ،بلة الرابطة ا١بزائرية ٢بقوؽ اإلنساف،عدد ْ،
ََُِ.
- 7طاىير رابح ٞ ،باية ا٢بق ُب ا٢بياة ُب إطار ميثاؽ األمم ا٤بتحدة ،آّلة األكادٲبية للبحث القانو٘ب ،كلية ا٢بقوؽ
كالعلوـ السياسية ،جامعة ٔباية ،العدد َِ. ََُِ ،
- 8عمراني مراد  ،تسييس حقوؽ اإلنساف ،أشػغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب ا١بزائر كاقع كمقاربات
يومي ُِ ك ُّ ديسمرب َُِِ ٔبامعة جيجل ،كلية ا٢بقوؽ.
- 9د .الـمكي دراجي  ،آليػات ٞباية حقوؽ اإلنسػػاف ُب ا١ب ػزائر  ،أشػغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب
ا١بزائر كاقع كمقاربات يومي ُِ ك ُّ ديسمرب َُِِ ٔبامعة جيجل ،كلية ا٢بقوؽ.

 الرسائل والمذكرات:
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سنوسي خنيش  ،اإلدارة كالبيئة ُب النظرية كالتطبيق ،رسالة ماجستّب ،جامعة ا١بزائر ،معهد العلوـ السياسية كالعبلقات
الدكلية.ُٕٗٗ ،

 محاضرات:

ُ -محمد محي الدين٧ ،باضرات ُب حقوؽ اإلنساف ،منشورة ،كلية ا٢بقوؽ ،جامعة ا١بزائر.ََِْ ،

ِ -د .ىيثم مناع ،حقوؽ اإلنساف كالدستور :حقوؽ دستورية مقارنة كالدستور العراقي٧ ،باضرة منشورة لورشة العمل الٍب
نظمتها مؤسسة فريدريك نوماف ُب عماف من ُِ إٔب ِّ جويلية ََِٓ .
 النصوص القانونية:

- 1دستور ا١بمهورية اِب زائرية الدٲبقراطية الشعبية الصادر ُب ُٔٗٗ معدؿ بػ  :القانوف رقم َِ َّ-ا٤بؤرخ ُب َُ أفريل
ََِِ ا١بريدة الر٠بية رقم ِٓ ا٤بؤرخة ُب ُْ أفريل ََِِ كا٤بعدؿ بالقانوف رقم َٖ ُٗ-ا٤بؤرخ ُب ُٓ نوفمرب
ََِٖ ا١بريدة الر٠بية رقم ّٔ ا٤بؤرخة ُب ُٔ نوفمرب ََِٖ.
- 2قانوف العقو بات ا١بزائرم الصادر ٗبوجب األمر رقم ٔٔ ،ُٓٔ/ا٤بؤرخ ُب َٖ ،ُٗٔٔ/َٔ/ا٤بعدؿ كا٤بتمم بالقانوف
َٔ ِّ/المؤرخ في َِ ديسمبر . 2006
- 3القانوف رقم ّٖ َّ/ا٤بؤرخ ُب ٓ ،ُّٖٗ/َِ/0ج رج ج ،عدد َٔ ،الصادرة ُب َٖ .ُّٖٗ/َِ/كا٤بلغى ٗبوجب
اؿقانوف رقم َّ ،َُ/ا٤بؤرخ ُب ُٗ ،ََِّ/َٕ/كا٤بتعلق ٕبماية البيئة ُب إطار التنمية ا٤بستدامة ،ج ر ج ج ،عدد
ّْ ،الصادرة بتاريخ َِ.ََِّ/َٕ/
- 4قانوف األسرة ُْٖٗ رقم ْٖ ،ُُ/ا٤بؤرخ ُب
ُِ.ُْٖٗ/َٔ/

َٗ ،ُْٖٗ/َٔ/ج ر ج ج ،عدد

ِْ ،الصادرة بتاريخ

- 5القانوف ا١بزائرم رقم ٖٓ َٓ/ا٣باص ٕبماية الصحة كترقيتها ا٤بؤرخ ُب ُٔ ،ُٖٗٓ/َْ/ج رج ج ،عدد َٖ ،الصادرة
ُب ُٕ ،ُٖٗٓ/َِ/ا٤بعدؿ كا٤بتمم ٗبوجب القانوف رقم ٖٖ ،ُٓ/ا٤بؤرخ ُب َّ ،ُٖٖٗ/َٓ/ج رج ج  ،عدد ٖ،1
الصادرة ُب َْ.ُٖٖٗ/َٓ/
- 6القانوف ا١بزائرم رقم ٖٓ َٓ/ا٤بؤرخ ُب ُّ ،َُٗٗ/َٕ/ج رج ج ،عدد ّٓ ،الصادرة ُب ُٓ.َُٗٗ/َٖ/
 - 7أمر رقم ٔٔ ُٓٔ-مؤرخ ُب ُٖ صفر عاـ ُّٖٔ ا٤بوافق ٖ جواف سنة ُٔٔٗ ا٤بعدؿ بالقانوف رقم َٔ ِِ-مؤرخ
ُب ِٗ ذم القعدة عاـ ُِْٕ ا٤بوافق َِ ديسمرب سنة ََِٔ.

 Ouvrages :
1- BEJAOUI Mohamed : « Aspects internationaux de la constitution Algérienne »,
Annuaire Français du Droit International 1977, Volume 23.
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2- OBERDROFF Henri, Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales, L.G.D.J,
Lextenso éditions, Paris 2010.
3- Walter LAQUEUR, Barry RUBIN, Anthologie des droits de l'homme, Nouveaux
Horizons, Paris, 2002.
 Sites Internet :

1- www.mjustice.dz

2- http://www.achr.nu
3- http://www.aps.dz

4- http://www.aljazeera.net

5- http://www.ennaharonline.com
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دراسة تحليلية ناقدة للوضع النفسي لإلنسان الفلسطيني في ضوء مبادئ
حقوق اإلنسان
إعداد
أ.د .زيـ ـ ــاد علـ ـ ــي الجرج ـ ــاوي

د .عبد الفتاح عبد الغني الهمص

مدير جامعة القدس المفتوحة

مشرف التدريب الميدان ــي بالقسم

أست ـ ــاذ الصح ـ ـ ــة النفسيـ ـ ـ ـ ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة

أستـ ـ ــاذ الصحــة النفسية المشارك

فلسطين

الجامع ـ ــة اإلسالميـ ـ ــة – غ ـ ـ ـ ـ ــزة

مقدمة:
يعيش اإلنساف الفلسطيِب حياةن مليئةن بالضنك كالكرب حيث ٲبر باإلحباطات من جراء ما ٲبارس ضده من سياسات استعمارية
٘بعلو دائمان ما بْب اكتئاب كعصاب ،قد تؤثر على شخصيتو العربية اإلسبلمية الٍب اختطها اإلنساف الفلسطيِب ألبنائو.
كُب السنوات األخّبة ٌأدل ا٢بصار الظآب ا٤بفركض على فلسطْب كاالنقساـ بْب شطرم فلسطْب ( الضفة الغربية كقطاع غزة ) إٔب
تردم كضع حقوؽ اإلنساف فيها ،كل ذلك يأٌب ُب سياؽ عدـ احَباـ حقوؽ اإلنساف كعدـ تطبيق ا٤بواثي ؽ الدكلية كعدـ تفعيل
ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب فلسطْب؛ ٩بٌا ٌأدل إٔب شعور اإلنساف الفلسطيِب باالغَباب النفسي كالعزلة االجتماعية كالنفسية،
كفقداف الثقة با٤بؤسسات كا٥بيئات الدكلية الٍب ترعى حقوؽ اإلنساف.
كقد عاش الشعب الفلسطيِب ،كمازاؿ يعيش مراحل عصيبة ،من تاريخ جهاده ا٤برير كالطويل ضد االحتبلؿ اإلسرائيلي ،من أجل
اسَبجاع حقوقو كنيل حريتو كاستقبللو .كقد تركت كل مرحلة من مراحل جهاده بصمات كاضحة على حياة ىذا الشعب
كمصّبه ،فعاٗب كما زاؿ يعا٘ب من جراء قسوة االحتبلؿ اإلسرائيلي أشد ا٤بعاناة من ظلم كاضطهاد كإره اب .
كىذا ما أكدتو كثّب من الدراسات السابقة مثل :عواد( ُٕٖٗ  (Awwad,ك(ُِٗٗ( (Awwad,
 ، ( 1987(Baker,كمقصود كآخركف(َُٗٗ  ،(Macksoud,ك(َُٗٗ ، (Baker ،ك(ُُٗٗ ،(Baker ،كغّبىم
٩بن أكدكا أف سلطات االحتبلؿ اإلسرائيلي ٗبمارساهتا الوحشية ضد الشباب الفلسطيِب كاألطفاؿ بشكل خاص أحدثت أثاران
متباينة من االضطرابات النفسية كالعقلية كالسلوكية مثل :القلق ا٤بزمن ،كالتشوىات النفسية ،كاكتئاب الطفولة ،كالكوابيس أثناء
النوـ ،كالتوتر ،كاإلحباط ،كالعجز ،كاالستسبلـ ،كما أدت إٔب ظهور مشاكل صحية كاقتصادية كاجتماعية كعقلية ،مثل فقداف
الَبكيز ،كاضطرابات الذاكرة ،كإعاقات جسمية ،كضعف التحصيل كغّبىا...
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مشكلة الدراسة:
٘بدر اإلشارة إٔب طبيعة آّتمع العريب  -كالفلسطيِب جزء منو  ،-الذم ال يعيش ُب حالة من التوافق االجتماعي ،أم ال ينبثق فيو
شٌب ٦باالت حياتنا (ىشاـ
السلوؾ كالتفكّب من قاعدة ثقافية اجتماعية كاضحة ا٤بعا ٓب؛ ٩بٌا خلٌف أثاران اجتماعية سلبية على ٌ
شرايب.)ْ :ُٖٕٗ،
كأكثر الفئات تأثران ّٔذا الوقع ىم الشباب ،كىم ُب نفس الوقت أداة التغيّب الرئيسة ،فهم يعيشوف عدـ التوافق ىذا ُب حياتنا
اليومية ،كُب مؤسساتنا كإعبلمنا ،فشبابنا يعيش ُب ( ٦بتمع قجْب ) أم ُب ٦بتمع خليط من عناصر ٨بتلفة متضاربة تنتج ُب
النهاية شخصية ٦بتمعية متناقضة مع ذاهتا كمع اآلخرين؛ ٩بٌا يساعد ُب ٙبقيق التنمية االجتماعية ،كُب دراسة ( إ٠باعيل سعد،
ُْٖٗ) حوؿ الشباب كالتنمية ،أ ٌكد بأف آّتمع السعودم تسوده مشكلة اقتصادية تتمثل ُب اتج اه آّتمع ٫بو االستهبلؾ أكثر
من اإلنتاج ،كما توصل بأف ىناؾ ارتباطان قويان بْب التعليم كا٤بكانة االجتماعية كا٤باؿ كاألصل العائلي ،مؤكدان بأف نظاـ التعليم
يلعب دكران فعاالن كخطّبان ُب نشر ا٤بعرفة بْب شباب آّتمع ،إالٌ أف التعليم قد ارتبط ُب أذىاف الشباب اؿ سعودم على مستول
ا٤بسئولية ،كيدرؾ حقيقة ا٤بشاكل كالصعوبات القائمة ُب ٦بتمعو ،كيشارؾ ٔبدية ُب حل مشكبلت ٦بتمعو ،كما كشفت دراسة
(٧بمد األسعد )َََِ ،عن معاناة طبلب ا١بامعة اللبنانية من مشاكل اجتماعية كاقتصادية كنفسية كتربوية كيشعركف با٢بّبة
كالقلق ،كاليأس من ا ٤بستقبل الذم ينتظرىم ،كما يعانوف من عدـ ارتباط برامج التعليم ا١بامعي بسوؽ العمل ،كما ينقصهم
التوجيو ا٤بهِب ،أما دراسة (عبد السميع غريب )ََُِ ،فقد كشفت عن توفر الكثّب من السمات التنموية لدل الشباب ا١بامعي
مع عدـ معرفتهم للطريق الصحيح لتحويل ىذه السمات إٔب ك اقع ملموس ،لذلك فهم ُب الغالب ال يشَبكوف ُب ٦باالت التنمية
ا﵀لية سواء ُب الريف أك ا٤بدينة.
كُب حياتنا الفلسطينية فإف الشباب ٓب يأخذكا دكرىم ا٤بفَبض ُب التغيّب آّتمعي ،كىذا ما أكدت عليو دراسة (ٝبيل نشواف،
ََِْ) حيث توصلت إٔب أف ٩بارسات طلبة ا١بامعات الف لسطينية ُب تنمية آّتمع ا﵀لي ضعيفة ،كذلك ٕبكم العديد من
ا٤بعوقات الٍب تواجههم ،كالٍب ٙبوؿ دكف مشاركتهم الفاعلة ُب تنمية آّتمع كىي معوقات مرتبطة با١بامعات كآّتمع كالطلبة ،كقد
ال يتحملوف كحدىم ا٤بسئولية عن ذلك ،حيث إ ٌف طاقاهتم موجهة ٫بو الظركؼ السياسي ة القائمة ،كمقاكمة االحتبلؿ باعتبارىا
مسألة ذات أكلوية على كل األكلويات ،فهم عمليان كقود عملية التحرر الوطِب ،،كما يفَبض أف يكونوا بعد إ٪بازه كقود التغيّب
االجتماعي ،كىذا ال يعِب أف يكوف دكر الشباب ُب التغيّب الداخلي مرحلة الحقة ،لكن ما ٰبصل ىو جزء من ا٢با لة الفلسطينية
العامة الٍب علقت كل األسئلة الداخلية رىنان بالتحرر الوطِب (غازم الصورا٘ب.)ٗ :ََِٔ ،
الباحثْب أرادا أف يتقدما ّٔذه الدراسة كالٍب تتمحور بالتساؤؿ الرئيس اآلٌب:
كمن خبلؿ ٚبصص
ٍ
ما الوضع النفسي لئلنساف الفلسطيِب ُب ضوء مبادئ حقوؽ اإلنساف؟
كيتفرع ـف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
سُ :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تعزيز القيم الوطنية كا٥بوية العربية
الفلسطينية متمثلة بػً
(الوفاء للوطن كاألرض كالتاريخ كا٤بصاّب ا٤بشَبكة التسامح،
كاالنفتاح على اآلخرين)؟
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سِ :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تفعيل قيم آّتمع ا٤بد٘ب الفلسطيِب
متمثلة بػو( تكافؤ الفرص كا٤بساكاة بْب الرجاؿ كالنساء ) ؟
سّ :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تقرير ا٤بصّب متمثلة بػو
كا٤بوارد ،كالنظاـ السياسي) ؟

(الثركات

سْ :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف الفلسطيِب
متمثلةن بػً ( السيادة الوطنية ،الوحدة الَبابية ،ا﵀افظة على الثقافة ،كا٢بق ُب التنمية ) ؟
أىداف الدراسة:
ُ -الكشف عن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تعزيز القيم الوطنية كا٥بوية العربية الفلسطينية.
ِ -بياف تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تفعيل قيم آّتمع ا٤بد٘ب الفلسطيِب .
ّ  -معرفة كيفية تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تقرير ا٤بصّب.
ْ  -التعرؼ على كيفية تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف الفلسطيِب
أىمية الدراسة:
تتناكؿ ىذه الدراسة موضوعان خطّبان يأٌب ُب زمن تتكالب فيو األمم ا٤بستعمرة على الشعب الفلسطيِب ،فتنقسم بْب مؤيد ٤با تقوـ
بو السياسات األمريكية اإلسرائيلية ،كبْب خانع ٤با يتعرض لو الشعب الفلسطيِب ،كبْب متوقف عن ا٢بديث ،ليست لديو سول
الشجب كاالستنكار ،أك الكيل ٗبكيالْب ىركبان من سطوة ا﵀تل كغطرستو كسياساتو ا٤ببنية على التوسع ُب ظلم اآلخرينٗ ،با ال
يتوافق مع ما أقرتو الشرائع السماكية ،كاألعراؼ كا٤بواثيق الدكلية من حقوؽ إنساف تطبق لتسمو ّٔا البشرية ،فإف كاف ىذا ىو حاؿ
دكؿ ا١بوار ،فحاؿ شعب فلسطْب ٲبر من أسوأ إٔب أسوأ ُب حاؿ تطبيق مبادئ حقوؽ اإلنساف بشقيها العا٤بي كالعريب ،فها ىي
آلة ا٢برب اإلسرائيلية تعيث ُب األرض فسادان كظلمان كجوران ،كالٍب ال يسلم منها الشجر كال ا٢بجر ،كال اإلنساف ،كىا ىي سياساتو
التجهيلية الٍب ٛبنهج ٥با العقلية الصهيونية ُب طمس ا٥بوية الفلسطينية ،كهتميش العقلية العربية من خبلؿ أدكاهتا ا٤بتنوعة.
مصطلحات الدراسة:
الوضع النفسي :الوضع الذم يوجد بو اإلنساف على حالو من ا١بانب السيكولوجي.
س ،كاإلنساف معركؼ ،كا١بمع الناس كأناسي ،كأصلو إنسياف ألف تصغّبه
اإلنسان :من أني ى

أينيسياف .كاإلنس :البشر ،كالواحد

ىنسي.
إنسي كأ ّّ
ّّ

حقوق اإلنسان :ىي":ا٢بقوؽ الطبيعية الٍب تولد مع اإلنساف دكف أف يشَبط لذلك اعَباؼ الدكلة ّٔا قانونان".
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كقيل بأهنا  ":تلك ا٢بقوؽ الطبيعية األصلية الٍب نشأت مع اإلنساف منذ ا٣بلق األكؿ ،كتطورت مع ا٢بضارة ،كٯببلكل إنساف ُب كل زماف كمكاف ٤بػجرد كونو إنسانا ،كٛبيزه عن سائر الكائنات األخرل".

أف تثبت

حدود الدراسة:
تتحدد ىذه الدراسة ٗبوضوعها كمتغّباهتا كالٍب تتمثل ُب دراسة ٙبليلية ناقدة للوضع النفسي لئلنساف الفلسطيِب ُب ضوء مبادئ
حقوؽ اإلنساف ،كبناء على ذلك قاـ الباح ثاف بالرجوع إٔب قائمة مثبتة ُب هناية ىذه الدراسة ،استنبطا من خبل٥با ا٤بعلومات
البلزمة ٥بذا ا٤بوضوع.
منهج الدراسة  :استخدـ الباحثاف ُب الدراسة ا٢بالية ا٤بنهج الوصفي التحليلي ،باعتباره أنسب ا٤بناىج ا٤ببلئمة لتحقيق أىداؼ
الدراسة ،كيعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد ُب الواقع ،كيهتم بوصفها كصفان دقيقان ،كيعرب عنها تعبّبان كميان ،فالتعبّب الكيفي
يصف لنا الظاىرة كيوضح خصائصها،أما التعبّب الكمي فيعطينا كصفان رقميان يوضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجمها كدرجات
ارتباطها مع الظواىر ا٤بختلفة األخرل" ( سآب ا٤بفرجي.)ّٕ :ُٗٗٗ ،
دراسات سابقة:
بعد أف تناكؿ الباحثاف ٦بموعة من أدبيات الدراسة ُب اإلطار النظرم السابق ،كحاكال أف يغطيا كافة ا٤بوضوعات ا٤بتعلقة ٗبتغّبات
الدراسة ،انتقبل إٔب عرض الدراسات السابقة كىي على النحو اآلٌب:
ُ -دراسة عدنان أبو عامر ( :)2004بعنواف" :االنتهاكات اإلسرائيلية ٢بقوؽ الفلسطينيْب
ا٤بدنية كالسياسية ُب قطاع غزة خبلؿ االنتفاضة األكٔب ُٕٖٗ"ُّٗٗ -
ىدفت الدارسة إٔب رسم صورة السياسة اإلسرائيلية ُب قطاع غزة خبلؿ فَبة االنتفاضة ،كآثارىا على السكاف الغزيْب ُب ٨بتلف
ا١بوانب  :السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كاستخدـ الباحث ا٤بنهج التارٱبي بشقيو الوصفي كالتحليلي ،من خبلؿ االستعانة
ٗبا صدر من توثيق ليوميات االنتفاضة ،كقد عرضت الدراسة أكجو االنتهاكات اإلسرائيلية ٕبق الفلسطينيْب ُب ا٢بياة ،األمر الذم
أسفر عنو سقوط أكثر من ََٔ شهيد فلسطيِب ُب قطاع غزة لوحده  ،خبلؿ ُّٗٗ ،كذلك من خبلؿ العديد من الوسائل الٍب
تبدأ  -سنوات الدراسة بْب العامي ُٕٖٗ بإطبلؽ الرصاص ا٢بي  ،كال تنتهي بإطبلؽ الغاز ا٤بسيل للدموع ،كما سجلت
الدراسة انتهاج سلطات االحتبلؿ لسياسة االعتداء على أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية دكف ٛبييز كدكف احَباـ للشارة الطبية الٍب
ٛبيزىم  ،كلعملهم اإلنسا٘ب الصرؼ ُب نقل الشهداء كإسعاؼ ا١برحى  ،األمر الذم أسفر عنو إصابة عدد من سيارات اإلسعاؼ
،كإعاقتها على ا٢بواجز العسكرية لقوات االحتبلؿ .كخلصت الدراسة بعدة توصيات كاف أٮبها  :يتوجب على األطراؼ ا٤بوقعة
على تلك ا٤بواثيق ،تحمل مسؤكلياهتا القانونية كاألخبلقية كالوفاء بالتزاماهتا  ،كالعمل على ضماف احَباـ إسرائيل ٥بذه ا٤بواثيق
كاالتفاقيات ،كتطبيقها ُب األراضي الفلسطينية ا﵀تلة  ،كبالتإب ترل الدراسة أف الصمت الدكٕب على االنتهاكات ا١بسيمة الٍب
تقَبفها قوات االحتبلؿ اإلسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرؼ كدكلة فوؽ القانوف  ،كعلى ارتكاب ا٤بزيد من ا١برائم ٕبق
ا٤بدنيْب الفلسطينيْب دكف مبلحقة قانونية.
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ِ-

(:)2005

دراسة حسين أحمد ،ومحمود أبو الرب

بعنواف " :اسَباتيجيات الصمود

االقتصادم ألسر الريف الفلسطيِب ُب ظل انتفاضة األقصى ( حالة دراسية قرل ٧بافظة قلقيلية)"
اعتمدت ىذه الدراسة على البيانات الٍب ًب ٝبعها عن قرل ٧بافظة قلقيلية من قبل مركز استطبلعات الرأم كالدراسات ا٤بسحية ُب
جامعة النجاح الوطنية ،كىدفت ىذه الدراسة إٔب دراسة االسَباتيجيات الٍب اتبعتها األسر الفلسطينية نتيجة ال٬بفاض مس تول
دخلها أك فقدانو؛ ٩بٌا ٌأدل إٔب ٚبفيض مستول إنفاقها ،كمن أىم االسَباتيجيات الٍب اتبعتها األسر للتكيف مع كضعها
االقتصادم ا١بديد استخداـ ا٤بدخرات ،كتأجيل أحد ا٤بشاريع ا٣باصة باألسرة ،كبيع أك رىن عقار أك أرض ،كبيع مصاغ الزكجة،
كالعودة للعمل بالزراعة كاالقتصاد ا٤بنزٕب ،كاالستدانة من األقارب كا٤بعارؼ كمؤسسات اإلقراض ،كا٢بصوؿ على ا٤بساعدات
اإلنسانية ،كقد خلصت الدراسة إٔب ع ٌدة توصيات من أٮبها  :ضركرة رسم كتنفيذ سياسات اقتصادية كاجتماعية ٙبد من ظاىرة
تأجيل مشاريع ك٨بططات األسر ،كتوفّب فرص عمل دائمة كتقدٙب القركض إلنشاء مشاريع إنتاجية مولدة للدخل ُب الريف
الفلسطيِب كبشركط ميسرة.
ّ -دراسة رفيق المصري ،وياسر أبو عجوة ( ََِٔ) :بعنواف " :مستول ٩بارسة األسرة الفلسطينية لقيم الدٲبقراطية كحقوؽ
اإلنساف مع أبنائها ( دراسة ميدانية)"
ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن مستول ٩بارسة األسرة الفلسطينية لقيم الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف مع أبنائها ،كاستخدـ
الباحثاف استبانة مكونة من ( ْٔ ) فقرة كطبقت على عينة قوامها ( ََِ) أسرة فلسطينية ،كتوصلت الدراسة إٔب نتائج أٮبها :
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول ٩بارسة األسرة الفلسطينية لقيم الدٲبقرا طية كحقوؽ اإلنساف مع أبنائها تبعان ٤بتغّبم
(السكن ،ا٤بستول التعليمي لرب األسرة) كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول ىذه ا٤بمارسة تبعان ٤بتغّبم ( نوع
رب األسرة ،كمستول دخل األسرة ) كما أف نتائج الدراسة كانت سلبية بشكل عاـ على صعيد ٩بارسة األسرة ٥بذه اؿ قيم مع
أبنائها.
ْ -دراسة لؤي شبانة
دراسة مقارنة".

(:)2008

بعنواف " :البطالة

الفلسطينية

ُب

إطار

ا٤بنظور

الدكٕب:

ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على البطالة ُب فلسطْب من ا٤بنظور الدكٕب من خبلؿ ٙبليل ديناميكية سوؽ العمل ّٔدؼ اختبار
جدكل ا٤بقارنات الدكؿية ا٤بستندة إٔب ا٤بعيار الدكٕب إلحصاءات العمل الصادر عن منظمة العمل الدكلية ،كالتعرؼ على سلوؾ
القول العاملة عرب الزمن من خبلؿ متابعة تصنيف األفراد من حيث عبلقتهم بسوؽ العمل كالتغّبات الٍب تطرأ عليها ،كاعتمدت
الدراسة ُب منهجيتها على الطرؽ اإليكونومَبية ُب دراسة مستودع البطالة كفحص تكافؤ سلوؾ آّموعات ا١بزئية لغّب العاملْب.
كتبْب أف ىناؾ تكافؤان ُب سلوؾ العاطلْب عن العمل ُب فلسطْب مع بعض آّموعات ا١بزئية الٍب تصنفها منظمة العمل الدكلية
خارج القول العاملة ،مثل اليائسْب ،كالذين ال يعملوف كال يبحثوف عن عمل كؿكنهم مستعدكف للعمل إذا عرض عليهم ،كالذين
ال يبحثوف عن عمل بانتظار نتائج طلبات العمل الٍب قدموىاُ ،ب حْب أف آؿ ىذه آّموعات تتكافأ ُب سلوكها مع األفراد خارج
سوؽ العمل ُب بريطانيا٩ ،با يضع تساؤالن كبّبان على إمكانيات مقارنة البطالة بْب فلسطْب كدكؿ متقدمة من حيث تنظيم سوؽ
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العمل كبيئتو القانونية ،لذلك من ا٤بفَبض أف يعاد النظر ُب قابلية تطبيق معيار األمم ا٤بتحدة آما ىو لقياس البطالة ُب فلسطْب،
كضركرة أف يتضمن بعض الفئات الٍب تصنف تقليديان ُب فئة األفراد خارج القول العاملة.
ٓ -دراسة ماىر أبو صالح ( )2008بعنواف  " :ا٣بصائص االقتصادية لسكاف األراضي الفلسطينية ُب الربع الثا٘ب من عاـ
ََِٔ كمقارنتها بعاـ ُٕٗٗ"
ىدفت الدراسة التعرؼ على خصائص الَبكيب االقتصادم للسكاف ُب األراضي الفلسطينية كتأٌب أٮبية ىذا الَبكيب من كونو
يشكل أحد األسس كا٤بؤشرات ا٥بامة الٍب ٲبكن االستعانة بنتائجها عند البدء برسم السياسات التنموية ُب ٨بتلف حياة السكاف،
فخطط التنمية االجتماعية بكفة جوانبها التعليمية كالثقافية كالصحية كغّبىا ال ٲبكن ٥با أف تتم ٗبعزؿ عن التنمية االقتصادية،
فالعبلقة متبلزمة كال ٲبكن إلحداىا أف تتحقق دكف ٙبقيق األخرل ،كتوصلت الد راسة إٔب ٦بموعة من النتائج أٮبها  :حصوؿ
ارتفاع ُب كل من معدؿ النشاط االقتصادم ا٣باـ ،كٗبعدؿ النشاط االقتصادم العاـ كنسبة البطالة ،كأف أعلى نسبة لقوة العمل ُب
األراضي الفلسطينية – سواء الذكور أك اإلناث – كانت موجودة لدل فئة السن ّٓ  ّٗ -سنة ،كذلك بنسبة ّ %ٖٓ.لكبل
ا١بنسْب ،كالغالبية العظمى من العاملْب من أبناء األراضي الفلسطينية يعملوف داخل األراضي الفلسطينية ،ككاف ذلك بنسبة
ِ ، %ُٗ.كأكصت الدراسة بالعمل على استيعاب آالؼ العاملْب من أبناء األراضي الفلسطينية الذين كانوا يعملوف داخل
األراضي ا﵀تلة كا٤بستعمرات ،ك العمل على ضركرة دعم نشاط الزراعة كالصيد بكافة الوسائل كا٤بيادين ا٤بمكنة ٤با ٥بذا الدعم من
دكر مؤثر ُب تثبيت اإلنساف الفلسطيِب بأرضو الزراعية كبالتإب التقليل من ٨باطر ا٤بصادرة اإلسرائيلية.
ٔ -دراسة خالد الصويص ( )2011بعنواف " :مدل إدراؾ آّتمع الفلسطيِب ألٮبية قرار السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداكؿ
منتجات ا٤بستوطنات ،من كجهة نظر التجار ُب ٧بافظة طولكرـ"
ىدفت الدراسة إٔب معرفة مدل إدراؾ آّتمع الفلسطيِب ألٮبية قرار السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداكؿ منتجات ا٤بستوطنات،
من كجهة نظر التجار ُب ٧بافظة طولكرـ ،كللوقوؼ على ذلك ًب استخداـ استبانو مكونة من ) ِِ ( فقرة ،تضمنت ثبلثة
٦باالت رئيسية ،كألغراض ٝبع ا٤بعلومات كزعت ) ََُٖ ( استبانو على الفئة ا٤بستهدفة كىي التجار كًب اسَبداد ) ُْٕٓ (
استبانو أم بنسبة )َٖ ،(%ْٗ,كعو١بت إحصائيا باستخداـ حزمة الربامج كاستخدمت ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية
)(SPSSاإلحصائية للعلوـ االجتماعية كالنسب ا٤بئوية ،كأظهرت النتائج أف مستول إدراؾ آّتمع الفلسطيِب ألٮبية قرار السلطة
الوطنية الفلسطينية كاف كبّبان على آّاؿ الكلي للدراسة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
استعرضا ا لباحثاف ٦بموعة من الدراسات السابقة الٍب ٥با صلة مباشرة ٗبوضوع الدراسة ،كقد تبْب أف ىذا ا٤بوضوع ٗبتغّباتو ا٤بتنوعة
ٰبتاج إٔب مزيد من الدراسة كالتفصيل لكوف الدراسات السابقة ٓب تتناكؿ ٝبيع متغّبات ىذا ا٤بوضوع ُب دراسة كاحدة؛ كإ٭با
جاءت ُب دراسات متفرقة ،كعليو فإف الدراسة تفرؽ الدراسات السابقة ُب كوهنا تتحدث عن الوضع النفسي لئلنساف الفلسطيِب
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ُب ضوء مبادئ ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ،حيث تناكلت بالتحليل كالنقد ،كعليو ٓب تسبق دراسة من الدراسات السابقة ىذا
الباحثْب كاطبلعهما.
ا٤بوضوع حسب علم
ٍ
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
بعد أف استعرض الباحثاف ا٣بلفية النظرية لدراستهما كتناكال الدراسات السابقة الٍب ٲبكن االستفادة منها ،كالشركع ُب
استخبلص التوصيات البلزمة ٥با ،كجدا أنو من الضركرم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الواحد تلو اآلخر.
التساؤل األول :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ اؿعريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تعزيز القيم الوطنية كا٥بوية العربية الفلسطينية متمثلة بػً(الوفاء
للوطن كاألرض كالتاريخ كا٤بصاّب ا٤بشَبكة ،التسامح ،كاالنفتاح على اآلخرين)؟
كىذا ما نص عليو ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب النسخة األحدث كالذم اعتمد من قبل القمة العريب ة السادسة عشرة الٍب
استضافتها تونس ُب ِِ /مايو ،ََِْ /كقد جاء ُب ا٤بادة رقم (ُ) منو كالٍب نصت على " يهدؼ ىذا ا٤بيثاؽ ُب إطار ا٥بوية
الوطنية للدكؿ العربية كالشعور باالنتماء ا٢بضارم ا٤بشَبؾ ،كجاء بالفقرة رقم (ِ) من ىذه ا٤بادة  :تنشئة اإلنساف ُب الدكؿ العربية
على االعتزاز ّٔويتو كعلى الوفاء لوطنو أرضان كتارٱبان كمصاّب مشَبكة ،مع التشبع بثقافة التآخي البشرم كالتسامح كاالنفتاح على
اآلخر ،كفقان ٤با تقتضيو ا٤ببادئ كالقيم اإلنسانية كتلك ا٤بعلنة ُب ا٤بواثيق الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف.
الوطن كااللتصاؽ بو كاإلحساس باالنتما ء إليو ،شعور فطرم غريزم يعم الكائنات ا٢بية كيستوم فيو اإلنساف كا٢بيواف ،فكما أف
اإلنساف ٰبب كطنو كيألف العيش فيو كٰبن إليو مٌب بعد عنو ،فإف ا٢بيوانات ىي أيضان تألف أماكن عيشها كمقارىا كمهما
ىاجرت عن أكطاهنا خبلؿ بعض فصوؿ العاـ ،ىي ما تلبث أف تعود مشتاقة إؿيها.
لقد ثبت حب النيب الكرٙب صلى ا﵁ عليو كسلم لوطنو مكة ا٤بكرمة ،فقد صعب عليو خركجو منها ،ككاف ٰبن إليها كىو ُب ا٤بدينة
ا٤بنورة ،فقد ذكرت كتب السّبة أف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ٤با صار ُ -ب ىجرتو -بظاىر مكة التفت إٔب مكة كقاؿ -بلهجة
حزينة مليئة أسفا كحنينا كحسرة كشوقا٨ -باطبا إياىا فعن ابن عباس رضي ا﵁ عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم :
إٕب ،كلوال أ ٌف أىلك
"كا﵁ إ٘ب ألخرج منك ،كإ٘ب ألعلم أنك أحب ببلد ا﵁ إٔب ا﵁ ،كأكرمها على ا﵁ ،كإنك ألحب أرض ا﵁ ٌ
أخرجو٘ب منك قهران ما خرجت من ببلدم " ( ابن حنبل ،ب.ت ،رقم ا٢بديث.)َُٖ :
ببلدم كإف جارت علي عزيزة *** كأىلي كإف ضنوا علي كراـ
كانت ا٢بضارة اإلسبلمية تغرؼ من ٘بارب الغّب ال تقاعسا أك تكاسبل كإ٭با ٛباشيا مع ركح اإلسبلـ ا٤بنفتحة ،كرىب اإلسبلـ أبناءه
على االعَباؼ باآلخر انتصارا ٤ببدأ حرية اإلنساف ُب اإلسبلـ كالٍب على أساسها يكوف اختبلؼ البشر ُب عقائدىم كآرائهم
كطرائقهم كٓب ٰباكؿ قسر الناس على اإلٲباف بو ،كإ٭با فسح ٥بم آّاؿ كا٢برية ُب االختيار ٙبت عنواف ﴿ :ال إً ٍؾ ىر ىاه ًُب الدّْي ًن ﴾...
(البقرة ،اآلية ،)ِٓٔ :لقد أعطى اإلسبلـ داخل ا٢بيز األكفر من مبادئو االىتماـ األكرب لكل ما من شأنو ٞباية الناس ضد أم
منغص ألمنهم كاستقرارىم ،كسبق ّٔذا كل القوانْب الوضعية ا٢بديثة كىذا يدحض كل مقولة ٘بعل من اإلسبلـ دينا ٧بنطا يراكح
ـ كانو ،فاإلسبلـ ال عداكة لو مع أحد فهو ٰبض على التآزر كا﵀بة ،كدائما ما كانت ىذه الدعوة صرخة مدكية ُب كجو كل من
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يدعي بأف اإلسبلـ شجع على العنصرية ،فا٤بسلموف على مر تارٱبهم تربوا ُب كنف ىذا الدين لكي ال يكونوا عنصريْب (الغزإب،
ُّٗٗ.)ُٗ :
التساؤل الثاني  :ؾيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تفعيل قيم آّتمع ا٤بد٘ب الفلسطيِب متمثلة بػو (تكافؤ الفرص
كا٤بساكاة بْب الرجاؿ كالنساء ) ؟
كىذا ما نص عليو ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب ا٤بادة رقم (ّ) منو ُب الفقرة رقم (ِ) كالٍب تنص على  " :تتخذ الدكؿ
األطراؼ ُب ىذا ا٤بيثاؽ التدابّب البلزمة لتأمْب ا٤بساكاة الفعلية ُب التمتع با٢بقوؽ كا٢بريات كافة ا٤بنصوص عليها ُب ىذا ا٤بيثاؽ ٗبا
نصت على أف  " :الرجل كا٤برأة متساكياف ُب الكرامة
يكفل ا٢بماية من ٝبيع أشكاؿ التمييز ،كأيضان الفقرة رقم (ّ) كالٍب ٌ
اإلنسانية ،كا٢بقوؽ كالواجباتُ ،ب ظل التمييز اإلٯبايب الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية كالشرائع السماكية األخرل كالتشريعات
كا٤بواثيق النافذة لصاّب ا٤برأة .كتتعهد تبعا لذلك كل دكلة طرؼ باٚباذ كافة التدابّب البلزمة لتأمْب تكافؤ الفرص كا٤بساكاة الفعلية
بْب النساء كالرجاؿ ُب التمتع ٔبميع ا٢بقوؽ الواردة ُب ىذا ا٤بيثاؽ".
فالناس ٝبيعان سواسية أماـ الشريعة " ال فضل لعريب على عجمي ،كال لعجمي على عريب ،كال ألٞبر على أسود ،كال ألسود على
أٞبر إال بالتقول"
كال ٛبايز بْب األفراد ُب تطبيقها عليهم " :لو أف فاطمة بنت ٧بمد سرقت لقطت يدىا" ،كال ُب ٞبايتها إياىم " :أال إف أضعفكم
عندم القوم حٌب آخذ ا٢بق لو ،كأقواكم عندم الضعيف حٌب آخذ ا٢بق منو " ( من خطبة أيب بكر رضي ا﵁ عنو عقب توليتو
خليفة على ا٤بسلمْب).
إف نظرة اإلسبلـ إٔب ا٤برأة كانت ثورة على كل التصورات ا١باىلية السابقة ،كتلك التصورات تلخصها ٝبلة كاحدة ىي :أهنا دكف
سوية الرجل ،كذلك قبل أف يبزغ نور القرآف على البشرية.
كىذا يعِب أف نظرة اإلسبلـ إٔب ا٤برأة ىي التقدـ الفكرم كالرقي ا٢بضارم قبل أف يتحدث الفكر األكركيب أك األمّبكي عن مكانة
ا٤برأة .كمهما تشدؽ القائلوف ّٔا فلن يصلوا إٔب ما أعطى اإلسبلـ ٥با.
َّ ً
ً ً
ين ًم ٍن يدكنًًو﴾ (لقماف ،اآلية.)ُُ :
كُب ىذا ٙبدل القرآف ،قاؿ تعأب :ى
﴿ى ىذا ىخ ٍل يق اللَّو فىأ يىرك٘ب ىما ىذا ىخلى ىق الذ ى

﴿أىفىحكٍم ٍ ً ً ً
ىح ىس ين ًم ىن اللَّ ًو يحكٍمان لًىق ٍووـ ييوقًنيو ىف﴾ (ا٤بائدة ،اآلية (َٓ:
ا١بىاىليَّة يػىٍبػغيو ىف ىكىم ٍن أ ٍ
ي ى
كأذكر شيئان عن بعض ا٤ببادئ األساسية ُب ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة:
 -1مبدأ النفس الواحدة:

َّاس اتػَّ يقوا ىربَّ يك يم الَّ ًذم ىخلى ىق يك ٍم ًم ٍن نػى ٍف و
س
إف ا٤برأة كالرجل ُب ا٤بصدر الذم يخلقا منو ،إنو النفس الواحدة ،قاؿ تعأب  ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الن ي
كً
اح ىدة﴾ (النساء ،اآلية .)ُ :
ى
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.
ٮبا زكجاف متكامبلف ،يكمل أحدٮبا اآلخر ،ٮبا من نفس كاحدة ،كفطرة كاحدة ،كطبيعة إنسانية كاحدة
كل منهما يسعى إٔب األنس بالعشّب ،كإٔب السكن من متطلبات الركح كالعقل ،ككل منهما يريد ا٢باجة الفطرية من مطالب ا١بسد
كالغريزة ،فهما ركنا السكن :سكن ا٢باجة كالركح.
 -2مبدأ المساواة في المسؤولية:
كال أعِب با٤بسؤكلية ىنا التكليف ألنِب سأتكلم عنو لكنِب أعِب مسؤكلية متابعة كتطوير آّتمع كالناس كتقدٙب النصح كا٤بشاركة ُب
كل ميداف ٲبكنها أف تنفع فيو كال ٚبدش حياءىا كأنوثتها كهتمل فيو دكرىا كأـ كزكجة ككذلك التعلم كٞبل مسؤكٕبتو ،فاإلسبلـ قد
.
أعطى حق العلم للرجل كا٤برأة على السواء ،كبْب ا٤بسلمْب نساء كثّب من العا٤بات كا﵀دثات كالفقيهات
ً
ض يأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
ً
ً
كؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر﴾ (التوبة ،اآلية.)ُٕ :
ات بػى ٍع ي
قاؿ تعأب ﴿ :ىكالٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
ى ٍي
ض يه ٍم أ ٍىكليىاءي بػى ٍع و ى ي ي
لقد اىتم اإلسبلـ با٤برأة اىتمامان بالغان كعظيمان فأحاطها بكل سبل الَببية كالرعاية كشرع ٥با من ا٢بقوؽ ما يبلئم تكوينها كفطرهتا
ما ٓب تعهده أمة من األمم علي مر العصور كالدىور كّٔذا االىتماـ العظيم كانت ا٤برأة ا٤بسلمة كراء ىؤالء األفذاذ العظاـ اؿ ذين
ٙبملوا عبء الدعوة اإلسبلمية كنشركىا ُب كل بقاع األرض كإذا كانت ٭باذج النساء ال تقل أٮبية من حيث الكف كلكم فأما من
حيث الكف ٪بد أف ا٤برأة ا٤بسلمة ٓب تكن أقل بذالن كعطاء ُب سبيل عقيدهتا من الرجاؿ كأما من حيث الكم فإف ا٤برأة كما ىو
معلوـ تشكل نصف آّتمع من حيث العدد فإذا كضعنان ُب اعتبارنان أهنا تلد النصف اآلخر علمنان أٮبيتها البالغة كدكرىا العظيم ُب
بناء آّتمع ا٤بسلم فا٤برأة قبل اإلسبلـ ٓب تكن ٧بل اعتبار لدم الرجل إما ١بحود إنسانيتها ك٘بريدىا منها البتة كإما إلحساسهم
بأف مهمات ا٢بياة ال تقتضي دكرىا .
َّاس إًنَّا
كحينما جاء اإلسبلـ جعل النساء شقائق الرجاؿ كساكل بينهما ُب إخوة النسب البشرم  :قاؿ تعإب  " :يىا أىيػُّ ىها الن ي
ً
ً ً
ً ً
ً
ً
يم ىخبًّب " ( ا٢بجرات،
ىخلى ٍقنىا يك ٍم م ٍن ذى ىك ور ىكأينٍػثىى ىك ىج ىع ٍلنىا يك ٍم يش يعوبنا ىكقىػبىائ ىل لتىػ ىع ىارفيوا إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم عٍن ىد اللَّو أ ٍ
ىت قىا يك ٍم إ َّف اللَّوى ىعل ه
اآلية.)ُّ:
َّ ً
سكً
ً
اح ىدةو ىك ىخلى ىق ًمٍنػ ىها
َّاس اتػَّ يقوا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم م ٍن نػى ٍف و ى
ككذا ساكل بينهما ُب كحدة ا٤بعِب اإلنسا٘ب قاؿ جل شأنو " :يىا أىيػُّ ىها الن ي
ً ً
زكجها كب َّ ً
ً
ساءن ىكاتػَّ يقوا اللَّوى الَّ ًذم تى ىساءىليو ىف بًًو ىك ٍاأل ٍىر ىح ىاـ إً َّف اللَّوى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبنا" ( النساء ،اآلية. )ُ :
ىٍ ى ى ى ى
ث مٍنػ يه ىما ر ىج ناال ىكث نّبا ىكن ى
ً
يع ىع ىم ىل ىع ًام ول ًم ٍن يك ٍم ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك
اب ى٥بي ٍم ىربػُّ يه ٍم أ ّْ
ككذلك كانت ا٤بساكاة ُب العمل كُب ا١بزاء عليو :قاؿ تعإب  " :فى ٍ
استى ىج ى
ى٘ب ىال أيض ي
ًً
ً
ً ً ً
أينٍػثى بػعض يكم ًمن بػع و َّ ً
ً
ً
َّه ٍم
اجيركا ىكأ ٍ
ى ىٍ ي ٍ ٍ ىٍ
يخ ًر يجوا م ٍن ديىا ًرى ٍم ىكأيكذيكا ًُب ىسبًيلي ىكقىاتىػليوا ىكقيت يل كا ىألي ىكفىّْر َّف ىعٍنػ يه ٍم ىسيّْئىاهت ٍم ىكىأل ٍيدخلىنػ ي
ين ىى ى
ض فىالذ ى
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً ً
ثابا من عٍند اللَّو كاللَّوي عٍن ىده حسن الثػَّو ً
اب" ( آؿ عمراف ،اآلية .)ُٗٓ :
ىجنَّات ىٍ٘ب ًرم م ٍن ىٍٙبت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىكى ن ٍ
ى
ي يٍي ى
كلقد أعطي القرآف الكرٙب كالسنة ا٤بطهرة ا٤برأة عناية فالقة استهدفت ىذه العناية ٞباية ا٤برأة كتنظيم حياهتا العامة كا٣باصة  ،فلقد
ضرب ا﵁ تعأب ببعض النساء التقيات اؿ عابدات ا٤بثل  ،كجعلهن قدكات للرجاؿ كالنساء ُب الصبلح كالتقول  ،قاؿ تعأب :
"كضرب اللَّو مث نبل لًلَّ ًذين آمنوا امرأ ً
ا١بىن ًَّة ىكى٪بًِّْب ًم ٍن فًٍر ىع ٍو ىف ىك ىع ىملً ًو ىكى٪بًِّْب ًم ىن الٍ ىق ٍوًـ
ب ابٍ ًن ًٕب ًعٍن ىد ىؾ بػىٍيتنا ًُب ٍ
ت ىر ّْ
ى ىى ى ي ىى
ىت ف ٍر ىع ٍو ىف إً ٍذ قىالى ٍ
ى ىي ٍ ى ى
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ً ً
ًً
ات ربػّْها ك يكتبً ًو كىكانى ً
ًًً ً
الظَّالً ًمْب (ُُ) كمرىٙب ابػنى ً
ْب"
ت بً ىكل ىم ى ى ى ي ى ٍ
ص َّدقى ٍ
صنى ٍ
ت م ىن الٍ ىقانت ى
ى
ى ىٍ ى ٍ ى
ت ع ٍمىرا ىف الًٍَّب أ ٍ
ت فىػ ٍر ىج ىها فىػنىػ ىف ٍخنىا فيو م ٍن يركحنىا ىك ى
ىح ى
(التحرٙب  ،اآلية.)ُِ :
 -3مبدأ المساواة في أصل التكليف:
كلف الذكر كاألنثى( ،الرجل كا٤برأة) ببل تفرقة عن اختبلؼ ا١بنس ،إذ الكل سواء ُب اإلنسانية بعضهم من بعض.
).
 ( .ركاه أٞبد كأبو داكد كالَبمذم
 :إ٭با النساء شقائق الرجاؿ
فقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
بيعتها ا٣بلقية كالنفسية .
لكن من رٞبة ا﵁ با٤برأة أنو خفف عنها التكليف ُب بعض التشريعات مراعاة لط

 -4مبدأ المساواة في األجر :

الذكر كاألنثى متساكياف ُب قاعدة العمل كا١بزاء ،كُب صلتهما با﵁ خالق األكواف ،كُب جزائهما عند ا﵁ ا٤بنعم ا٤بناف ،قاؿ تعأب :
﴿ من ع ًمل ص ً
ىح ىس ًن ىما ىكانيوا يػى ٍع ىمليو ىف﴾ (النحل،
ا٢بان ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن فىػلىني ٍحيً ى َّ
ىجىريى ٍم بًأ ٍ
َّه ٍم أ ٍ
ْب يق ىحيىا نة طىيّْبىةن ىكلىنى ٍج ًزيػىنػ ي
ىٍ ى ى ى
اآلية.)ٕٗ:
- 5مبدأ المساواة في الحدود والعقوبات:
كإقامة ا٢بد على ا٤برتكب عقوبة مقررة من التشريع لصاّب ا١بماعة كاألمة٢ ،بماية النظاـ العاـ كآّتمع ،لذلك يتساكل ُب
ا٤ببدأ الرجل كا٤برأة -إف ارتكب أحدٮبا شيئان من تلك ا٤بعاصي ،كقد استوجب حدان كجنايات الزنا كالقذؼ كالسرقة.
جاءت نصوص من الشارع تؤكد إقامة ا٢بد على ا٤برتكب ،كتبْب كيفية إجرائها على الذكر كاألنثى ،قاؿ تعأب
ً
ىميػى يه ىما﴾ (ا٤بائدة ،اآلية.)ّٖ :
ىك َّ
السا ًرقىةي فىاقٍطى يعوا أ دٍ

ىذا

السا ًر يؽ
 ﴿ :ىك َّ

الزًا٘ب فىاجلً يدكا يك َّل ك ً
(النور :من اآلية ِ).
اح ود ًمٍنػ يه ىما ًمائىةى ىج ٍل ىدةو﴾
الزانًيىةي ىك َّ
كقاؿ سبحانو َّ ﴿ :
ٍ
ى
:
 :قاؿ رسوؿ ا﵁ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ُب خطبتو
عن أسامة بن زيد رضي ا﵁ عنو أنو قاؿ
" إ٭با أىلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه  ،كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو ا٢بد  ،كاٙب ا﵁  :لو
أف فاطمة بنت ٧بمد سرقت لقطعت يدىا " ( البخارم ،ب.ت :رقم ا٢بديث ُِّٔ).
التساؤل الثالث  :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تقرير ا٤بصّب متمثلة ػو(بالثركات كا٤بوارد ،كالنظاـ السياسي) ؟

نصت على أنو  " :كإٲبانان منها بوحدة الوطن العريب مناضبلن دكف حريتو،
ككما جاء ُب ديباجة ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف كالٍب ٌ
مدافعان عن حق األمم ُب تقرير مصّبىا كا﵀افظة على ثركاهتا كتنميتها "  .كما جاء أيضان ُب مادتو رقم ( ِ ) ُب الفقرة رقم (ُ)
نصت على أف " :للشعوب كافة ا٢بق ُب تقرير مصّبىا كالسيطرة على ثركاهتا كمواردىا ك٥با ا٢بق ُب أف تقرر ٕبرية اختيار ٭بط
كالٍب ٌ
نظامها السياسي كأف تواصل ٕبرية تنميتها االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية".
ً
توج يد ُب البيئة الٍب يعيش فيها"،
عرؼ علماءي االقتصاد
اإلنتاج بأفق" :خ ٍل يق الثركة عن طريق استغبلؿ اإلنساف للموارد الطبيعية الٍب ى
ى
ً
ً
تتحوؿ إٔب ثركة ،كتتمثل ُب ا٤بوارد النباتية كا٢بيوانية كالبحرية كالتعدينية
ٲبكن أ ٍف َّ
كا٤بوارد الطبيعية ىي ى ي
بات ا﵁ ُب الطبيعة الٍب ي
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ً
تتحوؿ إٔب ثركة مثل ا٤بوارد الشَّمسية كا١باذبية ،فإذا
ارد أخرل ٲبكن أف
ى
ا٤بتمثلة ُب صخوًر األر ض كمعادهنا ا٤بختلفة ،كىناؾ مو ي
ً
أنظارنا بقوة إٔب ىذا الكوف ا﵀يط بنا:
استغبلؿ ىذه ا٤بوارد ،كينبّْو عقولىنا،
دفعا إٔب
ي
يدفعنا ن
نظرنىا إٔب القرآف الكرٙب كجدناه ي
كيلفت ى
ٍ
ً
ً
ً
مسخر ٤بنفعة اإلنساف ،فعلى اإلنساف أ ٍف
كل ذلك
ٗبائًو كىوائو ،ا
كبحًره كأهناره ،كنباتو كحيوانو كٝباده ،كمشسو كقمره ،كليلو كهنارهُّ ،
ه
التفكر كالتذكر ،يقوؿ تعأب  ﴿:اللَّو الَّ ًذم خلىق َّ ً
سخر ا﵁ لو ،إ ٍف كاف من أىل العلم ك ُّ
ض ىكأىنٍػىزىؿ ًـ ىف
ينتفع ٗبا َّ
الس ىم ىوات ىك ٍاأل ٍىر ى
ى ى
ي
ً ً
السم ًاء ماء فىأىخرج بًًو ًمن الثَّمر ً
ات ًرٍزقنا لى يك ٍم ىك ىس َّخر لى يكم الٍ يف ٍل ى ً ً
س
م ًُب الٍبى ٍح ًر بأ ٍىم ًرق ىك ىس َّخىر لى يك يم ٍاألىنٍػ ىه ىار * ىك ىس َّخىر لى يك يم الش ٍ
ك لتى ٍجر ى
ى ي
َّ ى ى ن ٍ ى ى ى ى ى
َّم ى
ً
ً
ً
كالٍ ىقمر ىدائًبىػ ٍ ً
وىا إً َّف ًٍ
َّار
اإلنٍ ىسا ىف لىظىلي ه
صى
َّه ىار * ىكآتىا يك ٍم م ٍن يك ّْل ىما ىسأىلٍتي يموهي ىكإً ٍف تىػ يع ُّدكا ن ٍع ىم ى
ت اللَّو ىال يٍٙب ي
ْب ىك ىس َّخىر لى يك يم اللٍَّي ىل ىكالنػ ى
وـ ىكف ه
ى ىى
ً
ً
ً
ً
ً
الس ىم ىوات ىكىما ُب ٍاأل ٍىر ً
﴾ (إبراىيم ،اآليتاف  ﴿ ،)ّْ – ِّ :أى ىٓبٍ تىػىرٍكا أ َّ
ىسبى ىغ ىعلىٍي يك ٍم ن ىع ىموي ظىاىىرنة
ىف اللَّوى ىس َّخىر لى يك ٍم ىما ُب َّ
ض ىكأ ٍ
السمو ً
كب ً
ً و ًو
ً
ً ً َّ ً ً ً ً و
اطنىةن ىكًم ىن الن ً
ات
ىى
َّاس ىم ٍن يٯبىاد يؿ ُب اللو بغى ٍّب ع ٍلم ىكىال يى ندل ىكىال كتىاب يمنّب ﴾ )لقماف ،اآلية ﴿ ،)َِ :ىك ىس َّخىر لى يك ٍم ىما ُب َّ ى ى
و
ً
ً
السمواتً
و
ً
كما ًُب ٍاألىر ً ً
ً
ً ً
ك ىآلمات ل ىق ٍوـ يػىتىػ ىف َّكرك ىف﴾ )ا١باثية ،اآلية ﴿ ،)ُّ :أى ىٓبٍ تىػرٍكا أ َّ َّ
ٍ
ىى
ض ىٝب نيعا مٍنوي إ َّف ُب ىذل ى ى
ىف اللوى ىس َّخىر لى يك ٍم ىما ُب َّ ى ى
ى
ي
ً
ً
ً
ا٤بسخرة لبِب آدـ  -أم :الٍب
السموات َّ
ىكىما ُب ٍاأل ٍىرض ﴾ ،قاؿ َّ
الزجاج :معُب تسخّبىا لآلدميْب؛ أم :االنتفاع ّٔا ،فمن ٨بلوقات َّ
النجوـ ك٫بو ذلك ،كمن ٝبلة ذلك  :ا٤ببلئكة؛ فإهنم حفظةه لبِب آدـ بأمر ا﵁  -سبحانو  -كمن
ينتفعوف ّٔا -
القمر ك ي
الشمس ك ي
ي
العشب الذم يرعوف
٨بلوقات األرض ا٤بسخرة لبِب آدـ :
األحجار كالَباب ،كالزر ي
ي
الثمر كا٢بيوانات الٍب ينتفعوف ّٔا ،ك ي
ع كالشجر ،ك ي
ينتفع بو َّ
جعل َّ
نقادا لو كداخبلن
ا٤بسخير لو ،سواء كاف يم ن
ا٤بسخ ًر ٕبيث ي
فيو دك َّأّم ،كغّب ذلك ٩با ال يٰبصى كثرنة ،فا٤براد بالتسخّب ي
ً
ً
ً
ٛبت
ٙبت ُّ
نعمو ،ييقاؿ  :سبغت النعمة  :إذا ٍ
تصرفو أـ ال ﴿ ،ىكأ ٍ
ىسبى ىغ ىعلىٍي يك ٍم ن ىع ىموي ظىاىىرةن ىكبىاطنىةن ﴾؛ أم  :أًبَّ كأكمل عليكم ى
ابن و
بالصاد مكا ىف السْب ،كالنعم ٝبع نعمة
عباس "ك"ٰبٓب بن عمارة " { :أصبغ} َّ
ىسبى ىغ} ّْ
ككملت ،قرأ ا١بمهور{ :أ ٍ
بالسْب ،كقرأ" ي
ً
الع ٍْب على اإلفراد كالتنوين؛ اسم جنس ييراد بو ا١بمع
على قراءة" ناف وع "ك"أيب عمرك "ك"حفص" ،كقرأ الباقوف  ﴿:ن ٍع ىمةن ﴾ بسكوف ى
ً
ً
وىا ﴾ (النحل ،اآلية،)ُٖ :
صى
كيي ىد ُّؿ بو على الكثرة ،كقولو  ﴿:ىكإً ٍف تىػ يع ُّدكا ن ٍع ىمةى اللَّو ىال يٍٙب ي
كمن األمثلة الٍب نبو القرآف عليها من مصادر الثركات:
•الثروة الحيوانية:
اآلم ﴿ ،)ٓ :ىكإً َّف لى يك ٍم ًُب ٍاألىنٍػ ىع ًاـ لىعًٍبػىرةن ني ٍس ًقي يك ٍم ً٩بَّا ًُب
ؼءه ىكىمنىافً يع ىكًمٍنػ ىها تىأٍ يكليو ىف ) ﴾...النحل ،ة
﴿ ىك ٍاألىنٍػ ىع ىاـ ىخلى ىق ىها لى يك ٍم فً ىيها ًد ٍ
ً ً
ً
بطيونًًو ًمن بػ ٍ ً و و
﴿كاللَّوي ىج ىع ىل لى يك ٍم ًم ٍن بػيييوتً يك ٍم ىس ىكننا ىك ىج ىع ىل لى يك ٍم
صا ىسائغنا للشَّا ًربً ى
ْب فىػ ٍرث ىكىدـ لىبىػننا ىخال ن
ٍى
ي
ْب ﴾ )النحل ،اآلية ،)ٔٔ :ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اعا إ ىٔب ح و
ْب ﴾ )النحل،
ىص ىواف ىها ىكأ ٍىكبىا ًرىىا ىكأى ٍش ىعا ًرىه ا أىثىاثنا ىكىمتى ن
م ٍن يجليود ٍاألى نٍػ ىعاـ بػيييوتنا تى ٍستىخفُّونػى ىها يػى ٍوىـ ظى ٍعن يك ٍم ىكيػى ٍوىـ إقى ىامت يك ٍم ىكم ٍن أ ٍ
اآلية.)َٖ :
•الثروة النباتية:
ً
ً
ًً ً
السم ًاء ماء لى يكم ًـ نٍو ىشر ً
ً
اب ىكًم ٍن
ع ىك َّ
ت لى يك ٍم بًًو َّ
الزٍر ى
يمو ىف * يػيٍنبً ي
﴿ يى ىو الَّذم أىنٍػىزىؿ م ىن َّ ى ى ن ٍ ي ى ه
يل ىك ٍاأل ٍىعنى ى
اب ىكمٍنوي ىش ىجهر فيو تيس ي
الزيٍػتيو ىف ىكالنَّخ ى
ً
ً
اب تىػت ً
ً ً
ً
َّخ ًيل ك ٍاأل ٍىعنى ً
ً و َّ
َّخ يذك ىف ًمٍنوي ىس ىكنرا
يك ّْل الث ىَّمىرات إً َّف ًُب ىذل ى
ك ىآليىةن ل ىق ٍوـ يػىتىػ ىفكيرك ىف ﴾ (النحل ،اآليتاف ﴿ ،)ُُ ،َُ :ىكم ٍن ىٜبىىرات الن ى
ً و ً
ً
ً
ك إً ىٔب النَّح ًل أ ًىف ًَّ
اٚب ًذم ًمن ًٍ ً
َّج ًر ىكً٩بَّا يػى ٍع ًر يشو ىف * يٍبَّ يكلًي
ك ىآليىةن ل ىق ٍوـ يػى ٍعقليو ىف * ىكأ ٍىك ىحى ىربُّ ى
ىكًرٍزقنا ىح ىسننا إً َّف ًُب ىذل ى
ٍ
ا١ببىاؿ بػيييوتنا ىكم ىن الش ى
ى
ً
ً
ً
ًمن يك ّْل الثَّمر ً
ً
ات فى ً
ً
ف أىلٍ ىوانيوي فً ًيو ًش ىفاءه لًلن ً
ك ىآليىةن لًىق ٍووـ يػىتىػ ىف َّكيرك ىف ﴾
َّاس إً َّف ًُب ذى ل ى
اب ٨بيٍتىل ه
اسليكي يسبي ىل ىربّْك ذيلي نبل ىٱبٍير يج م ٍن بيطيوهنىا ىشىر ه
ٍ
ٍ
ىى
(النحل ،اآليتاف.)ٔٗ – ٕٔ :
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•الثروة البحرية:
﴿ كىو الَّ ًذم س َّخر الٍبحر لًتأٍ يكلكا ًمٍنو ى٢بما طى ًريِّا كتىستخ ًرجوا ًمٍنو ًح ٍليةن تىػ ٍلبسونػىها كتىػرل الٍ يف ٍلك مو ً ً ً
ضلً ًو ىكلى ىعلَّ يك ٍم
اخىر ف ًيو ىكلتىٍبتىػغيوا ًـٍف فى ٍ
ى ى ى ٍى ى ي ي ٍن
ى ىى
ىيى
ى ٍى ٍ ي ي ى ى ي ى ى ى
ً
ً
اللحم الطرم
تى ٍش يكيرك ىف ﴾ )النحل ،اآلية ،)ُْ :إشارة قرآنية إٔب نعمة البح ًر كأحيائًو الٍب ّْ
تليب ضركريات اإلنساف كحا جاتو؛ فمنو ي
ً
ً
َّ
َّاس ،ككذلك
من َّ
السمك كغّبه للطعاـ ،إٔب جوار ا٢ب ٍلية من اللؤلؤ ك ٍ
ا٤برجاف ،كغّبٮبا من األصداؼ كالقواقع الٍب يتحلى ّٔا الن ي
ال يف ٍلك الٍب تيستعمل للركوب كاالنتقاؿ.

ً
ا٢ب ًد ى ً ً
ات كأىنٍػزلٍنىا معهم الٍ ًكتاب كالٍ ًميزا ىف لًيػ يقوـ الن ً ً ً
ً
س ىش ًدي هد
َّاس بالٍق ٍسط ىكأىنٍػىزلٍنىا ٍى
يد فيو بىأٍ ه
•الثروة المعدنية ﴿:لى ىق ٍد أ ٍىر ىس ٍلنىا ير يسلىنىا بالٍبىػيّْػنى ى ى ى ى ي ي ى ى ى ى ى ى ي
كمنافًع لًلن ً ً
صرهي كر يسلىوي بًالٍغىٍي ً
م ىع ًز هيز ﴾ (ا٢بديد ،اآلية( )ِٓ :الشنقيطي.)ُّٓ :ََِٖ ،
ب إً َّف اللَّوى قى ًو ّّ
ى ىى ي
َّاس ىكليىػ ٍعلى ىم اللَّوي ىم ٍن يػىٍن ي ي ى ي
ً ً
ًً ً ً
"﴿ ىكىمنىافًع لًلن ً
َّاس ﴾ ،ال ٱبفى ما ُب ا٢بديد من ا٤بنافع للناس ،كقد أشار ا﵁ي إٔب ذلك ُب قولو  ﴿:ىك٩بَّا ييوق يدك ىف ىعلىٍيو ُب النَّار ابٍتغىاءى
السلم ،بل َّ
ًح ٍليى وة أ ٍىك ىمتى واع ﴾ (الرعد ،اآلية )ُٕ :؛ َّ
إف
ألف ٩با يوقد عليو ُب النار ابتغا ء ا٤بتاع -
ا٢بديد" ،كىو قوةه ُب ا٢برب ك ّْ
ى
ا٢بضارة البشرية ُب عصورىا ا٤بختلفة تقوـ على ا٢بديد.
الس ّْد العظيم الذم بناه ذك القرنْب  ﴿:آتي ًو٘ب زبػر ٍ ً ً
كما ذكر القرآ يف ً
الص ىدفىػ ٍ ً
اؿ ا ٍففي يخوا
ْب قى ى
ْب َّ
القطٍىر ُب قصة َّ
ا٢بىديد ىح ٌَّب إً ىذا ىس ىاكل بػى ٍ ى
يىى
ًً
اعوا لىوي نػى ٍقبنا ﴾ )الكهف ،اآليتاف،)ٕٗ -ٗٔ :
ىح ٌَّب إً ىذا ىج ىعلىوي نى نارا قى ى
استىطى ي
اسطى ي
اعوا أى ٍف يىظٍ ىهيركهي ىكىما ٍ
اؿ آتي ًو٘ب أيفٍ ًر ٍغ ىعلىٍيو قطٍنرا *فى ىما ٍ
ً
كً
ت ىذه الطريقة حديثنا
القطٍر :ىو النُّحاس ا٤بذاب الذم جعلو ذك القرنْب يتخلَّ يل
ى
ا٢بديد كٱبتلط بو فيزيده صبلبةن ،كقد استيخد ىم ٍ
ُب تقوية ا٢بديد ،في ً
ً
وج ىد َّ
ف مقاكمتىو كصبلبتو ،ككاف ىذا الذم ىدل ا﵁ي إليو ذا القرنْب،
أف إضافة نسبة من النحاس إليو تضاع ي
و
ً
يعلمها إال ا﵁ي ،كُب معرض االمتناف على سليماف  -عليو السبلـ -
َّ
كسجلو ُب كتابو ا٣بالد سب نقا للعلم البشرم ا٢بديث بقركف ال ي
ْب الٍ ًقطٍ ًر ﴾ )سبأ ،اآلية  ،)ُِ :كاالنتفاع ّٔذه الثركات الظاىرة
كما َّ
ىس ٍلنىا لىوي ىع ٍ ى
سخر ا﵁ي لو من طاقات كونية ،قاؿ تعأب  ﴿:ىكأ ى
ً
ميز ا﵁ي بو اإلنساف ،كنعِب بالعل ًم التخصصي
موقوؼ على العلم كالعمل؛ العل ًم القائ ًم على التَّفكر ك
كالباطنة
ه
استخداـ العقل الذم َّ
السم ًاء ماء فىأىخرجنىا بًًو ىٜبىر و
ً
أكضح اآليات على ذلك  ﴿:أى ىٓبٍ تىػىر أ َّ
ات ٨بيٍتىلً نفا
ُب شؤكف ا٤بعرفة ك٦باالت ا٢بياة ،كمن ً
ىف اللَّوى أىنٍػىزىؿ م ىن َّ ى ى ن ٍ ى ٍ
ى
ً
ً
ً
أىلٍوانػيها كًمن ًٍ
ً
ود * ىكًم ىن الن ً
ك إًَّ٭بىا ىٱبٍ ىشى
َّك ّْ
ف أىلٍ ىوانيوي ىك ىذل ى
اب ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ٨بيٍتىل ه
يب يس ه
يض ىكٞبيٍهر يم ٍختىل ه
ا١ببى ًاؿ يج ىد هد بً ه
َّاس ىكالد ى
ى ى ى ى
ف أىلٍ ىوانػي ىها ىك ىغىراب ي
ً
ً
ً ً
ً
ور ﴾ (فاطر ،اآليتاف ،)ِٖ-ِٕ :كىاتاف اآليتاف اشتملتا على ع ًٓب النبات كما يتعلَّ يق بو،
اللَّوى م ٍن عبىاده الٍ يعلى ىماءي إ َّف اللَّوى ىع ًز هيز ىغ يف ه
بأقسامو ،ككذلك علم اإلنسافٍ ،بَّ ختم اآليةى بقولو  ﴿:إًَّ٭بىا ىٱبٍشى اللَّو ًمن ًعب ًادهً
ً
عل ًم ا١بيولوجيا كما ً
يتص يل بو ،كعل ًم ا٢بيواف
ى ى ٍ ى
ؼ أىلٍ ًسنىتً يكم كأىلٍوانً يكم إً َّف ًُب ذىلًك ىآلي و
السمو ً
الٍعلىماء إً َّف اللَّو ع ًزيز ىغ يفور ﴾ ككذلك قولو ًً ً :
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ات
اختً ىبل ي
ض ىك ٍ
ىىه ه
ى ى
ٍى ى ٍ
ى
يىي
﴿كم ٍن آيىاتو ىخ ٍل يق َّ ى ى
ً ًً
ْب ﴾ (الركـ ،اآلية.)ِِ:
ل ٍل ىعالم ى
التساؤل الرابع  :كيف ٲبكن تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف الفلسطيِب متمثلةن بػً( السيادة الوطنية

كالوحدة الَبابية ،ا﵀افظة على الثقافة ،كا٢بق ُب التنمية)؟

نصت  " :لكافة
كىذا ما نص عليو ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف ،كقد جاء ُب ا٤بادة رقم (ِ) منو ُب الفقرة رقم ( ِ) كالٍب ٌ
الشعوب ا٢بق ُب العيش ٙبت ظل السيادة الوطنية كالوحدة الَبابية" .كما جاء ُب ا٤بادة رقم ( ِْ ) فقرة رقم ( ُ ) ما نصو" :
لكل شخص حق ا٤بشاركة ُب ا٢بياة الثقافية كُب التمتع بفوائد التقدـ العلمي كتطبيقاتو" .كما جاء ُب ا٤بادة رقم (ّٕ) منو كالٍب
نصت على " ا٢بق ُب التنمية ىو حق من حقوؽ اإلنساف األساسية ،كعلى ٝبيع الدكؿ أف تضع السياسات اإل٭بائية كالتدابّب
البلزمة لضماف ىذا ا٢بق  .كعليها السعي لتفعيل قيم التضامن كالتعاكف فيما بينها كعلى ا٤بستول الدكٕب للقضاء على الفقر
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كٙبقيق تنمية اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية .كٗبوجب ىذا ا٢بق فلكل مواطن حق ا٤بشاركة كاإلسهاـ ُب ٙبقيق التنمية
كالتمتع ٗبزاياىا كٜبارىا".
تتاحم ا٤بشكبلت الٍب تفرض على األمة اإلسبلمية معا١بتها با٤بنهج القوٙب ،كتتداخل القضايا الٍب تتطلب البحث كالدرس ٕبلوؿ
ز
كاقعية تصمد أماـ التحديات الٍب تتكاثر كيتعاظم أمرىا ُ ،ب ىذه ا٢بقبة الدقيقة الٍب ٯبتازىا العآب اإلسبلمي  ،كُب ىذه ا٤برحلة
ٲبر بو ا آّتمع الدكٕب  ،سواء على مستول ا٢بكومات كالدكؿ  ،أك على مستول ا٤بنظمات كا٥بيئات اإلقليمية
ا٢برجة الٍب ٌ
كالدكلية ،أك على مستول ا٤بؤسسات كا٥بيئات األىلية.
ككلما أمعنا النظر ُب ا﵀يط اإلقليمي كالدكٕب  ،كتأملنا الواقع ا٤بعاش ُب ٨بتلف مستوياتو ،كٗبا ٰبفل بو من تناقضات تتصارع
ٲبس ا٥بوية الثقافية
كأزمات تتصاعد ٪ ،بد أف ا٣بطر األكرب الذم يتهدد األمم كالشعوب ُب ىذا العصر  ،ىو ذلك ا٣بطر الذم ٌ
كالذاتية ا٢بضارية كالشخصية التارٱبية للمجتمعات اإلنسانية ُب الصميم  ،كالذم قد يؤدم إذا استفحل  ،إٔب ذكباف
ا٣بصوصيات الثقافية الٍب ٘بمع بْب ىذه األمم كالشعوب  ،كالٍب ٘بعل من كل كاحدة منها  ،شعبان متميزان ٗبقومات يقوـ عليو
كيانو ،كأمة متفردةن بالقيم الٍب تؤمن ّٔا كبا٤ببادئ الٍب تقيم عليها حياهتا.
كمهما تكن األلفاظ ا١بامعة الٍب يوصف ّٔا ىذا ا٣بطر الذم بات اليوـ ظاىرةن تكتسح مناطق شٌب من اؿعآب ٗ ،با فيها ا٤بناطق
٭بوان كاألكفر تق ٌدمان ُب آّاالت كافة ،كأيان كانت طبيعة ىذه الظاىرة كحجمها كاألدكات الٍب تستخدـ ُب ٙبريكها  ،فإف ٩با
األكثر ٌ
كمكوناهتما كمقوماهتما  ،ٮبا ا٤بستهدؼ ُب ا٤بقاـ األكؿ ،كأف الغاية الٍب يسعى إليها
الشك فيو أف ا٥بوية كالثقافة ٖبصوصياهتما ٌ
بأزمة السياسة الدكلية ُب ىذه ا٤برحلة  ،ىي ٧بو ا٥بويات ك٧باربة التنوع الثقاُب  ،كالعمل على انسبلخ األمم كالشعوب
ا٤باسكوف ٌ
عن مقوماهتا  ،لتندمج ٝبيعان ُب إطار النموذج األمريكي األقول إّٔاران  ،كاألش ٌد افتتاناٌ ُب العصر.
كليست ىذه ظاىرة ثقاُبة كفكرية كإعبلمية فحسب  ،كما قد يبدك من ظواىر األشياء  ،كلكنها ظاىرة سياسية ُب ا٤بقاـ األكؿ ،
كظاىرة اقتصادية بدرجة أكٔب باعتبار أ ٌف ا٥بدؼ النهائي الذم تسعى إليو القول ا٤بسيطرة على مقاليد النظاـ العا٤بي – الذم ىو
الرؤم تقوده دكلة كاحدة انفردت بالقوـ الضاربة كبالتح ٌكم ُب مسار السياسة الدكلية -
ُب حقيقة األمر نظاـ غريب ا٤بنزع أحادم ة
ىو إخضاع حكومات العآب ٤بنطق القوة كا٥بيمنة كالسيطرة ٙ ،بقيقان لغايات ذاتية تتعارض مع القانوف الدكٕب كالقيم اإلنسانية.
الدكٕب غّب ا٤بستقر  ،يتعاظم ا٣بطر الذم يهد د آّتمعات اإلنسانية ُب خصوصياهتا الثقافية كا٢بضارية  ،كُب
ُب ظل ىذا ا٤بناخ
ٌ
أمنها الفكرم كالعقائدم كُب ىويتها الوطنية كثقافتها القومية  ،كىو خطر يتضاعف بقدر ما تتضاءؿ حظوظ النجاح ُب كسر
التطرؼ ُب فرض النظاـ األكحد على البشرية قاطبة.
صورة االندفاع لقهر إرادة الشعوب ،ككبح ٝباح جنوف ٌ
كمن ىنا يكوف ا٢بفاظ على ا٥بوية ا٢بضارية اإلسبلمية كعلى الثقافة اإلسبلمية ضركرة حياة ككاجبا إسبلميان ُب ا٤بقاـ األكؿ
(الطعيمات.)ٔٓ :ََُِ ،
تنقسم معوقات التنمية ُب فلسطْب إٔب قسمْب رئيسْب:
 معوقات داخلية. -معوقات خارجية.
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كلكل من ىذين القسمْب عوامل ٙبدد ظركفو كمدل تأثّبه على سّب العملية التنمية كالنشاط االقتصادم العاـ ُب فلسطْب.
أوالً -المعوقات الداخلية:
 ضيق مساحة األرض. نقص ا٤بوارد البيئة. نقص رأس ا٤باؿ. قلة مصادر ا٤بياه. الكثافة السكانية.ا٤بعوقات الداخلية كالٍب تعطل سّب عملية التنمية ُب فلسطْب منها أسباب ليست اختيارية أك على كجو األصح ىي أسباب
تلقائية حيث إ ٌف مساحة األرض ُب فلسطْب بطبيعتها مساحة صغّبة قياسا بالدكؿ األخرل كىذا عدا عن ا١بزء األكرب من
فلسطْب ا٣باضع لسلطة االحتبلؿ اإلسرائيلي كالذم ٲبنع سّب عملية التنمية الفلسطينية بشكل مس تقل كناجح  .كما أف
فلسطْب ال تتوفر فيها موارد بيئية جيدة لتكوف ذات نفع لتنمية االقتصاد الفلسطيِب حيث إ ٌف فلسطْب ال ٛبلك موارد
للمعادف كالذىب كا٢بديد كغّبىا من ا٤بعادف ذات القيمة االقتصادية الٍب تساىم ُب دعم الوضع االقتصادم ُب فلسطْب.
كما أف نقص كمية ا٤بياه كمصادر ا٤بياه بشكل عاـ يسبب أزمة لدل ا٤بزارعْب الفلسطينيْب ٩با يقلل من النشاط الزراعي
بسبب ا٤بصاعب الٍب يواجهها الناشطْب ُب ٦باؿ الزراعة كالٍب تعرقل سّب عملهم.
كالغّب
كأيضا فإف ركؤس األمواؿ الفلسطينية نفسها أصبحت ال تقدـ على مشركعات استثمارية ٕبكم الظركؼ ا﵀يطة
مشجعة كنقص االستثمار كالداخلي كا٣بارجي أيضا ٯبعل حركة التنمية ُب فلسطْب شبو مشلولة كٕباجة إٔب دعم استثمارم
اقتصادم إلنعاش ا٢بالة االقتصادية ُب الببلد.
كما أف الكثافة السكانية ا٤بتزايدة ُب أعداد الشعب الفلسطيِب تشكل عبئا على سّب عملية التنمية أيضا أل ف عدد السكاف
يعترب أكثر ٩با يتوافق مع مساحة األرض كقلة ا٤بوارد تسبب ضغطا كبّبا ُب توفّب استقرار اقتصادم ُب حالة تنمية مستمرة
خاصة مع الوضع الفلسطيِب ذك ا٤بزايا أك الطابع ا٣باص حيث إ ٌف ظركؼ االحتبلؿ كالضغوط ا٣بارجية كالداخلية على
الشعب الفلسطيِب ٘بعلو من الشعوب الٍب تواجو العقبات الدائمة كا٤بتواصلة ُب تنمية ا٤بواد االقتصادية ا٤بتوفرة.
كيعا٘ب الشعب الفلسطيِب من معوقات على أصعدة أخرل من آّاالت التنموية كا٤بشاكل الٍب تواجو قطاع التعليم كالثقافة
حيث يعترب التعليم كالتدريب كالثقافة من العوامل كا٤بقومات ا٥بامة الٍب يكوف ٥با أثرىا ُب التقدـ كالتنمية االقتصادية
كاالجتماعية كذلك نظرا ٤با تَبكو ىذه ا١بوانب من آثار ىامة مثل خلق الوعي كا٢بافز على العمل لدل السكاف كسرعة
استيعاب ا٤بعرفة الفنية ا٢بديثة كٙبقيق نوع من ا٤بركنة ا٤بهنية كاالجتماعية.
كبشكل عاـ فإف الدكؿ النامية ٗبا فيها فلسطْب لديها ا٬بفاض ُب مستويات الصحة كاإلسكاف حيث إ ٌف الببلد ا٤بتقدمة
ٛبتاز بارتفاع ُب مستويات الصحة ككذلك بارتفاع متوسط األعمار بْب أفرادىا كىذا ما ال ٪بده ُب الدكؿ األقل تطوران حيث
نبلحظ تدىوران كاضحان ُب ا٢بالة الصحية لؤلفراد كارتفاعان ُب معد الت كفيات األطفاؿ كا٬بفاضان ُب متوسط األعمار ىذا
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بشكل عاـٌ ،أما على مستول التخصيص فإ ٌف فلسطْب ٱبتلف فيها األمر عن باقي الدكؿ حيث إ ٌف ا٢بالة السياسية العامة
ىي ا٤بؤثر األكؿ ا٤بعوؽ للتنمية كخسائر االقتصاد الفلسطيِب كا٣بسائر البشرية أيضا ليس سببو قلة ا٣بربات أك عدـ توفر
٨بتصْب ُب ٦باالت التنمية كإ٭با يتحمل االحتبلؿ اإلسرائيلي ا٤بسؤكلية عن ىذه ا٣بسائر بشكل مباشر حيث يرتكب ىذا
االحتبلؿ جرائم متتالية ضد الشعب الفلسطيِب كسنوضح ا٤بعوقات الٍب يتسبب ّٔا االحتبلؿ اإلسرائيلي بالتفصيل ُب بند
ا٤بعوقات ا٣بارجية.
ثانياً -المعوقات الخارجية:
 االحتبلؿ اإلسرائيلي كآثار ٩بارساتو ضد الشعب الفلسطيِب. نقص رؤكس األمواؿ ا٣بارجية ا٤بستثمرة. االحتبلؿ اإلسرائيلي كآثار ٩بارساتو ضد الشعب الفلسطيِب:٩بارسات االحتبلؿ
 لقد كاجو الشعب الفلسطيِب تدىورا كبّبا ُب تنمية أكضاعو االقتصادية كاالجتماعية حيث إ ٌفاإلسرائيلي تركزت على ىدـ كل ما ٲبكن أف يساعد ُب تنمية الظركؼ ا٢بياتية أك ٙبسْب ا٤بعيشة للفلسطينيْب ،كلعب ىذا
االحتبلؿ الدكر األكرب على مدار عدة عقود ُب خلق ٝبيع ا٤بعوقات ُب طريق ٙبقيق تنمية مستدامة ُب فلسطْب.
كقد كاجو االقتصاد الفلسطيِب خبلؿ االنتفاضة الراىنة سياسات إسرائيلية متعددة ترمي إٔب تدمّب أم ٪باح ٰبققو حيث اتبع
االحتبلؿ اإلسرائيلي أساليب جعلت ٪باح عملية التنمية ُب فلسطْب شبو مستحيلة كمن ىذه ا٤بعوقات الٍب اتبعها االحتبلؿ
اإلسرائيلي:
ُ -اإلغبلؽ الشامل للمناطق الفلسطينية كتقطيع أكصا
ا٢بواجز العسكرية كمنع ا٢بركة كفصل ٧بافظات الضفة الغربية عن قطاع غزة .

ؿ ا٤بناطق الفلسطينية كإقامة

ِ -منع االستّباد كالتصدير للمناطق الفلسطينية.
ّ -إغبلؽ ا٤بعابر الدكلية ( الكرامة ،رفح ،ا٤بطار).
ْ -عدـ السماح للشاحنات الفلسطينية التجارية بالتنقل بْب ا٤بحافظات .
ٓ -حرماف السلطة الفلسطينية من اإليرادات ا١بمركية.
ٔ ٘-بميد ا٤بناطق الصناعية كالتجارية على خطوط التماس.
ٕ -تقسيم ا٤بناطق الفلسطينية إٔب كنتونات منعزلة.
ٖ -تعطيل قول اإلنتاج أدل إٔب ارتفاع نسبة البطالة إٔب أكثر من
الفقر كما يَبتب عليها من آثار سلبية.
كمن ا٤ببلحظ أف ا٤بنح كا٤بساعدات الدكلية ا٤بالية ٓب تستغل جيدا
على فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي.

َٔ %كارتفاع نسبة

ُب تعديل كٙبسْب بنية االقتصاد الفلسطيِب كمساعدتو
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كقد ٪بح االحتبلؿ ُب ربط

كىنالك آثار اقتصادية سلبية جدان سببها ارتباط اقتصادنا الفلسطيِب باالقتصاد اإلسرائيلي
االقتصاد الفلسطيِب بالكامل باالقتصاد اإلسرائيلي من خبلؿ:
ُ -ربط العمالة الفلسطينية بالسوؽ اإلسرائيلية.
ِ -ربط ا٤بناطق ا﵀تلة بشركة الكهرباء اإلسرائيلية.
ّ -حصر مناطق التصدير بنقاط العبور كعرب ا٣بط األخضر الذم فرضو االحتبلؿ بْب
ا٤بناطق ا﵀تلة عاـ ُْٖٗ كا٤بناطق ا﵀تلة عاـ ُٕٔٗ.
ّ  -حصر استّباد ا٤بواد األكلية للزراعة كالصناعة من إسرائيل أك بواسطتها.
ْ  -التوقف عن منح رخص استّباد اآلالت الصناعية ٤بنع إقامة مصانع جديدة.
ٓ  -نقل الصناعات ذات الكثافة ُب استخداـ العماؿ ُب األراضي الفلسطينية ا﵀تلة.
ٔ -عدـ السماح بإقامة مؤسسات ٛبويلية.
ٖ -فرض ضرائب مرتفعة على التجار كفرض غرامات تصل إٔب
التاجر ُب دفع كتسديد قيمة الضرائب ا٤بفركضة عليو من خبلؿ ىذه العوامل أصبحت
التنمية ٔبميع أشكا٥با عملية شبو مستحيلة مع ىذه التبعية الكامل لبلقتصاد
حثي أف العملية التنموية تصاب بالشلل حسب الرغبة اإلسرائيلية كىذا ٲبنع تقدـ الوضع
االقتصادم الفلسطيِب من التقدـ كتغطية احتياجات أفراد آّتمع الفلسطيِب كمع كل
ىذه ا٤بعوقات كانت ىنالك معوقات أخرل مارسها االحتبلؿ اإلسرائيلي كىي معوقات
تعجيزية من خبلؿ إعاقة الطاقة التسويقية الداخلية للمنتجات ا﵀لية
البشرية.)ّْ :

ُب حاؿ تأخر

َُِ%

اإلسرائيلي

(

تقرير التنمية

التوصيات
بناء على ما تق ّدم من إجابة عن تساؤالت الدراسة فإن الباحثان يوصيان باآلتي:
ً
ُ -أف يتم العمل مع األسرة الفلسطينية من خبلؿ ا٤بؤسسات ا٤بعنية ( حكومية كغّب حكومية ) بشكل منظم ك٩بنهج
كبطريقة علمية إلدخاؿ قيم الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف إٔب حياهتم اليومية ف خبلؿ عملية تعبوية تثقيفية متواصلة حٌب
تتحوؿ الدٲبقراطية إٔب ٭بط كأسلوب حياة فلسطيِب.
ِ -أف تنشط مؤسسات آّتمع ا٤بد٘ب كاألىلي ُب تنمية قيم الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف لدل األسرة الفلسطينية من خبلؿ
برا٦بها العملية التنموية ا٤بتعددة.
ّ -ضركرة متابعة ما ٰبدث ُب فلسطْب من انتهاكات ٢بقوؽ اإلنساف كرفعها للجهات الدكلية الراعية ٥بذه ا٤ببادئ العا٤بية.
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تزكد كسائل اإلعبلـ العا٤بية لفضح ا٤بمارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيْب الٍب تستهدؼ ا٢بجر
ْ -إنشاء ىيئة فلسطينية ٌ
كالشجر كاإلنساف كا٢بيواف.
المراجع
- 1أٞبد ،حسْب ،كأبو الرب٧ ،بمود (ََِٓ)" :اسَباتيجيات الصمود االقتصادم ألسر الريف الفلسطيِب ُب ظل انتفاضة
األقصى ( حالة دراسية قرل ٧بافظة قلقيلية)" ،مجلة جامعة النجاح الوطنية ،العلكـ اإلنسانية ،آّلد ُٗ ،العدد (ْ) ،
نابلس ،فلسطْب ،ص ص َُّٗ.ُُُِ -

- 2األسعد٧ ،بمد (َََِ) :مشكالت الشباب الجامعي ،ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات كالنشر ،بّبكت ،لبناف.

 - 3أبو عامر ،عدناف (ََِْ) " :االنتهاكات اإلسرائيلية ٢بقوؽ الفلسطينيْب ا٤بدنية كالسياسية ُب قطاع غزة خبلؿ
االنتفاضة األكٔب ُٕٖٗ ، "ُّٗٗ -رسالة ماجستّب غّب منشورة ،كلية اآلداب ،ا١بامعة اإلسبلمية ،غزة ،فلسطْب.

- 4أبو صاّب ،ماىر (ََِٖ)  " :ا٣بصائص االقتصادية لسكاف األراضي الفلسطينية ُب الربع الثا٘ب من عاـ ََِٔ
كمقارنتها بعاـ ُٕٗٗ" ،مجلة جامعة النجاح الوطنية  ،اؿعلوـ اإلنسانية ،آّلد ِِ ،العدد (ّ)  ،نابلس ،فلسطْب،
ص ص ٕٗٓ – ّٕٗ .
- 5البخارم٧ ،بمد بن إ٠باعيل
رقم(ُِّٔ).

- 6

(ب.ت) :صحيح البخاري ُ ،ب كتاب  :أحاديث األنبياء ،باب  :حديث الغار،

برنامج دراسات التنمية البشرية ( ََِِ) :تقرير التنمية البشرية ،راـ ا﵁  ،فلسطْب.

- 7حنبل ،أٞبد ابن (ب.ت) :مسند أحمد ابن حنبلٙ ،بقيق :شعيب األرناؤكط كعادؿ مرشد ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت،
لبناف.
- 8سعد ،إ٠باعيل ( ُْٖٗ)  :الشباب والتنمية في المجتمع السعودي  ،دراسة ميدانية لطبلب جامعة ا٤بلك عبد
العزيز ،دار ا٤بعرفة ا١بامعية للنشر كالتوزيع ،الرياض ،السعودية.

 - 9شبانة ،لؤم (ََِٖ) :البطالة الفلسطينية ُب إطار ا٤بنظور الدكٕب :دراسة مقارنة ،مجلة جامعة النجاح الوطنية ،
العلوـ اإلنسانية ،آّلد ِِ ،العدد (ٔ)  ،نابلس ،فلسطْب ،ص ص ُ – ّٓ .
- 10شرايب ،ىشاـ ( ُٕٖٗ)  :البنية البطركية ،بحث في المجتمع العربي المعاصر  ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بّبكت ،لبناف.

- 11الشنقيطي٧ ،بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار ا١بكِب (ََِٖ) :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،جٖ٦ ،بمع
الفقو اإلسبلمي ،جدة ،السعودية.
- 12الصورا٘ب ،غازم (ََِٔ) :آفاق المسألة الفلسطينية السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،مركز دراسات الغد
العريب ،دمشق ،سوريا.
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- 13الصويص ،خالد (َُُِ) " :مدل إدراؾ آّتمع الفلسطيِب ألٮبية قرار السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداكؿ

منتجات ا٤بستوطنات ،من كجهة نظر التجار ُب ٧بافظة طولكرـ" مجلة جامعة النجاح الوطنية ،العلوـ اإلنسانية ،آّلد

ِٓ ،العدد(ْ) ،نابلس ،فلسطْب ،ص ص ُ – ِْ .
- 14الطعيمات ،ىا٘ب سليماف (ََُِ) :حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ،دار الشركؽ ،عماف ،األردف.

- 15غريب ،عبد السميع (ََُِ) :شباب الجامعة في واجهة معوقات التنمية دراسة مقارنة بين الشباب الريفي
والشباب الحضري فيما يتعلق باالتجاه نحو المشاركة في التنمية

 ،من كتاب  :علم االجتماع مفهومات

كموضوعات ،مؤسسة شباب ا١بامعة ،القاىرة ،مصر.

- 16الغزإب٧ ،بمد (ُّٗٗ) :حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة  ،دار الدعوة للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر

- 17ا٤بصرم ،رفيق ،كأبو عجوة ،ياسر(ََِٔ) ":مستول ٩بارسة األسرة الفلسطينية لقيم الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف مع
أبنائها ( دراسة ميدانية)" ،مجلة جامعة النجاح الوطنية  ،العلوـ اإلنسانية ،آّلد َِ ،العدد (ِ)  ،نابلس ،فلسطْب،

ص ص ّٔٓ – ٔٗٓ .
- 18ا٤بفرجي ،سآب (ُٗٗٗ) :أىم السمات اإلبتكارية ٤بعلمي كمعلمات التعليم العاـ كطبيعة ا٘باىاهتم ٫بو التفكّب
اإلبتكارم ٗبدينة مكة ا٤بكرمة ،رسالة ماجستّب غّب منشورة ،جامعة أـ القرل ،السعودية.

- 19ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف (ََِْ) :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ُب النسخة األحدث كالذم اعتمد من
قبل القمة العربية السادسة عشرة الٍب استضافتها تونس ُب ِِ /مايو.

- 20نشوافٝ ،بيل ( ََِْ)  :دكر طلبة ا١بامعات الفلسطينية ُب تنمية آّتمع ا﵀لي ،المؤتمر العلمي الرابع ،جامعة
األقصى ،دكر ا١بامعات ُب التنمية ،غزة  ،فلسطْب ،ص ص ِّ.ُٔ-
21- Awwad, E. (1987). The Prevalence of traymatic stress among
Palestinian adolescents. Paper presented at the 1991 world congress on Mental Health
Mexico City: Mexico.

22- Baker, Ahmed M. (1990). “The Psychological Impact of the Intifada on Palestine

Children in the Occupied West Bank and Gaza: An Exploratory Study”. American Journal of
Orthopsychiatry 60.

23- Macksoud, M, Dyregrove, A, and Raunalen, M. (1990). Traumatic war experience
and their effects on children, London: Center for the study on human Rights. Colombia
University (unpublished manuscript).
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دور مناىج التعليم في تعزيز حقوق اإلنسان
أ .جمال بلبكاي  /قسم علم النفس وعلوم التربية ،جامعة سعد دحلب البليدة (الجزائر)
الملخص:
إف ا٢بفاظ على حقوؽ اإلنساف ىو حجر األساس ُب استقرار أم ٦بتمع ،فأينما كجدت ٦بتمعا مستقرا كجدت إنسانا مطمئنا
كبّبا
عٔب حقوقو،ك٩با ال شك فيو أف لتعليم حقوؽ اإلنساف لكل فرد من أفراد آّتمع كإدخا٥با ُب ثقافتو كٙبويلها إٔب كاقع ،ن
مردكدا ن
ُب تعزيز فهم حقوقو أكال ،كاحَبامها كا٢بفاظ عليها كالشعور بالكرامة كا٢برية ثانيا٩ ،با يدفعو إٔب ا٤بشاركة بفعالية ُب تنمية كطنو
كرفاه ية ٦بتمعو كحفظ السبلـ.
ك٤با كاف التعليم يقوـ بدكر كبّب ُب غرس معايّب آّتمع كقيمو كتراثو الثقاُب ُب نفوس الناشئة كإعداد األجياؿ ك٘بهيزىا ألداء
أدكار البالغْب كنشر ا٤بعارؼ كا٤بهارات كالتوعية با٢بقوؽ كالواجبات.
كٗبا أف الَببية كالتعليم أداة فعالة لنشر مفاىيم حقوؽ اإلنساف بْب األجياؿ ،فإنو من ا١بوىرم ُب ىذا الصدد استحداث رؤية
جديدة للتعليم تنطلق من توسيع التعريف التقليدم للتعليم ،لكي يعاِب ٙبديات جديدة مثل ارتباطو باالحتياجات ،كالقيم العا٤بية
٢بقوؽ اإلنساف كاٚباذ القرارات على أساس من ا٤بعرفة ،كىذا يعِب أف الَببية على حقوؽ اإلنساف ال تتعلق بتوفّب ا٤بعارؼ
كا٤بهارات فحسب ،كإ٭با تتعلق أيضان بتعزيز اال٘باىات كا٤بواقف كالسلوكيات الٍب تسمح للناس با٤بشاركة ُب حياة ٦بتمعاهتم ا﵀لية
كالوطنية بطريقة بناءة ٰبَبموف ّٔا أنفسهم كاآلخرين ،كينبغي لؤلجياؿ أف يتعلموا حقوؽ اإلنساف من خبلؿ معايّب كمبادئ حقوؽ
اإلنساف كىي تنفذ ُب الواقع العملي ،كُب قاعة الدرس ،كُب ا٤بنزؿ ،كباقي مؤسسات التنشئة االجتماعية.
لقد أسهمت مبادئ حقوؽ اإلنساف ُب ا٢بفاظ على كثّب من القيم اإلنسانية ُب العآب بنصيب كبّب ،كألٮبيتها أنشئت ٥با
معاىد ككليات كمراكز كىيئات متخصصة عديدة  ،ىذا كلو جعل ا١بماىّب تعلق آما٥با كطموحاهتا على النتائج الٍب تتمخض
عنها ،كُب ىذا اإلطار فإف الدراسية ا٢بالية تسلط الضوء على مناىج التعليم ودورىا في تعزيز حقوق اإلنسان.
الكلمات المفتاحية  :ا٤بناىج التعليمية،حقوؽ اإلنساف.
Résumé
La protection des droits de l’homme est le pilier de base de la stabilité de toute société. Dans
chaque société stable, nous trouvons des citoyens assurés quant à leurs droits. Il n’y a pas de
doute que l’enseignement des droits de l’homme prodigué aux personnes et conçu comme une
culture et une pratique peut générer un rendement très appréciable vis-à-vis de la
compréhension de nos propres droits en premier lieu, de leur respect et leur protection avec un
sentiment de dignité et de liberté en second lieu. Ainsi fait, l’individu pourra mieux participer
au développement de son pays, à l’épanouissement de sa société et à l’instauration de la paix.
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Du moment que l’enseignement joue un rôle important dans l’enracinement des repères
normatifs de la société, de ses valeurs et de son héritage culturel dans l’esprit des générations
montantes en vue, d’une part, de bien les équiper pour qu’elles assument leurs tâches avec
efficience, et d’autre part, de leur transmettre les connaissances et les compétences tout en
éveillant chez elles une prise de conscience quant aux droits et aux devoirs, et du moment que
l’éducation et l’enseignement constituent un outil très efficace pour la dissémination des
concepts de droits de l’homme entre les générations, il nous semble qu’il est judicieux
d’introduire une nouvelle vision de l’enseignement en l’associant aux nouveaux besoins, aux
valeurs mondiales de droits de l’homme et à l’importance des connaissances dans la prise de
décision. Ceci explique que l’éducation aux droits de l’homme ne consiste pas uniquement à
transmettre les connaissances et les compétences, mais elle consiste également à renforcer les
orientations, le positionnement et les comportements qui permettent aux personnes de
participer d’une façon constructive à la vie locale et nationale de leur société dans le respect
mutuel total où les jeunes apprennent les droits de l’homme à travers les normes de droits
humains qui se pratiquent dans la vie quotidienne, en classe, au foyer et au sein des autres
institutions de l’éducation sociale.
Les principes de droits de l’homme ont contribué à la protection substantielle de nombreuses
valeurs humaines dans le monde. De ce fait, des instituts, facultés, centres et autres instances
spécialisées leur ont été consacrés. Ceci a permis aux communautés d’attacher leurs aspirations et
leur espoir aux résultats des activités de ces organisations. C’est globalement dans cette optique
que s’inscrit notre étude pour bien mettre en évidence le rôle des programmes d’enseignement
dans le renforcement des droits de l’homme.
Mots-clés :
Programme d’enseignement, Droits de l’homme,

: مـقدمـة
 ككلما اتسعت، كال يكاد ٱبلو منها خطاب فكرم أك صحاُب،لقد أصبحت عبارة "حقوق اإلنسان" تقاؿ على كل لساف
 كتبُب،" كلما كثر استخداـ عبارة "حقوؽ اإلنساف، كالٍب يزيدىا اإلعبلـ اتساعا كل يوـ،رقعة االنفتاح الثقاُب كالتبلقح اّب ضارم
،بعاءٝ باعة كشعب كاإلنسانيةٝ فاحَباـ حقوؽ اإلنساف ىو مصلحة عليا لكل فرد ك،كل من يستخدمها مهمة الدفاع عنها
كُب النهوض باألكطاف كتنمية، بساكاة ىو عامل حاسم ُب ازدىار الشخصية اإلنسانية٤برية كا٢بتع كل فرد بالكرامة كاٛ باعتبار أف
.بواطنة كاملة غّب منقوصة٤بادية كالبشرية كُب تعزيز الشعور با٤ثركاهتا ا
با موقعا ثابتا ُب٥ بقوؽ لكي تشيد٢جسرا رئيسينا ٲبكن أف تعرب منو تلك ا
- إٔب جانب كسائل أخرل- كقد اعترب التعليم
ن
 بل،بهتمة بقضايا اإلنساف٤بهات ا١بيع األعماؿ الٍب تقوـ ّٔا اٝ  إذ ال يقل التعليم أٮبية عن،شخصية الفرد كُب النسق آّتمعي
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إف ىذه ا١بهات نفسها تؤكد على أٮبية التدريس ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف  ،كُب توسيع ٦باؿ التعريف ّٔا ،كدعمها كترسيخ قيمها
كمبادئها.
ك تعبّب تعليم حقوؽ اإلفساف يعِب كل سبل التعلم الٍب تؤدم إٔب تطوير معرفة كمهارات كقيم حقوؽ اإلنساف ،كيتناكؿ تعليم
حقوؽ اإلنساف تقدٙب ا٤بتعلم كفهمو ٥بذه ا٢بقوؽ كمبادئها الٍب يشكل عدـ مراعاهتا مشكلة للمجتمع  ،كيركز بالضركرة على الفرد
من منظور اكتسابو ا٤بعرفة كالقيم كا٤بهارات الٍب تتعلق بتطبيق كتكريس قيم حقوؽ اإلنساف ُ،ب عبلقة الشخص مع أفراد عائلتو
ك٦بتمعو مع اعتبار ا٤بضامْب االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية.
إذ هتدؼ مبادئ تدريس حقوؽ اإلنساف إٔب أف تكوف أداة سهلة االستعماؿ لتعليم حقوؽ اإلنساف ،كمظلة متعددة األلواف
تغطي عددان من آّاالت األساسية ُب ميداف حقوؽ اإلنساف ،فهي تقدـ مشورة عملية للمعلمْب الذين يريدكف تعزيز الوعي
ٗبفاىيم حقوؽ اإلنساف ك تضمينها ُب ا٤بناىج التعليمية ٤بختلف ا٤براحل الدراسية ،ككذا تقدٙب اقَباحات الستحداث أنشطة تعلٌم
ُب ىذا آّاؿ.
كىناؾ عدة مناىج ٙبكن اعتمادىا لتكريس حقوؽ اإلنساف كنشرىا ،كمن ضمنها األخبلؽ كالَببية الوطنية كالَببية على ا٤بواطنة
كالَببية ذات البعد العا٤بي كالَببية على التعامل مع كسائل اإلعبلـ كاالرتقاء ٕبقوؽ اإلنساف كالدفاع عنها كا٤بنهج ا٤بعتمد على
الثقافة العامة.
أىـداف الدراسة :
هتدؼ الدراسة ا٢بالية إٔب ما يلي :
 ٙبديد مفهوـ عبارة حقوؽ اإلنساف ك الَبكيز على بعض ا﵀طات ُب ترسيخ ثقافة حقوؽ اإلنساف. توضيح آّاؿ البيداغوجي للَببية على حقوؽ اإلنساف. الكشف عن ضركرة دمج حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بناىج التعليمية.أىمية الدراسة :
تأٌب أىمية الدراسة ا٢بالية من أٮبية ا٤بوضوع ُب البداية ،إذ يتعلق تعليم حقوؽ اإلنساف ٗبساعدة األشخاص على تنمية
إمكاناهتم إٔب ا٢بد الذم ّْ
ٲبكنهم من فهم حقوؽ اإلنساف كالشعور بأٮبيتها ،كبضركرة احَبامها كالدفاع عنها،كما أف الَببية على
حقوؽ اإلنساف كىي ٛبثل حقا من حقوؽ اإلنساف ،تظل السبيل األ٪بح إلرساء كترسيخ ثقافتها ُب كعي ككجداف كسلوؾ
ا٤بتعلمْب ،كما أف ا٤بدرسة تظل ا٤بعرب ا٤ببلئم لتنظيم نشرىا كإشعاعاهتا.
كيضاؼ إٔب ذلك كلو أف ىذه الدراسة تواكب ا٤ب ٌد العا٤بي الَببوم الذم يتواصل ُب تأكيد التجارب كا٤بمارسات كا٣بطط
كاالسَباتيجيات الَببوية ،الٍب تسعى إٔب إدخاؿ حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا ُب التعليم ٗبختلف تنوعاتو كآفاقو كُب ٨بتلف بلداف العآب
النامي كا٤بتقدـ.
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يات الدراسة :
أدب
أوال  :حقوق االنسان  -قراءة في المفاىيم: -
● مفهوم حقوق اإلنسان :
اٚبذ مفهوـ حقوق اإلنسان منذ ظهوره  ،أشكاال متعددة بسبب ارتباطو كتأثره باألنساؽ الفكرية كالتنظيمات االجتماعية
كاأل٭باط السياسية السائدة فَبة معينة  ،كلقد توسعت فكرة حقوؽ اإلنساف لتشمل ا٢بريات ا٤بطلقة  ،كالعدالة  ،كا٤بساكاة  ،كحرية
السلوؾ  ،كحرية ا٤برأة ،كحقوؽ الطفل  ،كيتفق كافة علماء القانوف كالسياسة كاالجتماع كالدين على أهنا " :ا٢بقوؽ ا٤بتأصلة ُب
طبيعتنا كالٍب تعُب ا٢بفاظ على كرامة اإلنساف بأشكا٥با ا٤بختلفة" (.إياد القرا  ، ََُِ ،صٕٓ).
ك تعرؼ األمم المتحدة حقوؽ اإلنساف على أهنا  " :تلك اّبقوؽ ا٤بتأصلة ُب طبيعتها  ،كالٍب ال ٲبكن بدكهنا أف نعيش كبشر
 ،كتستند ىذه اّب قوؽ إٔب سعي ا١بنس البشرم من أجل حياة تضمن االحَباـ كا٢بماية للكرامة ا٤بتأصلة كالقيمة الذاتية لئلنساف
"(.األمم ا٤بتحدة ،مبادئ تدريس حقوؽ اإلنساف  ، ُٖٗٗ ،صٕ).
كمن ٍب فحقوؽ اإلنساف ىي تلك ا٢بقوؽ ا٤بتأصلة ُب طبيعتنا كالٍب ال ٲبكن بدكهنا أف نعيش كبشر .فحقوؽ اإلنساف
نطور بشكل كامل كأف نستخدـ صفاتنا البشرية كذكائنا كمواىبنا ككعينا ،كأف نليب احتياجاتنا
كا٢بريات األساسية تتيح لنا أف ٌ
الركحية كغّبىا من االحتياجات.
البرية على حياة ييكفل فيها االحَباـ كا٢بماية للكرامة ا٤بتأصلة كالقيمة
كتستند ىذه ا٢بقوؽ إٔب الطلب ا٤بتزايد من جانب ش
الذاتية لكل إنساف( .عقد األمم ا٤بتحدة للتثقيف ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف  ، ََِّ ،صّ).
كيضيف محمد النجيمي ا٤بقصود ٕبقوؽ اإلنساف " :تلك ا٤ببادئ كالقوانْب العامة الٍب اتفقت عليها األدياف ،كالقوانْب الدكلية
فيما يتعلق باحَباـ اإلنساف ُب ٦باؿ عقيدتو ،كحريتو ،كثقافتو ،كُب ٦باؿ حقوؽ ا٤برأة كالطفل ،كالقضايا السياسية ،كحرية
التفكّب ...كىي حقوؽ كفلتها الشريعة اإلسبلمية كٝبيع األدياف كالقوانْب الدكلية"( .داكد دركيش حلس ،ََِٕ،ص ِٖٗ).
كما تعرؼ حقوؽ اإلنساف بأهنا  " :ضمانات قانونية عا٤بية ٙبمي األفراد كآّموعات من األفعاؿ األساسية ككرامة اإلنساف
،كقانوف حقوؽ اإلنساف يلزـ ا٢بكومات بالقياـ ببعض األشياء كٰبظر عليها أشياء أخرل" .كمن أىم ٩بيزات حقوؽ اإلنساف ما
يلي :
دكٕب .
 أهنا مضمونة ان -أهنا ٧بمية قانونا.

 أنوا تركز على كرامة اإلنساف. أهنا ٙبمي األفراد كآّموعات. أهنا ملزمة للدكؿ كا١بهات الفاعلة فيها. -ال ٲبكن التنازؿ عليها/نزعها.
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 أهنا متساكية كمَبابطة. أهنا عا٤بية( .مكتب مفوض األمم ا٤بتحدة السامي ٢بقوؽ اإلنساف ،ُٗٗٗ ،ص ُٗ).ترتبط حقوؽ اإلنساف ،إذف ،بذات الكائن البشرم ُب كجوده األصلي  .كما أهنا تعرب عن ٨بتلف أبعاد شخصية اإلنساف،
كتدخلو ُب تنظيم قانو٘ب كاجتماعي ٰبدد ا٢بقوؽ كالواجبات ،كيضمن ٩بارستها كاستمرارىا.
كمن ىنا أصبحت حقوؽ اإلنساف موضوع توثيق من طرؼ ا٥بيئات كا٤بنظمات الدكلية كالقومية كالوطنية ،ا٢بكو مية أك غّب
ا٢بكومية،كما غدت تلك ا٢بقوؽ موضوع دفاع كنضاؿ ُب ا٤بلتقيات ك ا٤بؤٛبرات  ،سواء ُب صيغتها ا٤بوحدة كالعامة ا٤بعرب عنها
بػ"حقوؽ اإلنساف " ،أك ُب صيغتها ا٤بتعددة كا٣باصة ا٤بعرب عنها بػ "حقوؽ الطفل " ،أك "حقوؽ ا٤برأة " ،أك "ا٢بقوؽ الثقافية " ،أك
"ا٢بقوؽ السياسية" ،أك "ا٢بقوؽ االجتماعية" ،أك "ا٢بقوؽ االقتصادية" ،أك "ا٢بقوؽ البيولوجية" اْب.
● مفهوم تعليم حقوق اإلنسان:
يقصد بتعليم حقوق اإلنسان  " :كل سبل التعليم الٍب تؤدم إٔب تطوير معرفة كمهارات كقيم حقوؽ اإلنساف "( .إبراىيم بن
٧بمود حسْب فبلتو  ، ََُِ ،ص ٓ ).
كما ٲبكن تعريف تعليم حقوؽ اإلنساف على أنو" تلك ا١بهود ا٤ببذكلة ُب ٦باالت التدريب كالنشر كاإلعبلـ ،الرامية إٔب إٯباد
ا٤بوجهة ٫بو:
ثقافة عا٤بية ٢بقوؽ اإلنساف عن طريق نقل ا٤بعرفة كا٤بهارات كتشكيل ا٤بواقف ،ك ٌ
 تعزيز احَباـ حقوؽ اإلنساف كا٢بريات األساسية. التنمية الكاملة لشخصية اإلنساف كإحساسو بكرامتو. النهوض بالتفاىم كالتسامح ،كا٤بساكاة بْب ا١بنسْب ،كالصداقة فيما بْب ٝبيع األمم كالشعوب األصلية كآّموعات العرقيةكالقومية كاإلثنية كالدينية كاللغوية.
 ٛبكْب ٝبيع األشخاص من أف يشاركوا بصورة فعالة ُب ٦بتمع حر. تدعيم أنشطة األمم ا٤بتحدة الرامية إٔب صوف السلم.ك تنص خطة عمل العقد على اسَباتيجية لتعزيز تعليم حقوؽ اإلنساف عن طريق تقييم االحتياجات كصياغة اسَباتيجيات
فعالة،ككضع كتعزيز الربامج كالقدرات على الصعيد الدكٕب كاإلقليمي كالوطِب كا﵀لي ،ككضع ا٤بواد البلزمة ُب ىذا الشأف على ٫بو
منسق ،كتقوية دكر كسائط اإلعبلـ ا١بماىّبم،كنشر اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف على نطاؽ العآب (.عقد األمم ا٤بتحدة
للتثقيف ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف  ، ََِّ ،صٕ.) ٖ -
انطبلقا من ىذه ا٤بعطيات الٍب ًب تسجيلها حوؿ داللة عبارة حقوؽ اإلنساف ،ك حوؿ تعزيز ىذه ا٢بقوؽ عرب الَببية كالتعليم،

ٲبكن أف ٬بلص إٔب اقَباح بعض المميزات التي تتسم بها التربية على حقوق اإلنسان  ،كٙبدد طبيعتها كىويتها ،كذلك كما
يلي:
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أ ـ تربية إنسانية:
إف الَببية على حقوؽ اإلنساف ىي تربية ذات نزعة إنسانية ،من حيث ىي تربية تتجو إٔب توعية اإلنساف ٕبقوقو ،كإٔب تعزيز
ىذه ا٢بقوؽ باعتبارىا تشكل ا٤باىية ا٢بقيقية كاألصلية لئلنساف ،فهي جوىر كجود الذات اإلنسانية ،كىي طبيعة ىذه الذات
ككائن بشرم متميز ،كمن ٍب فهذه الَببية ىي تربية من أجل اإلنساف ،من أجل ما ٰبقق لو ماىيتو كجوىره.
ب ـ تربية تنويرية عقالنية:
الَببية على حقوؽ اإلنساف ىي تربية صادرة عن نزعة تنويرية عقبلنية ،من حيث أهنا تؤسس خطأّا اإلنسا٘ب على مفاىيم
تنويرية ،كالذات كالعقل ،كا٢برية كالتسامح كاالختبلؼ كالكرامة كا٤بساكاة كالدٲبقراطية،كمن خصائص ىذا ا١بهاز ا٤بفاىيمي أنو
يعرب عن اال٘باه إٔب تشييد فكر ٙبررم ،ينطلق من ذات اإلنساف ككائن ،عاقل ،كيقصد تنوير األفكار كاألذىاف كالسلوكات
كالعبلقات.
ج ـ تربية نقدية:
إف الَببية على حقوؽ اإلنساف ذات بعد نقدم ،إذ تنزع إٔب إعادة النظر ُب ٨بتلف القيم كا٤ببادئ كالسلوكات الٍب تناُب حقوؽ
اإلنساف ،كالٍب ٙبوؿ دكف ٩بارسة ىذه ا٢بقوؽ كاحَبامها ،فهي تربية تعلن عن تغيّب عميق للممارسات التقليدية للتعليم ،كتنادم
بتغيّب أعمق ُب كظائف ا٤بؤسسة التعليمية ،كُب كثّب من أساليب التفكّب.ك قد عرب عن ذلك أحد الباحثْب بقولو" :إف الَببية على
حقوؽ اإلنساف ىي ٙبويل ثقاُب عميق ".
د ـ تربية حديثة:
تتسم الَببية ا٢بقوقية بسمة ٘بعلها متناسبة مع الَببية ا٢بديثة ،كذلك من حيث أهنا تتضمن مبدأ تفتح شخصية ا٤بتعلم على
ا﵀يط الذم يعيش فيو  .إذ هتدؼ الَببية ا٢بقوقية إٔب تكوين مواطن يؤمن بقيم حقوؽ اإلنساف ،كٰبَبمها ،كيعَبؼ ٕبقوؽ
اآلخرين ،كيرفض ما يناُب ىذه ا٢بقوؽ لدل الفرد كُب آّتمع ،كيسلك سلوكا يطابقها كيعززىا ،فإ٭با ىي بذلك ترمي إٔب أف تكوف
شخصية ا٤بتعلم (ا٤بواطن) شخصية منفتحة بوعي على ٧بيطها ،كتتفاعل إٯبابيا مع ىذا ا﵀يط ،كما يتكوف منو من أفراد
كمؤسسات كقوانْب.
ىـ ـ تربية قيمية سلوكية :
تقودنا ا٣بصائص السابقة إٔب كصف الَببية على حقوؽ اإلنساف بأهنا تربية قيمية سلوكية ،فهي بتعزيزىا لقيم ثقافة حقوؽ
اإلنساف ،كا٘باىها إٔب تعليم سلوكات تؤسسها تلك القيم ،فإ٭با ىي تقصد ٨باطبة اإلنساف ككائن يتخذ مواقف كٲبارس سلوكات
عملية ،كليس ككائف مفكر فقط  .كىكذا فالَببية على حقوؽ اإلنساف كألهنا تنويرية كنقدية كحديثة  ،فإهنا أيضان تربية هتدؼ إٔب
تأسيس نسق قيمي سلوكي جديد ،يقوـ على إعماؿ العقل كتدخل الذات ،كينحو إٔب ٙبويل ُب األفكار كاألعماؿ كا٤بواقف الٍب
يعرفها ٧بيط اإلنساف كبيئتوhttp://www.fikrwanakd.aljabriabed.net.
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ثانياً  :المناىج التعليمية و التربية على حقوق اإلنسان:
● مفهوم الم ــنىج:
أ -المفهوم اللغوي :
إف اصطبلح المنهج المدرسي لو مفاىيم عديدة ،إذ يقوؿ فراكلين بوبت : Franklin Bobbittإف كلمة (منهج)
حلبالسباؽ  ،أم سلسلة من النشاطات كاألعماؿ الٍب يقوـ ّٔا ا٤برء للوصوؿ إٔب ا٥بدؼ".
التينية األصل ،كمعناىا" :السباؽ أك ة
كيضيف قائال " :كقد نيقل ىذا ا٤بعُب إٔب الَببية ليصف لنا ا٤بدل أك الشوط الذم يقطعو كل من ا٤بعلم كالتلميذ للوصوؿ إٔب
ا٥بدؼ الَببوم"(.إبراىيم بن ٧بمود حسْب فبلتو  ، ََُِ ،ص ُُ ).
ب -المفهوم االصطالحي :
توجد عدة تعاريف للمنهج نوجزىا فيما يلي:
 -يعرفو اللقاني " "1995أنو ٝ " :بيع ا٣بربات (النشاطات أك ا٤بمارسات ) ا٤بخططة الٍب توفرىا ا٤بدرسة ٤بساعدة الطلبة على

ٙبقيق النتاجات التعليمية ا٤بنشودة إٔب أفضل ما تستطيعو قدراهتم".

 -ك يعرفو فرحان و آخرون " "1999أنو ٦ " :بموعة ا٣بربات ا٤بربية الٍب هتيئها ا٤بدرسة للطلبة ٙبت إشرافها بقصد مساعدهتم

على النمو الشامل كتعديل سلوكهم"( .توفيق أٞبد مرعي٧ ،بمود ا٢بيلة ،ََِْ ،ص ِٗ).

 كما أف ا٤بنهج أيضان ىو ٦ ":بموعة النشاطات كا٣بربات كا٤بهاـ كالوسائل ك ا ألدكات البيداغوجية الٍب توفرىا ا٤بدرسة ٤بتعلميهاٗبا يتناسب مع قدراهتم كاستعداداهتم قصد الوصوؿ ّٔم إٔب أفضل تعلم ٩بكن يضمن ٥بم ٙبقيق مصا٢بهم الشخصية كمصاّب ك
انتظارات آّتمع منهم "ٝ(.باؿ بلبكام  ،َُِِ،ص ٔ).
 كيشّب " ريتشارد كلود  "ََُِ " " Claud, Richardأفق يوجد تنوع من تعاريف ٤بفهوـ ا٤بنهج الَببوم،كٱبرج منها
بأف ا٤بنهج ىو:
ُ  -سلسلة من ا٤بعارؼ يتم تدريسها داخل الصف.
ِ -خطة يتم من خبل٥با تنفيذ التدريس كالتعلم داخل الصف.
ّ  -كثيقة تصمم لتخطيط التعليم.
ْ ٦ -بموعة خربات التعلم.
كيرل "ريتشارد كلود" أف ا٤بنهج يتخطى كونو أكراقنا مكتوبة ،أك خطة دراسية ،ك أىدافنا ،كمقررات ،كسلسلة من األنشطة،

ففي رؤيتو أف ا٤بنهج عبارة عن مشركع تربوم يستطيع الفرد خبللو اختيار موضوعات أك كم من ا٤بعرفة  ،كالٍب سيتم تدريسها
با٤بدرسة ،ىذا االنتقاء يدعو لتقرير كيفية التدريس خبلؿ كقت كمساحة معينْب.
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إنوا تقَبح كذلك الوعي بأف ىذا ا١بسم من ا٤بعارؼ ا٤بنتقاة يتكوف بصفة أساسية من :
 معرفة. قيم. ا٘باىات. خربات. قدرات ( .إسبلـ الرفاعي عبد ا٢بليم،ََُِ،ص ٕٔ).ك يعرؼ الباحث المنهج على أنو٦ " :بموعة النشاطات كا٣بربات كا٤بهاـ كالوسائل ك األدكات البيداغوجية ،الٍب توفرىا ا٤بدرسة
٤بتعلميها ٗبا يتناسب مع قدراهتم كاستعداداهتم قصد الوصوؿ ّٔم إٔب أفضل تعلم ٩بكن  ،يضمن ٥بم ٙبقيق مصا٢بهم الشخصية

كمصاّب ك انتظارات آّتمع منهم ".

كقياسان على ما سبق أيضان ٲبكن القوؿ بأف منهج حقوق اإلنسان ىو ٦بموعة ا٣بربات الَببكية الٍب هتيؤىا ا٤بدرسة لتبلميذىا
بإشراؼ منها – داخلها أك خارجهأّ -دؼ إمدادىم با٤بعلومات كا٤بعارؼ ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف ،كٛبكينهم من تقدير ىذه
ا٢بقوؽ كاحَبامها ،كبالتإب ٩بارستها مع اآلخرين سواء على ا٤بستول ا﵀لي أك اإلقليمي أك العا٤بي.
● تصور مقترح لتضمين مفاىيم حقوق اإلنسان في المناىج التعليمية :
لقد أدرؾ الساسة كا٤بفكركف من ٨بتلف ا٤بشارب كا٤بنازع أف حقوؽ اإلنساف ال ٲبكن تأصيلها إال من خبلؿ الَببية الٍب ٛبنحها
حضورا قيميا ُب عقوؿ األفراد ككجداهنم ،فهذه ا٢بقوؽ ٯبب أف تتأصل كتتجذر ُب األعماؽ الوجدانية لئلنساف كي تصبح حقيقية
سلوكية ضاربة ُب ا٢بياة االجتماعية كالثقافية ،كالَببية ىي الٍب ٲبكنها أف ٙبوؿ ىذه ا٢بقوؽ إٔب طاقة ثقافية حيٌة تفعل فعلها ُب
عقوؿ البشر كُب أنظمة إدراكهم.
كانطبلقا من ىذه ا٢بقيقة الَببوية بدأت آّتمعات اإلنسانية كالدكؿ العمل على تطوير أنظمتها التعليمية ُب ا٘باه تأصيل
حقوؽ اإلنساف،ككتصور مقَبح لتضمْب مفاىيم كقيم حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بناىج الدراسية ،ٲبكن أف تستقل ىذه ا٤بفاىيم ُب
ضمن كتدمج ُب ا٤بناىج الدراسية األخرل ،ك بذلك يوجد مدخبلف لتصميم مناىج تعليمية تنطوم على مفاىيم
مناىج أك تي َّ
حقوؽ اإلنساف:
مدخل المنهج المستقل :كيتمثل ُب تصميم منهج دراسي مستقل يكوف لو برنا٦بو الدراسي كمدرسو ككقتو كحصتو ُب االمتحاف
كالنجاح.
المدخل اإلدماجي :كيتمثل ُب إدماج مفاىيم كقواعد حقوؽ اإلنساف ضمن بعض ا٤بقررات الدراسية ٩،با ٯبعل ا٤بتعلم ُب عبلقة
مباشرة أك غّب مباشرة مع قيم كمبادئ كمفاىيم ثقافة حقوؽ اإلنساف ُب كل ا٤بواد الدراسية كمع كل ا٤بعلمْب كُب كل ا٢بصص
الدراسية ا٤بقررة ،كىذه ا٤بقاربة ا٤بند٦بة للَببية على حقوؽ اإلنساف ىي الٍب ٛبكننا ُب هناية ا٤بطاؼ من التكوين ا٤بتكامل للمتعلم ُب
ٝبيع أبعاده الفكرية كالنفسية كاالجتماعية ،كتأىيلو الحَباـ حقوؽ اآلخرين كالدفاع عن حقوقو ا٤بشركعة ،كاإلٲباف ّٔا ك٩بارستها.
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ىكذا إذف ،يتجو التعامل البيداغوجي مع الَببية على حقوؽ اإلنساف إٔب أف تدمج ىذه ا٢بقوؽ ُب ديداكتيك كل مادة من
ا٤بواد الدراسية ،كيذىب ىذا الدمج إٔب أف ٙبضر حقوؽ اإلنساف ُب نسق كل مادة ،من مستول أىدافها حٌب أساليب تقوٲبها،
كما ٲبتد ىذا ا٢بضور من مستول تدريس ا٤بادة إٔب مستول التأطّب فيها ،فبل يكوف دمج ثقافة حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بواقع ا٤بمكنة
من برامج ا٤بواد فقط ،كال ُب كسائلها كطرقها فحسب (التدريس)… ،بل يكوف ذلك الدمج أيضا ُب ٨بتلف العمليات الٍب
ٲبارسها اإلشراؼ الَببوم لكل مادة تعليمية ،إذ تصبح حقوؽ اإلنساف حاضرة كموضوع ُب التنشيط الَببوم (ندكات – دركس
تطبيقية) ،كُب التأطّب الَببوم (توجيو ا٤بعلم) ،كُب مراقبة الَببية (تقوٙب عمل ا٤بعلم).
كُب كلتا ا٢بالتْب فإف ىناؾ عدة أمور ٯبب أف تؤخذ ُب االعتبار كتتمثل فيما يلي:
إعداد الفلسفة العامة الٍب ُب ضوئها ٰبدد ما ٲبكن تسميتو ىرـ التعليم  ،كفيو ٰبدد عدد ا٤بستويات كالربنامج التعليمي ا٤بناسبكاألىداؼ ا٤بتوخاة من كل مستول.
التحقق من مدل تبلءـ األىداؼ ا٤برجوة مع القصدية الصرٰبة لثقافة حقوؽ اإلنساف.ا٢برص على أف تكوف ا﵀تويات كا٤بضامْب ا٤بدرجة ُب الربامج مساعدان فعليان للمتعلم على اكتساب ثقافة حقوؽ اإلنساف على٫بو متدرج.
ا٢برص كذلك على أف تكوف العناصر ا٤بميزة للهوية رافدان لدعم كإثراء ثقافة حقوؽ اإلنساف.العمل على تحقيق ٘بانس داخل الكتاب الواحد من ناحية ك٘بانس مع ٝبيع الكتب ا٤بقررة من ناحية أخرل.توخي منهجية تسمح بتجاكز مستول ا٤بعارؼ إٔب تعديل ا٤بواقف بناء على ىذه ا٤بعارؼ(.عبد الوىاب راكح ،ََِٔ ،صَُْ.)َُٓ -
ك العتماد اسَباتيجية مستدامة (على ا٤بدل الطويل) كشاملة كفعالة إلدراج تعليم حقوؽ اإلنساف ُب النظم التعليمية ينبغي
إتباع إجراءات شٌب مثل ما يلي:
 دمج تعليم حقوؽ اإلنساف ُب التشريعات الوطنية ا٤بنظٌمة للتعليم ُب ا٤بدارس. تنقيح ا٤بناىج الدراسية كالكتب ا٤بدرسية. تدريب ا٤بدرسْب قبل ا٣بدمة كأثناء ا٣بدمة ٗبا يشمل التدريب بشأف حقوؽ اإلنساف كبشأف منهجيات تعليم حقوؽ اإلنساف. تنظيم أنشطة خارج إطار ا٤بناىج الدراسية ،منها ما يرتكز على ا٤بدارس كمنها ما ٲبتد ليصل إٔب األسرة كآّتمع ا﵀لي. تطوير ا٤بواد التعليمية. إنشاء شبكات دعم من ا٤بدرسْب كغّبىم من ا٤بهنيْب (من جماعات حقوؽ اإلنساف ،كاٙبادات ا٤بدرسْب  ،كا٤بنظمات غّبا٢بكومية ،كالرابطات ا٤بهنية كما إٔب ذلك)( .عقد األمم ا٤بتحدة للتثقيف ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف،ََِّ،ص ٖ).
● مبررات إدخال حقوق اإلنسان في المناىج الدراسية:
تشّب ا٤بصادر ا٤بتخصصة بأف من أىم مربرات إدخاؿ حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بناىج الدراسية ما يلي:
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ُ  -تفعيل دكر ا٤بدارس ا٢بكومية ُب التأكيد على الَببية على حقوؽ اإلنساف باعتبارىا مطلب ديِب ،كتربوم ،كحضارم.
ِ  -نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف باعتبارىا ثقافة قائمة على قيم كونية ،لكنها تعَبؼ ُب الوقت نفسو ٕبق كل إنساف ُب أف ٰبتفظ
ٖبصوصيتو الثقافية ،كأف يتمتع ّٔذه ا٣بصوصية ،كأف يشارؾ ٗبقتضاىا ُب ا٢بوار ا٢بضارم الكو٘ب .
ّ – ٙبصْب الطالب من االخَباقات الفكرية كالشبهات ا٤بغرضة ،كتنمية ركح االنتماء ا٢بقيقي إٔب دينو كأمتو ،كا٢بب لوطنو،
كا﵀افظة على أمنو كمكتسباتو.
ْ – تأىيل الطبل ب تأىيبلن علميان قويان على أساس ا٤بقاصد الشرعية ا٢بكيمة ،كاإلسهاـ ُب تزكيدىم ٗبا ٰبقق ٥بم التعرؼ على
ما٥بم من حقوؽ كما عليهم من كاجبات ،إذ أف حقوؽ اإلنساف ليست ٦برد ٦بموعة من ا٢بقوؽ ،بل ىي أيضان ٦بموعة من
الواجبات.
ٓ ٧ -باربة ا١برٲبة ٔبميع أشكا٥با ُب ا٤بجٛبع ،فا٢بقوؽ ا﵀فوظة ا٤بصانة تسهم بشكل كبّب ُب كف األيدم ا٣ببيثة من التجرؤ
على حرمات اإلنساف،كانتهاؾ حقوؽ أخيو اإلنساف قريبا كاف أـ بعيدا ،مسلما كاف أـ غّب ذلك .
ٔ  -صيانة النظاـ العاـ الذم ٲبكن اإلنساف ُب آّتمعات البشرية من التمتع با٢بياة ا٢برة الكرٙب
نشاطهم ،كتتفتح براعم ا٣بّب كالفضيلة ُب آّتمع.

ة ،فينطلق األفراد يزاكلوف

ٕ ٙ -بقيق االنتماء الصحيح لؤلرض الٍب عاش عليها الفرد ،كشرب من مائها ،كتنفس ىواءىا ،بكفالة ا٢بقوؽ كالعمل
بالواجبات فبل يغالبو أحد على أرضو ،كال يساكمو أحد على أمنو فيها ،كذلك با﵀اؼ ظة على ا٤بكتسبات الوطنية ا٤بَباكمة عرب
األجياؿ ،كنشر تراثو كثقافتو عرب الوسائل ا٤بتنوعة دكف أف يكوف ىناؾ ٛبييز بْب الثقافات كال طغياف جانب على جانب.
ٖ ٞ -باية إنسانية اإلنساف ،كٙبقيق مصا٢بو ٕبفظ الضركرات ا٣بمس :حفظ الدين ،كحفظ النفس ،كحفظ العقل ،كحفظ النسل
أك العرض أك النسب ،كحفظ ا٤باؿ( .عبد اللطيف بن إبراىيم ا٢بسن ،ََِٖ ،ص َْ.)ٓٓ-
● أىداف مناىج وبرامج تعليم حقوق اإلنسان:
باعتبار أف حقوؽ اإلنساف من القضايا ا٤بعاصرة على ا٤بستول العا٤بي كاإلقليمي ك٥با جوانب كأطر ثقافية متعددة تشمل ا١بانب
الديِب كالتشريعي ك القانو٘ب كالسياسي كاالجتماعي ،لذا كجب على معلم حقوؽ اإلنساف أف ٲبتلك الثقافة الواسعة ُب آّاالت
السابقة ليكوف قادران على تدريس مناىج حقوؽ اإلنساف ُب ٨بتلف ا٤براحل التعليمية  ،كما ينبغي أيضان أف يكوف متمكنا من
أشكاؿ كمفاىيم كقضايا كموضوعات حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بناىج الدراسية كطرائق كأساليب تعليمها كتقوٲبها ،ك ذلك بغية ٙبقيق
أىداؼ تعليم كنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف ا٤بتمثلة فيما يلي :
ُ  -تنمية القيم االجتماعية كا٤بهنية كا١بمالية كغّبىا ،استنادا ٤بصدرىا الربا٘ب ُب آّتمعات ا٤بتدينة ،أك ذات ا٤بصدر الفلسفي ُب
غّبىا.
تنمي قيم ا٢بب ،كالسبلـ ،ككلها قيم حث عليها اإلسبلـ.
ِ  -ة
ّ  -تنمية قيم اإلحساف كالرٞبة ككف األذل.
ْ  -إكساب الدارسْب ا٤بعرفة األساسية ا٤بتضمنة ُب مصطلح "حقوؽ اإلنساف".
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ٓ  -أف يدرؾ كيستوعب الدارس تطور قوانْب حقوؽ اإلنساف ،كإنشاء األمم ا٤بتحدة .UN
ٔ  -تنمية فهم ا٤بسئولية ا٤بشَبكة ؿألفراد ،كمعرفة أسباب ككسائل جعل حقوؽ اإلنساف سلوكا حينا ُب حياتنا اليومية.
ٕ  -تقدير معُب كداللة اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف.
ٖ  -فهم كٙبليل بنود كمواد اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف.
ٗ  -إدراؾ أف حاجات اإلنساف األساسية ىي حاجات عامة عا٤بية.
َُ -إدراؾ أف ا٢باجات األساسية لصيقة الصلة ٕبقوؽ اإلنساف كفقا لئلعبلف العا٤بي.
ُُ -تقدير العبلقة بْب ا٢بقوؽ كا٤بسئوليات.
ُِ -فهم أشكاؿ ا٢بقوؽ ا٤بختلفة من الناحتْب :التشريعية كاألخبلقية.
ُّ د-راسة طبيعة ا٢بقوؽ كا٤بسئوليات ُب ا٢بياة اليومية ،كتطبيقاهتا.
ُْ -ا٤بعرفة بتاريخ كمراحل تطور حقوؽ اإلنساف.
ُٓ -فهم ا٤بصطلحات األساسية ّٓاؿ حقوؽ اإلنساف مثل :ا٢برية ،العدؿ ،كا٤بساكاة ،كالتمييز.
ُٔ -إدراؾ أف معرفة ا٢بقوؽ كا٤بسئوليات ىي حق ُب ذاهتا.
ُٕ -ا٤بعرفة بطبيعة االتفاقيات  ،ككل ما يعلن من قواعد لرعاية حقوؽ اإلنساف.
ُٖ د-راسة كتأمل بعض حاالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف البارزة ،مثل :اؿفقر ،الصراعات العنيفة ،كالتمييز.
ُٗ -إدراؾ الفرؽ بْب ا٢بقوؽ السياسية التشريعية ،كا٢بقوؽ االجتماعية االقتصادية.
َِ -فهم العبلقة بْب حقوؽ الفرد كا١بماعة ك الوطن.
ُِ -نقد كتقييم االنطباعات ا٤بسبقة ،كتنمية قيم التسامح.
ِِ -احَباـ حقوؽ اآلخرين.
ِّ -تنمية ا٘باىات سالبة ٘باه من ينكركف ا٢بقوؽ.
ِْ -تنمية ا٘باىات إٯبابية ٘باه من حرموا حقوقهم.
ِٓ -تنمية مهارات التفكّب الناقد من خبلؿ تأمل القضايا كا٢باالت ،كما يرتبط ّٔا من معلومات ،كقيم كا٘باىات .
ِٔ -تنمية ا٤بهارات العملية أك اإلجرائية ،مثل الٍب تتعلق ٕبماية ا٢بقوؽ كالدفاع عنها.
ِٕ -تغيّب اال٘باىات اؿسلبية ،كاالنطباعات ا٤بسبقة ،بْب الطوائف كآّموعات متنوعة اللساف كالدين كالثقافة ك اللغة كالعرؽ ،مع
احَبـ خصوصيات الشعوب.
ِٖ -إثراء كل ما ٯبمع كيوحد بْب الناسٗ ،بعُب تنمية فكر الوحدة كالتكتل.
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ِٗ  -تنمية القدرة على ٚبطيط كتنفيذ اسَباتيجيات كآليات كإجراءات الدفاع عن حقوؽ اإلنساف ،كحل ا٣ببلفات دكف عنف.
َّ  -اكتساب مهارات ا٤بشاركة ُب صناعة القرارات ا٤بتعلقة بالتنمية ا٤بستدامة.
ُّ  -تنمية قدرة الفرد على ٙبمل مسئوليتو ٘باه نفسو ،كبيئتو ا﵀لية كالعا٤بية.
ِّ  -تنمية مفهوـ ذات إٯبايب ٩با ٰبسن من النمو السوم للشخصية.
ّّ  -الوصوؿ بالفرد لدرجة عالية من الصحة النفسية ،فينبذ العنف كيؤثر التسامح كالسبلـ ُب مكاهنما.
ّْ  -تنمية مهارات استخداـ أساليب التفاكض (.إسبلـ الرفاعي عبد ا٢بليم،ََُِ،ص ْٕ.)ٕٕ-
٩با سبق يرل الباحث أف تدريس حقوؽ اإلنساف يعُب تأسيس ىذه ا٢بقوؽ كقيم على مستول الوجداف كا٤بشاعر ،ككسلوكيات
عملية على مستول ا٤بعرفة كا٤بمارسة ،كينطلق ىذا التعليم القيمي من أقرب ٦باؿ لو ،كىو حجرة الدرس ،كالبيئة ا٤بدرسية ،كمن ٍب
يؤسس تعزيز األىداؼ أم حقوؽ اإلنسافُ ،ب الفضاء آّتمعي العاـ خارج ا٤بدرسةُ ،ب البيت ُ ،ب الشارعُ،ب ٨بتلف ا٤برافق،
كمع ٨بتلف الفئات االجتماعية  .كلعل ذلك ما يسمح باستنتاج أف الَببية على حقوؽ اإلنساف ترمي إٔب تكوين ا٤بواطن ا٤بتشبع
بالقيم الدٲبقراطية كمبادئ حقوؽ اإلنساف ،القادر على ٩بارستها ُب سلوكو اليومي من خبلؿ ٛبسكو ٕبقوقو كاحَبامو ٢بقوؽ غّبه،
كا٢برص على حقوؽ كمصاّب آّتمع بقدر حرصو على حقوقو كدفاعو عنها.
• أىمية مناىج التعليم في تعزيز حقوق اإلنسان:
من ا٤بعركؼ أف التعليم يقوـ بدكر كبّب ُب غرس معايّب آّتمع كقيمو كتراثو الثقاُب ُب نفوس الناشئة كإعداد األجياؿ ك٘بهيزىا
ألداء أدكار البالغْب ،كنشر ا٤بعارؼ كا٤بهارات كالتوعية با٢بقوؽ كالواج بات ،كلعل من أٮبية التعليم ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف تتجلى
فيما يلي:
 أف من كظائف التعليم األساسية تسليح األفراد با٤بعرفة ،كتزكيدىم با٤بهارات الٍب ٰبتاجوهنا ُب صنع قراراهتم ،كمن اٚباذا٤بواقف اإلٯبابية دائما ،كعلى ذلك فواجب التعليم أف يزكد ا٤بتعلمْب بقاعدة معرُبة عريضة كصحيحة عن حقوؽ اإلنساف،
كطبيعتها ،كاألصوؿ الٍب تتبناىا اإلنسانية ٢بمايتها.
 أف تأكيد برامج التعليم كمناشطو على مبادئ حقوؽ اإلنساف  ،كأٮبيتها ككجوب صيانتها كضركرة التصدم لبلنتهاكاتا٤بتعلقة ّٔا من شأنو أف يساعد على تكوين ٦بتمع أكثر إنسانية كأكثر عدال ،إذ سوؼ يؤدم ذلك إٔب إبراز قيمة اإلنساف باعتباره
خليفة ا﵁ ُب األرض  ،كباعتبار أف ٞباية حقوؽ اإلنساف ملمح رئيسي ٥بذا العصر.
إف التصدم النتهاكات ا٢بقوؽ ،كلتلك ا٤بمارسات الشاذة الٍب ٛبارسها ا٢بكومات إزاء ىذه ا٢بقوؽ ،ٲبكن أف يقوـ ّٔاا٤بواطنوف الذين تلقوا تعليما جيدا ،إذ سوؼ ٛبدىم برامج التعليم بالوسائل الٍب ٛبكنهم من مواجهة أساليب القمع كالقهر.
 إف برامج التعليم سوؼ تقدـ لؤلجياؿ ا٢باضرة الوسائل الكفيلة باحَباـ حقوؽ األجياؿ القادمة كسوؼ تعلمهم كيفيةا﵀افظة على ىذه ا٢بقوؽ( .حسن إبراىيم عبد العاؿ  ،ُّٗٗ،ص ُْٖ.)ُْٗ-
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كتعد الَببية على حقوؽ اإلنساف عملية طويلة ا٤بدل كمستمرة مدل ا٢بياة  ،هتدؼ أساسا إٔب تعزيز قيم التسامح كالتضامن
كالتعاكف بْب البشر  ،حٌب يتسُب خلق الظركؼ ا٤ببلئمة ٢بياة أفضل لبِب البشر تسودىا ا٢برية كالعدالة كالكرامة كا٤بساكاة كمنع
الصراعات كافهتاكات حقوؽ اإلنساف كدعم عمليات ا٤بشاركة الدٲبقراطية ،بقصد إقامة ٦بتمعات ٙبظى فيها ٝبيع حقوؽ اإلنساف
للناس كافة بالتقدير كاالحَباـ.
• توصيات ومقترحات الدراسة :ٲبكن تناكؿ أىم توصيات كمقَبحات الدراسة ُب النقاط التالية:
ُ -فحص السياسة العامة للتعليم ُب ا٤بن ظومة الَببوية ،كالوقوؼ على متطلبات كدكاعي إعداد كتنفيذ مناىج تعليم حقوؽ
اإلنساف ُب مؤسسات ا٤بؤسسات التعليمية.
ِٙ -بديد ا٤بواضيع كا٤بفاىيم ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف ا٤بناسبة لكل مرحلة تعليمية.
عليمية.
ّٙ -بديد أىداؼ تدريس حقوؽ اإلنساف الٍب ينبغي ٙبقيقها ُب كل مرحلة ت
ْٙ -بديد أساليب كطرؽ تدريس فعالة لتنفيذ ىذه ا٤بناىج على أرض الواقع.
ٓ -إعداد أدلة مرجعية للمعلمْب تتضمن دركس ٭بوذجية لتدريس مبادئ ك مفاىيم حقوؽ اإلنساف.
ٔ -إجراء دراسات كٕبوث لتجريب اسَباتيجيات كطرائق تدريس متنوعة النتقاء أكثرىا فعالية ُب تعليم حقوؽ اإلنساف ،كتنمية
مهارات التفكّب كاال٘باىات كالقيم.
ٕ -هتيئة كافة األجهزة كالوسائل التعليمية كالتقنية البلزمة لتدريس حقوؽ اإلنساف بصورة فاعلة.
ٖ -إثراء مكتبة ا٤بؤسسات التعليمية بكل ما ٯبد ُب ٦باؿ التأليف ُب حقوؽ اإلنساف.
خاتمة:
إف االىتماـ ٕبقوؽ اإلنساف كالدفاع عنها يعتمد بشكل فعاؿ على عآب يقطنو مواطنوف حساسوف ٘باه حقوقهم ا٤بؤىلْب ٥با
،ككذلك ٘باه حقوؽ اآلخرين ،فالفرد غّب ا٤بستنّب ٕبقوقو ،أم ذلك الذم ٯبهل كجود كسائل ٧بلية كإقليمية كدكلية ٢بماية كتعزيز
مستول حقوؽ اإلنساف ،ال يستطيع أف يطالب ٕبقوقو أك بحقوؽ اآلخرين .
كثّبا من ٦برد حصص تدرس داخل الفصل الدراسي ،بل يتسع ليشمل كل حياة
إف تعليم مفاىيم حقوؽ اإلنساف ألكسع ن
آّتمع ك أنشطتو ،حٌب يؤثر على سلوؾ الناس ُب حياهتم اليومية ،لذا فإف تبِب مفهوـ حقوؽ اإلنساف ال كبد أف يؤدم ُب النهاية
إٔب تبِب مفاىيم اؿعدالة كا٤بساكاة ك ا٢برية كالتضامن كالسبلـ كالكرامة كا٤بسؤكلية ،أما داخل ا٤بدرسة فإف التنظيم اإلدارم للمدرسة
كالعبلقة بْب ا٤بعلمْب ك ا٤بتعلمْب ٯبب أف تعكس كل ىذه ا٤بفاىيم  ،فالتعليم بوجو عاـ يؤدم إٔب تغيّب ُب عقوؿ األفراد كُب
تصرفاهتم كُب نوعية حياهتم ٥،بذ ا ال ٲبكن ٘باىل أٮبية الدكر الذم تقوـ بو الَببية على حقوؽ اإلنساف ُب السياؽ العاـ إل٪باز
ىذه ا٢بقوؽ.
كّٔذا ا٤بعُب تعترب الَببية على حقوؽ اإلنساف مساٮبة أساسية ُب الوقاية طويلة األمد من انتهاكات حقوؽ اإلنساف كاستثمارا
مهما ُب ا٘باه إقامة ٦بتمع عادؿ ٰبظى فيو ٝبيع األفراد بالتقدير كاالحَباـ.
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قائـمـة الـمراجـع :
ُ -األمم ا٤بتحدة"،)ُٖٗٗ( ،مبادئ تدريس حقوؽ اإلنساف"  ،نيويورؾ .
ِ -إبراىيم بن ٧بمود حسْب فبلتو  " ، )ََُِ( ،مناىج تعليم حقوؽ اإلنساف ُب مؤسسات التعليم العاـ ُب ا٤بملكة العربية
السعودية  :خيارات مقَبحة " ،كرقة عمل مقدمة إٔب كرشة « تعليم حقوؽ اإلنساف كالَببية عليها ُب مؤسسات التعليم العاـ
»،ا١بمعية الوطنية ٢بقوؽ اإلنساف ،الرياض ،ا٤بلكة العربية السعودية .
ّ -إسبلـ الرفاعي عبد ا٢بليم"،)ََُِ(،ا٤ببلمح األساسية ٤بناىج تعلٙب حقوؽ اإلنساف "٦،بلة ا١بناف ٢بقوؽ اإلنساف  ،جامعة
ا١بناف  ،طرابلس لبناف  ،العدد األكؿ .
ْ -إياد القرا "، ( 2010 )،دكر ا٤بواقع اإللكَبكنية الفلسطينية ُب نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف " ،جامعة الدكؿ العربية ،معهد
البحوث كالدراسات اإلعبلمية ،القاىرة  ،مصر.
ٓ -توفيق أٞبد مرعي٧ ،بمود ا٢بيلة " ،)ََِْ( ،ا٤بناىج الَببوية ا٢بديثة ،مفاىيمها كعناصرىا كأسسها " ،عماف ،األردف ،دار
ا٤بسّبة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،طْ.
ٔ ٝ-باؿ بلبكام  " ،مناىج التعليم ُب ظل العو٤بة "ٕ ،بث مقدـ إٔب ا٤بلتقى الوطِب الثالث حوؿ  ":الَببية ك العو٤بة ُب ا٤بغرب
اؿعريب ا٤بعاصر " ا٤بنعقد بقسم العلوـ اإلنسانية ،شعبة الفلسفة ،جامعة حسيبة بن بوعلي  ،الشلف  ،ا١بزائر  ،يومي ِٔ كِٕ
نوفمرب َُِِ.
ٕ -حسن إبراىيم عبد العاؿ  "،)ُّٗٗ (،الَببية كأزمة حقوؽ اإلنساف ُب الوطن العريب"  ،دراسات تربوية  ،آّلدٖ ،العدد
ٖٓ،رابطة الَببية اّبديثة ،القاىرة.
ٖ -حقوؽ اإلنساف"،)ََِّ( ،عقد األمم ا٤بتحدة للتثقيف ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف (ُٓٗٗ ")ََِْ-رقم ْ،مبادئ تدريس
حقوؽ اإلنساف ،أنشطة عملية للمدارس االبتدائية كالثانوية ،جنيف.
ٗ -داكد دركيش حلس " ،حقوؽ اإلنساف الثقافية بْب الشريعة اإلسبلمية كا٤بواثيق الدكؿية  -الواقع كا٤بأموؿٕ،" -بث مقدـ إٔب
مؤٛبر
"اإلسبلـ كالتحديات ا٤بعاصرة" ا٤بنعقد بكلية أصوؿ الدين ُب ا١بامعة اإلسبلمية بغزة ،فلسطْبُ ،ب الفَبة.ََِٕ/ْ/ّ-ِ :
َُ -عبد اللطيف بن إبراىيم ا٢بسن (ََِٖ)"،تدريس مقرر حقوؽ اإلنساف ُب مؤسسات التعليم العإب با٤بملكة العربية
السعودية كأثره ُب ثقافة الطالب"٦ ،بلة البحوث األمنية ،كلية ا٤بلك فهد األمنية ،آّلدُٔ ،العدد (ّٕ).
ُُ -عبد الوىاب راكح" ،)ََِٔ( ،مقَبح خطة عمل بشأف تعليم حقوؽ اإلنساف ُب الَببية كالتعليم كالتعليم العإب" ،آّلة
اليمنية ٢بقوؽ اإلنساف،العدد(ِ) ،كزارة حقوؽ اإلنساف،اليمن .
ُِ -مكتب مفوض األمم ا٤بتحدة السامي ٢بقوؽ اإلنساف " ،)ُٗٗٗ(،دليل لتدريب ا٤بهنيْب ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف" ،العدد
رقم  6من سلسلة التدريب ا٤بهِب ،جينيف.
ُّ http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net-
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حقوق اإلنسان في ليبيا بعد التغيرات السياسية
د .عبد السالم محمد خلف اهلل البعباع /كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة الزيتونة  -طرابلس  -ليبيا

مقدمو :
يعد اإلنساف من أىم ا٤بخلوقات  ،إذ فضلو ا﵁ سبحانو كتعأب كميزه عن غّبه من سائر خلقة  ،كذلك بأف أمده بنعمة ا٤بدارؾ
كاألحاسيس كالٍب من أكلوياهتا العقل  ،كـ ف شئوف ا﵁ سبحانو كتعأب ُب خلقة انو جعلو خليفة لو ُب األرض إذ قاؿ ُب ٧بكم
جاعل ُب األرض خليفة  ،ُ "....كما كأف اإلنساف أكؿ من علمو ا﵁ سبحانو كتعأب من
آياتو " كإذ قاؿ ربك للمبلئكة إ٘ب
ه
٨بلوقاتو  ،إذا قاؿ ُب ٧بكم آياتو الكرٲبة " كعلم آدـ األ٠باء كلها ٍب عرضهم على ا٤ببلئكة  ِ "...ككرـ ا﵁ سبحانو كتعأب
اإلنساف أيضا ،إذ أمر كل من حولو ٗبن فيهم ا٤ببلئكة بأف يسجدكا آلدـ ُ ،ب قولو تعأب " كإذ قلنا للمبلئكة اسجدكا آلدـ
أستكرب ككاف من الكافرين " ّ،كقد أخص ا﵁ جل شأنو كعظمت قدرتو ىذا ا ٤بخلوؽ ا٤بميز بالعلم ،إذ
أىب ك ى
فسجدكا إال إبليس ى
قاؿ تعأب " علم اإلنساف ما ٓب يعلم  ْ"..كمن ىذه ا٢بكمة ُب ا٣بلق كالرفعة من مكانة اإلنساف كقيمتو دكف غّبه من ا٤بخلوقات
 ،ىي دليل ربا٘ب على أٮبية احَباـ أدمية اإلنساف أينما كاف كحيثما كجد  ،دكف ٛبييز بْب األجناس أك السبلالت كال األصو ؿ
البشرية أك اللوف ،كٓب يشّب إٔب التفرقة ىنا إال بشي ٲبيز البشر عن غّبه من أعماؿ كالٍب بينها لنا ديننا بأنو ألفرؽ بْب عربيا كال
عجميا إال بالتقول كالعمل الصاّب  ،فالتقول ىنا معيار للتمايز بْب أبناء البشر من حيث تقول ا﵁ ُب إعما٥بم كُب معامبلهتم
كىى تعد أ متتاؿ ألكامر ا﵁ كااللتزاـ بقواعد الدين ا٢بنيف ك أكامره كنواىيو كاقَباهنا بالعمل الصاّب  ،كىو ذلك العمل الذم يقربنا
من ا﵁ تعأب كالذم ال يتأتى إال من خبلؿ عمل ا٣بّب للعباد كسائر البشرية كعامة ا٤بخلوقات ،كتقول ا﵁ ُب كل عمل يؤديو
اإلنساف كيرضى بو ا﵁ تعإب كيصلح أمور اإلنسانية كافة.
كعلية فأف تعاليم ديننا اإلسبلمي ا٢بنيف ٙبَبـ اإلنساف كتقدره  ،لذا بات لزاما علينا إف نقدس ىذا التكرٙب آلدمية اإلنساف،
ك٫بافظ عليها كعلى إنسانيتو الٍب تتطلب العمل على ٙبقيق أكرب قدر لصوف كرامتو كحريتو كإنساف كالٍب ألٚبرج عن كوهنا حقوؽ
مقدسة ال ٲبكن انتهاكها ٙبت أم طارئ أك مسمى.
كاستنادا على ذلك فأف ما أتفق على تسميتو اصطبلحان با٢بقوؽ اإلنسانية ىي الشك بأهنا مبعث لبلىتماـ بتكرٙب اإلنساف كصوف
حرياتو ككرامتو كآدميتو اآلمر الذم يفرض أٮبية بالغة لصوف كٞباية حقوؽ اإلنساف ٓ ،السيما ُب الوضع الراىن لدل بعض الدكؿ
ٔ ٍٛ -هح اٌجموح ،ا٠٢خ اٌىوّ٠خ ،هلُ (ٖٓ)
ٕ ٍٛ -هح اٌجموح ،ا٠٢خ اٌىوّ٠خ  ،هلُ (ٖٔ)
ٖ ٍٛ -هح اٌجموح ،ا٠٢خ اٌىوّ٠خ ،هلُ (ٖٗ)
ٗ ٍٛ -هح اٌؼٍك ،ا٠٢خ اٌىوّ٠خ ،هلُ (٘)
٘  -هاعغ ف ٟمٌه اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق اإلَٔبْ ٍٕخ َٔ9ٗ8
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العربية ذات األنظمة ا٤بخلوعة جراء تلك االنتفاضات ذات ا٤بطالب الشعبية السيادية للحصوؿ على مساحة مناسبة من ا٢بريات
السياسية فضبل عن عدد من ا٤بطالب االقتصادية كاالجتماعية  ،الٍب كانت تعتقد بأنو ليس باإلمكاف الوصوؿ إليها أدباف السلطة
الشبة مركزية ا﵀كمة ( األنظمة الشمولية) الٍب أخفقت إٔب حد كبّب ُب عدـ ٙبقيق ا٤بطالب الشعبية  ،بل كانت ٛبعن ُب انتهاؾ
حقوؽ شعؤّا كالٍب تفتقر للعيش ٕبرية ككرامة كغّبىا من نظرائها من شعوب العآب ا﵀يطة ّٔا كا٤بعاصرة ٢بياهتا الراىنة  ،غّب انو
كُب ٚبميِب أف تلك ا٢بقوؽ كا٤بطالب تتفاكت من دكلة إٔب أخرم ليس ُب اختبلؼ ا٢بقوؽ ألهنا حتما كاحده ،أ٭با تتعلق
بإمكانيات كقدرة األنظمة ا٢باكمة كا٤بوارد ا٤بتاحة للدكؿ من الناحية االقتصادية كاالجتماعية ُب االستجابة لتلك ا٤بطالب بشكل
كاضح  ،الٍب قد تكوف متطابقة ُب اإلمكانات السياسية كفيما يتعلق با٢بريات الفردية كا٢بقوؽ ألبناء شعؤّا .
أىمية الدراسة-:
تكمن أٮبية ىذه الدراسة ُب إف موضوعها يتمحور حوؿ ما شهدتو ليبيا من تغّبات سياسية جذرية بكل ما تعنيو كلمة التغّب ُب
الَبكيبة السياسية كاإليديولوجية الٍب رٗبا ستنعكس على النسق البنيوم االقتصادم كاالجتماعي ،بشكل قد يكوف لو أثاره على
حقوؽ اإلنساف العريب اللييب جراء اإلحداث األخّبة الٍب عصفت بالدكلة الليبية فيما بعد االنتفاضة الشعبية ُب فرباير َُُِـ،
الٍب شهدت صراع سياسي مرير بْب النظاـ السابق ك٧باكلتو التمسك بإيديولوجيتو كبْب أعمد ة النظاـ السياسي ا١بديد الذين
خرجوا عن طوعو بقوة السبلح للوصوؿ إٔب السلطة ،ك٣بلع ذلك النظاـ الذم استمر ُب سدة ا٢بكم ما يقارب من أثنْب كأربعْب
عاما شهدت خبل٥با الدكلة الليبية العديد من النجاحات كاإلخفاقات ُب البناء االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي  ،غّب أف ـ ا
يهمنا ُب ىذا الشأف ىي قضية حقوؽ اإلنساف ُب الدكلة الليبية  ،كالٍب ستتعرض ٥با ىذه الدراسة لتبياف ا٢بالة الراىنة ٢بقوؽ
اإلنساف ُب آّتمع العريب اللييب فيما بعد سقوط النظاـ السابق ،كظهور نظاـ جديد ٓب تتبلور معا٤بو بعد إٔب حْب إعداد ىذه
الدراسة ،نظران ٤بركر الدكلة الليبية بفَبة انتقالية بدأت ٕبكومة تسيّب أعماؿ مؤقتة كمكلفة من آّلس الوطِب اللييب االنتقإب الذم
تشكل إثناء االنتفاضة الشعبية  ،ككذلك ا٢بكومة ا٤بؤقتة الٍب ًب اختيارىا مباشرة من ا٤بؤٛبر الوطِب ا٤بنتخب من عامة الشعب
كالذم تأسس بعد انتخابات كطنية جرت ُب الببلد ُب النصف الثا٘ب من العاـ َُِِـُ.
مشكلة البحث -:
تدكر إشكالية الدراسة حوؿ كجود غموض ٣بصوصية األكضاع الراىنة ٢بقوؽ اإلنساف ُب دكؿ األنظمة العربية ا٤بخلوعة ،السيما
موضوع حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا بشكل عاـ بعد أفوؿ ٪بم النظاـ السابق كظهور نظاـ سياسي جديد ٓب تتشكل معا٤بو بعد ،نظراي
للفَبة االنتقالية الٍب ٛبر ّٔا ليبيا كتداعيات التغّب ا١بذرم للنظاـ السياسي ،غّب انو مساءلة حقوؽ اإلنساف ليست حكراي باف تكوف
قيداي لنظاـ بعينو يقرىا أك يلغيها أك يؤكد أنو حريصا عليها إٔب درجة إف ٰبتويها ،بل ىي قضية إنسانية بحثو ،تتطلب توخي الدقة
كا٢بضر ُب كل تعامل قد ٲبس قدسية ا٢بقوؽ اإلنسانية سواء من قريب أك من بعيد كمن خبلؿ ىذا البحث الذم سيعُب كيهتم
بدراسة حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا بعد اإلحداث السياسية الٍب مرت ّٔا الببلد ك األكضاع الراىنة جراء تلك التداعيات كاإلحداث
الٍب جرت ُب الدكلة الليبية  ،كما تكمن تلك اإلشكالية ُب مدل قدرة النظاـ ا٢بإب على ٞباية حقوؽ اإلنساف كحرياتو ،ككقف
امتهاف ا٢بريات الفردية كا١بماعية للمجتمع العريب اللييب الذم بدأ يعا٘ب من اختبلفات أثنية كعرقية كقبلية كمن تداعيات ا٢براؾ
السياسي كآثار ا٢برب األىلية الٍب استمرت تسع أشهر .
ٔ  -هاعغ ف ٟمٌه لواه هلُ (ٕٓٔ) ٌَٕخ َٕٕٔٓ ثْبْ اػزّبك إٌز١غخ إٌٙبئ١خ الٔزقبثبد اٌّإرّو اٌ ٟٕٛٛاٌؼبَ ْ اٌٖبكه ِٓ
اٌّف١ٙٛخ اٌؼٍ١ب ٌأل أزقبثبد .
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المناىج العلمية -:
سيتم االستعانة بعدد من مناىج البحث العلمي كذلك لتبياف حيثيات ىذه الدراسة من خبلؿ طرح ا٤بناىج اآلتية ُب ىذه
الدراسة.
ا٤بنهج التارٱبي -:إذ يتم تناكلو لدراسة ا٤براحل التارٱبية الٍب مرت ّٔا حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا.
ا٤بنهج التحليلي -:يستعاف بو ُب ٙبليل األكضاع السياسية الراىنة ُب الدكلة الليبية السيما بعد األحداث السياسية الدامية ُب
الدكلة الليبية جراء انتفاضة فرباير َُُِ ـ كأثرىا على ٞباية حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا.
تقسيمات البحث -:سيتم تقسيم ىذه الدراسة إٔب عدد من ا٤بباحث الٍب ٱبتص كل مبحث منها بعدد من ا٤بطالب يأٌب بياهنا
فيما يلي-:
المبحث األول -:حقوق اإلنسان وحريتو بين األزمات والتدويل.
شهدت الساحة الدكلية اىتماما بالغ بقضية حقوؽ اإلنساف السيما بعد أقرار ا٤ببادئ العامة لئلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف من

قبل األمم ا٤بتحدة بناء على قرار ا١بمعية العامة رقم ُِٕ أ (دُ )ّ.ب َُ ديسمرب من العاـ ُْٖٗـ  ،1األمر الذم زاد من

صعوبة ا٤بهمة بالنسبة لؤلمم ا٤بتحدة كذلك بتحويل تلك ا٤ببادئ إٔب أحكاـ كاتفاقيات تقرر التزامات ،كقد شكل التطور السياسي

كالصراع الدكٕب على النفوذ امتهاف صارخ ٢بقوؽ اإلنسا ف كحرياتو األساسية الٍب تشكل ىدؼ سامي ُب حياتو  ،بل كحق من
ا٢بقوؽ ا٤بقدسة الٍب أقرهتا الشرائع السماكية كاألعراؼ كالقوانْب الدكلية  ،كالٍب ال طا٤با ساٮبت ٞبايتها ُب تبياف ا٤بواقف كاآلرا ء
لدل العديد من الدكؿ ككثّبان ما ٙبولت تلك ا٤بواقف من اإلطار ا﵀لي كالو طِب للدكؿ ،إٔب اإلطار كآّاؿ الدكٕب الذم قد يساىم
ُب افتعاؿ األزمات الدكلية بْب الدكؿ كالتدخل ا٤بباشر ُب سيادة الدكلة الٍب تسجل عليها حاالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف.
المطلب األول -:الحقوق بين الحرية واألغالل في المجتمع.
أف اإلنساف ُب أم ٦بتمع من آّتمعات البشرية ليس لو حرية االختيار ُب كالدتو ،أم ٗبعُب أنو ليس لو حرية االختيار ُب أف يولد
ِ
ُب ظركؼ اجتماعية ألسرة فقّبة أك ثرية أك ىي أسرة حرة أـ مستعبده  ،أك أف ىذه األسرة مسلمة أك غّب ذلك.
ال جداؿ أف إنسانية اإلنساف موضع تكرٙب من ا﵁ سبحانو كتعأب  ،كما سبق كأف اشرنا ُب مطلع ىذا البحث  ،ك٩با ال يدع
٦باال للشك أف إنسانية اإلنساف ىي مصدر كرامتو كحقو ُب كثّب من األمور ا٤بتعلقة ٕبياتو دكف غّبة من سائر الكائنات ا٢بية
األخرل  ،كلو تفضيبلن ليس فقط ُب حاؿ حياتو بل كأيضا من قبل كالدتو إٔب حٌب كفاتو  ،كىذا التفضيل لئلنسانية مصدره إ٥بي ،
إذ جعلت تعاليم ا٣بالق كإحكامو منذ إف خلق األرض كمن عليها ا٤بتمثلة ُب الرسائل السماكية كاألدياف الٍب انز٥با ا﵁ على األنبياء
 ،كالٍب أخرىا الرسالة ا٣باٛبة ا١بامعة ا٤بانعة  ،فهي ا٤بصدر الديِب كالتارٱبي كاألزٕب لتحقيق كتأكيد أدمية اإلنساف كـ ا تنطوم علية
من ٙبقيق ٤بطالب تفي كتطلعات ا٢بياة البشرية  ،ك أحاطت رسالة اإلسبلـ بكافة جوانب حقوؽ اإلنساف كأمرت ٕبمايتها ُب
شريعة أسبلمية ذات مصدر ين أساسيْب ٮبا -:
 القرآف الكرٙب.
ٔ  -هاعغ ف ٟمٌه اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق اإلَٔبْ اٌٖبكه ف ٔٓ ٟكَّ٠جو ٍٕخ .َٔ9ٗ8
ٕ  -هعت أث ٛكث ،ًٛاٌؾمٛق ِىزَجخٚ ،هلخ ثؾض١خ ِملِخ يِووي اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ،أِبٔخ ِإرّو اٌْؼت اٌؼبَٗٓ َٕٓٓٗ ،
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 كالسنة النبوية الشريفة.
كقد ساىم علماء اإلسبلـ ُب كافة بقاع األرض كعلى مر اؿ عصور الٍب توالت منذ نزكؿ الرسالة اإلسبلمية ُب إيضاح
كتفسّب الكثّب من األمور كاإلحكاـ ُ.
كىذا العرض يقودنا إٔب طرح تساؤؿ عن جدكل القوؿ باف الناس يولدكف أحرار إذ ىم يولدكف دائما ُب شركط اجتماعية سابقة
لوالدهتم كليس ٥بم ا٢برية ُب اختيارىا ٗ ،بعُب أف ابن السيد يولد سيداي بينما ابن العبد يولد عبداي على الرغم من القوؿ إف اإلنساف
يولد حراي !!!ِ.
كما يقودنا إٔب التمعن ُب مقولة سيدنا عمر ابن ا٣بطاب رضي ا﵁ عنو كأرضاه ،عندما تساؿ مستنكراي ( مٌب استعبدًب الناس كقد
كلدهتم أمهاهتم أحرارا !؟)  ،األمر الذم يؤكد الطبيعة ُب مولد اإلنساف حرا  ،كما جدكل كالدة حرا إذ كاف األغبلؿ تكبلو ُب كل
مكاف كيتحوؿ عبداي حا٤با يولد ،كىنا مسألة ا٢برية ال ترتبط ٕبرية الوالدة بقدر ما ترتبط ٕبرية حياتو  ،كىكذا اإلنساف على
خبلؼ ا٤بذىب الطبيعي ال يولد حراي لكنو أيضا ال يولد عبداي ،أ٭با يولد ٍب يصّب ىذا أك ذاؾ كُب كل األحواؿ فهو يكتسب
حقوؽ كٙبدد لو كاجبات عليو القياـ ّٔا  ،كمن طبيعة ا٢بق ال يصّب مطلباي إال من خبلؿ ما يتعرض لو من هتديدات ضد ٧بتول
ىذا ا٢بق  ،فمثبلي ا٢برية ال تصّب حقاي إال ُب مقابل احتماالت قمع ا٢برية  ،كال تقمع ا٢برية إال من خبلؿ ع يش الفرد ُب ٝباعة،
الف تلك ا١بماعة ىي الٍب قد ٛبثل خطراي على حرية الفرد  ،غّب أهنا ُب الوقت ذاتو ٲبكن أف ٛبثل كفالة ٢برية الشخص ذاتو ٗ ،بعُب
أف ا٢بقوؽ ىي ىكذا قد ال تظهر إال ُب ا٢بياة مع ا١بماعة  ،فالعبلقة بْب الفرد كا١بماعة ٙبدد ظهور ا٢بقوؽ كاالعَباؼ ّٔا ،غّب
إف ا١بماعة ال ٲبكن إف تكوف إال من خبلؿ ٘بمع كبّب من اإلفراد كىذا التجمع ٰبتاج إٔب سلطاف الذم قد يقوـ ُب األصل على
حساب حريات األفراد كحقوقهم  ،كىذه ا٢بريات كا٢بقوؽ ىي ُب الواقع مطلب فردم كللحصوؿ عليو قد يقودنا إٔب الصراع مع
السلطاف ( ا٢باكم) األمر الذ م يضعف ذلك السلطاف  ،كىذه العبلقة جدلية تقود إٔب مسألة ضركرة ٙبديد ما ىي ا٢بقوؽ
ا٤بعَبؼ ّٔا لؤلفراد ،كما ىي حدكدىا ؟كضماناهتا٩ ،با ٯبعل ا٢بقوؽ تكتسب ُب مواجهة السلطاف كتتحدد كواجبات على
السلطاف.
إذا المناص من أف ا٢بياة ُب ا١بماعة ىي مصدر خطر كهتديد لئلفراد بقدر ما أهنا مسالة مصدر كفالة للحياة كا٢بريات لؤلفراد،
إما خارج تلك العبلقة أم ا٢بياة ُب ا١بماعة فأنو ال ٲبكن ا٢بديث عن حقوؽ اإلنساف ألنو ليس ىناؾ من ينافسو ُب ذلك ،إذ
كاف كذلك لكاف " لركبنسوف كركزا" حقوقاي  ،كإذا اعتربنا ا٢بقوؽ ىي ليست مسالة طبيعية أ٭با ىي تكتسب من ا٢بياة ُب ٝباعة
كغالباي فيها تلك ا٢بقوؽ للعديد من آّتمعات اإلنسانية عند مواجهتها ٢باكم طاغي ،بينما بْب لنا التاريخ ذاتو أف ىناؾ حقوؽ
قد ظهرت كتطورت ُب ا١بماعات البشرية رغم طابع ا٢بقوؽ الفردية ككل ذلك مقابل ا٢باكم كىذا الصراع ا١بدٕب بْب ا٢برية
كالسلطاف تعِب كل منهما نفي لؤلخر  ،بالرغم من أف كل منهما ضركرم لظهور اآلخر  ،فالسلطاف الطاغي ٲبكن لو أف ينفي
ا٢برية غّب أنو بالقدر نفسو قد يفقد شرعيتو  ،كرٗبا يتوارل كيغيب عن كاقع ا٢بياة االجتماعية كالسياسية للمجتمع  ،إال أف ذلك
الغياب للسلطاف ال يقود باؿضركرة إٔب ازدىار حقوؽ اإلنساف كا٢بريات بل على العكس قد يؤدم إٔب زكا٥با ،إذا على الرغم من
اآلثار السلبية للسلطاف (ا٢باكم) على ا٢بقوؽ الفردية  ،إال انو مع ذلك ىو أساس كفالة حقوؽ اإلنساف كضماهنا ،ألنو يعد
ٔ  -ئثوا٘ ُ١اٌؾ ٓ١ٍٛئثوا٘ ، ُ١اٌمّ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍٛص١مخ اٌقٚواء اٌىجوٌ ٜؾمٛق اإلَٔبْ ف ٟػٖو اٌغّب٘١و ث ٓ١اٌمبٔ ْٛاٌٙٛؼٟ
ٚاٌْو٠ؼخ اإلٍالِ١خ ِ ،ووي اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس  ،أِبٔٗ ِإرّو اٌْؼت اٌؼبَ ٍ ،ود ٙٓ َٕٓٓٗ ٗ١ٔٛ٠
ٕ  -أػٍٓ ه " ٍٛٚئْ اإلَٔبْ ٌٛ٠ل ؽواُ  ،ثّٕ١ب األغالي ٘ ٟاٌز ٟرم١لٖ ٚف ٟوً ِىبْ"
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صماـ األماف الذم ٰبد من انتشار الفوضى كالغوغائية ُب ا ّٓتمع البشرم  ،كمع ذلك فاف ا٢برية تعد مطلبا فرديا بينما السلطاف
ضركرة اجتماعية  ،إذا كل منهما مكمبل لآلخر  ،كينعدـ تصور العبلقة ا١بدلية بينهما كنفي كل منهما األخر ،كتواجدٮبا ٱبلق
التوازف بْب مطلب ا٢برية كمعطى كجودم كبْب ا٢باجة االجتماعية الٍب تتطلب ظهور ا لسلطاف  ،كىذا االلتزاـ يؤدم إٔب انتزاع
االعَباؼ ٕبقوؽ اإلنساف من قبل السلطاف الذم يؤكد كجود السلطاف كشرعيتو  ،األمر الذم يظهر دكر ا٢بياة السياسية ُب
إلؼادىا كعلى
آّتمعات كنوعها  ،إال إف ا٢بقوؽ تتحدد دائماي كفق القانوف الذم يشرع مسألة اعَباؼ ا١بماعة بعدد من ا٢بقوؽ ر
ُ
رأس تلك ا٢بقوؽ ُب أكلوياهتا ا٢بقوؽ السياسية الٍب تعد من أىم كأبرز كل حقوؽ اإلنساف.
المطلب الثاني  -:حقوق اإلنسان بين الصراعات السياسية والتدويل.
ال جداؿ بأف اإلنساف موضع تكرٙب من ا﵁ سبحانو كتعأب  ،كٗبا ال يدع ٦بااله للشك إف إنسانيتو ىي مصدر كرامتو ا٤بتعلقة ٕبياتو
كانساف دكف غّبه من سائر ا٣بلق  ،كلو تفضيبل ليس فقط ُب حاؿ حياتو كإ٭با أيضا من قبل كالدتو كحٌب بعد كفاتو كىذا تفضيل
لئلنسانية مصدره إ٥بي.
كمع تزايد ا١بماعات البشرية كتطورىا السيما بعد ظهور التنظيم الدكٕب كالعبلقات الدكلية كمبادئ الق انوف الدكٕب اإلنسا٘ب الذم
ٰبكم العبلقة بْب الدكؿ فيما يتعلق ٕبقوؽ اإلنساف ُب القرف العشرين ا٤بنصرـ ك طرح حقوؽ اإلنساف بشكل كاضح رغم سيادة
الدكؿ على أراضيها فانو ىناؾ تدخبلت دكلية ُب مساءلة حقوؽ اإلنساف قد ٛبس شرعيتها كسيادهتا جراء ما تتمتع بو األخّبة من
صفة العا٤بية كالعمومية ٗبفهومها كٞبايتها ِكمع تزايد أشخاص آّتمع الدكٕب كانتشار الصراعات السياسية على ا٤بستول الدكٕب
الذم دفع بدكره إٔب زيادة االىتماـ ٗبسألة البشرية اإلنسانية من جهة كالتفكّب ُب ٙبقيق أكرب قدر من ٞباية لتلك ا٢بقوؽ من
جهة أخرل السيما بعد تعرض اإلنسانية إٔب العديد من ا١برائم البشعة كا٢بركب ا٤بدمرة الٍب انتهكت أبسط ا٢بقوؽ اإلنسانية ُب
ا٢بربْب الكونيتْب األكٕب كالثانية من القرف ا٤باضي  ،كما تبلىا من صراعات مدمره كانتهاؾ صارخ ٢بقوؽ اإلنساف ،األمر الذم دفع
إٔب التفكّب ٔبدية ُب كضع حد للمعاناة اإل نسانية النتهاؾ حريات كحقوؽ اإلفراد سواء من قبل ا٤بؤسسات ا٤بدنية أك ا٢بكومية ،
األمر الذم دفع ا١بماعة الدكلية إٔب أظهار قواعد قانونية ٢بماية اإلنساف ُب صورة نصوص كتشريعات ًب إصدارىا من خبلؿ أبراـ
العديد من االتفاقات الدكلية العا٤بية كاإلقليمية،ألجل ٞباية ح قوؽ اإلنساف من االعتداء عليها ،استنادا على ما نص علية ُب
ا٤بادة "ٖٔ " من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة الذم ًب إقراره ُب مؤٛبر ساف فرانسيسكو سنة ُْٓٗـ ،3كالٍب ٛبثل مسئولية قانونية ٘باه

تك الدكؿ ا٤بصادقة عليها ،.كما كافقت ا١بمعية العامة على العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسة الصادر ُب ُٔديسمرب
عاـ ُٔٔٗ كدخلت حيز النفاد ُب مارس ُٕٔٗ ـ ،فضبل على الربكتوكوؿ االختيارم ا٤بلحق بالعهد الدكٕب األكؿ الذم دخل
حيز النفاد سنة ُٕٔٗ ـ بعد ا٤بصادقة عليو كالذم اعتمدتو ا١بمعية العامة ُب سنة ُٔٔٗـْ ،ككذلك العهد الدكٕب ا٣باص
باّبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية الصادر ُب ذات السنة ،كما أف ا٤بؤٛبر العا٤بي الثا٘ب ٢بقوؽ اإلنساف الذم انعقد ُب فيينا ُب الفَبة
ٔ  -هعت أث ٛكث ، ًٛاٌؾمٛق ،اٌّىزَجخ ِ ،وعغ ٍجك مووٖ ٗٓ،
ٕ ٍ -ؼل ووٚ ُ٠ؽَٓ اٌؼوفٗ،اٌزلفً اإلَٔبٔٚ ٟئّىبٌ١خ اٌَ١بكح ِغٍخ كهاٍبد ،ئٕلاهاد اٌّووي اٌؼبٌٌّ ٟلهاٍبد ٚأثؾبس اٌىزبة
األفٚوٙٔ ،ٓ َٕٓٓ٘ ،
ٖ  -أظو اٌّبكح (١ِ ِٓ )ٙ8ضبق األُِ اٌّزؾلح ٍٕخ ٘ٗ.َٔ9
ٗ  -ػجل اٌَالَ ٕبٌؼ ػوفٗ  ،إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ اإللٍ١ّ١خ  ،اٌلاه اٌغّب٘١و٠خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاإلػالْ  ،اٌطجؼخ األٍٕ، ٌٟٚخ ٖ، َٔ99
ٓٔ99
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من ُْ إٔب ُٓ يونيو ُّٗٗ ـ  ،قد أعطي فرصة ىامو للدكؿ السيما الغربية بأف تضفي صفة العا٤بية كالعمومية على مفهوـ
حقوؽ اإلنساف  ،من خبلؿ ما أفضي إليو ا٤بؤٛبر ُب توصياتو ُب ا١بزء الثا٘ب من الفقرة األكٔب على أنو " ال تقبل الطبيعة العا٤بية
٢بقوؽ اإلنساف كا٢بريات األساسية ُب أم مكاف من العآب أم نقاش ُب ذلك "  .األمر الذم كصل إٔب تأكيد حقوؽ اإلنساف
كٞبايتها من االعتداء عليها ُب داخل الدكلة ذاهتا كمن قبل السلطة العامة داخل الدكلة كما ترتب علية من التزامات دكلية ٢بماية
حقوؽ اإلنساف بشكل قد ٯبيز التدخل الدكٕب ٢بماية تلك ا٢بقوؽ بشكل قد ٲبس سيادة الدكؿ على إقليمها.
فكاف ُب ا٤باضي ٲبثل ذلك الصراع على ا٢بقوؽ كا٢بريات بْب النظاـ كالشعب صراعالكاملة،ال انو بدا ٱبرج عن تلك القاعدة
السيما فيما شهدتو لساحة الدكلية من تدخل دكٕب ُب فَبة التسعينيات من القرف ا٤باضي  ،كأضحى ذلك الصراع ٱبرج عن النطاؽ
ا﵀لي للدكلة الواحدة كينتقل إٔب اإلطار الدكٕب إٔب درجة أنو اعتربت العديد من ا٤بساؿ ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف أمر يهدد السل ـ
كاألمن الدكليْب ُ ،ككاف األمر أكثر إشراقا ككضوحان ُب القرارات الدكلية الٍب صدرت من ٦بلس األمن ُب ىذا الشأف تلك
القرارات الٍب صدرت ضد ىاييٍب كالعراؽ كليبيا.
لقد كاف التدخل الواضح كا٤بباشر ُب األزمة الليبية ُب العاـ َُُِـ مبعث للتساؤؿ ٘باه األمم ا٤بتحدة ك ٦بلس األمن ُب كيفية
معا١بة األزمة الليبية بشكل تعسفي ُب نقل مسألة الصراع الدائر بليبيا إٔب ٦بلس األمن من خبلؿ دكؿ اتضح موقفها من الوىلة
األكٕب بالتدخل ُب األزمة الليبية با٫بيازىا ١بهة دكف غّبىا من أطراؼ الصراع كٓب ٙباكؿ تلك الدكؿ أك األمم ا٤بتحدة إف تتخذ
الطرؽ السلمية ٢بل النزاع ،بل توجت ذلك الصراع بإحالتو إٔب ٦بلس األمن الدكٕب الذم طبق الفصل السابع لتنفيذ مطالب الدكؿ
العظمي الٍب باتت طرؼ ُب الصراع كبشكل مباشر ،األمر الذم أجيز استخداـ القوه ضد احد اإلطراؼ ا٤بسلحة ا٤بتنازعة،
كأككلت ا٤بهمة إٔب حلف األطلسي كؼؽ القرار َُّٕ ّّٕ-ب مارس َُُِـ ،الذم أجيز استخداـ القوة العسكرية ا٤بسلحة
٢بلف الناتو  ،كٝبيع اإلمكانات ا٤بتاحة ٢بماية ا٤بدنيْب ،ذلك القرار الذم أثار تساؿ ُب سرعة صدكره كتطبيقو على ارض الواقع
ِ
ُب فَبة كجيزة ٓب تتجاكز ِْ ساعة من إقراره.
طبعا كل ذلك يتناَب مع مبدأ عدـ جواز التدخل ُب الشئوف الداخلية للدكؿ  ،الذم أصبح عنصراي قانونيا ىاما من ميثاؽ األمم
ا٤بتحدة عاـ ُْٓٗ ـ،كذلك بعد صدكر ٝبلة من القرارات الدكلية ُب ىذا الشأف  ،فقد أقرت ا٤بادة (ِ )ُ/صراحة ٗببدأ ا٤بساكاة
ا٥بيئ على مبدأ ا٤بساكاة ُب السيادة بْب ٝبيع أعضائها ) كقد ًب تفسّب عبارة ا٤بساكاة ُب
القانونية بْب الدكؿ األعضاء بقو٥با ( تقوـ ة
مؤٛبر ساف فرانسيسكو بأهنا تشمل العناصر التالية-:
 ٝبيع الدكؿ متساكية قانونيا ٕبيث تتمتع كل دكلة با٢بقوؽ الٍب تتضمن السيادة الكاملة ، صوف شخصية الدكلة كا﵀افظة على سبلمتها اإلقليمية كاستقبل٥با السياسي.كما حصل ُب ا٢بالة الليبية يتناؼ مع ا٤بادة ِ ، ُ/من ا٤بيثاؽ ،فقد جرل امتهاف صارخ للدكلة الليبية أثناء األزمة ،كٓب
تعمل األمم ا٤بتحدة على حل األزمة بالطرؽ السلمية ا٤بعهودة لفض النزاع بْب اإلطراؼ ،بل ًب التدخل الدكٕب من قبل
فرنسا كانجلَبا اللتاف كانتا تدفعاف ٘باه التصعيد اإلعبلمي كالسياسي كالعسكرم من خبلؿ عرض ا٤بسألة مباشرة على
٦بلس األمن  ،مع علم تلك الدكؿ بأف مبدأ السيادة يفَبض أف الركابط بْب الدكلة كرعاياىا ال تدخل ضمن نطاؽ
ٔ  -ػّوأىوٌَ،ُ٠الَ اٌٖفواِْ، ٞغٌٍ األِٓ ٚؽك اٌزلفً ٌفوٗ اؽزواَ ؽمٛق اإلَٔبْ ،أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ
ٚااللزٖبك٠خ  ،اٌوثب ، ٛغ١و ِْٕٛهٖ َٕٓٓٔ،

ٕ  -هاعغ ف ٟمٌه لواهِ ٞغٌٍ األِٓ هلُ ٌَٕٖٓ7ٖ ٚ-ٖ7خ َٕٔٔٓ اٌّزؼٍك ثبٌْأْ اٌٍ١ج.ٟ
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العبلقات الدكلية كأف ىناؾ عدد من الوسائل السلمية الٍب ٲبك ف استخدامها لفض النزاع بْب اإلطراؼ ا٤بتصارعة
،كالتسليم بأف ىناؾ حقوؽ دكلية لئلنساف يعِب أف ٦باال من آّاالت السياسية لبلختصاص ا٤بطلق لدكلة ما بات من
اليسّب التدخل فيو من قبل القانوف الدكٕب ُب مسألة مثل التنظيم كا٢بماية  ،كمع ذلك فأنو ال ٲبكن تقبلو بسهولة كفقا
لقواعد القانوف الدكٕب بعدـ التسليم بسيادة الدكلة.
إال انو مبدأ السيادة ا٤بطلقة ٓب يعد بذات القوة بعد أف ٠بحت الدكؿ الغربية لنفسها بالتدخل العسكرم اإلنسا٘ب ُب
العديد من الدكؿ السيما ُب دكؿ العآب الثالث  ،مستندة ُب ذلك إٔب فكرة ا٢بماية اإلنسانية كا٢بما ية الدبلوماسية ُب
السابق  ،بل اآلف أصبح لو مربر كاضح للتدخل الدكٕب إال كىي مسالة حقوؽ اإلنساف ُب نطاؽ القانوف الدكٕب العاـ
ُ
اإلنسا٘ب
المبحث الثاني -:ليبيا وحقوق اإلنسان ما قبل التغيرات السياسية.
أف الدكلة الليبية كغّبىا من الدكؿ حديثة العهد باالستقبلؿ إذ نالت استقبلالن شرفيان ُب العاـ ُُٓٗـ ،كذلك بعد العديد من
ا٤بطالب كالضغوط الدكلية على الدكؿ االستعمارية آنذاؾ من جهة ،كما كأف للجمعية الوطنية الليبية دكراي بارزا ُب رفع ا٤بطالب
الوطنية للجمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة للمطالبة باستقبلؿ ليبيا رغم تقرير ١بنة األ مم ا٤بتحدة بعدـ مقدرة ليبيا القياـ ٗبهامها كدكلة
مستقلة  ،عبلكة على دعم العديد من الدكؿ ذات العضوية التامة ُب األمم ا٤بتحدة ذلك الوقت  ،فضبل عن حداثة العهد ا١بديد
للتنظيم الدكٕب الذم اقره مؤٛبر ساف فرانسيسكو سنة ُْٓٗـ الذم ينادم ٕبق تقرير ا٤بصّب للشعوب اؿٌب ترزح ٙبت االستعمار
من جهة أخرل .
كبعد إعبلف استقبلؿ ليبيا ُب ِْديسمربُُٓٗ ـ ،بقت ٙبت سيطرة القواعد كشبو الوصاية األجنبية كٓب تنل حقوقها كاملة إال
بعد قياـ ثورة الفاتح من سبتمرب ُب العاـ ُٗٔٗـ كطرد ٝبيع القواعد األجنبية ُب العاـ َُٕٗـِ.
كمع ذلك شهدت حقوؽ اإلنساف ُب الدكلة الليبية العديد من النجاحات ُب عدد من ا٤بساءؿ كٝبلة من اإلخفاقات ُب مساءؿ
آخرم يتم تناك٥با فيما يلي-:
المطلب األول :أىم النجاحات التي تحققت في عهد الثورة الليبية 1969م.
عملت الثورة الليبية كمنذ قيا مها ُب العاـ ُٗٔٗـ على إرساء دعائم األمن كاالستقرار كالعدالة االجتماعية الٍب سادت بْب ٝبيع
أبناء آّتمع العريب اللييب ،كذلك لتطبيق الدكلة الفتية للمبدأ االشَباكي الذم ٛبثل ُب بناء مؤسسات االٙباد االشَباكي العريب،
كالذم ًب نقلة شبو حرفيا من ٝبهورية مصر العربية ُب بداية عقد السبعينيات من القرف ا٤باضيّ.
كما ًب السيطرة ٛباما على اقتصاد الدكلة كا٤بتمثل ُب ثركة النفط الٍب كانت هنب من قبل الشركات األجنبية الٍب تتحكم ُب
التنقيب كاإلنتاج كالتصدير ،الٍب أدت بدكرىا إٔب زيادة ا٤برتبات كزيادة فرص العمل،كإنشاء العديد من ا٤بدارس كا٤بستشفيات كشق
ٔ ٍ -ؼل ٞووٚ ، ُ٠ؽَٓ اٌغل٠ل ،اٌزلفً اإلَٔبٔٚ ٟئّىبي اٌَ١بكح ِ ،وعغ ٍجك مووٖ٘8ٓ ،

ٕ  -هاعغ ف ٟماٌه َِٛكح اٌّفبٙٚبد اٌٍ١ج١خ اٌجو٠طبْ ٠خٚ .األِو٠ى١خ ٚاال٠طبٌ١خ ٌإلعالء ِ .غ ِغٌٍ ل١بكح اٌضٛهح ثّمو اٌجٍل٠خ ِ١لاْ
اٌغيائو.،ثطواثٌٍَٔ97ٓ ،
ّ ٧ -بمد عبدا ﵁ عمر الفبلح ،اإلدار ُٗٔٗـ،ية بْب النظرية كالتطبيق ُب القانوف اإلدارم اؿلييب ،الدار ا١بماىّبية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف ،الطبعة األكٕب ،سنة
ُِٗٗـ ،ص ُٕ
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الطرؽ الرئيسة كالزراعية منها ،فضبل عن بناء ا٤بساكن الٍب تليق بكرامة اإلنساف العريب اللييب كأسرتو السيما بداية مرحلة الثورة
الليبية ُب عقد السبعينيات من القرف العشرينُ  ،كشعر ا٤بواطن بنوع من اآلماف كالعيش ٕبرية على أرضو دكف مضايقة من أم أجنيب
كما كاف ُب العهد السابق لثورة ُٗٔٗ ـ كبداء العمل على ٙبقيق سعادة اإلنساف كشعر بنقلة نوعية من ا١بهل كالتخلف إٔب
مراتب العلم كا٤بعرفة،فضبل عن الزيادة األفقية ُب ا٣بدمات التعليمية كالصحية كالزراعية كُب شٌب آّاالت ا٢بياتية ،ك٠بحت الثورة
الليبية ١بميع ا٤بواطنْب االلتحاؽ بالوظائف العامة كاال٬براط ُب ا٤بؤسسات ا٢بكومية مع زيادة ملحوظة ُب قيمة ا٤بعاشات األساسية
السيما بعد أف ًب تأميم النفط من الشركات األجنبية  ،كزيادة ارتفاع أسعاره بشكل ساىم ُب كفرة النقد األجنيب لدل الدكلة
الليبيةِ.
إما فيما يتعلق ٕبقوؽ كحريات اإلنساف ُب ليبيا فأهنا قامت على نوع من التفكّب الفلسفي ٤بنطق آّتمع ا١بماىّبم الذم كاف
يدفع إليو النظاـ السياسي السابق ٛ ،بشيا مع ا٤ببادئ كا٤بواثيق الدكلية ،فضبل عن عدد من التشريعات الداخلية الٍب عملت جاىدة
على إرساء دعائم كمبادئي احَبـ حقوؽ اإلنساف  ،فقد ًب استصدار كثيقة كطنية ٠بي ت بالوثيقة ا٣بضراء ٢بقوؽ اإلنساف ُب
آّتمع ا١بماىّبم ،كالٍب صدرت من أمانة مؤٛبر الشعب العاـ ُب ُِ -يونيو ُٖٖٗ ـ ُب دكرة انعقاده االستثنائية ُب مدينة
البيضاءّ  ،كقد أعطت بنود تلك الوثيقة الكثّب من ا٢بقوؽ األساسية ا٤بتمثلة ُب ا٢بقوؽ السياسية كا٢بقوؽ ا٤بدنية  ،غّب انو كانت
ا٢بقوؽ التمتعية ُب تقديرم أكثر نصيب من ا٢بقوؽ األساسية ٥بذه الوثيقة ،إال إهنا ُب الواقع كسرت حاجز ا٣بوؼ من السلطة
ا٤بركزية ا٤بطلقة ُب الدكلة الليبية  ،حيث شهد عقد التسعينيات من القرف ا٤باضي نوع من ا٢بريات ُب النشاطات االقتصادية
كاالجتماعية  ،بشكل يسمح للمواطن ٗبزاكلة العديد من ا٢بقوؽ النفعية ،بينما ظلت ا٢بقوؽ األساسية ا٤بتمثلة ُب ا٢بقوؽ ا٤بدنية
كالسياسية قيد الفكر كالتنظّب فقط لشخص القيادة الشمولية،إال أف تلك ا٢بقوؽ التمنعية كانت قد أعطت للمواطن اللييب دفعاي
ملموساي للتوجو للبناء كالثراء ا٤بادم كاالقتصادم كالتنمية االقتصادية  ،بشكل ساىم ُب تطور آّتمع اقتصاديا ك٭بوه  ،كزيادة ٙبسن
الفرص ُب ا٤بستوم ا٤بعيشي كالتعليمي ٖببلؼ ا٤بستول الصحي  ،كىذا ما جعل الدكلة الليبية تنبؤا موقعا يعد متقدما بالنسبة
لغّبىا من الدكؿ العربية األخرل  ،فقد حصلت على الَب تيب السادس ُب دليل التنمية البشرية  ،الصادر من األمم ا٤بتحدة سنة
ْ
ََُِـ على مستول آّموعة العربية.
المطلب الثاني  -:أىم اإلخفاقات الٍب ساٮبت ُب امتهاف حقوؽ اإلنساف ُب ظل النظاـ السابق.
ظل العهد السابق ُب ا٢بكم فَبه تتجاكز أربع عقود كنيف من الزمن على رأس ىرـ السلطة ،األمر الذم جعل لو العديد من
ا٤بعارضْب ألفكاره كمعتقداتو  ،كبالتإب كاف ٥بم با٤برصاد فحاكؿ طمس أم معآب لنشاط سياسياي يعارضو سواء من حيث التعبّب
عن الرائي أك من خبلؿ انتقاد ذلك النظاـ بشكل مباشر كصريح أك أم عمل سرم يعمل على زعزعة نظامو ،اآلمر اؿ ذم كصل
إٔب حد ٘برٙب تلك اإلعماؿ ككضعها ٙبت طائلة ا٣بيانة العظمى للوطن كتتم ٧باكمة من يقوـ ّٔا كتصل العقوبة إٔب التصفية
ا١بسدية أحيانا أك ا٢بكم با٤بؤبد ُب سجونو.
ُ  -عبد السبلـ علي ا٤بز كغي ،مركز اإلنساف ُب آّتمع ا١بماىّبم ،مركز دراسات كإٔباث الكتاب األخضر ،طرابلس ليبيا ،الطبعة األكٔبُٖٗٗ ،ـ صُِٖـ
ِ  -عشركف عاما على الثورة الليبية ُب ُٗٔٗ ـ ٦ ،بموعة باحثْبٗ ،بناسبة الذكرم العشركف لثورة الفاتح من سبتمرب  ،الدار ا١بماىّبية للنشر  ،طرابلس سنة
ُٖٗٗـ  ،صُِٔ.
ّ  -عبد السبلـ علي ا٤بز كغي ،مرجع سبق ذكره ،صِّّ
ْ  -تقرير التنمية البشرية ُب الوالتنمية،ر من ىيئة األمم ا٤بتحدة للعاـ ََِِـ
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ٛبيز النظاـ السابق كغّبة من األنظمة الدكتاتورية العا٤بية بالشمولية ُب ٝبيع األدكار  ،كبشكل يصل إٔب أقصا كل من ىو ضد ذلك
التوجو األمر الذم ساىم إٔب حدا كبّب ُب إٯباد ا٤بآسي كالسجوف كا٤بعتقبلت ألبناء الشعب العريب اللييب ،طيلة العقود ا٤باضية بداء
من عقد السبعينيات من القرف ا٤باضي كحٌب العقد األكؿ من القرف الواحد كالعشرين ،حيث شهدت ىذه الفَبة مرحلة صعبة ُب
مسألة حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية  ،إذ شهدت تنكيل كمبلحقة كمنع من السفر كسجوف عسكرية  ،للعديد من معارضي
ذلك النظاـ الشموٕب ،فكاف ىذا النظاـ يشكل ضغطا على نفسية ا٤بواطن بشكل يشعر بأنو ٙبت طائلة أجهزة النظاـ ُب أم
٢بظة من اللحظات ،كقد يطاؿ ذلك حٌب أسرتق كعشّبتو ،كقد الحظنا ذلك بعد ٧باكلة االنقبلب العسكرم الفاشلة الٍب قاـ ّٔا
عدد من الضباط الليبيْب ُب العاـ ُّٗٗ ـ  ،األمر الذم انتهى بفرار بعضهم ٣بارج الدكلة الليبية  ،كًب تطبيق حكم اإلعداـ رميا
بالرصاص على من ًب إلقاء القبض عليهم  ،كٓب يكتفي النظاـ بذؿؾ بل أمر بتعميم مراسم إعداـ ىؤالء الضباط على الثكنات
العسكرية كا٤بعسكرات ا٢بربية  ،ألخذ العربة كاالعتبار ٤بن تسوؿ لو نفسو التفكّب ُب فعل ذلك ٦بدد من زمبلئهم الضباط كا١بنود
ُب كحدات ا١بيش اللييب ،فضبل عن هتميش كمبلحقة كل من لو عبلقة ّٔؤالء الضباط ا٤بشاركْب ُب االنقبلب سواء على الصعيد
األسرم أك العائلي أك القبلي كحرماهنم من ا٢بقوؽ السياسية كا٤بدنية  ،طيلة الفَبة ا٤باضية قبل إحداث ثورة ُٕ فرباير َُُِـ ،
كل ذلك اإلمعاف ُب امتهاف حريات كحقوؽ اإلنساف ُب ليبيا ساٮبت بو قيادة النظاـ السابق كأجهزتو القمعية ا٤بسلطة ع ٔب
آّتمع العريب اللييب.
فضبل عن قضية سجن أبو سليم الٍب كانت من ابرز الشواىد على ا٤بآسي اإلنسانية الٍب شهدهتا ليبيا ُب العاـ ُٔٗٗـ ،إذ ًب
تصفية أكثر من ََُِ سجْب عزؿ من السبلح  ،أثر ٛبردىم على حراس السجن للمطالبة ٕبقوقهم ُب ا٤بقاضاة العادلة أك
اإلفراج عنهم ٤ ،با القوه من امتهاف ٢برياهتم األساسية كآدميْب .
كعلى ا٤بستول ا٢بقوقي فكاف ١بمعية حقوؽ اإلنساف التابعة ٤بؤسسة ألقذاُب العا٤بية للجمعيات ا٣بّبية كالتنمية رصد لكثّب من
ا٤بلفات الٍب تثّب نوع من القلق كالٍب كاف من بينها ما يلي-:
 ملف مؤسسات آّتمع ا٤بد٘ب  :حيث أكدت ا١بمعية بأهنا تنظر بعْب األسف إٔب ما كصلت إليو مؤسسات آّتمع
ا٤بد٘ب من تراجع أماـ أمعاف أمانة مؤٛبر الشعب العاـ ُب التدخل ا٤بباشر ُب شئوف النقابات كاالٙبادات كالركابط ا٤بهنية ،
السيما ٛبسك أمانة مؤٛبر الشعب العاـ كبشكل مستمر  ،باستنادىا إٔب اؿقانوف رقم (ُ) لسنة َُٗٗـ بشاف إصدار
كثيقة الشرعية الثورية الذم يسمح ألمانة مؤٛبر الشعب العاـ ٩بارسة ا٥بيمنة كبشكل مستمر على سلطة ا٤بؤٛبرات النقابية
القائمة آنذاؾ.
ة إٔب
 ملف ٧بكمة أمن الدكلة حيث رصدت تلك ا١بمعية استمرار ٧بكمة أمن الدكلة الٍب طالبت بالغاىا كالعود
الضمانات ا٤بقررة ُب القانوف كاإلجراءات ا١بنائية ُ.
المبحث الثالث -:االنتفاضة الشعبية في ليبيا وإثرىا على حقوق اإلنسان.
شهدت الساحة الليبية منذ ا٣بامس عشر من فرباير للعاـ َُُِـ حراؾ سياسي اجتماعي شكل منعطف خطّب
ُب مسار الدكلة الليبية السابقة ُب عهد ا١بماىّبية الليبية ،الٍب تعتمد على إيديولوجية ٝباىّبية كانت قد ظهرت مع هناية العقد
السابع من القرف العشرين من خبلؿ إعبلف قياـ سلطة الشعب ُب ِ -مارس ُٕٕٗـ  ،كبداية فصل الدكلة عن الثورة ،كىذا ُب
ُ  -التقرير السنوم ١بمعية حقوؽ اإلنساف ٗبؤسسة ألقذاُب العا٤بية للجمعيات ا٣بّبية كالتنمية  ،سنة ََُِـ
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تقديرم شكل ىو األخر ٙبوالي سياسيا ٓب يعتده ا لعآب  ،إذا إف النظاـ السابق حاكؿ إف ٰبكم قبضتو على السلطة من خبلؿ
طرحها ُب التسويق اإلعبلمي ٗ ،بعُب أنو أعطي السلطة للجماىّب الشعبية صاحبة ا٢بق ُب ٩بارسة السلطة مباشرة  ،غّب إف ما
ٲبارس بالفعل ىو غياب سياسي ُب إصدار القرارات كتنفيذىا كما ينبغي ،مع السما ح ٗبجاؿ من ا٢برية ُب كيفية التفكّب ُب
مناقشة األمور ا٢بياتية بشكل موسع من ٝبيع شرائح آّتمع اللييب كحٌب صياغة ككالدة القرار ُب مؤٛبر شعيب أساسي الذم يشكل
آّاؿ الوحيد ٤بناقشة األمور السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كٓب يسمح بأم كيانات سياسية أخرل ٙبت أم مسمى بالظهور،
غّب إف الكثّب من القرارات ا٤بصّبية ٓب ترل النور بشكل يسمح ٥با بالتنفيذ  ،إذ تقع بْب رىانات متعددة منها إدارية منهجية
عقائدية تشكل القيادة الثورية الطيف األكثر ُب ىذه الرىانات  ،فضبل على من أككل إليهم أمانة تنفيذ تلك القرارات كا٤بطالب
الشعب  ،كالذين ٥بم قبوؿ لدم النظاـ كىم تغلب عليهم ٠بة التكرار كاالستمرار ُب تقلد ا٤بناصب دكف تطوير ألنفسهم كال
ية
ألفكارىم بشكل ٱبدـ ا٤بواطن اللييب صاحب ا٢بق ،إال إف ذلك النظاـ شكل مناخ شبو معتدؿ يعكس نوع من ا٥بدكء كاالستقرار
السياسي كإسداء ا٤بشورة كإبداء الر ائي بشكل تلقائي كال تظهر أم صراعات سياسية تذكر ٙبت مظلة الدكلة الليبية السابقة بل
كاف ىناؾ نوع من التفاعل السياسي للبحث عن أفضل السبل إلصدار القرارات الصائبة إٔب هتدؼ إٔب ٙبقيق أفضل ا٣بدمات
للمجتمع ،على الرغم من التدخل ا٤بعهود كمقص الرقيب لتلك القرارات الٍب ال تركؽ القائد األكحد حٌب كأف كانت صائبة.
المطلب األول -:اآلثار المترتبة على التغيرات السياسية في الدولة الليبية.
ليبيا تعد من الدكؿ العربية الٍب يغلب عليها الطابع اإلسبلمي إذ يتكوف سكاف الدكلة الليبية من ٦بتمع عريب مسلم سِب مع أهنا
توجد ّٔا عدد من األقليات االمازيغية ُب الشماؿ الغريب كقبائل التبوء كالطوارؽ ُب ا١بنوب  ،غّب إف ذكباهنم ُب آّتمع العريب
اللييب ُب دكلة كاحده ال ٲبكن ٛبييزىم عن غّبىم من أبناء كطنهم ليبياُ.
كقد تعرضت ليبيا كغّبىا من دكؿ مشاؿ إفريقيا لرياح التغيّب كالغضب الشعيب العارـ الذم بدأ ٖبريف تونس الغاضب إٔب شتاء
مصر القارص الذم القي بضبللو على ربيع ليبيا ا٤بدمر ،كقد تتفاكت اآلراء كاألفكار ُب تقييم االنتفاضة الليبية من نسق إٔب آخر
نستطيع رصدىا فيما يلي-:
لكل حدث تداعياتو سواء بالسلب أـ باإلٯباب  ،كليس ىناؾ كماؿ إال ﵁ سبحانو كتعإب  ،ك٫باكؿ ىنا كُب ىذا ا٤بقاؿ
تناكؿ ما ذىبت إلية الثورة الليبية ُب َُُِ ـ من امتهاف ٢بقوؽ اإلنساف بقصد أك عن غّب قصد ٕبجة الظركؼ الراىنة ،إال
أهنا كُب كل األحواؿ ٛبثل انتهاؾ كامتهاف صارخ ٢بقوؽ اإلنساف  ،عبلكة على ما قد سنتناكلو من اٯبابيات تشكل نرباس
٢بماية كرعاية حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا من خبلؿ استعراضنا ٤با يأٌب.-:
أوال -:اآلثار االيجابية النتفاضة فبراير 2011م على حقوق اإلنسان.
أشعرت ىذه الثورة إف ا٤بواطن العريب اللييب قادر عن التحرؾ ضد االستبداد كبشكل قوم ٓب تشهده الساحات العربية األخرل من
تظاىر كاعتصاـ ،أف ا إلنساف الذم ال ٲبتلك حقوقو ىو الشك إنساف مقهور ينتابو شعور ا٤بعاناة للحاضر كقلق على ا٤بستقبل،
ٗبقدار عجزه عن ٦بأّة حاضرة فأنو يشعر بأف مستقبلو مهدد كىذا ما ٯبعل أملو ٦برد أمنية كحلم قد ال ٲبلك الثقة ُب ٙبقيقوِ.
ُ  -عبد السبلـ ٧بمد خلق االجتماعي،مواثيق كاالتفاقيات الدكلية على السياسية البيئية ُب ا١بماىّبية العربية الليبية ،أطركحة دكتوراه ،قسم الدراسات السياسية،
معهد البحوث كالدراسات العربية ،القاىرةََُِ ،ـ صُْ
ِ  -مصطفى حجازم ف التخلف االجتماعي  ،سيكولوجية اإلنساف ا٤بقهور  ،مرجع سبق ذكره  ،صّٗ
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ككاف ا٤بواطن العريب اللييب قد عاٗب طيلة عهد النظاـ السابق من أحادية الفكر كالرأم جراء عقيدة القائد األكحد كالشرعية الثورية
الٍب تعطي لو ا٢بق ُب كضع كإلغاء ما يريد  ،تلك الشخصية ا٤بتمثلة ُب شخص قائد الثورة الليبية ُب ُٗٔٗـ الذم سيطر على
السلطة ُب الدكلة الليبية زىا اثناف كأربعْب عامان  ،كشكل تدخبل مر يرا ُب رسم سياسة آّتمع العريب اللييب طواؿ عقود من الزمن،
أدخلت ا٤بلل إٔب نفوس الشعب كطوؿ االنتظار ٤با ستقوـ بو تلك ا٤بؤسسات الٍب أطلق عليها باللجاف الشعبية العامة بعد قياـ
سلطة الشعب منذ العاـ ُٕٕٗـُ ،دكف ٙبقيق أىداؼ كطموحات ا٤بواطن اللييب السيما ُب عقد الثمانينيات ك التسعينيات من
القرف ا٤باضي كالعقد األكؿ من األلفية الثالثة.
حاكلت ثورة فرباير أف تعمل على إٯباد مؤسسات تشريعية كتنفيذية كقضائية مستقلة ذات شخصية قانونية تعمل على بناء الثقة
ا٤بفقودة بْب ا٤بواطن اللييب كمؤسسات الدكلة ٖببلؼ ما كاف سائد ُب عهد النظاـ السابق.
ككاف لبلنتخابات الٍب شهدهتا الدكلة الليبية ُب ا٤بنتصف الثا٘ب من العاـ َُِِـ فرصة للمواطن اللييب ُب ٩بارسة أسلوب سياسي
جديد ٓب يعتده من قبل كىو اختيار من ٲبثلو ُب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ ( الرب٤باف) الذم ٲبثل السلطة التشريعية ا٤بنتخبة ُب الببلد،
ككانت ىذه االنتخابات قد شكلت منعطفاي ىاـ جداي لَبسيخ مسالة الدٲبقراطية ِ ،مع ٘بنب كل عيوب النظاـ السابق الٍب كانت
تتمثل ُب التدخل ا٤بباشر أك غّب ا٤بباشر من قيادة الدكلة ا٤بتمثلة ُب شخص معمر ألقذاُب لتوجيو أعماؿ السلطة التشريعية ا٤بتمثلة
السابق
.
ُب أمانة مؤٛبر الشعب العاـ كالسلطة التنفيذية ا٤بتمثلة ُب اللجنة الشعبية العامة كغّبىا من ا٤بؤسسات السيادية األخرل ُب
إما ىذه ا٤برحلة فأنو تشهد الدكلة الليبية تطورا مؤسسيا جديدا تعمل من خبللو على طرح كإٯباد تصور يعتمد على ركح التشريع
كالقانوف كالشفافية الٚباذ القرارا ت بعد عرضها للتحليل كالتداكؿ كا٤بناقشة من اغلب النواب ُب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ  ،األمر الذم
سيعمل على توسيع ٦باؿ ا٢بريات الفردية للعمل كالبناء من اجل ليبيا للجميع  ،كا٤بشاركة السياسية لتحقيق أىداؼ ا٢برية السامية
كنيل ا٢بقوؽ النبيلة.
غّب أف ىذه ا٤برحلة ُب تق ديرم يشؤّا ا٢بضر كالَبقب من قبل ا٤بواطن اللييب الذم يتخوؼ كثّبا من سيطرة بعض ا١بماعات
ا٤بسلحة على العديد من ا٤بؤسسات ك٥با القدرة ا٤بالية كالعسكرية ٣بدمة مصا٢بها الذاتية  ،األمر الذم يزيد ا٥بوة ُب فقد الثقة بْب
ا٤بواطن ك مؤسسات الدكلة ا٢بكومية.
ثانياُا -:اآلثار السلبية النتفاضة فبراير 2011م ،على حقوق اإلنسان.
تعددت االهتامات كاالعتقاالت بْب صفوؼ أبناء آّتمع العريب اللييب السيما ضد ا٤بواليْب للنظاـ السياسي ا٤بخلوع  ،بعد انتصار
ا٤بعارضْب على نظاـ معمر ألقذاُب  ،بشكل تَبٝبو اإلعداد ا٥بائلة من الناس القابعوف ُب السجوف السرية كالعلنية كبعلم السلطات
الليبية ا٢بالية  ،الذم ينعكس بدكره على عدـ احَباـ كصوف ا٢بريات األساسية للمواطن اللييب ُب داخل دكلتو  ،كىذا ُب تقديرم
يسئ إٔب ا٤ببادئ كاألىداؼ الٍب ًب اإلعبلف عنها ُب بداية تلك االنتفاضة ُب بداية َُُِـ ،ك الٍب اندلعت كانتفاضة شعبية ٥با
مطالب تنم عن العيش الكرٙب كٕبرية للمواطن اللييب داخل أرضة ،كما تعد تلك االنتهاكات منافية ٤ببادئ حقوؽ اإلنساف الٍب
أقرهتا آّموعة الدكلية كٰبميها القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب .

ُ ٧ -بمد عبد ا﵁ الفبلح ،اإلدارة الذاتية بْب النظرية كالتطبيق ُب القانوف اإلدارم اللييب ،مرجع سبق ذكره ،صٖٕ
ِ  -راجع ُب ذلك ا٤بادة " َّ" من اإلعبلف الدستورم الصادر سنة َُُِـ
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كمع دخوؿ الثورة الليبية ذكراىا السنوية الثانية تزايدت ضغوطات منظمات آّتمع ا٤بد٘ب الدكلية كا﵀لية ا٤بعنية ٕبقوؽ اإلنساف على
ا٤بؤٛبر الوطِب اللييب ،كىو السلطة ا٢باكمة ُب ليبيا ما بعد معمر ألقذاُب ،حياؿ ما كصفتو باالنتهاكات ا٣بطّبة ُب ملفات حقوؽ
اإلنساف بالبلد٩ ،با يصعب ا٤بسألة أماـ ا٤بؤٛبر الوطِب كيضعو على ا﵀ك.
إذ تناكلت العديد من ا٤بنظمات ا٢بقوقية تلك االنتهاكات كتتبعتها بشكل دكرم من خبلؿ كسائل اإلعبلـ كالزيارات ا٤بيدانية لعدد
من السجوف كا٤بعتقبلت  ،كمن ىذه ا٤بنظمات الدكلية الٍب تعِب ٗبسالة حقوؽ اإلنساف منظمة العفو الدكلية ،كمنظمة "ىيمن رايٍب
كتوش"ُ ،ب تقارير حوؿ أك ضاع حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا ُب فَبة ما بعد ألقذاُب،الٍب شنت ىجوما الذعا على السلطات ا١بديدة
ا٢باكمة ُب البلد ،خاصة فيما يتعلق بتعذيب كقتل السجناء ٩بن ٥بم عبلقة بالنظاـ السابق كا٤بوصوفْب بأهنم (أزالـ لقذاُب كبقايا
كتائبو ).
على الرغم من كوف ا٤بؤٛبر الوطِب ىو سلطة الواقع الشرعية الٍب فرضتها الثورة الليبية ا٤بندلعة ُب السابع عشر من فرباير َُُِـ
كالٍب أطاحت ٕبكم ألقذاُب ،إال أف ىناؾ العديد من ا٤بليشيات ا٤بسلحة الٍب ال ٚبضع ٥بذه السلطة كتتصرؼ كفقا ألىوائها ُب
العديد من ا٤بناطق كا٤بدف الليبية ،السيما مع الدعوات آب تكررة بضمها لوزارٌب الدفاع كالداخلية ُب ا٢بكومة الليبية االنتقالية ،أك
ُ
رئاسة أركاف ا١بيش الوطِب اللييب.
كما أف ىناؾ مآخذ على اإلعبلف الدستورم الذم أعلن منذ بداية الثورة ُب جزء معْب من إقليم الدكلة الليبية ،كٓب تكن الدكلة
متحررة بإ كملها األمر الذم أعطي ا لفرصة إلقليم كاحد من أقاليم الدكلة الليبية لصياغة ىذا اإلعبلف الدستورم  ،على الرغم من
كجود قلة من أبناء باقي األقاليم الٍب الزالت ٙبت سيطرة النظاـ السابق ،ككاف اإلعبلف الدستورم ،الذم ًب على أساسو انتخاب
ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ كفقا للمادة " َّ" منو  ،قد بْب ـ ىاـ ا٤بؤٛبر الوطِب ُب مدة ال تتجاكز ثبلثْب يوماي من أكؿ اجتماع لو تتمثل
ُب اآلٌب -:
ُ -تعيْب رئيس للوزراء ،يقوـ بدكره باقَباح أ٠باء أعضاء حكومتو ،علي أف ٰبظوا ٝبيعان بثقة ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ قبل مباشرة
كظائف السيادية ..
أعما٥بم كحكومة مؤقتة ،ككذلك يقوـ ا٤بؤٛبر بتعيْب رؤساء اؿ
ِ -اختيار ىيئو تأسيسية لصياغة مشركع دستور للببلد تسمي ا٥بيئة التأسيسية لصياغة الدستور ،علي أف تنتهي من تقدٙب
.
مشركع الدستور للمؤٛبر ُب مدة ال تتجاكز ستْب يومان من انعقاد اجتماعها األكؿ
كًب تعديل ىذه ا٤بادة من قبل آّلس الوطِب االنتقإب بح يث يتم انتخاب ا٥بيئة التأسيسية بدؿ اختيارىا على إف تقدـ
مشركع الدستور خبلؿ َُِ يوـ من أكؿ اجتماع ٥با ،كاعتماد الدستور ىو ا﵀دد الرئيسي ٤بدة ا٤بؤٛبر الوطِب ،إم بعد
اعتماد الدستور يب َُِ يوما ٘برل االنتخابات العامة كيسلم ا٤بؤٛبر للرب٤باف ا٤بنتخب .ك٪بد اآلف إف ا٤بؤٛبر قد انتخب منذ
أكثر من تسع اشهر كٓب يبدأ بعد ُب الشركع ُب انتخاب ا٥بيئة التأسيسية كىذه ٨بالفة لئلعبلف الدستورم الذم حدد َّ
يوما للقياـ ّٔذه ا٤بهمة ،األمر الذم ٯبعل كل تأخّب ُب تكوين ا٥بيئة التأسيسية يطيل ُب عمر ا٤بؤٛبر كيؤخر ُب إقرار الدستور
كافٚباب أجهزة الدكلة الدائمة كا٣بركج من ا٤برحلة ا٤بؤقتة  .مع العلم أف إصدار الدستور كانتخاب أجهزة الدكلة التشريعية
كالتنفيذية الٍب ٰبددىا الدستور سيكوف ٥با الدكر الرئيسي ُب استقرار الببلد كاستتباب األمن كالبدء ُب بناء ليبيا ا١بديدةِ.
ُ٧ -برر ا٤بنارة نقبل عن ككالة فرانس برس  ، ٔ،نوفمرب َُِِـ.
ِ  -راجع ُب ذلك اإلعبلف الدستورم الصادر ُب َُُِـ
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كما أف ىناؾ العديد من القر ارات الٍب صدرت من خبلؿ تدخل بعض ا١بهات الٍب تشكل كسائل ضغط على ا٤بؤٛبر ،السيما
تلك الٍب الزالت ٛبتلك السبلح ا٣بارج عن شرعية الدكلة كالٍب ٛبثل هتديد للمؤسسات ا٥بشة الناشئة ُب الدكلة الليبية ،السيما
ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ ،كقد الحظنا ذلك بوضوح ُب استصدار القر ار رقم "ٕ" لسنة َُِِـ  ،كالقاضي باستخداـ القوة ا٤بسلحة
ضد مدينة بِب كليد الذم ًب تنفيذه ُب شهر أكتوبر َُِِ ـ  ،كما نتج عنو من مآسي كجرائم إنسانية طالت األطفاؿ كالنساء
كالشيوخ ،كىدمت البيوت كمؤسسات الدكلة كا٤برافق العامة ّٔذه ا٤بدينة ،كما ىجرت النساء كاألطفا ؿ كٝبيع األسر من مدينتهم
جراء القصف ا٤بتواصل ضد ىذه ا٤بدينة  ،دكف النظر إٔب أم اعتبار إنسا٘ب كال للمبادئ الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف،كال للشعائر
الدينية إذ ًب منع عودة أبناء ىذه ا٤بدينة إٔب مناز٥بم يوـ التاسع كالعاشر من ذم ا٢بجة أم يوـ الوقوؼ بعرفة كقضاء يوـ عي د
األضحى بدكف أضاحي ُب العراء بأسرىم ،كىذا امتهاف صارخ ٢بقوؽ اإلنساف األساسية كالدينية .
كم أف مقر رئاسة ا٢بكومة ا٤بؤقتة تعرض ألكثر من مره للتهديد بقوة السبلح من قبل عدد من ا٤بليشيات ا٤بسلحة  ،السيما ُب
عهد حكومة الدكتور "عبدا لرحيم الكيب"  ،كمشل األمر أمضا السلطة التشريعية ا٤بنتخبة من الشعب ا٤بتمثلة ُب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ
الذم تعرض للعديد من التهديدات من قبل ا٤بعتصمْب  ،كا٣بركؽ األمنية ا٤بتكررة كهتديد العديد من أعضائو ا٤بنتخبْب من الشعب
ُب كثّب من ا٢باالت  ،ال ٠با انو ًب احتبللو ٤بدة تربوا عن شهر من قبل مبتورم األطراؼ إثناء حرب التحرير ،األمر الذم جعل
ا٤بؤٛبر الوطِب ينصب ا٣بياـ كينتقل من مكاف آلخر للمحافظة على استمرار جلساتو االعتيادية ،لكن ما يبعث على القلق أكثر
على حرية اإلنساف كحقوقو ىو ما تعرض لو ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ من هتديد ألعضائو ك٧باكلة اغتياؿ ر ئيس ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ
الدكتور ٧بمد ا٤بقر يف  ،عند ٧باصرة مقر ا٤بؤٛبر الوطِب ٗبنطقة السوا٘ب ُب مارس َُِّـ أثناء جلسة انعقاده ٤بناقشة مسودة
العزؿ السياسي ،ككاف ذلك ا٢بصار من اجل فرض إقرار ا٤بسودة للعزؿ السياسي  ،كإجبار أعضاء ا٤بؤٛبر الوطِب للتوقيع على ذلك
 ،كىذا بدكرة ٯبعل ا٢بريات األساسية ُب الدكلة الليبية ُب مفَبؽ الطرؽ ،كيشكل خطراي على مصّب الدكلة الليبية كمؤسساهتا ،
ُ
كالٍب ستنعكس بالضركرة على حرية اإلفراد كحقوقهم األساسية كا٤بدنية ككذلك ا٢بقوؽ النفعية.
المطلب الثاني -:االنتفاضة الليبية الطموحات واأله داف المرجوة لصون واحترام حقوق اإلنسان.
أف ا٤بتتبع لؤلحداث الليبية عن كتب يستشعر أتساع ا٥بوة بْب الطموح كاألىداؼ كبْب الواقع الذم تعيشو الدكلة الليبية ،ذلك فيما
يتعلق بصوف كاحَباـ حقوؽ اإلنساف على األقل على ا٤بدل القريب ا٤بنظور ،نظرا ّٓريات اإلحداث األليمة الٍب شهدهتا عدد من
ا٤بدف الليبية إثناء كبعد انتصار الثورة الليبية َُُِ ـ  ،إذا بدأت مسألة تصفية ا٢بسابات ضد من كاف مع النظاـ السابق  ،من
قبل ا٤بعارضْب لو  ،بشكل ال ينذر بوجود تقارب كمصا٢بة كطنية ترعي مصلحة ا٤بواطن كتعمل على راب الصدع السيما بْب
القبائل الليبية الٍب تعد أىم ا٤بؤسسات االجتماعية ُب آّتمع العريب اللييب .
أف أحداث العنف الٍب ظهرت بعد انتصار الثورة كحٌب أثناء قيا مها بتعرض العديد من ا٤بواطنْب ٢باالت االعتداء كالتعذيب
بشكل خطر كسافر على حريات كحقوؽ ا٤بواطن العريب اللييب من طرُب الصراع  ،كاف مبعث قلق كثّب على حقوؽ اإلنساف العريب
اللييب .
كما شهدت الساحة الليبية السيما بعد زكاؿ نظاـ ا٢بكم السابق العديد من االعتقاالت كاالنتهاكات الصارخة ٢بقوؽ اإلنساف
العريب اللييب ُب داخل دكلتو السيما للذين كانوا مؤيدين للنظاـ السابق  ،كىذا شكل مساساي بامتهاف حرية ككرامتو كآدمية اإلنساف
ُ  -البياف رقم (ٕ) َُِّـ ٢بزب العدالة كالتنمية.الصادر ُب يوـ َُِّٔ-ّ-ـ
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 ،دكف كجود ضوابط ُب نوعية االعتقاؿ ككيفية معاملة ا٤بعتقل  ،األمر الذم يفسد الركح الثورية لثورة ُٕفرباير  ،الٍب قامت لرفع
الظلم كا٤بعاناة عن الشعب اللييب كليس للتنكيل بو األمر الذم ينذر بوجود ظلم صارخ ٢بقوؽ كحريات اإلنساف  ،فبل ٲبكن إف
تتخذ ىذه الثورة كمبادئها من أجل العدالة االجتماعية كا٢برية كا٤بساكاة  ،شكل ك٭بط من أ٭باط األساليب الٍب كانت ٛبارس من
ظلم كطغياف إذ باف النظاـ السابق  ،كال ٲبكن بأم حاؿ من األحواؿ إف تكوف مقاليد ىذه الثورة ُب يد جهة بعينها لتحقيق
مقاصدىا الشخصية  ،دكف ا الىتماـ ٔبميع ا٤بناطق األخرل الٍب اندلعت ّٔا الثورة أك تلك الٍب كانت ٙبكم قبضة النظاـ السابق
على مقاليدىا ٛباماي .
ُ

ِ

ّ
ْ

ٓ

النتائج  .توصلت ىذه الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة نحاول استعراضها فيما يلي-:
 أحدثت العاصفة الٍب ظهرت ُب آّتمع كالٍب ٓب تقف عند حدكد معينة بل تدفق العنف كالعدكانية ُب ٝبيع كيانات آّتمعاللييب رغم مظاىر السكوف االجتماعي الذم كاف سائد كٛبيز بو آّتمع العريب اللييب عن غّبه من آّتمعات األخرل  ،إال أف
ؿ إشكاؿ الدموية
٢بظة انفجار ذلك العنف عرب كبكل كضوح عن ٢بظة انفجار ا٢بقيقة الكامنة ُب بنية التخلف ،كؾ
الكاسحة الٍب حصلت تؤكد أيضا حقيقة ذلك التخلف  ،كما أف استخداـ تلك القوة ا٤بفرطة الٍب سيطرت على الواقع
كقلبت مصّب الدكلة الليبية رأسا على عقب  ،يَبجم كاقع ا٤بهانة كالعجز كالقهر كا٤بصّب آّهوؿ ا٢بافل ٔبميع احتماالت
القلق كانعداـ الشعور لدل ا٤بواطن بالطمأنينة ٤بستقبل الشعب اللييب ُب فَبة حكم دكتاتورية دامت ما يزيد عن أربعة عقود
من الزمن كانت عبلقة ا٤بواطن بالسلطة عبلقة ا٢باكم با﵀كوـ رغم كجود إيديولوجية ٝباىّبية  ،تنحو ٫بو التضليل  ،ك٥با
ردكد أفعاؿ عنيفة كمباشرة أحيانا كىذا كلو مردة إٔب حقي قة من ٰبكم كسيطرة السلطة الفردية الٍب تتميز بالتحكم كفرض
تصورات قطعيةُ.
أف اهنيار قيمة اإلنساف تؤكد عدـ مقدرتو على التعبئة الٍب تؤىلو للرد كا٤بقاكمة كانتزاع حقوقو كتسيطر عليو ا٤بهانة
كاالستكانة  ،كىذا ما يقول قول السلطة كٙباكؿ غرس ذلك ُب نفسيتو لقطع السبل أماـ أم انتفاضة أك أمل ُب االنتفاضة
كحٌب ٧باكلة فردية للتمرد تعِب فرقعة سرعاف ما تتبخر كتنتهي ٨ ،بلفة كرائها ا٤بزيد من اإلحباط كالقناعة باستحالة ا٣ببلص من
تلك السلطة القمعية الٍب ٘بأّو بردكد فعل عنيفة  ،كىذا ما يزيد ُب شعور اإلنساف بفقداف كيانو آب ادم كالركحي أماـ تلك
القول التسلطية الٍب تسحب منو حقوقو األساسية كالٍب ال يستطيع العيش إال ّٔا.
أف الثورات العربية ىي انفجار جراء كبت كقهر أستمر لعقود من الزمن ،عاٗب فيها ا٤بواطن العريب معاناة مريرة  ،ككانت الثورةالليبية تعبّب عن جزء من ذلك ا٤بعاناة .
أف انفجار الثورات العربية كُب بعض من الدكؿ ا٤بعينة كُب ىذه الفَبة ا٢با٠بة للوضع االقتصادم العا٤بي السيئ  ،ىي مؤشركاضح على أف ىناؾ دكر سياسي اقتصادم ٧بكم اإلطراؼ كبشكل خارجي ا٤ببلمح يطرح بقوة داخل العآب العريب  ،السيما
ُب الدكؿ ذات االقتصاد القول أك الٍب ًبتلك الطاقات االقتصادية ا٢بيوية كالٍب ٰبتاج إليها العآب.
صحوة ا٤بواطن العريب اللييب من أجل ٙبقيق ا٢برية كالعدالة كا٤بساكاة ظهرت متأخرة ُب تقديرم ألنو كاف من ا٤بمكن القياـٗبثل ىذه االنتفاضات ا٤بنظمة كالسريعة كما كاف علية ا٢باؿ ُب فرباير َُُِـُ ،ب مرحلة سا بقة كانت تعا٘ب منها الدكلة
الليبية من الركود االقتصادم كضغط على ا٤بواطن اللييب كحقوقو األساسية ٠ ،با ُب عقدم الثمانينات كالتسعينيات  ،األمر
الذم يثّب الدىشة كاالستغراب ُب ىذه الصحوة ا٤برثية مع الدكؿ الغربية كتدخبلهتا السريعة كا﵀كمة بدقة كإتقاف.

ُ  -مصطفى حجازم ،التخلف االجتماعم ،سيكولوجية اإلنساف ا٤بقهور ،معهد اإل٭باء العرب ،الطبعة ا٣بامسة ،سنة ُٖٗٗـ ،ص َُِ
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ٔ -أف ثورات الربيع العريب اغلب زعماؤىا ًب توحيد صفوفهم رغم اختبلفاهتم اإليديولوجية ألجل إسقاط األنظمة  ،إال انو بعد
إف ًب ذلك ف بداء ُب إفراغ ٧بتواىم بسرعة كًب زرع الفًب بينهم عندما جاءت ا٢باجة لقدراهتم من أجل بناء الدكلة ،األمر
الذم يشكل إال دكلة كغياب القانوف بشكل ىدد العديد من ا٤برات حقوؽ اإلنساف كصوف كرامتو كامتهانو  ،كٓب يشعر
اإلنساف بوجود كضؤ ُب أخر النفق من أجل حياة ىانئة ىادئة.
ٕ -أف استمرار ا٤بناكشات كا٤بشاكل بْب ا١بماعات ا٤بسلحة ُب الدكلة الليبية كسيطرة ا٤بليشيات ا٤بسلحة على عدد من ا٤برافق
ا٢بيوية كمؤسسات الدكؿة  ،ككثرة االعتقاالت على ا٥بوية بْب ا٤بواطنْب  ،أمر يثّب القلق على حرية ا٤بواطن العريب اللييب
كحقوقو األساسية فوؽ أرضة.
ٖ -كقوع الدكلة الليبية ٙبت سيطرة أيدم خفية من قبل العديد من الدكؿ الٍب ساٮبت ُب دعم االنتفاضة الشعبية منذ بدايتها ،
قد باتت تلك السيطرة تلعب دكرا كبّبان كبارزان ُب عدـ التهدئة  ،كظلت حائل لعودة اللحمة الوطنية كبناء الدكلة الليبية القوية
اقتصاديان.
التوصيات.
يوصي الباحث بضركرة أف تكوف ىناؾ إجراءات كسبل يتم انتهاجها لتحقيق اكرب قدر لصوف كٞباية كرامة اإلنساف العريب
اللييب كحقوقو األساسية.
 ضركرة إف تظل ا٤ببادئ العامة للثورة الليبية نصب أعْب ٝبيع من ٲبارس العمل السياسي أك االقتصادم أك أم
عمل يؤثر بدكره على حركة الثورة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كحٌب الفكرية كاإلعبلمية،كما ال ٲبكن إف
تكوف ثورة تعذيب ك٩بارسة الظلم كالقهر على أبناء اؿ شعب العريب اللييب ،بل البد كأف تكوف ثورة من أجل
البناء كليس ا٥بدـ  ،كمن أجل حرية اإلنساف كٙبقيق طموحات ا٤بواطن اللييب لنيل كرامتو كليس المتهاهنا
كتعذيبو  ،فالثورات دائما تأٌب ألجل الشعوب كمناصرة ا٢برية كالعدالة االجتماعية كالتنمية ،كنيل ا٢بقوؽ ا٤بدنية
كالسياسية  ،كىذه الطموح كا٤بقاصد الٍب ٰبلم ّٔا ا٤بواطن العريب اللييب كيريد ٙبقيقها لصوف كاحَباـ حقوقو
كأىدافو النبيلة.
لذا يوصي الباحث بضركرة أف تكوف ىناؾ إجراءات كسبل يتم انتهاجها لتحقيق أكرب قدر لصوف كٞباية كرامة اإلنساف
العريب اللييب كحقوقو األساسية كذلك باالٌب-:
٧ باكلة رأب الصدع بْب أبناء آّتمع العريب اللييب الواحد ،كالعمل ٔبدية إلجراء ا٤بصا٢بة الوطنية.

 اإلفراج عن ٝبيع األسرل كا٤بعتقلْب ٠ ،با الذين قضوا ما يقارب من سنة كنصف السنة ُب السجوف ا٣باصة بالثوار
كالذين ٓب تثبت ضدىم إم هتم  ،كٙبسْب الظركؼ آب عيشية كا٤بعاملة ا٢بسنة لغّبىم من ىم صدر ضدىم حكم
بالسجن.
 اإلسراع ُب بناء الدكلة الليبية ،دكلة القانوف من خبلؿ كضع اللبنات األساسية إلظهار الدستور ،من خبلؿ اختيار ١باف
كطنية نزيهة بالدرجة األكٔب كمن ٨بتلف التخصصات العلمية السيما القانونية كالسياسية كاالجتم اعية لوضع قواعد بناء
الدكلة الليبية ا١بديدة.
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 اإلسراع ُب ٝبع السبلح ٔبميع أنواعو ،كحل ا٤بليشيات ا٤بسلحة الٍب خارج سيطرة الدكلة ،كدمج كل ا٤بليشيات ُب
مؤسسات الدكلة سواء ُب كزارة الداخلية أك ُب كزارة الدفاع ،من أجل توحيد القوة كا٥بدؼ ألجل بناء ليبيا ا٤بوحدة
القوية.

 ا﵀افظة على ٩بتلكات الدكلة الليبية من التهريب كاالستغبلؿ من قبل بعض الدكؿ السيما النفط كالغاز ،كاآلثار التارٱبية
الٍب تعد ثركة ىامة للمجتمع العريب اللييب.
 اإلسراع ُب بناء الدكلة من خبلؿ طرح مشاريع اقتصادية كبنيوية تعمل على أنشاء بنية ٙبتية للدكلة  ،كبناء كإصبلح ما
دمرتو ا٢برب األىلية أك ما دمرتو قوات حلف الناتو.
 ليبيا دكلة للجميع كالكرٲبة،كف كذلك ،لتحقيق أكرب قدر من ا٣بدمات كا٤بصاّب للمواطن العريب اللييب ،ليناؿ حقوؽ
األساسية كالتمنعية ُب دكلتو.
كا﵁ كٕب التوفيق ،،،
قائمة المراجع:
أوال -:القرآن الكريم
ُ -سورة البقرة ،اآلية الكرٲبة،رقم (َّ).
ِ -سورة البقرة ،اآلية الكرٲبة  ،رقم (ُّ).
ّ -سورة البقرة ،اآلية الكرٲبة ،رقم (ّْ).
ْ -سورة العلق ،اآلية الكرٲبة ،رقم (ٓ)
ثانيا -:الكتب والمقاالت.
ُ -إبراىيم ا٢بوسْب إبراىيم  ،القيمة القانونية للوثيقة ا٣بضراء الكربل ٢بقوؽ اإلنساف ُب عصر ا١بماىّب بْب القانوف الوضعي
كالشريعة اإلسبلمية  ،مركز الدراسات كالبحوث  ،أمانو مؤٛبر الشعب العاـ  ،سرت يونيوََِْـ .
ِ -رجب أبو دبوس ،ا٢بقوؽ مكتسبة ،كرقة ٕبثية مقدمة ٤بركز الدراسات كالبحوث،أمانة ـؤٛبر الشعب العاـ ََِْ ،ـ .
ّ -سعدم كرٙب ،كحسن ا١بديد ،التدخل اإلنسا٘ب كإشكالية السيادة٦ ،بلة دراسات ،السنة السادسة ،العدد
ا٤بركز العا٤بي لدراسات كإٔباث الكتاب األخضرََِٓ ،ـ

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

ِّ ،إصدار

142

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

ْ  --عبد السبلـ صاّب عرفو  ،ا٤بنظمات الدكلية اإلقليمية  ،الدار ا١بماىّبية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف  ،الطبعة األكٕب ،سنة
ُّٗٗـ .
ٓ -عمراف عبد السبلـ الصفرا٘ب ٦،بلس األمن كحق التدخل لفرض احَباـ حقوؽ اإلنساف ،أطركحة دكتوراه ،كلية العلوـ
القانونية كاالقتصادية  ،الرباط  ،غّب منشوره ََُِ،ـ
ٔ -عبدا لسبلـ علي ا٤بز كغي ،مركز اإلنساف ُب آّتمع ا١بما ىّبم ،مركز دراسات رإبات الكتاب األخضر ،طرابلس ليبيا،
الطبعة األكٔبُٖٗٗ ،ـ صُِٖـ.
ٕ -عبد السبلـ ٧بمد خلق ا﵁ ،اثر ا٤بواثيق كاالتفاقيات الدكلية على السياسية البيئية ُب ا١بماىّبية العربية الليبية ،قسم
الدراسات السياسية ،نعهد البحوث كالدراسات العربية ،القاىرةََُِ ،ـ.
ٖ  --مصطفى حجازم ،التخلف االجتماعي ،سيكولوجية اإلنساف ا٤بقهور ،معهد اإل٭باء العرب ،الطبعة ا٣بامسة ،سنة
ُٖٗٗـ .
ٗ ٧ --بمد عبد ا﵁ الفبلح ،اإلدارة الذاتية بْب النظرية كالتطبيق ُب القانوف اإلدارم اللييب ،الدار ا١بماىّبية للنشر كالتوزيع
كاإلعبلف ،الطبعة األكٕب ،سنة ُِٗٗـ
ثالثاُا -:المقاالت والتقارير.
ُ -تقرير التنمية البشرية ُب العآب الصادر من ىيئة األمم ا٤بتحدة للعاـ ََِِـ .
ِ -التقرير السنوم ١بمعية حقوؽ اإلنساف ٗبؤسسة ألقذاُب العا٤بية للجمعيات ا٣بّبية كالتنمية ،سنةََُِـ.
ّ -راجع ُب ذلك ا٤بادة " َّ" من اإلعبلف الدستورم الصادر سنة َُُِـ .
ْ ٧-برر ا٤بنارة نقبل عن ككالة فربانس برس  ، ٔ،نوفمرب َُِِـ.
ٓ -راجع ُب ذلك اإلعبلف الدستورم الصادر ُب َُُِـ.
ٔ -راجع ُب ذلك اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف سنة ُْٖٗـ.
ٕ -قرار ا٤بؤٛبر الوطِب باختيار رئيس ا٢بكومة ،سبتمرب َُِِـ .
ٖ -راجع ُب ذلك اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف الصادر ُب َُ ديسمرب سنة ُْٖٗـ.
ٗ -انظر ا٤بادة (ٖٔ) من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة سنة ُْٓٗـ.
َُ  -قرار ا٤بؤٛبر الوطِب باختيار رئيس ا٢بكومة ،سبتمرب َُِِـ.
ُُ  -انظر ا٤بادة (ٖٔ) من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة سنة ُْٓٗـ.
ُِ  -أعلن ركسو " إف اإلنساف يولد حراي  ،بينما األغبلؿ ىي الٍب تقيده كُب كل مكاف".
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ُّ  -راجع ُب ذالك مسودة ا٤بفاكضات الليبية الربيطانية كاألمريكية كااليطالية لئلجبلء  .مع ٦بلس قيادة الثورة ٗبقر البلدية
ميداف ا١بزائر.،بطرابلسَُٕٗ ،ـ .
ُْ  -عشركف عاما على الثورة الليبية ُب ُٗٔٗـ ٦ ،بموعة باحثْبٗ ،بناسبة الذكرم العشركف لثورة الفاتح من سبتمرب  ،الدار
ا١بماىّبية للنشر  ،طرابلس سنة ُٖٗٗـ .
ُٓ  -تقرير التنمية البشرية ُب العآب الصادر من ىيئة األمم ا٤بتحدة للعاـ ََِِـ .
ُٔ  -التقرير السنوم ١بمعية حقوؽ اإلنساف ٗبؤسسة ألقذاُب العا٤بية للجمعيات ا٣بّبية كالتنمية  ،سنةََُِـ
ُٕ  -راجع ُب ذالك مسودة ا٤بفاكضات الليبية الربيطانية كاألمريكية كااليطالية لئلجبلء  .مع ٦بلس قيادة الثورة بطرابلس ،
مقر البلدية ميداف ا١بزائر.سنةَُٕٗ ،ـ.
ُٖ  -راجع ُب ذلك ا٤بادة " َّ" من اإلعبلف الدستورم الصادر سنة َُُِـ
ُٗ ٧ -برر ا٤بنارة نقبل عن ككالة فرانس برس  ، ٔ،نوفمرب َُِِـ.
َِ  -راجع ُب ذلك اإلعبلف الدستورم الصادر ُب َُُِـ.
ُِ  -البياف رقم (ٕ) َُِّـ ٢بزب العدالة كالتنمية.الصادر ُب يوـ َُِّٔ-ّ-ـ.
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واقع حق اإلنسان العربي في التنمية في ظل التغيرات العربية الراىنة :مع
اإلشارة إلى حالة الجزائر
د .عمر حوتيـة  /جامعة أدرار – الجزائر
الملخـص :
إف ا٢بديث عن التغّبات العربية الراىنة أك ما يعرؼ ب " الربيع العريب " يستوجب بداية التعرؼ على مسبباتو الٍب شكلت حافزان
قويان للتحركات االجتماعية الٍب ساٮبت ُب ظهوره ُب بعض الدكؿ العربية ،كٖباصة فشل التنمية العربية ُب تطوير األكضاع العربية
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،إذ ساىم ىذا الفشل بشكل كبّب ُب انفجار انتفاضات الربيع العريب.
ؼمنذ إعبلف ا٢بق ُب التنمية كالذم اعتمد كنشر ٗبوجب قرار ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة ُْ ُِٖ/ا٤بؤرخ ُب ْ كانوف األكؿ/
ديسمرب ُٖٔٗ  ،أصبح التسليم بأف التنمية عملية اقتصادية كا جتماعية كثقافية كسياسية شاملة تستهدؼ التحسْب ا٤بستمر
لرفاىية السكاف بأسرىم كاألفراد ٝبيعهم على أساس مشاركتهم ،النشطة كا٢برة كا٥بادفةُ ،ب التنمية كَب التوزيع العادؿ للفوائد
الناٝبة عنها.
التصعيد للوصوؿ إٔب اإلصبلح
كُب ظل غياب ىذا التحسْب يصبح مطلب اإلصبلح غّب كاؼ ،كلذا تلجأ الشعوب إٔب
السياسي ،كيليو إصبلح اقتصادم كاجتماعي يستهدؼ تغيّبا كليا يضمن غايات العدؿ االجتماعي كتوزيع الثركات كالدخوؿ ،من
دكف تفرقة.
كمنو ٲبكن طرح اإلشكالية التالية  :ما مكانة اإلنساف العريب ُب التنمية ُب ظل التغّبات العربية الراىنة؟
كسنح اكؿ معا١بة ا٤بوضوع من خبلؿ ىذه الورقة البحثية  ،كفق أربعة عناصر كالتإب:
أوال :مفهوـ ا٢بق ُب التنمية كمقومات العيش الكرٙب للمواطن.
ثانيا :ا٤بقوـ االقتصادم ُب ا٢بياة كمحرؾ أساسي النتفاضة الشعوب العربية.
ثالثا :مسؤكلية الدكؿ العربية ُب إٯباد الظركؼ ا٤بواٌبة لتنمية الشعوب كاألفراد .
رابعا  :كاقع ا٢بق ُب التنمية با١بزائر
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Abstract :
Talking about the changes the current Arab or what is known as the "Arab Spring "requires
beginning to identify causes that formed a strong incentive for movements of social contributed
to appear in some Arab countries ،especially the failure of Arab development in the
development of the Arab situation of political ،social and economic ،as this contributed failure
significantly to the explosion of the Arab Spring uprisings.
Since Declaration on the Right to Development ،adopted and published by General Assembly
resolution to the United Nations ُِٖ/ُْ of December 4 / December 1986 ،became recognized
that development is a process of economic and social, cultural and political aims at continuous
improvement of the welfare of the entire population and of all individuals on the basis of their
active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits
resulting there from.
In the absence of this reform becomes a demand improvement is not enough ،so people resort
to escalation of access to political reform ،followed by economic and social reform aimed at
completely change ensures the goals of social justice and the distribution of wealth and income ،
without any discrimination.
And it can be asked the following problem :What's the status of the Arab human development
in the light of the current Arab change ?

:تمهيـد
كقد برز مفهوـ التنمية باعتباره حقا. بثل خبلصة ٘بربة إنسانيةٛ بقوؽ اإلنساف٢ لقد ساٮبت عوامل تارٱبية عديدة ُب بلورة مفاىيم
.
التنمية كحقوؽ اإلنساف مفهوماف متكامبلف حيث يدعم كل منهما اآلخر
 بل إف،
من حقوؽ اإلنساف
 ك اتساع، كقد ترتب عن التدىور االقتصاد م كفشل التنمية العربية ُب تطوير األكضاع العربية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
 ترتب علي ذلك زيادة الفساد كإتباع سياسات مضرة للفقراء كتوزيع غّب، الفجوة بْب اإلصبلح السياسي كاإلصبلح االقتصادم
 كىي عوامل أدت إٔب انفجار. عادؿ للثركات كاتساع عبلقات التحالف ما بْب أصحاب القرار كأصحاب األمواؿ كالثركات
.با٥  كمحرؾ أساسي،بياة٢بقوـ االقتصادم ُب ا٤ كالٍب شكل فيها ا، انتفاضات الربيع العريب
 إذا أحسن االستثمار ُب موارده االقتصادية،بتمع للنهوض كالتنمية الشامل ة٦ بعاصرة على قدرة أم٤كتؤكد التجربة اإلنسانية ا
 كىذا ما ينطبق على الدكؿ العربية ُب حاؿ التزمت بتصحيح مسارىا، بططات كاقعية قابلة للتطبيق٨تبُب سياسات ك
ٌ  كإذا،كالبشرية
.التنموم كالتزمت ٕبق اإلنساف العريب ُب التنمية
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أوال :مفهوم الحق في التنمية ومقومات العيش الكريم للمواطن
كرغم أف مواثيق حقوؽ اإلنساف الدكلية سبق كأف تناكلت ا٢بق ُب التنمية ،إال أف أٮبيتو اكتسبها بعد أف صدر "إعبلف ا٢بق ُب
ُٖٔٗ ،كالذم أعطى حقوؽ اإلنساف مضمونا جديدا تضامنيا .
التنمية" عن ا١بمعية العمومية لؤلمم ا٤بتحدة عاـ

 -1مفهوم حقوق اإلنسان والتنمية :

لقد أصبح مفهوـ حقوؽ اإلنساف معياران ٤بستول تقدـ أك تأخر آّتمعات ،السيما بعد أف أصبحت التنمية ُب عمقها سبيبلن إٔب
ٙبقيق حقوؽ اإلنساف ..كنبلحظ من ذلك التطور التدرٯبي ٢بقوؽ اإلنساف أف ت طورت مفاىيم تلك ا٢بقوؽ كا٢بريات ،الٍب
ارتبطت با٤بساكاة السياسية ،كبالعدالة االجتماعية ،كىو تطور ارتبطت با٤بصلحة العامة للناس كٓب تعد مقصورة على الفرد.
ُ  - ُ-مفهوم حقوق اإلنسان :
لقد ساٮبت عوامل تارٱبية عديدة ُب بلورة مفاىيم ٢بقوؽ اإلنساف ٛبثل خبلصة ٘بربة إنسا٘ب ة  .كيعرؼ ا٤بهتموف ٕبقوؽ اإلنساف
بأهنا ٦بموعة ا٢بقوؽ الٍب يتمتع ّٔا اإلنساف بوصفو إنسانا  .كنصت ا٤بادة األكٔب من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف الصادر ُب
العاشر من ديسمرب ُْٖٗ  « :يولد ٝبيع الناس أحرارا كمتساكين ُب الكرامة كا٢بقوؽ .كىم قد كىبوا العقل كالوجداف كعليهم أف
يعاملوا بعضهم البعض بركح اإلخاء» ،كٓب تعد ىذه ا٢بقوؽ مقصورة اليوـ على منظومة القيم األخبلقية ،بل امتدت لتشكل التزامان
قانونيان ،سواء كانت كطنية أـ إقليمية أـ دكلية  .كما أف حقوؽ اإلنساف تعد منظومة مَبابطة كمتكاملة من ا٢بقوؽ تتسم ببعدىا
العا٤بي .كتتسم بعد قابليتها للتجزئة أك االنتقاص سواء كانت تلك ا٢بقوؽ سياسية أـ مدنية أـ اقتصادية أك اجتماعية أـ ثقافية أك
ُ
فكرية.
كيظهر الَبابط بْب مفاىيم حقوؽ اإلنساف كالتنمية  ،من خبلؿ مفاىيم فئات ا٢بقوؽ أك ما يعرؼ باألجياؿ الثبلثة ٢بقوؽ
اإلنساف كما يليِ :
الجيل األول  :كيشمل ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية الٍب ٯبب أف يتمتع ّٔا الفرد

ّ

 ،كتستند على فكرة "ا٢برية" كٞباية الفرد ُب

مواجهة ٘باكزات الدكلة أك أية جهة أخرل.
الجيل الثاني  :الذم تضمن تقرير ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لئلنساف

ُ

 ،كالذم استند على فكرة "ا٤بساكاة"

كاستهدؼ تأكيد كاجب الدكلة ُب تأمْب ا٤بساكاة بْب األفراد ُب التمتع بالسلع كا٣بدمات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،
ككثّب ما ينظر إليها على أهنا حقوؽ ٝباعية كليست فردية .

ٔ فل٠غخ أؽّل اٌِ ، ّٟٖ١ٙفب٘ ُ١ؽمٛق اإلَٔبْ ٚكٚه٘ب ف ٟاٌزّٕ١خ ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ :
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=67485
http://osp.mans.edu.eg/gamal- :
 ..ؽك ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ
ٕ أؽّل عّبي اٌل ، ٍِٝٛ ٓ٠اٌزّٕ١خ
.Eldin/development/default.htm
ٖ ِٓ أثوى ا ٌؾمٛق اٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ اٌز ٔٔ ٟػٍٙ١ب اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق اإلَٔبْ اٌن ٞرجٕزٗ األُِ اٌّزؾلح ف 10 ٟكَّ٠جو 1948
ثمٖو ّب ٛ٠ف ٟثبهٔ ٌ٠غل -ٔ :اٌَّبٚاح ٚػلَ اٌزّ١١ي ف ٟاٌزّزغ ثبٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد األٍبٍ١خ ػٍ ٝأٍبً اٌؼٕٖو أ ٚاٌٍ ْٛأ ٚاٌغٌٕ
أ ٚاٌٍغخ أ ٚاٌل ٓ٠أ ٚاٌوأ ٞأ ٚاألًٕ اٌ ٟٕٛٛأ ٚاٌضوٚح أ ٚاٌٌّٛل أ ٚأٙٚ ٞغ آفو  -ٕ .اٌؾك ف ٟاٌؾ١بح ٚاٌؾو٠خ ٚاألِبْ اٌْقٖ. ٟ
ٖ -ؽظو االٍزولبق أ ٚاالٍزؼجبك ٚاالرغبه ثبٌول١ك ثغّ١غ اٌٖٛه  -ٗ .ؽظو اٌزؼن٠ت ٚاٌّؼبٍِخ ٚاٌؼمٛثخ اٌمبٍ١خ أ ٚاٌال ئَٔبٔ١خ .
٘ -اٌؾك ثبالػزواف ثبٌْقٖ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ  -ٙ .اٌؾك ف ٟؽو٠خ اٌوأ -7 ، ٞاٌؾك ف ٟؽو٠خ اٌؾووخ ٚاٌزٕمً ... .ئٌـ.
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الجيل الثالث :الذم يستهدؼ تقرير "حقوؽ التضامن" الٍب تنطوم على ا٢بق ُب التنمية كا٢بق ُب السلم كا٢بق ُب التمتع ببيئة
متوازنة كا٢بق ُب ا٤بشاركة ُب التمتع ٗبزايا استغبلؿ اإلرث الطبيعي ا٤بشَبؾ للجنس اؿبشرل .كيستند ىذا ا١بيل ا٢بديث من حقوؽ
اإلنساف على فكرة "اإلخاء" بْب البشر على اختبلؼ دك٥بم فحقوؽ اإلنساف غّب قابلة للتجزئة ،فهي مَبابطة ،فمثبلن العوز
كا٣بوؼ مرتبط بالتحرر كٕبرية التعبّب كا٤بعتقد ،كالتنمية ٛبكن اإلنساف من ٩بارسة حقوقو.
إف ا٢بق ُب التنمية ىو أحد حقوؽ التضامن أم ا٢بقوؽ الٍب يطلق عليها حقوؽ ا١بيل الثالث.
ككفقا ٥بذا التصنيف ؼ
 -2-1عالقة التنمية بحقوق اإلنسان:
اختلفت الرؤل حوؿ عبلقة التنمية ٕبقوؽ اإلنساف طواؿ العقود ا٤باضية ،كخاصة ُب ظل ا٢برب الباردة بسبب التنافس بْب إعطاء
األكلوية للحقوؽ السياسية أك ا٢بقوؽ االقتصادية ُب ا٣بطاب العاـ للدكؿ .كقد كردت ىذه العبلقة ُب مواثيق األمم ا٤بتحدة ا٣باصة
ٕبقوؽ اإلنساف كاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ،كالعهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كالعهد الدكٕب
ا٣باص با٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كالعهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسة ،كإعبلف ا٢بق ُب التنمية.
إف التنمية كحقوؽ اإلنساف مفهوماف متكامبلف حيث يدعم كل منهما اآلخر ،بل إف اآلراء ا٢بديثة ال تكتفي بالنظر إليهما
حق إنسانيا أساسيا  ،حيث أف التنمية ِ :
كأمرين متكاملْب كلكنها تعترب أف التنمية ُب حد ذاهتا تشكل ا
 شرط كجود كل حياة اجتماعية كبالتإب ٯبب أف تصّب جزءا ال ينفصم من كل تنظيم أك التزاـ أك نشاط اجتماعي. يتطلبها مبدأ ٙبقيق العدالة ُ ،ب ظل التفاكت الكبّب ُب مستول النمو العا٤بي بْب الشماؿ كا١بنوبّ. ٲبثل ا٢بق ُب التنمية مصلحة مشَبكة لكافة دكؿ العآب ،فهو عامل إٯبايب ُب ٙبقيق السبلـ العا٤بي ألف الفقر كالتفاكت يؤدياف.
غالبا إٔب ا٤بواجهة كالعنف ،كما أنو بدكف ٙبقيق التنمية فإف حقوؽ اإلنساف األخرل تصبح غّب مربرة أك صعبة التحقيق
كمن ىنا ؼإف التنمية ىي نتيجة كسبب ُب التعاطي مع قضايا حقوؽ اإلنساف ،تعِب ُب هناية األمر احَباـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو
األساسية كتعزيز مبدأ سيادة القانوف كإشراؾ ا٤بواطنْب ُب إدارة شئوهنم كُب ا٢بياة السياسية  .لذا فإف الربط بْب التنمية كحقوؽ
اإلنساف ىو أمر ضركرم ،ألف اؿتنمية الٍب تتم ُب الغالب بدكف احَباـ حقوؽ اإلنساف ىي تنمية منقوصة.
 -2الحق في التنمية كحق من حقوق اإلنسان :
يعد مفهوـ التنمية من أىم ا٤بفاىيم العا٤بية ُب القرف العشرين ،حيث كاف ينظر للتنمية بأهنا " " سياسة اقتصادية طويلة األجل
لتحقيق النمو االقتصادم ،فهي عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي ا٢بقيقي لبلقتصاد خبلؿ فَبة زمنية طويلة"ْ.

ٔ
االعزّبػ١خ اٌزبٌ١خ
ر ّٓٚاإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق اإلَٔبْ ِغّٛػخ اٌؾمٛق االلزٖبك٠خ ٚ
ٔ -اٌؾك ف ٟاٌّٚبْ االعزّبػ -ٕ . ٟاٌؾك ف ٟاٌزؼٍ -ٖ . ُ١اٌؾك ف ٟاٌؼًّ  -ٗ .اٌؾك فّ ٟو ٛٚػًّ ػبكٌخ ِٚو١ٙخ
٘ -اٌؾك ف ٟئْٔبء إٌمبثبد ٚاالّٔٚبَ ئٌٙ١ب -ٙ .اٌؾك ف ٟاٌواؽخ ٚأٚلبد اٌفواؽ ٚالٍّ١ب رؾل٠ل ِؼمٛي ٌؼلك ٍبػبد اٌؼًّ.....ئٌـ.
ٕ أؽّل عّبي اٌلِ ، ٍِٝٛ ٓ٠وعغ ٍجك مووٖ .
ف ٟاٌؼبٌُ اٌضبٌش -ػٍ ٝأٔٗ رؼج١و ػٓ ػلَ اٌؼلاٌخ
ٖ اٌزفبٚد اٌىج١و فَِ ٟز ٜٛإٌّ ٛاٌؼبٌّ ٟث ٓ١اٌّْبي ٚاٌغٕٛة ٕ٠ظو ئٌ– ٗ١
ٚاالٍزغالي ٚاٌزّ١١ي ث ٓ١اٌجْو  .فٙنا اٌزفبٚد ٠وعغ ٌَ١بٍبد االٍزؼّبه ٚاالٍزغالي اٌزِ ٟبهً ٘ب اٌّْبي ٚال ٠ياي ػٓ ٛو٠ك اٌمٛح
اٌٍَّؾخ ٚإٌفٛم اٌَ١بٍٚ ٟاٌزغبهح اٌل١ٌٚخ  .فجّٕ١ب ْ٠ىً ٍىبْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش أوضو ِٓ ٍٓ ِٓ %7ىبْ اٌؼبٌُ فأ ُٙال ٠ؾٍٖ ْٛئال ػٍٝ
ألً ِٓ ٖٓ ِٓ %ئعّبٌ ٟاٌلفً اٌؼبٌّ.ٟ
 4وبًِ ثىو ،ٞاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ  ،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ ،ث١وٚد.ٖٙ ٓ ،ٔ98ٙ ،
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كمع مطلع الثمانينات من القرف ا٤باضي كاجو ا٤بفهوـ التنموم التقليدم ع ٌدة انتقادات جراء قصوره٩ ،بٌا أدل لظهور مفهوـ حديث
كجديد ٥بذا ا٤بصطلح  ،يأخذ ُب اعتباراتو دمج االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية من خبلؿ صياغة جديدة أطلق عليها
التنمية ا٤بستدامة ُ  .كقد عرفها برنامج األمم ا٤بتحدة للبيئة كالتنمية كا٤بستدامة بأهنا  " :تنمية تسمح بتلبية احتياجات كمتطلبات
األجياؿ ا٢باضرة دكف اإلخبلؿ بقدرة األجياؿ ا٤بقبلة على تلبية احتياج اهتا "ِ كهتدؼ التنمية ا٤بستدامة حسب برنامج األمم
ا٤بتحدة إٔب القضاء على الفقر ،كتعمل على تدعيم كرامة اإلنساف ككربيائو ،كإعماؿ حقوقو ،كتوفّب فرص متساكية أماـ كل األفراد
عن طريق إدارة الدكلة كآّتمع ،إدارة جيدة  .فالتنمية من كجهة نظر مارتيا صن  ،ٲبكن النظر إليها باعتبارىا " عملية توسع ُب
ا٢بريات ا٢بقيقية الٍب يتمتع ّٔا الناس ،فالتنمية ُب حقيقتها ىي إزالة مصادر افتقاد ا٢برية كالفقر ،كاالستبداد كشح الفرص
االقتصادية ،كا٢برماف االجتماعي كالغلو كالتطرؼ ،كإٮباؿ ا٤برافق العامة.ّ"...
كيبلحظ أف نقص ا٢بريات مقَبف مبا شرة بالفقر االقتصادم الذم يسلب الناس حقهم ُب ا٢برية كا٢بصوؿ على حاجاهتم
األساسية ،كُب أحياف أخرل يكوف افتقاد ا٢بريات مقَبنا بضعف ا٤برافق العامة كالرعاية االجتماعية ،مثل برامج مكافحة األكبئة أك
الرعاية الصحية كاالجتماعية كالتعليمية  .كا٢بق ُب التنمية ىو حق ـ ف حقوؽ اإلنساف غّب قابل للتصرؼ كٰبق ٗبوجبو لكل فرد
ك١بميع الشعوب أف تساىم كتشارؾ بشكل كامل ُب ٙبقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كأف تتمتع ّٔذه
التنمية ٗبا ُب ذلك أعماؿ ٝبيع حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية إعماال تاما  .كما يشمل ا٢بق ُب التنمية اإلعماؿ الكامل ٢بق
الشعوب ُب تقرير مصّبىا غّب القابل للتصرؼ كالذم ٛبارس فيو الشعوب حقها ُب السيادة التامة على ٝبيع ما يتوفر لديها من
ثركات كموارد طبيعية ككذلك ا٢بق ُب ا٢بياة ،كتعترب ىذه ا٢بقوؽ أسسان ٢بق التنمية.
كيلتقي الطابع األساسي للبعد الداخلي للحق ُب التنمية مع مبدأ أساسي كرسو القانوف الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف كىو أف ا٤بسئولية
.
األكٔب عن احَباـ حقوؽ اإلنساف كالنهوض ّٔا مسئولية كطنية تقع بالدرجة األكٔب على عاتق كل دكلة إزاء مواطنيها
كيلتقي البعد الداخلي للحق ُب التنمية مع مفهوـ التنمية اإلنسانية الذ م ٯبعل اإلنساف ُب قلب عملية التنمية ،كفاعلها الرئيسي
.
كا٤بستفيد األساسي منها أيضا -كىو مفهوـ كرسو إعبلف ا٢بق ُب التنمية قبل أف يظهر بشكل ثابت ُب الفكر التنموم
مومية .
راشد القائم على ا٤بشاركة كالشفافية كترشيد السياسات الع
كما يلتقي ىذا البعد مع مفهوـ ا٢بكم اؿ
.
كيعترب حق التنمية حق لؤلفراد كللشعوب كللدكؿ ،فهو يتعلق بالفرد ك٦بموع أفراد آّتمع كا١بنس البشرم ككل
فعلى صعيد األفراد :من حق كل فرد أف ٰبصل على حصة عادلة من اإلنتاج كا٣بدمات الٍب تقدمها الدكلة أك آّموعة الٍب ينتمي
لو إليها .
كعلل صعيد الدكؿ :فهو حق كل دكلة أف ٙبصل على حصة عادلة ُب الرفاه االقتصادم كاالجتماعي العا٤بي ،كحقها أف تأخذ
حصة عادلة من اإلرث اإلنسا٘ب ا٤بشَبؾ ،مثل كنوز قاع البحار فهي تعترب إرثا إنسانيا بشكل عاـ.
ٔ ِو ِف َٛٙاٌزّٕ١خ ثأهثغ ِواؽً  :عو ٜاٌزوو١ي ف ٟأٚال٘ب ػٍ ٝإٌّ ٛااللزٖبكٚ . ٞف ٟصبٔ١زٙب ػٍ ٝاٌزّٕ١خ اٌجْو٠خ ٚ .ف ٟصبٌضزٙب ػٍٝ
اٌزّٕ١خ اٌجْو٠خ اٌَّزلاِخ ٚ .ف ٟهاثؼزٙب ػٍ ٝاٌزّٕ١خ اإلَٔبٔ١خ ثّؼٕب٘ب اٌْبًِ  .فمل أزٙذ لّخ األهٗ ف" ٟه ٛ٠ك ٞعب ٔ١و " ٚثبٌتهاىً٠
ػبَ ٕٚ ٔ99ثّْبهوخ  178كٌٚخ ثاػالْ " ه "ٛ٠اٌن٠ ٞؼزجو ثّضبثخ اٌزيو١خ اٌوٍّ١خ ٌّف َٛٙاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ِٓ فالي اٌّٖبكلخ ػٍٝ
(علٚي أػّبي اٌموْ اٌؾبكٚ ٞاٌؼْو ) ٓ٠أ ٚاألعٕلح ٕٔ  ،وقطخ ػًّ ِٓ ّأٔٙب أْ رَزغ١ت ثٖفخ ِززبٌ١خ ٌأل٘لاف فّ١ب ٠قٔ اٌج١ئخ
.
ٚاٌزّٕ١خ ٌٍكهْ ٕٔ .أٔظو Jean. Marie Harribey, le développement soutenable, Economica, Paris 1998, P8:
ٕ
Alain Beitone et d’autres, " Economie ", Dalloz, Paris 2001 , p 27.
ٖ ِبهر١ب ٕٓ  ،رّٕ١خ ؽو٠خِ :إٍَبد ؽوح ٚئَٔبْ ِزؾوه ِٓ اٌغٚ ًٙاٌّوٗ ٚاٌفمو  ،روعّخ ّٛل ٟعالي ٍٍٍَ ،خ ػبٌُ اٌّؼوفخٛ ،
ٔ  ،اٌّغٌٍ اٌٌٍ ٟٕٛٛضمبفخ ٚاٌفٕٚ ْٛا٢كاة  ،اٌى٠ٛذ . ٕٓٓٗ ،
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كقد نصت بعض ا٤بواثيق الدكلية ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف على ا٢بق ُب التنمية سواء لؤلفراد أك للشعوب ُ ُ ،ب آّاالت السياسية
كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ،معتربة أف ىدفها اإلنساف كا١بماعات معا  .كأكدت على حقوؽ األفراد كالشعوب ُب العملية
التنموية ،كربطتها ٗبدل ٙبرر الدكؿ كالشعوب السياسي كاالقتصادم من أشكاؿ ا٥بيمنة أك ا الستعمار من قبل دكؿ أك شعوب
أخرل .لكن بالرغم من ذلك ٓب يأخذ ا٢بق ُب التنمية نفس األٮبية الٍب ٰبظى ّٔا اليوـ ُب ا٤بواثيق الدكلية قبل صدكر إعبلف خاص
ٕبق التنمية عاـ ُٖٔٗ  ،فقبل إعبلف حق التنمية كاف يتم التأكيد على ا٢بق ُب التنمية ُب ا٤بواثيق الدكلية األخرل لكف دكف إشارة
صرٰبة إٔب التنمية كإ٭با بصورة يكتنفها بعض الغموض ،حيث كاف يتم اإلشارة إٔب ما أطلق عليو فيما بعد بأسس التنمية كىي
ا٢بق ُب ا٢بياة كحق تقرير ا٤بصّب كحق السيادة على ا٤بوارد الطبيعية.
كقد ًب التأكيد على حق التنمية بشكل صريح عندما أصدرت ا١بمعية العمكمية إعبلنا خاصا با٢بق ُب التنمية عاـ ُٖٔٗ ِ.كمن
ٍب توالت ا٤بؤٛبرات كاإلعبلنات الدكلية ُب ٦باؿ التنمية الٍب أكدت على ا٢بق ُب التنمية ّ .كلعل تأكيد ا٤بواثيق الدكلية ا٤بتعلقة
ٕبقوؽ اإلنساف الفردية كا١بماعية على ا٢بق ُب التنمية يؤكد على أٮبية تكامل حقوؽ اإلنساف كترابطها مع ا٢بق ُب التنمية ،الذم
ليس سهبل ٙبقيقو ٗبعزؿ عن اإلطار ا١بماعي للفرد ،كبدكف اسهاـ دكٕب ُب إحقاقو كقد عرؼ اإلعبلف العا٤بي للحق ُب التنمية،
بأهنا  " :مسار اقتصادم كاجتماعي كثقاُب كسياسي شامل يهدؼ إٔب ٙبقيق التحسن ا٤بتواصل لرفاىية كل السكاف ككل األفراد
باالعتماد على مشاركتهم الفاعلة كا٢برة كالتقاسم العادؿ للخّبات النا٘بة عن تلك ا٤بشاركة "  .كأف " التنمية حق يتمثل ُب ٙبقيق
ا٤بساكاة ُب الفرص للتمكن من ا٤بوارد األساسية ،من تعليم كصحة كتغذية كمسكن كعمل ،ككذلك التقاسم ا٤بنصف العادؿ
للمداخيل ،كٰبتم اتخاذ التدابّب البلزمة لتمكْب الناس كالنساء على كجو ا٣بصوص من ا٤بشاركة الفعلية باعتبار ا٤بشاركة عنصرا ىاما
ُب التنمية كُب ٙبقيق كامل حقوؽ اإلنساف ".
كمن مقتضيات ا٢بق ُب التنمية  :عدـ قابلية ا٢بقوؽ للتجزئة ،ا٢بق ُب التنمية كحق لئلنساف ككحق للشعوب ،كاإلنساف ىو
ا٤بوضوع الرئيسي للتنمية ،كمن كاجب الدكؿ كضع سياسات تنموية كطنية مبلئمة.
 -3مقومات العيش الكريم للمواطن :
من حق اإلنساف العيش ُب بيئة سليمة  ،كقد أضحى حق اإلنساف ُب العيش ُب بيئة صحية نظيفة من ا٢بقوؽ األساسية الٍب
ْ
تتسامى ُب شأهنا كعلو قدرىا كمكانتها مع ا٢بقوؽ الطبيعية األساسية كمنها ا٢بق ُب ا٢برية كَب ا٤بساكاة .

ٔ رٕبٌٚذ اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ اٌٙبِخ اٌؾك ف ٟاٌزّٕ١خ ِٕٙٚ ،ب  -ٔ :اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق اإلَٔبْ ٚ ،اٌن ٞأّبه ئٌ ٝأؽل أٌٍ اٌزّٕ١خ ٟ٘ٚ
اٌؾك ف ٟاٌؾ١بح  -ٕ ،اٌؼٙل اٌل ٌٟٚاٌقبٓ ثبٌؾمٛق االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚ ،اٌن ٞأول ػٍ ٝؽك اٌْؼٛة ف ٟرمو٠و
ِٖ١و٘ب ٚأْ رى ْٛؽوح ف ٟرؾم١ك ّٔبئٙب االلزٖبكٚ ٞاالعزّبػٚ ٟاٌضمبفٚ ،ٟػٍ ٝؽمٙب ف ٟاٌزٖوف ثضوٚارٙب ِٛٚاهك٘ب اٌطج١ؼ١خ .
ٖ -لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح (ٖٓ( )ٔ8ك )ٔ7-ػبَ ٕ ٔ9ٙاٌَ١بكح اٌلائّخ ػٍ ٝاٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ.
ٕ اػزّل اإلػالْ ْٔٚو ػٍ ٟاٌّأل ثّٛعت لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح 41/128اٌّإهؿ ف ٗ ٟوبٔ ْٛاألٚي/كَّ٠جو .ٔ98ٙ
ٖ ِٓ اٌّإرّواد اٌز ٟرٕبٌٚذ اٌؾك ف ٟاٌزّٕ١خ ِإرّو اٌمّخ اٌؼبٌٌٍّ ٟزّٕ١خ االعزّبػ١خ ف ٟاٌلّٔبهن ػبَ ِٓٚ ،ٔ99إرّو لّخ األهٗ
ثو ٛ٠ػبَ ِٕٚ ،ٔ99إرّو لّخ فٕ١ب ػبَ ِٖٚ ،ٔ99إرّو لّخ األهٗ اٌضبٔ١خ فٛ٠ٛ١ٔ ٟهن ػبَ ٕٚ ،ٔ997له ئػالْ األُِ اٌّزؾلح
ثْأْ األٌف١خ اٌن ٞارقنرٗ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ف ٟلواه٘ب ٘٘ ،ٕ/اٌٖبكه ثزبه٠ـ  .ٕٓٓٓ/9/8وّب أول ِإدِو ع٘ٛبَٔجوؽ اٌن ٞػمل فٟ
عٕٛة ئفو٠م١ب ػبَ ٕٕٓٓ ػٍِ ٝجبكب ه ِٓٚ ٛ٠ثِ ٓ١ب أول ػٍ ٗ١اٌزياِٗ اٌمٚبء ػٍ ٝاٌفموٚ ،رغ١١و أّٔب ٛاالٍزٙالن ٚاإلٔزبط غ١و
اٌَّزلاِخٚ ،رأو١لٖ ػٍ ٝأّ٘١خ اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ف ٟػبٌُ ٠زؾٛي ئٌ ٝاٌؼٌّٛخ .
ٗ سبيً انطىخً  ،حًبَت انبُئت يٍ انتهىث وحك اإلَسبٌ فٍ انعُش فٍ بُئت سهًُت ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ:
http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/7746
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ق،
إف سقف تطلعات ا٤بواطن العريب اليوـ ارتفعت ،ليناؿ حقوقو االقتصادية كاالجتماعية ،كحٌب القمع الذم كاف عائقا أماـ تطلعات
ٓب يعد رادعا ُب إطبلؽ ا٣بياؿ ٫بو حياة أفضل من الرفاىية االجتماعية ك ارتفاع مستول التعليم كٙبسْب مستول ا٣بدمات
الصحية… كغّبىا ..كل ذلك بفعل ما سببتو العو٤بة من التبادؿ الثقاُب كاالقتصادم كعززىا تطور كسائل التواصل التكنولوجي،
ٕبيث أتيح للمواطن العريب أف معي مفاىيم جديدة كقيم حديثة ُب العيش ُب ظل تزايد حاجاتو ال الطبيعية فقط إ٭با الكمالية الٍب
تَباكح بْب اتساع السوؽ االستهبلكية كبْب تلبية ا٢باجات الفكرية كالنفسية الٍب ال ٲبكن أف يلمسها إال ُب جو من االستقرار
االجتماعي كا٢برية كا٤بساكاة ،كا٤بشاركة الفاعلة ُب القرار داخل ٦بتمعو.
كتأٌب مطالبة الشعوب العربية ٕبقوقها من أكٔب أسباب ا٢براؾ القائم حاليا ،إما لناحية ارتفاع معدالت البطالة ،عدـ التوزيع العادؿ
للثركات ،حرية التعبّب ،كالضمانات االجتماعية كالصحية .كما يتطلع ا٤بواطن العريب لتحقيق العدالة االجتماعية كالٍب تعِب اآلف ُب
كعي الشارع العريب الفرص ا٤بتساكية  -قانونيِّا كأخبلقيِّاُ -ب ا٤بشاركة ُب السلطة كالثركة ،كرفع احتكار ا٤بواقع العليا كا٢بصوؿ عليها
ألسباب اجتماعية أك سياسية ،بدالن من الكفاءة كا٤بواطنة  .كتعِب كذلك ،رفع أسباب الشعور بالتهميش لدل أبناء الطبقات
اؿفقّبة كا﵀ركمة ،كا٤بساكاة أماـ القانوف ،كالعدالة ُب توزيع مكاسب النمو االقتصادم ،كمنح أٮبية كأكلوية قصول ٤بشاريع التنمية
كالبنية التحتية كا٣بدمات األساسية.
كما تعِب العدالة االجتماعية كذلك ،عدـ ٧باباة التشريعات كالسياسات ٤بن ٲبلًكوف اليوـ ا٤باؿ كالسلطة ،س كاء ُب الضرائب أك
العمل أك ا٤بلكية ،كمواجهة الفساد الذم أتى على أمواؿ كحصص الفقراء ،كا٢ب ٌد من الفجوة بْب من ٲبلًكوف كمن ال ٲبلًكوف؛ لبناء
ُ
توازف اجتماعي ٲبثّْل الرافعة ا٢بقيقية للسلم األىلي.
ثانيا  :المقوم االقتصادي في الحياة كمحرك النتفاضة الشعوب العربية إف ا٢بديث عن الربيع العريب يستوجب بداية التعرؼ
على مسبباتو الٍب شكلت حافزان قويان للتحركات االجتماعية الٍب ساٮبت ُب ظهوره ُب بعض الدكؿ العربية  ،فقد ساىم التدىور
االقتصاد م كفشل التنمية العربية ُب تطوير األكضاع العربية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية بشك ؿ كبّب ُب انفجار انتفاضات
الربيع العريب .
 -1المقوم االقتصادي في الحياة ودوافع تحريك انتفاضة الشعوب العربية:
 -1-1أثر المقوم االقتصادي في الحياة على الثورات العربية:
ا٤ببلحظ أف ا٤بقوـ االقتصادم ُب ا٢بياة ،ىو ا﵀رؾ األكؿ النتفاضة الشعوب العربية  .فاألصل ُب مدارات الصراع بْب ا٢بكاـ
كا﵀كومْب راجع أساسا إٔب متغّبات اقتصادية ،شكلت ٧بور الصراع ،ألف البقاء ُب ا٢بياة مرتبط باستمرارية توافر مقومات العيش
الكرٙب للمواطن األقل حظان من الثركة كالدخل  .فإذا فقد اإلنساف ىذه ا٤بقومات كٓب تتوافر لو فعليو أف يبحث عن حقوؽ ق
االقتصادية بكل سبل التصعيد  .كإذا شعر أنو يظلم فعليو من الناحية النظرية أف يؤكد لنفسو ا٢بق ُب ا٢برية كالعدؿ ُب ا٢بصوؿ

فً الٌوم العالمً “للعدالة االجتماعٌة” :واقع العالم العربً  ،متاح على الموقع http://blog.fikrconferences.org :
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على نصيب مناسب من ثركات األمة ،كالٍب أمن عليها عند مؤسسات الدكلة ،كيسهم بالطبع ُب ىذا أنو ال ٯبد فرصة للعمل أك
ُ
أف دخلو ال يتناسب كمستويات األسعار السائدة ،أك أف ىناؾ شعورا ذاتيا أف الفساد ٯبور على حقوقو االجتماعية.
فالشعوب ٓب تعد تسأؿ فقط عن ا٣ببز كحده ،أك عن رفع األجور أ ك حل مشكلة اإلسكاف كخفض مستول األسعار السلع
الضركرية ،أك البحث عن كظيفة تضمن لقمة العيش ،ألف كل ىذه ا٤بطالب تصبح ُب كقت ما فقط ،جزءا من مشكلة كربل ،ألف
الثورات تكوف ىنا للكرامة كتوفّب ا٢بقوؽ االقتصادية الكلية من تعليم كرعاية صحية كمستول معيشي الئق  .خاصة إذا ٓب يشعر
اإلنساف بثمار التنمية كالنمو االقتصادم ،كىو ما تؤكده الشواىد من أف منافع النمو االقتصادم ٓب تتساقط تلقائيا ،بل شعر
الناس أف ىذه الثمار تركزت ُب مناطق أعلى دكف أف تصل إليهم ،كىو عكس ما تنبأت بو أغلب النظريات االقتصادية التقليدية،
كلذلك كاف التفاكت الكبّب بْب أبناء آّتمع ،كالشعور بعدـ العدالة ،مدعاة لبلنفجار الشعورم كالسعي القوم للتغيّب ،أمبل ُب
الوصوؿ إٔب ما تصبو إليو تطلعاهتم الكلية.
 -2-1الدوافع االقتصادية النتفاضة الشعوب العربية:
لقد ألقت ثورات "الربيع العريب" بظبل٥با على الواقع االقتصادم آبتردم باألساس ُب أغلب الدكؿ العربية ،كنتيجة لذلك  ،تنامت
الدكافع الٍب أدت إٔب انتفاضة الشعوب العربية  ،أك ما يعرؼ بثورات دكؿ “الربيع العريب” ِ.
فلقد ثارت الشعوب العربية نتيجة ٤بّباث اقتصادم مليء باختبلالت ىيكلية مزمنة ُب كافة القطاعات االقتصادية ،كتراكم ُب
الديوف ،كزيادة مفرطة ُب عجز ا٤بوازنات ،كانتشار البطالة بْب الشباب.
كتؤكد األكضاع االقتصادية العربية أف أغلب النخب السياسية ُب ىذه البلداف ،كانت ال تستطيع أف تدرؾ أهنا ستضطر إٔب التوجو
٫بو اإلصبلح االقتصادم كاالجتماعي ،أك أف ترحل تاركة الساحة ٤بن يقدر على ٙبقيق أىداؼ اإلصبلح ٥بذه الشعوب ،الٍب
عانت طويبلن .كلذلك كانت التجربة العربية ال ٚبتلف كثّبان عن ٘بربة بعض الدكؿ البلتينية ُب السبعينات  .فبل حرية ببل نزاع أك
صراع كال حقوؽ أك عدؿ اجتماعي من دكف سعي كراء ٙبقيقها ،فمن ىنا بات كاضحا أف اإلنساف إذا أراد حقوقو ،فعليو أف
ينتزعها بقلبو أكال ،فإف ٓب يستطع فبلسانو ،فإف ٓب يستطع فبيده ،كما حدث ُب ميادين الثورات.
كقد ساىم ُب ىذه األكضاع عدة عوامل  ،أٮبها:
ّ ،فالتهميش
ُ -غياب العدالة االجتماعية  ،فلطا٤با كانت العدالة االجتماعية ىدفا تسعى آّتمعات اإلنسانية إٔب ٙبقيقو
االقتصادم ،كغياب التوزيع العادؿ للثركات ،كالتمييز القائم على أساس ا١بنس كالدين كالعرؽ كاللوف ،كلها انعكاسات لغياب
ُ
مفهوـ العدالة االجتماعية الذم ٰبمل ُب مضامينو حق اإلنساف با٢برية كا٤بساكاة كا٢بياة الكرٲبة.
ٔ أؽّل ؽٍّ ٟػجل اٌٍط١ف  ،الزٖبك٠بد كٚي ا ٌوث١غ اٌؼوثَِ : ٟزمجً غبِ٘ ٕ ،ؾ١فخ ػلْ اٌغل ِ ،إٍَخ ػلْ اٌغل ٌإلػالَ ،
كَّ٠جو ٕٕٔٓ ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ http://adenalghad.net/news/35303 :
ٕ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ،أ ٚاٌوث١غ اٌؼوث ٟأ ٚصٛهاد اٌوث١غ اٌؼوث ٟف ٟاإلػالَ ٟ٘ ،ػ هوخ اؽزغبع١خ ٍٍّ١خ ٙقّخ أطٍمذ فِ ٟؼظُ
اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ أٚافو ػبَ ِٚ 2010طٍغ ِ ،2011زأصوح ثبٌضٛهح اٌز١َٔٛخ اٌز ٟألٌؼذ عواء ئؽواق ِؾّل اٌجٛػي٠ئ ٞفَٗ ٔٚغؾذ
ف ٟاإلٛبؽخ ثبٌوئ ٌ١اٌَبثك ى ٓ٠اٌؼبثل ٓ٠ثٓ ػٍٚ ، ٟوبْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ أٍجبثٙب ِٚ ،ب رياي ٘نٖ اٌؾووخ َِزّوح ؽز ٝاٚ ، ْ٢لل
ٔغؾذ اٌضٛهاد ثبإلٛبؽخ ثأهثؼخ أٔظّخ ؽز ٝا ،ْ٢فجؼ َل اٌضٛهح اٌز١َٔٛخ ٔغؾذ صٛهح ٕ٘ ٕ٠ب٠و اٌّٖو٠خ ثاٍمب ٛاٌوئ ٌ١اٌَبثك ِؾّل
ؽَِٕ ٟجبهن  ،صُ صٛهح  ٔ7فجوا٠و اٌٍ١ج١خ ثمزً ِؼّو اٌمنافٚ ٟئٍمبٔ ٛظبِٗ ،فبٌضٛهح اٌ١ّٕ١خ اٌز ٟأعجود ػٍ ٟػجل هللا ٕبٌؼ ػٍٝ
اٌزٕؾٚ .ٟأِب اٌؾووبد االؽزغبع١خ فمل ثٍغذ عّ١غ أٔؾبء اٌ ٓٛٛاٌؼوثٚ ،ٟوبٔذ أوجو٘ب ٘ ٟؽووخ االؽزغبعبد فٍٛ ٟه٠ب.
ٖ ؽلكد األُِ اٌّزؾلح ئػالْ االؽزفبي ٍٕ٠ٛب ثّ ٕٓ َٛ١جب/ٛفجوا٠و ثٕٛفٗ اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ ٟؼلاٌخ االعزّبػ١خ ٚٚ .ػ١ب ِٕٙب ألصو رؾم١ك
اٌؼلاٌخ االعزّبػ١خ ػٍ ٝرطٛه اٌّغزّؼبد ٍٚالِزٙب أولد اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌالُِ اٌّزؾلح ف ٟاإلػالْ اٌَبثك اٌّمٖٛك ثبٌؼلاٌخ
ٖٓ
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كبْب الواقع ا٢بإب كتطلعات التنمية اآليلة إٔب العدالة االجتماعية ُب آّتمعات العربية عقبات ٝبةُ ،ب ظل كاقع سياسي كاقتصادم
مَبدم حيث يبلغ عجز ا٤بوازنة ُب كل مصر على سبيل ا٤بثاؿ ٫بو ِّ مليار دكالر ُب عاـ َُُِ ،كبلغ ُب تونس ٫بو ِ مليار
دكالر ،كُب اليمن ِكٔ مليار دكالر ،كيبلغ معدؿ البطالة ُب ىذه الدكؿ بْب ُٓ كُٖ .%
كمن أىم عقبات انتقاؿ الدكؿ العربية إٔب رحاب العدالة االجتماعية غياب االستقرار السياسي بْب األطراؼ ا٤بتنازعة على ا٢بكم
ِ
ُب ظل احتداـ االختبلؼ السياسي ٗبعظم البلداف العربية ،كغياب التعاكف بسبب التناقض السياسي بْب الدكؿ العربية.
ِ -استحواذ فئة قليلة على أغلب ا٤بقدرات االقتصادية كٜبار التنمية ،بينما ٓب ٙبظ الفئات األخرل الفقّبة ك٧بدكدة الدخل ،إال
على نسبة من ىذه ا٤بقدرات أك الثركات ،ال ٛبكنها من ٙبقيق أىدافها ُب مستول معيشة مناسب،
ّ -انتشار الفساد ا٤بإب كاإلدارم ،فلم يكن ىناؾ طريق سول اإلصبلح أك التغيّب ،أمبل ُب ٙبقيق مستقبل أفضل  .فالشعوب
تأمل ُب كجود حكاـ ال يسيطركف على مقدرات الدكلة االقتصادية بسيطرهتم على مقاليد السلطة ،فإذا كانت النخبة ا٢باكمة
فاسدة ،فإف مطلب اإلصبلح أصبح غّب كاؼ ،كلذا يلجأ الشعب إٔب التصعيد للوصوؿ إٔب اإلصبلح السياسي ،كيليو إصبلح
اقتصادم كاجتماعي يستهدؼ تغيّبا كليا يضمن غايات العدؿ االجتماعي كتوزيع الثركات كالدخوؿ ،من دكف تفرقة ،كىذا بالطبع
ٲبكن أف يؤدم إٔب اندالع الثورات.
ْ -ارتفاع نسب البطالة  :بلغت اؿبطالة ِّ مليوف شخص سنة ََُِ  ،كتسجل ا٤بنطقة أعلى معدؿ بطالة لدل الشباب على
الصعيد العا٤بي حيث يبلغ ُِ ِّ.ب ا٤بائة با٤بقارنة مع ا٤بعدؿ العا٤بي البالغ ُٗ ُّ.ب ا٤بائة.
ٓ -التفاكت ُب توزيع الدخل كالثركة كجود طبقتْب إحداٮبا غنية غُب فاحشا قليلة العدد ،كاألخرل

فقّبة ،باإلضافة لتهميش

الطبقة الشبابية ا٤بتعلمة الٍب ٛبثل حوإبَٓ  %من إٝبإب السكاف ُب البلداف العربية٩ .با أدل لتنامي الشعور بالظلم االجتماعي
ٔ -الواقع االقتصادم كاالجتماعي الردمء الذم خلفتو ٩بارسات األنظمة ا٢باكمة ،على امتداد عقود طويلة ،كأدل إٔب تفاقم
مظاىر البطالة كالفقر كالفساد كالتخلف ككبت ا٢بريات كانتهك إنسانية ا٤بواطن.
ٕ -ال تزاؿ ا٤بنطقة العربية من بْب ا٤بناطق األقل تنافسية على ا٤بستول العا٤بي  .كقد فشلت اإلصبلحات ُب معظم األحياف ُب
ضماف تكافؤ الفرص ُب السوؽ ...كما بقيت معدالت االستثمار منخفضة.
ٖ -تسجل ا٤بنطقة العربية أعلى معدالت ا٥بجرة لدل ا٤بتعلمْب كأصحاب ا٤بهارات ،كما أف العماؿ ا٤بتعلمْب ال يتقاضوف أجرا
أعلى بكثّب من العماؿ األقل تعليما.
ٗ -إف ارتفاع معدالت العمل غّب ا٤بنتظم كتراجع معدالت مشاركة ا٤برأة ُب سوؽ العمل إٔب جانب تزايد معدالت البطالة يسهم
ُب ا٢بد من التغطية ُب ٦باؿ الضماف االجتماعي.

االعزّبػ١خ ِٓ ّٕٙٙب رٛف٠و اٌؼّبٌخ اٌىبٍِخ ٚإٌّزغخ ٚاٌؼًّ االئك ٌٍغّ١غ ِٓ ف ،ُٙ١اٌوعبي ٚإٌَبء ثٕٛف مٌه ٘لفب ٌٍَ١بٍبد
اٌ١ٕٛٛخ ٚاٌل١ٌٚخ ٚونٌه ٌالٍزوار١غ١بد اٌ١ٕٛٛخ ثّب فٙ١ب اٍزوار١غ١بد اٌؾل ِٓ اٌفموٚ ،اؽزواَ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾو٠بد األٍبٍ١خ،
ٚرلػ ُ١إٌّ ٛااللزٖبك ٞاٌٍّٛغ ٚاٌّطوك ف١ٍ ٟبق اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخٚ ،اٌوفب٘١خ االعزّبػ١خ.
أحمد حلمً عبد اللطٌف  ،مرجع سبق ذكره .
ٕ ف ٟاٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ“ٟؼلاٌخ االعزّبػ١خ”ٚ:الغ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ؟ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغhttp://blog.fikrconferences.org/? :
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َُ -التهميش االجتماعي كاالقتصادم للشباب نتيجة اختبلالت سوؽ العمل ،الذم ارتبط باتساع التفاكت كتزايد ضغوط
الفقر ،كاف ٧بفزا إلثارة «السخط» على األنظمة القائمة .كٓب تتقصر ا٤بشكلة على عدـ توفر فرص عمل ،بل إف كثّبا من الفرص
الٍب تتاح للشباب ُب سوؽ العمل غّب الئقة با٤بؤىل العلمي الذم حصلوا عليو.
كمن ا٤بهم أف نؤكد أف ىناؾ جانبان كبّبان من األسباب األخرل ،الٍب تبدك دائمان ُب السياؽ ذاتو كال ينبغي إغفا٥با على ا٤بستويْب
اإلقليمي كالعا٤بي  ،كىي تنامي الفجوة الًبموية بْب البلداف العربية كالدكؿ ا٤بتقدمة خبلؿ السنوات القليلة ا٤باضيةُ .
 -2ارتباط الثورات العربية باإلخفاقات التنموية:
أكد تقرير ٙبديات التنمية العربية ٫ :بو دكلة تنموية ُب العآب العريب ) ، ِ (2011إف النموذج السائد للعقد االجتماعي العريب
ُب جوىره اعتم د على مقايضة ا٤بواطنْب حريتهم السياسية مقابل تلقي خدمات معيٌنة  ،كالتوظيف ُب ا٤بؤسسات ا٢بكومية
كا٢بصوؿ على الرعاية الصحية العامة ،كالتعليم ،كٚبفيض الضرائب كاإلعفاء منها  .كقد ٠بح ىذا العقد االجتماعي السائد ،الذم
ٲبكن تفهمو ُب ظل االقتصاد السياسي الريعي ،للعديد من الدكؿ العربية باالستمرار ُب متابعة مسار غّب تنموم  .كبدت العديد
من الدكؿ العربية على حاؿ من االستقرار ٗبعيار العمر ا٤بديد ألنظمة ا٢بكم كا٢بكاـ .كقاـ ىذا االستقرار على القهر كقمع حقوؽ
ل ا٣بارجية ذات ا٤بصاّب ا١بيواسَباتيجية ا٣باصة .
اإلنساف كتطلعات ا٤بواطنْب ،كغالبان ما لقي تدعيمان من كثّب من القو
 ،الذم أىدر الكفاءة
كترتبط اإلخفاقات التنموية ُب ا٤بنطقة العربية دكف ريب بإخفاقات النظاـ االقتصادم كاالجتماعي
االقتصادية كالعدالة االجتماعية كالتنمية ا٢بقيقيةُ ،ب سوؽ ٓب يعرؼ إسَباتيجية للتنمية ،كٙبقيق ٭بوا القتصاد ريعيٓ ،ب يثمر سوم
تبديد ا٤بوارد كإثراء القلة كإفقار غالبية ا٤بواطنْب ُب ا٤بنطقة العربية .

وتواجو التنمية الشاملة اليوـ ٙبديات كصعوبات حقيقية ،كثقافة

ّ

التنمية السائدة مازالت غّب كاضحة ا٤بعآب كمتناقضة ،كىذه

التحديات كما حددىا تقرير ٙبديات التنمية العربية كعدد من الباحثْب العرب تتلخص ُب األسباب التالية:
ُ -غياب دكلة ا٢بق كالقانوف ،حيث يشهد الواقع االجتماعي العريب ا٤بعاصر غيابا كاسعا كمتزايدا ٢بقوؽ اإلنس اف كللقانوف
العادؿ الذم ٰبمي اإلنساف من االنتهاكات ا٤بدنية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كالسيما ُب البلداف الٍب تعتمد التسلط كالديكتاتورية
منهجا ُب ا٢بكم ،كقد أكدت رابطة الدفاع عن حقوؽ اإلنساف كا٢بريات الدٲبقراطية ُب العآب العريب ىذه الصورة ا٤بأساكية لواقع
حقكؽ اإلنساف ُب الوطن العريب ُب تقاريرىا حيث ركزت على أف كضع ا٢بريات األساسية لئلنساف كا٤بواطن ُب بعض البلداف
العربية مأساكم إٔب حد كبّب ،فا٢برية الفردية يضرب ّٔا عرض ا٢بائط كا٢بريات ا١بماعية ال تصاف ،كالرقابة مفركضة ،كحرية التعبّب
ال ٛبارس إال سرا  .كقد بْب التقرير أف ىجرة األدمغة كالعقوؿ العربية إٔب ا٣بارج إ٭با يأٌب نتيجة لغياب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف
ُ
ُب ىذه البلداف.
كىذا يشكل ٙبدم من ٙبديات التنمية العربية حيث هتاجر العقوؿ العربية لتبدع ُب دكؿ العآب بينما ٰبرـ الوطن من الكفاءات
كالقدرات كا٣بربات الوطنية الٍب ٯبب أف تكوف أساس التنمية ُب كافة آّاالت.
ٔ ِؾّل اٌؾبٚه ،ٞااللزٖبك اٌ ّٟٕ١ف ٟظً صٛهح اٌوث١غ اٌؼوثِ ،ٟزبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ http://almasdaronline.com:
ٕ رمو٠و رؾل٠بد اٌزّٕ١خ اٌؼوث١خ ٕٔٔٓ ٔ :ؾ ٛكٌٚخ رّٕ٠ٛخ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوثِ ،ٟىزت األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئ.ٟ
عب العلٌم ،الحق فً التنمٌة االقتصادٌة ،األهرام الٌومً  ،متاح على الموقع http://digital.ahram.org.eg:
 3طه د
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ككل ىذا يؤدم إٔب تردم األكضاع العربية على ٫بو خطّب ُب كافة آّاالت ،كيشكل انتهاكات خطّبة ُب ٦باؿ ا٢بقوؽ
انتهاؾ ُب حقوؽ
االجتماعية كاالقتصادية ،األمر الذم يعِب انتشار البطالة كالفقر كالتخلف كالفساد الذم يؤدم بدكره إٔب
اإلنساف ،كانتهاكات حقوؽ اإلنساف الٍب تؤدم بدكرىا إٔب تد٘ب التنمية كمن ٍب إٔب انتشار الفساد كىكذا ندكر ُب حلقة مفرعة
من الفساد كغياب التنمية كحقوؽ اإلنساف.
ِ -تبِب سياسات اإلقصاء كاالستبعاد ،فالدكؿ العربية ٔبميع مؤسساهتا ىي دكؿ اقصائية ال يساىم فيها ا٤بواطن بشكل فعاؿ ُب
آّاالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية  .كقد كاف أحد أسباب الثورات العربية استمرار إقصاء ا٤بواطن العريب من كافة
آّاالت .
حيث أف األنظمة السياسية العربية مغلقة كثابتة كٛبنع أم تداكؿ سلمي على السلطة كتؤسس منظورىا السي اسي على إقصاء
ا٤بواطن من ا٤بشاركة ُب تدبّب الشأف العاـ كفرض نفسها كوصي على الشعوب ا٤بفتقرة ُب رأيها ألم كعي سياسي كالٍب ٙبتاج ٤بن
يرعاىا .مع زرع لثقافة ا٣بوؼ كالبلمباالة ُب فكر ا٤بواطن كاحتكار السياسة من قبل أقلية أك ٬ببو مقربة من النظاـ ٙبتكر
ا٤بشركعية السياسية كتعترب أم تدخل فيو أك إبداء الرأم مساسا باألمن العاـ.
إف اإلقصاء ٔبميع أشكالو مؤسس لو بنيويا كىيكليا ٩با حد من تأثّب ٭بو الطبقة الوسطى ُب ا٤بنطقة ككذلك أضعف من ٭بو آّتمع
ُ
ا٤بد٘ب كاألحزاب السياسية .
ّ -الطبيعة الريعية لبلقتصاديات العربية كضعف برامج التنمية ،أحد مظاىر الضعف كمصادر أزمة التنمية العربية ،األمر الذم
يتطلب صياغة إسَباتيجية فعالة لنقل االقتصاديات العربية من طبيعتها الريعية إٔب الطبيعة اإلنتاجية ،القائمة على أساس تنويع
الدخل كزيادة القدرة التنافسية ُب االقتصاديات العربية.
لقد كلد الفشؿ التنموم ا٤بتمثل ُب انعداـ فرص العمل ١بيوش من الشباب العاطلْب تفاكتا حادا ُب ا٤بستول ا٤بعيشي كازدياد شرٰبة
الفقراء كالبؤس كامتداد أحياء كاملة من الصفيح باتت الزمة للمدف العربية.
إف حركات التغيّب الٍب اجتاحت ا٤بشهد السياسي  -االجتماعي للعآب العريب تطالب ٗبسارات تنمية جديدة توٕب أٮبية أكرب
لقضايا ا٢بق كالقانوف كالدٲبقراطية كالعدالة االجتماعية كالعمل البلئق ا٤بتداخلة  .كيتوقف إ٪باز ٙبوؿ ناجح على فهم مطالب
الشارع العريب با٤بشاركة كباالستيعاب السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كاالستجابة ٥با.
ْ -دكر الفساد ُب تعم يق التفاكت االجتماعي كانتهاؾ حقوؽ اإلنساف ،كقد ًب ٙبديد الفساد بالعديد من الدكؿ العربية كعقبة
متفجرا ُب ا٤بنطقة العربية ىو ذلك ا٤برٌكب الذم ٯبمع بْب الفساد كارتفاع مستويات التفاكت
رئيسية أماـ التنمية ،إف ما ٯبعل األمر
ن
فاع مستويات ا﵀سوبية الٍب ٙبرـ الفئات الضعيفة من فرص العمل كا٣بدمات .كىي ٝبيعها
االقتصادم ا٤بناطقي داخل البلداف ،كارت
مغلفة بشبكات الوالء السياسي الٍب تعطي ا٢بصانة للفاسدين كتضعف من استقبلؿ القضاء  .كأفضى إغبلؽ ا٢بيز العاـ كضعف
الرقابة من جانب الرب٤بانات ( كالٍب أصبحت متورطة ُب قضايا فساد خطّب ة) إٔب تآكل شرعية األنظمة القائمةٗ ،با ُب ذلك
آّالس التشريعية.

عبد الحق لبٌض ،أٌة مسؤولٌة لسؤال المشاركة السٌاسٌة فً العالم العربً؟  ،الحوار المتمدن-العدد ، 008 - 78 :متاح على
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123518الموقع :

1
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ٓ -اإلصبلحات الشكليٌة إلدارة ا٢بكم ُب الدكؿ العربية ،حيث قامت العديد من الدكؿ باإلصبلحات الٍب ركزت على
االستقرار على حساب اإلصبلحات ا٢بقيقية .كقد فشل اإلصبلح السياسي الشكلي ُب تلبية تطلعات الشباب العريب إٔب ا٢برية،
كُب ظل فشل شبو تاـ كعجز عن معا١بة مشاكل آّتمع العريب السياسية ا٤بتعلقة بإطبلؽ ا٢بريات ٗبختلف أشكا٥با كُب مقدمتها
ا٢بريات السياسية ا٤بتعلقة بآليات ا٢بكم كتداكؿ السلطة سلميا ككذلك حريات التعبّب عن الرأم الٍب تضمن تنفيس آّتمع عن
مشاعره كمعاناتو كأحاسيسو كما يتعرض لو من مظآب ،كل ذلك أدل إٔب تناقض حاد ما بْب شعارات األنظمة كإعبلمها كبْب
حقائق الوعي السياسي الشعيب القائم على ا٤بعاناة اليومية.
ٔ -أزمة ا٤بشاركة ُب العآب العريب ،ليس ُب ا١بانب السياسي فقط  ،بل جانب إشراؾ كل فئات ا٤بجٛبع ُب أية عملية تنمية فعلية
كصحيحة ،ألهنا من أكؿ شركط ٙبقيق التنمية كاستدامتها.
إف نسبة ا٤بشاركة ُب االنتخابات ُب الدكؿ العربية ضعيفة ألف االنتخابات فقدت معناىا ككظيفتها كقنوات للمشاركة كآب ساءلة.
نظرا لضعف األحزاب السياسية ،كالوىن ا٤بهِب ُب ىيئات إدارة االنتخابات  .كما
كقد أصبحت االنتخابات ن
خيارا ببل مصداقية ن
أصبحت االنتخابات ُب العديد من البلداف مسرحان تتوسلو الشبكات القبلية كالعائلية لتأكيد سلطتها ،كتوزيع غنائم النمو
االقتصادم فيما بينها كعلى أتباعها ،كغالبنا ما يأٌب ذلك على حساب ا٤بشاركة الواسعة كا٤بساءلة  .كقد قيدت الدكؿ العربية ،على
سبيل ا٤بثاؿ ،حرية التعبّب كتكوين ا١بمعيات من خبلؿ الوسائل الدستورية كالتشريعية٩ ،با أعاؽ تشكيل ا٤بؤسسات كالعمليات
ا٣باصة بإدارة الصراع االجتماعي كالتفاكض ا١بماعي .
ٕ -ىيمنة ا٤بركزية ،كضعف ا٢بياة البلدية أك آّالس ا﵀لية ،إذ تتميز األنظمة اإلدارية العربية  -بشكل عاـ ّٔ -يمنة أجهزة الدكلة
ا٤بركزية على حياة ا٥بيئات ا﵀لية من بلديات ك٦بالس أك إدارات مستقلة ،كبضعف البلمركزية اإلدارية؛ كبشكل عاـ ،تيظهر حالة
ا٢بكـ ا﵀لي ُب العآب العريب استبعادان راسخان كمركزية قوية .
 -3واقع اقتصاديات الدول العربية وتحديات التنمية على ضوء الربيع العربي :
ّ -ُ-واقع اقتصاديات الدول العربية :
باعتبار ا٤بقوـ االقتصادم ُب ا٢بياة كمحرؾ النتفاضة الشعوب العربية  ،نطرح تساؤؿ حوؿ  :من تزعـ الثورات العربية ؟ ىل ىم
العاطلوف الذم ال شغل ٥بم أـ أهنم أشخاص نشيطوف مشتغلوف كمد٦بوف ُب سوؽ الشغل لكن ٮبهم ليس ضماف خبزىم اليومي
ُ

بل اإلحساس بالعيش بكرامة كمواطنة كاملة ؟

إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ ،ٲبكن توضيحها من خبلؿ ا١بدكؿ ا٤بوإب :

أحمد أوالد الفقٌر ،آفاق اقتصادٌات الدول العربٌة على ضوء الربٌع العربً ،متاح على الموقع:
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5293
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الجدول رقم ( )01نسبة البطالة في الدول العربية ()%
البلد

الجزائر

السعودية

مصر

األردن

الكويت

المغرب

السودان

سوريا

تونس

1990

ُٕٓٗ.

-

َْٖ.

ُٖٖ.

َٓ.

-

ُُٔٔ.

-

ُُٗٔ.

2000

ِٓٗ.

ُٖٓ.

ٖٗٗ.

ُّٕ.

َٕٕ.

ُّْ.

ُِٓ.

ُّٓ.

ُٕٓ.

2009

َُُِ.

َُْٔ.

ْْٗ.

ُِّٗ.

ُّٔ.

ُٗ.

ُْٖٗ.

ُٖ.

ُّّ.

من ا١بدكؿ يظهر بأف الدكؿ العربية الٍب بدأت ُب الثورة ال تتوفر على معدالت بطالة مرتفعة  :تونس ،مصر كسوريا .كعموما فإف
نسبة البطالة ُب كل البلداف العربية تقارب ٩ ُٓ%با يؤكد أف ا٤بطالب سياسية كحقوقية أيضا كليست اقتصادية فقط .
مؤشر آخر ٲبكن االعتماد عليو لوصف حا لة االقتصاد العريب كمستول عيش مواطنيو ،إنو الناتج الداخلي اإلٝبإب الفردم
بالدكالر ا١بارم ٥بذه الدكؿ .كىكذا ،كا١بدكؿ ا٤بوإب يبْب ا١بدكؿ ترتيب الدكؿ العربية حسب ىذا ا٤بؤشر :
الجدول رقم ( )02الناتج الداخلي الخام الفردي بالدول العربية (بالدوالر الجاري)
البلد
ا١بزائر
السعودية
البحرين
جيبوٌب
مصر
اإلمارات العربية ا٤بتحدة
العراؽ
األردف
الكويت
لبناف
ليبيا
ا٤بغرب
موريتانيا
سلطنة عماف
قطر
السوداف
سوريا

َُٗٗ
ُِّْٕٓ,
ُٕٖٗٔٗ,
ّّّْٓٗ,
ُِٕٕٓٗ,
ُُِِٓٔٔ,
ُُٕٗٗ,
ُْٖٖٖٓ,
َُِٖٗٗ,
َُِّْٕ,
َُُّٕٗ,
ُّٗٔٗ,
ُُُٕٔٗ,
ُُِْٖٕٓ,
ّْٗٗ,
َُُِْٖ,

َََِ
َََُُٖ,
ُِّٗٗٔ,
ُُٕٖٖٗٗ,
ّْٖٖٔ,
ُِْٓٔٔ,
ّْٕٖٖٗٔ,
ُُِْٕٗ,
َُُِٕٕٕ,
ِْْٖٓ,
َُّْٕٓ,
ََُّٕٓ,
َُّْٕ,
َّٖٖٗٔ,
ِِْٖٕٕٗ,
ّٕٔٗ,
ُُِٓٗٔ,

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

ََِٗ
ِِّٗٗٓ,
ُْْْٕٔ,
ُّٕٖٖٓٗ,
َُّْٖٔ,
ِِْٖٓٓ,
ََُْٖٓٓ,
َِِٖٕٓ,
ُْْٗٗٗ,
َِّٖٗٓٗ,
َُْٗٗٓ,
ُّّٕٗ,
ِْٖٔٗٗ,
ِٕٔٗٔ,
ُُِٕٔٓٓ,
ِٖٖٓٗٗٗ,
ُِّْٓٔ,
ُِْٕٖٔ,
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تونس
اليمن

ُّٕٗٔٓ,
َُُْٖٔ,

ِِّْٔٓ,
ّْٔٓٗ,

َُّْٕٗ,
ََُٔٗٔ,

كىكذا ،نرل أف الدخل ا٤برتفع ٰبصل عليو مواطنوا دكؿ ا٣بليج العريب ا٤بصدرة للبَبكؿ  .جراء ارتفاع عائداهتا بفضل ارتفاع أسعار
النفط ُب األسواؽ العا٤بية  ،أما معظم الدكؿ العربية فذات دخل متوسط أك متد٘ب.
كُب ظل ما يشهده العآب العريب من حراؾ تشارؾ فيو ٝبيع الفئات العمرية ،فإنو ٯبب على كل األنظمة العربية التحرؾ الحتواء
ا٤بوقف كذلك بإدخاؿ اإلصبلحات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الضركرية لذلك من قبيل إٯبا د فرص لتشغيل العاطلْب،
تقسيم عادؿ للثركات ،تعويض العاطلْب ،خلق أنشطة مدرة للدخل للسكاف ذكك الدخل الضعيف .… ،إْب .ألف إقصاء ا٤بواطن
ُ
العريب من الربامج كا٤بعادالت ا٢بكومية قد برىن على ٧بدكديتو ُب العديد من الدكؿ :
االستثرات األجنبية ا٤بباشرة .
ما
 تونس  :كثّبا ما كصفت بكوهنا تستقبل مصر ٓب تشفع ٥با سياحتها أماـ زحف مواطنيها. ليبيا فرضت – بفضل فزاعة ا٠بها البَبكؿ كالغاز الطبيعي -رغبتها على الدكؿ األكربية بإرغاـ إيطاليا تعويضا عن االستعمارلكن ،ىذه ا٤بكتسبات خارجيا ٓب تشفع ٥بده البلداف أماـ ا٤بد ا١بماىّبم اؿذم ٓب كلن يطالب بأكثر من عيشة مواطنة كرٲبة .
 -2-3تحديات التنمية على ضوء الربيع العربي:
إف التنمية ا٤بستدامة الٍب تسعى إٔب ٙبقيق حاجات العآب العريب حاضرا كتأمْب استمرارىا مستقببل ،تواجو اليوـ ٙبديات كعقبات
على مستول ثقافة التنمية السائدة كعلى مستول ا٤بؤسسات كإدارة الشؤكف العامة ُب كل قطر عريب ،كأٮبها :
ُ -أزمة ا٤بشاركة ُب العآب العريب ،كىنا ال نريد أف نثّب ا١بانب السياسي من ا٤بسألة بشكل مباشر ،بل جانب إشراؾ كل الناس،
ككل فئات آّتمع ُب أية عملية تنموية فعلية كصحيحة ،ألنو من أكؿ شركط ٙبقيق التنمية كاستد امتها ،مشاركة أبناء آّتمع كافة
فيها ،مشاركة الناس ُب نقاش ا٣بيارات ا٤بتاحة ،كشعورىم بأ ٌف ٥بم دكرا كرأيا كحضورا ُب ىذه ا٤بسألة ،بل شعورىم بأ ٌف ىذه العملية
ٛبثل تطلعاهتم كمصا٢بهم ُب ا٢باضر كا٤بستقبل.
العدم من ا٤بؤسسات ا٤بهنية كالنقابية كالعمالية كالبيئية كاالجتماعية كالثقافية،
ِ  -ضعف ىيئات آّتمع ا٤بد٘ب ،فبالرغم من كجود د
الٍب تقوـ بنشاطات قيٌمة ُب ٦باؿ ا٢بفاظ على البيئة كحقوؽ اإلنساف كمسائل اجتماعية كاقتصادية ٨بتلفة ،إال أ ٌف ىذه ا٤بؤسسات
ما زالت دكف حجم التحديات كا٢باجات القائمة.
ّ  -ىيمنة ا٤بركزية كضعف ا٢بياة البلدية أك آّالس ا﵀لية ،إذ تتميز األنظمة اإلدارية العربية  -بشكل عاـ ّٔ -يمنة أجهزة الدكلة
ا٤بركزية على حياة ا٥بيئات ا﵀لية من بلديات ك٦بالس أك إدارات مستقلة ،كبضعف البلمركزية اإلدارية.
ْ  -ضعف حضور دكلة ا٢بق كالقانوف ،فمسألة تعادؿ الفرص كا٤بساكاة أماـ القانوف مسألة حيوية جدا ،كىي تشعر ا٤بستثمرين
كا٤بواطنْب بالطمأنينة كاالستمرار ُب عملية التنمية ،كبدكهنا يسيطر جو من انعداـ الثقة بْب ا٤بواطنْب كأجهزة الدكلة ،كىو ما يولٌد
قلقا اجتماعيا عميقا يعيق أية عملية تنموية فعلية.
أحمد أوالد الفقٌر ،مرجع سبق ذكره .
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ٓ  -الطبيعة الريعية لبلقتصاديات العربية ،كىي أحد مظاىر الضعف كمصادر أزمة التنمية العربية ،األمر الذم يتطلب صياغة
إسَباتيجية فعالة لنقل االقتصاديات العربية من طبيعتها الريعية إٔب الطبيعة اإلنتاجية ،القائمة على أساس تنويع الدخل كزيادة
ُ
صاديات العربية.
القدرة التنافسية لبلقت
ثالثا  :مسؤولية الدول العربية في إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب واألفراد تؤكد التجربة اإلنسانية ا٤بعاصرة على قدرة
تبُب سياسات ك٨بططات كاقعية
أم ٦بتمع للنهوض كالتنمية الشاملة ،إذا أحسن االستثمار ُب موارده االقتصادية كالبشرية ،كإذا ٌ
قابلة للتطبيق  .فالنهوض باقتصاديات الدكؿ العربية ٰبتاج إٕب نظرة موجهة كصادقة كحسن فهم لواقعنا ا٤بَبدم حٌب يتسُب لنا
مواجهة ٨بتلف التحديات ُب ظل ما تفرضو ا٤بتغّبات الدكلية الٍب أصبحت تتحكم ُب العآب العريب بأسره كتؤتر فيو.
 -1إعادة صياغة مسار التنمية:
إ ٌف آبطلوب من الدكؿ العربية ٤بواجهة التحديات كاإلخفاقات التنموية أف تعيد صياغة توجهات كمسار التنمية العربية ،كتبِب ٭بوذج
جديد للتنمية ال يتعامل مع قضية االستقرار من منظور أمِب فحسب ،كفوؽ كل شيء ال ينظر إٔب التقدـ من منظور منفعة السلع
كا٣بدمات (مثل ٭بو معدؿ نصيب الفرد من الدخل ) ،كإ٭با من خبلؿ القدرات ا١بوىرية الٍب ٛب ٌكن ا٤برء من اختيار حياة يعتربىا
ذات قيمة.
 إ ف الدكلة التنموية قادرة على ٙبويل اإلمكانيات ا٥بائلة كا٤بوارد الطبيعية ُب ا٤بنطقة إٔب قاعدة لنمو استيعايب ال إقصائي ٰبَبـحقوؽ اإلنساف ،كٰبد من الفقر ،كيخلق فرصان للعمل البلئق ،كيرل ُب اإلنفاؽ االجتماعي استثماران حقيقيان ُب ا٤بستقبل .كال ٲبكن
ٙبقيق ىذه التنمية ا١بديدة إال من خبلؿ تبِب عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ حقوؽ اإلنساف كالعدالة االجتماعية
كا٤بشاركة الكاملة كا٤بساكاة يتعمد التوافق كا٢بوار بْب كل الشركاء ُب الوطن.
كٯبب أف يراعى ُب ظل الصياغة ا١بديدة ٙ ،بقيق العناصر التاليػة:
 الفصل بْب السياسة كاالقتصاد  ،حيث أف ا٤بسألة ذات التأثّب البالغ على مستقبل التنمية العربية تتمثل ُب عدـ الفصلالتعسفي بْب السياسة كاالقتصاد ،فالكثّب من أسباب فشل التنمية العر بية يعود إٔب الوىم بإمكاف تعجيل التنمية االقتصادية ُب
غياب ٙبرؾ كاضح ُب ا٘باه التحديث السياسي.
 ٙبديد مكانة كدكر قطاع الدكلة ُب التنمية ،إذ أننا نعتقد أ ٌف أية تنمية عربية ناجحة ُب ا٤بستقبل مرىونة با﵀افظة على دكره ُباالقتصاد الوطِب ،خاصة ُب ا٤بشاريع اإلسَباتيجية  .فبلبد من تدخل قوم لسلطة الدكلة لوضع ا٤بعايّب كالقوانْب كالسياسات ،كُب
اىية للشعوب العربية.
ٝبع ا٤بوارد ا٤بالية كتوزيعها ،كُب إعداد الربامج االجتماعية كمراقبتها من أجل ضماف الرؼ
 احَباـ ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية لئلنساف العريب ،باعتباره حجر الزاكية ُب بناء ا٢بكم الصاّب كالقادر على إ٪باز التنمية البشريةلعلم كالعمل
ا٤بستدٲبة ،كٛبكْب ا٤برأة العربية من بناء قدراهتا الذاتية كا٤بشاركة على قدـ ا٤بساكاة مع الرجل ُب ٝبيع ٦باالت ا
كاإلبداع ،كاكتساب ا٤بعرفة كتوظيف القدرات البشرية العربية بكفاءة ُب النشاطات االجتماعية لتحقيق الرفاه اإلنسا٘ب ُب ا٤بنطقة
ِ
العربية.
ٔ ػجل هللا رووّبٔ ،ٟعلي اٌزّٕ١خ ٚاٌلّ٠موا١ٛخ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوثٚ ٟئفو٠م١بِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ
http://www.syriakurds.com/2007/derasat/der037.htm:
ٕ ػجل هللا رووّبِٔ ، ٟوعغ ٍجك مووٖ .
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 إعادة ا٥بندسة البشرية العربية بشكل يتوافق كمتطلبات العصر ،كإلٛباـ ذلك ٯبب ٘باكز أدكات كأساليب التنشئة االجتماعيةا٤بعوقة ٢بركة النمو ،كىذه مهمة إسَباتيجية تتطلب رؤية مشولية كإطار تفكّب ٨بتلفان يتعامل مع التعقيد كالتشابك كينأل عن
ٌ
الثوابت كاليقْب ،كإرادة سياسية صادقة ككاضحة كقوية ،كإعداد خرائط حاجات تدريبية سنوية با٤بؤسسات العربية كخطط تدريب
تليب خاصية ٘بديد االحتياج التدرييب ،كإعطاء مفهوـ التدريب ا٤بستمر أكلوية قصول كخلق ا٢بوافز لَبسيخو كربط نشاط
ديناميكية ٌ
التدريب باإلدارة العليا مباشرة ،كاالىتماـ بإنشاء حضانات التكنولوجيا كتضييق ا٥بوة ما بْب حاجات السوؽ ك٨برجات التعليم
كفقا للتطور العلمي كالتكنولوجي ،ك٧باربة الفساد بكل أنواعو كتسخّب ا٤بوارد العربية لتنمية شاملة فعالة.
 التفكّب ُب ٨بطط إ٭بائي دكٕب للبلداف العربية  ،خاصة كأف العديد من التقارير االقتصادية كالسياسية تشّب إٕب أف التغّبات الٍبٙبدث ُب البلداف العربية قد تؤدم إٕب تنامي ظاىرة الكساد االقتصادم ا٤بتمثل ُب ٭بو بطيء مصحوب ٗبعدالت تضخم عالية
كبطالة مرتفعة ٩با يؤدم إٕب تنامي العجز ا٤بإب ُب ىذه البلداف خاصة مع تصاعد الطلبات االجتماعية كوضع حد اد٘ب لؤلجور ما
سيؤكؿ حتما إٕب ارتفاع ُب األسعار كاستفحاؿ معدالت التضخم كىو الواقع الذم ٰبدث حاليا ُب ىذه البلداف لذلك فانو من
الضركرم التفكّب جديا ُب ٨بطط إ٭بائي شامل عمرم علي غرار ٨بطط مارشاؿ تبناه كل من صندكؽ النقد الدكٕب ،البنك الدكٕب
كمنظمات مالية إقليمية أخرمُ.
إ ٌف ٪باح ا٣بطط التنموية العربية كمواجهة ٙبديات العو٤بة كاقتناص فرصها ،يتطلباف توفّب شركط كثّبة ،أٮبها:
 الَبكيز على ضركرة التحوؿ إٔب ٭بوذج عقد اجتماعي جديد ُب الدكؿ العربية يصوف ا٢بقوؽ كينظم الواجبات كيبتعد عنالنموذج الريعي الذم شوه بنياف الدكؿ العربية ككقف أماـ مسّبهتا التنموية ،حيث من الضركرم الَبكيز كاعتماد مبادئ جديدة
للعقد االجتماعي ا١بديد تتضمن مبدأ ا٢بقوؽ كالواجبات ،مبدأ الشفافية ،مبدأ ا٤بشاركة ،كمبدأ العدالة االجتماعية..
 توفّب مؤسسات دٲبقراطية ٛب ٌكن ا٤بواطنْب العرب من ا٤بشاركة ُب صياغة مستقبل كطنهم كا٤بفاضلةٕ ،برية ككعي كاستقبللية ،بْبا٣بيارات التنموية ا٤بتاحة كطرؽ ككسائل بلوغها ،كبالتإب إجراء مفاضلة صحيحة بْب األعباء كا٤بردكدية ا٤بتوقعة لكل من ىذه
ا٣بيارات.
 توفّب مؤسسات دٲبقراطية ٛب ٌكن ا٤بواطنْب العرب من ا٤بشاركة ُب صياغة مستقبل كطنهم كا٤بفاضلةٕ ،برية ككعي كاستقبللية ،بْبا٣بيارات التنموية ا٤بتاحة كطرؽ ككسائل بلوغها ،كبالتإب إجراء مفاضلة صحيحة بْب األعباء كا٤بردكدية ا٤بتوقعة لكل من ىذه
ا٣بيارات.
كىذا األمر يتطلب ضركرة االنطبلؽ من األىداؼ كا٤بنطلقات التالية:

ِ

ُ -رفع مستول األداء االقتصادم ،أم رفع مستول اإلنتاجية كزيادة حجم اإلنتاج القومي ،ضمن ٭بط قطاعي متوازف .
ِ  -إتاحة ا٤بزيد من السلع كا٣بدمات الٍب تليب ا٢باجات األساسية للشعوب العربية.
ّ -توفّب فرص العمالة ا٤بنتجة ك٧باكلة خفض البطالة ،ا٤بكشوفة كا٤بقنٌعة ،كتعبئة ا٤بزيد من ا٤بوارد البشرية ٗبا يؤدم إٔب تأمْب ا٤بزيد
من القدرة الشرائية ُب يد العدد األكرب من ا٤بواطنْب العرب.
ٔ أِبي اٌي٠بر ، ٝرٛاثغ صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوث ٟػٍ ٟااللزٖبك  ،األ٘واَ االلزٖبكِ ، ٞزبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ :
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=763001&eid=104
ٕ ػجلهللا رووّبِٔ ،ٟوعغ ٍجك مووٖ .
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ْ  -إصبلح ٭بط توزيع الدخل داخل األقطار العربية.
ٓ -تقليص الفجوة التنموية بْب أقطار العآب العريب.
ٔ  -تطوير قدرة البيئة االجتماعية كالثقافية كالسياسيةٕ ،بيث تستطيع أف توفر لبلقتصاد األ فكار كا٤بعارؼ كا٤بواقف كا٤بؤسسات
الضركرية للتحرؾ االقتصادم بكفاءةٕ ،بيث يكوف ٭بوه كٙبسن أدائو متواصبل.
ٕ ٗ -بواكبة كل ذلك ٙبقيق مشاركة شعبية كاسعة ،كاٚباذ القرارات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ا٤بتصلة باسَباتيجيات
كسياسات التنمية.
 -2تحقيق األمن اإلنساني :
ظهر مفهوـ األمن اإلنسا٘ب كجزء من مصطلحات األ٭بوذج الكلي للتنمية الذم تبلور ُب إطار األمم ا٤بتحدة ،كقد برز ا٤بفهوـ من
خبلؿ تقرير التنمية البشرية لعاـ ُْٗٗ  ،إذ كانت نقطة البداية إلطبلؽ ا٤بفهوـ ،كمن ٍب كرد بقوة ُب تقرير التنمية اإلنسانية ٥بذا
العاـ ََِٗ ٤ ،با لو من عبلقة كثيقة ُب ٙبقيق التنمية ا٤بستدامة كٙبقيق األمن ا٢بياٌب للناس.
لقد أصبح مفهوـ األمن اإلنسا٘ب الشغل الشاغل للدكؿ ا٢بديثة ،حيث يرٌكز على الظركؼ الداخلية الٍب ٯبب توافرىا لضماف
األمن الشخصي لؤلفراد  .كٓب تعد ىنالك إشكالية بْب مفهوـ حقوؽ اإل نساف كمفهوـ األمن اإلنسا٘ب ،الذم يتجاكز الَبكيز على
كضع ٦بموعة من القواعد القانونية الكفيلة بالتعامل مع مصادر هتديد األمن اإلنسا٘ب إٔب الَبكيز على سبل تنفيذ االلتزامات
ا٤بنصوص عليها ُب الشريعة العا٤بية ٢بقوؽ اإلنساف.
التعرؼ على أىم ٙبديات األمن ا١بماعي ،كإبراز الَبابط بْب التهديدات ا٤بعاصرة الٍب
كما أ ٌف ا٢بديث عن األمن اإلنسا٘ب يقت
ضي ٌ
يتعرض ٥با نظاـ األمن ا١بماعي مثل اإلرىاب كا٢بركب األىلية كبْب الفقر كالتنمية  .كُب ىذا السياؽ تبنٌت األمم ا٤بتحدة إعبلف
األلفية الثالثة بشأف التنمية ُب سبتمرب /أيلوؿ َََِ ،كتضمن ٜبانية أىداؼ أساسية تصبو إليها البشرية ،من أجل عيش أفضل،
ٙبققها الدكؿ خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة بْب َُٗٗ  ،َُِٓ -كتتمثل ُب  :القضاء على الفقر ا٤بدقع كا١بوع ،كٙبقيق تعميم التعليم
االبتدائي ،كتعزيز ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب كٛبكْب ا٤برأة ،كخفض معدالت كفيات األطفاؿ دكف ا٣بامسة ،كٙبسْب صحة األمهات،
كمكافحة مرض نقص ا٤بناعة " اإليدز " كا٤ببلريا كغّبٮبا من األمراض ،كضماف االستدامة البيئية كتطوير شراكة دكلية من أجل
التنمية.
إ ٌف البعد الشامل كا٤بستدٙب ُب التنمية ٰبيل إٔب حلقات مَبابطة ُب معا٘ب ا٤بفهوـ ا١بديد لؤلمن اإلنسا٘ب كشركطو:

ُ

 تنمية كعي ا٤بواطن ،كإنساف مسؤكؿ ،للمشاركة ُب الشأف العاـ.ا٤بستدامة
.
 اعتبار مستول التعليم كالصحة كمستول الوعي البيئي كمستول ا٤بشاركة معايّب أساسية ُب درجات التنميةإ ٌف مفهوـ األمن اإلنسا٘ب شامل جامع ٤بناحي حياة ا٤بواطن ا٤بختلفة  ،فهو يشمل:

ػجلهللا رووّبٔ ، ٟاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ٚأِٓ اإلَٔبْ ف ٟاٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ http://mokarabat.com :

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

161

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

 األمن الوطِب  ،كىو حالة الثقة كالطمأنينة ٫بو ٞباية الكياف الذاٌب للدكلة كالعمل ُب بيئة مستقرة كآمنة من أم عمل عدكا٘ب،حيث القوة الوطنية ال تعِب ُب ىذا السياؽ القوة العسكرية فقط ،بل ىي ٧بصلة لقدرات الدكلة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية
كالعسكرية.
 األمن الذم يتعلق بصحة ا٤بواطن كغذائو كدكائو كبيئتو كاقتصاده ،كيهتم ٕبركة ٛبكْب ا٤برأة ُب آّاالت ا٤بختلفة ،فقد أصبح غايةالستقرار آبكاطن نفسيان كجسميان كأخبلقيان كقانونيان لتحسْب أدائو العاـ ،كبناء ٦بتمع سليم يرتقي بالذكؽ العاـ.
كعندما ييعتمد مفهوـ األمن اإلنسا٘ب ،لقراءة ا٤بنطقة العربية ،فإنو ينفتح على مقاربة رابطة لقضاياىا ا٤بتنوعة :من موضوع االحتبلؿ
يئة كالطاقة كالتنمية كاالنتقاؿ الدٲبقراطي.
كا٢بركب كالنزاعات  ،إٔب ا٤باء كالب
 -3آفاق ومستقبل التنمية العربية على ضوء الربيع العربي:
إف رد فعل ا٢بكومات االنتقالية ٘باه األكضاع االقتصادية ا٤بَبدية ٧بكوـ بعوامل ثبلثة:
 عامل الزمن كالوقت ،الذم ٲبكن أف ٲبنحو ا٤بواطن للحكومة لتحسْب األكضاع آبعيشية ،كٙبقيق مطالب الثورة. عامل ضعف مؤسسات الدكلة الٍب تقوـ على تنفيذ عملية التحوؿ كاالنتقاؿ إٔب الوضع ا١بديد سياسيا كاقتصاديا، عامل قلة ا٤بوارد ا٤بالية ا٤بتوافرة لتمويل مرحلة التحوؿ ا٢برجة بسبب فقد ا٤بوارد نتيجة للفساد ا٤بإب كاإلدارم كت فاقم حجمالديوف ا٣بارجية كا﵀لية ،الٍب ٛبثل فقدا ٤بقدرات ا٤بواطنْب كاألجياؿ القادمة.
فمن ا٤بتوقع ُب ا٤بدل القصّب ،أف ا٤ببادرات ا﵀لية ُب مصر كتونس كالدكؿ األخرل ما بعد الثورة ،ستقودىا التوجهات الشعبية،
كىذا سيمثل أىم التحديات الٍب تستدعي سياسات عامة تواج ق التضخم كزيادة الدعم كاإلنفاؽ ا٢بكوميْب كالبطالةُ ،ب ظل
العجز ا٢بكومي كسياسة السوؽ ا٢برة.
كذلك فإف الثورة التونسية كالثورة ا٤بصرية ككل دكؿ “الربيع العريب” لن تنجح إال بإ٪باح االقتصاد ،ألنو ال حرية كال كرامة بدكف
ضماف العيش الكرٙب ،من خبلؿ مورد رزؽ يضمن دخ ال للمواطن كفرصة عمل حقيقية كسلعة ُب متناكؿ يديو ،فػ ”الربيع العريب”
يعيش اآلف ُب مرحلة اقتصاد يقوـ على استعادة االستثمار ،ككضع حلوؿ سريعة للمشكبلت الٍب ترتب عليها الثورات ،خاصة ما
يرتبط باإلنساف عصب النمو كالتنمية االقتصادية.

1

كلذلك فإف ا٢بكومات ٯبب أف تع مل بسياسات للشعوب أكال ،كمستقبل األجياؿ القادمة ،كذلك من خبلؿ توفّب فرص العمل
كتنشيط القطاعات ا٤بنتجة ٧بليا ،كدعم القدرة على ا٤بنافسة ،كىذا يتطلب مزيدا من ا٤بشركعات خاصة الصغّبة كا٤بتوسطة
كمتناىية الصغر الٍب تستوعب جيوش البطالة ُب ىذه البلداف .عبلكة على ذؿؾ ،فإف دكؿ “الربيع العريب” أغلبها دكؿ تعتمد على
قطاع السياحة ،كىو القطاع الذم تأثر كثّبا ،كحقق خسائر كبّبة ٓب تشمل فقط البلداف الٍب ىزهتا رياح التغيّب ،بل طالت تلك
الٍب ظلت بعيدة عن تغيّب األنظمة  ..كمشلت ا٣بسائر مصر كتونس اليمن كسوريا ،إضافة إٔب دكؿ أخرل ٓب تستطع أف تنأل
بنفسها عن التأثر ٗبا ٯبرم ُب جوارىا كلبناف ،كا٤بغرب كاألردف كىي دكؿ تشكل السياحة العربية كا٣بارجية إليها مصدران رئيسا
للدخل القومي ،كمصدر دخل ألعداد ضخمة من العاملْب َب ىذا ا٢بقل من الشعوب.

أحمد حلمً عبد اللطٌف  ،مرجع سبق ذكره .
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ككفقان لتقديرات ا٤بنظمة العربية للسياحة ،فقد تكبد قطاع السياحة العريب خسائر فاقت ٕ مليارات دكالر خبلؿ عاـ َُُِ ،كما
أف ىذا القطاع سجل تراجعان كصل إٔب ُُ ُب ا٤بائة ُب بلداف ا٤بشرؽ العريب ك ُّ ُب ا٤بائة ُب بلداف ا٤بغرب العريب ،كذلك ُب
الوقت الذم سجلت فيو السياحة العا٤بية ٭بوان بنحو (ُِ )ٓ,ب ا٤بائة.
ففي اليمن ،الذم زاره ُب عاـ ََُِ مليوف كِْٕ ألفان كِٔ سائحان ،قدَّرت الشركات السياحية ُب اليمن ا٣بسائر الٍب تكبدهتا
جراء األزمة الٍب تعصف بالببلد بنحو َٕٓ مليوف دكالر ،متوقعة أف تصل إٔب (ِ )ُ,مليار دكالر حٌب هناية عاـ َُِِ .أما
َّ
تونس ،الٍب شهدت أكٔب ثورات “الربيع العريب” ،فما زالت تعا٘ب من تراجع ا٢بركة السياحية جراء التأثّب السليب ،الذم أحدثتو
أعماؿ العنف الٍب اجتاحت الببلد قبل كبعد الثورة .كيؤثر تراجع السياحة بالطبع على مستقبل َّٓ ألف شخص يعملوف ُب ىذا
آّاؿ أم ما يعادؿ ُ10ب ا٤بائة من القوة العاملة ُب الببلد  .كتشّب آخر التقديرات إٔب أف تونس تستقبل سنويان ٕ مبليْب سائح
ُ
٘بتذّٔم الشواطئ كالغابات كا٤بناطق الصحراكية ،كىذا العدد من السياح يعطي تونس ٔ ُب ا٤بائة من إٝبإب نا٘بها القومي.
أما بالنسبة ٤بصر فتلعب اؿسياحة دكرا مهمان ُب االقتصاد ا٤بصرم ،كُب السنوات األخّبة باتت مصر كاحدان من أفضل ُٖ مقصدان
سياحيان على ا٤بستول العا٤بي ،كيكفي عرض بعض األرقاـ ٤بعرفة الدكر ا٢بيوم للسياحة ُب مصر ،ففي العاـ ا٤باضي زارىا ٫بو ُِ
مليوف سائح ما حقق دخبلن للموازنة يتجاكز ُِ مليار دكالر ،إضافة إٔب مكاسب كبّبة حققتها الصناعات األخرل القائمة على
السياحة مثل الفنادؽ كشركات السياحة كغّبىا ،كتشّب اإلحصاءات إٔب أف كاحدا من كل ٔ مصريْب يعملوف ُب قطاع السياحة،
اد السياح ،كتراجع معدالت
لكن أحداث ثورة يناير كما تبلىا ،جرت على القطاع السياحي خسائر فادحة بعد تراجع أعد
اإلشغاؿ الفندقي إٔب ما بْب َُ كُٓ ُب ا٤بائة.
كلتجنب مستقبل يكرر دركس ا٤باضي الفاشلة  ،ال بد من توفّب بيئة مستقرة سياسيان كامنيان  ،تساعد على التصدم للتحديات
ا٢بالية الٍب تواجو التنمية العربية  ،كىذا يستوجب بذؿ جهود ٝباعية مستمرة ك٨بلصة من قبل كل الدكؿ العربية لتوفّب ا٤بتطلبات
ِ
البلزمة ٥بذا التحوؿ  ،أٝبل أٮبها ُب ثبلثة متطلبات أساسية :
ُ  -اعتماد مفهوـ للتنمية العربية يربط ما بْب النمو االقتصادم بالتنمية البشرية  ،كيأخذ بعْب اال عتبار أف التنمية الشاملة كما
نصت عليو العديد من قرارات األمم ا٤بتحدة "حق من حقوؽ اإلنساف ُب ٙبسْب نوعية ا٢بياة "  ،تتشابك فيها جوانب كثّبة
اقتصادية كاجتماعية كسياسية كإدارية كتنظيمية كقانونية كثقافية.
ِ  -إعادة صياغة أساليب التنمية العربية ُب إطار تنموم إقليمي تكاملي يتيح لئلقتصادات العربية أف تتكامل عموديا كأفقيا ،كاف
تكمل موارد بعضها البشرية كا٤بالية كا٤بادية موارد بعضها األخر ُ ،ب إطار سوؽ عربية كبّبة  ،ك ٲبكن إدراؾ فوائد ىذا التوجو من
ا٤بكاسب الٍب ٙبققها التكتبلت اإلقليمية القائمة ُب مناطق كثّبة من الع آب  ،كالٍب تفوؽ كثّبا حجم مكاسب التنمية القطرية
ا﵀دكدة  ،الٍب تعتمد على اسواؽ صغّبة ضيقة.
إف ا٤بطلوب ىنا ىو ألسعي ا١باد ٫ ،بو االستفادة ا٤بتبادلة من ا٤بوارد كاإلمكانات ا٤بتوفرة لدل الدكؿ العربية ُ ،ب أطر تكاملية على
أساس من ا٤بنافع االقتصادية ا٢بقيقية  ،كبعيدا عن الشعارات العاطفية  ،كىذا ىو منهج عصر التكتبلت االقتصادية الذم نعيشو،
أحمد حلمً عبد اللطٌف  ،مرجع سبق ذكره .
ٕ ٍّ١ؼ َِؼٛك  ،اٌزّٕ١خ اٌؼوث١خ ف ٟظً اٌوث١غ اٌؼوثٌ ، ٟؾٛاه اٌّزّلْ-اٌؼلكِ ، ٕٕٓٔ – ٖٙ87 :زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=301897
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إذ ال مكاف لؤلسواؽ الصغّبة ُ ،ب ظل ٙبوالت االندماج الدكلية الواسعة  ،كألنو من غّب الطبيعي أيضا ُب ظل عآب "معوٓب "
مفتوح اقتصاديا كماليا  ،أف تنكفئ الدكؿ العربية ُب إطار أسواقو ا القطرية الضيقة  ،كُب ظل تداعيات التجزئة كالتشرذـ كاالنقساـ
الٍب تعيشها اآلف .
ّ  -تطبيق برامج إصبلحية ىيكلية جادة ُب آّاؿ االقتصادم مستمدة من داخل الدكؿ العربية نفسها  ،تستهدؼ مواجهة
االختبلالت كالعجوزات ا٤بالية  ،ككبح تشوىات سوؽ العمل  ،كدعم التوظيف  ،كتعزيز االستقرار الداخلي كمنا خ االستثمار،
كتطوير القدرة اإلدارية ٤بواجهة متطلبات التنمية  ،كاستخداـ ا٤بوارد ا٤بالية بأعلى درجة ٩بكنة من الكفاءة  ،باإلضافة إٔب تطوير
ُ
نظم التعليم ٗبا يتوافق كمعايّب القرف ا٢بادم كالعشرين مع مواءمة ٨برجاهتا مع احتياجات سوؽ ا لعمل كبناء القدرة التنافسية .
كىذا يعِب أف اإلصبلح ا١بزئي كاالنتقائي بالدكؿ العربية ُب السنوات القليلة ا٤باضية أصبح غّب كاؼ لتلبية مطالب الربيع العريب،
٩با يستدعي األخذ باإلصبلح الشامل البلزـ للتطوير كالتغيّب لكل ا١بوانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية،
مع التأكيد على جودة كاستمرارية ىذه اإلصبلحات ،كخلق قوة دافعة ٥با من منظمات آّتمع ا٤بد٘ب.
كىذا يستوجب تصحيح األكضاع الدستورية كالتشريعية ،إلرساء دعائم ا٢برية كالدٲبقراطيةٗ ،با ٰبقق التعددية السياسية ،كتداكؿ
السلطات ،كاحَباـ كافة ا٢بقكؽ ُب الفكر كالتنظيم كالتعبّب عن الرأم للجميع ،كٰبقق كجود قضاء مستقل ،كحكومات خاضعة
للمساءلة الدستورية كالشعبية ،كأحزاب سياسية ٗبختلف تنوعاهتا الفكرية كاأليدلوجية ،كصحافة حرة ،كدكر أكرب للمجتمعات
ا﵀لية ،كأف يقَبف ىذا بتحقيق أقصى قدر من الشفافية ُب ا٢بياة العامةٗ ،با يعِب القضاء على الفساد ،كيؤكد على ا٢بكم الرشيد
كدعم حقوؽ اإلنساف كفق ا٤بواثيق الدكلية .
إف عملية التنمية ّٔذه التوجهات ا١بديدة من شأهنا أف تليب متطلبات الربيع العريب  ،كمعا١بة ما ترسب ُب الدكؿ العربية من
أخطاء مَباكمة على مر السنْب السابقة ،سا عدت على جعلها أرضان خصبة للبطالة كالفقر كالتطرؼ  ،كعدـ االستقرار األمِب
الذم بدأ ٲبس دكالن كثّبة ُب ا٤بنطقة  .كبالتإب أصبح ربيع العرب يفرض علي الدكؿ العربية الرجوع ٫بو تبِب نظرية جديدة حِب
تتمكن من انقاد ما ٲبكن اتقاده ،كذلك بالتوافق علي التنمية ا٤بستدامة كإتباعها بالدٲبقراطية ا٤بتكاملة الٍب ٲبكن من خبل٥با
تشكيل كاقع متجدد يضمن فيو اإلنساف العريب كرامتو ككجوده كانساف.
رابعا  :واقع الحق في التنمية بالجزائر
قطعت التنمية االجتماعية كاالقتصادية با١بزائر أشواط من النجاح ك التقدـ تبقى ٕباجة إٔب رفع العديد من الت حديات ،كيتمثل
أكؿ مؤشر ٥بذه التنمية دكف أدٗب شك ُب ارتفاع الناتج الداخلي ا٣باـ الذم انتقل من ٕٗرِ مليار دكالر سنة ُٔٔٗ إٔب ُِٔ
مليار دكالر سنة 2010حيث ارتفع الناتج الداخلي ا٣باـ لكل ساكن من ٗرُِٓ دكالر إٔب أزيد من 4.505دكالر سنة
ََُِ ك ىو ما يعترب من أعلل األرقاـ ُب بلداف ا٤بنطقة ،حسب اإلحصائياتِ.
ك اعترب ا٣برباء أف ا١بزائر ك بتحويبلت اجتماعية تتجاكز عشر نا٘بها الداخلي ا٣باـ ب ََُِ مليار دج (ُٓ مليار دكالر) سنة
َُُِ ك بنسبة فقر أقل من ٓ با٤بائة من عدد سكاهنا فضبل عن نسبة بطالة تقدر بَُ با٤بائة عززىا سعر اؿبرميل ا٤برتفع ،يبدك
ٔ ٍّ١ؼ َِؼٛك ِ ،وعغ ٍجك مووٖ.

ٕ اٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ  ٚااللزٖبك٠خ ٌٍغيائو :أّٛا ِٓ ٛإٌغبػ  ٚاٌزملَ رجم ٝثؾبعخ ئٌ ٝهفغ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؾل٠بد ِ ،زبػ ػٍ ٝاٌّٛلغ :
http://www.djazair50.dz/?%
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أهنا قادرة على ٙبقيق أغلبية أىداؼ األلفية من أجل التنمية قبل تاريخ آخر أجل أم  . 2015كُب سنة ََُِ صنف برنامج
األمم ا٤بتحدة من أجل التنمية ا١بزائر من بْب البلداف ذات "التنمية البشرية ا٤برتفعة".
كبالفعل فقد بلغ مؤشر التنمية البشرية للجزائر ٕٕٕٔر َ سنة ََُِ ٩ ،با يصنفها ُب ا٤برتبة اؿْٖ من ٦بموع ُٗٔ بلدا حيث
تقدمت بَِ مرتبة مقارنة بتصنيفها سنة  . 2009كحسب ذات ا٥بيئة األ٩بية فإف ا١بزائر ٙبتل ا٤برتبة التاسعة عا٤بيا ُب ٦بموعة
البلداف الٍب حققت تقدما "سريعا" ُب ٦باؿ التنمية البشرية ُب ا٤برحلة ما بْب َُٕٗ ََُِ -فيما ٙبتل ا٤برتبة ا٣بامسة عا٤بيا من
بْب البلداف الٍب حققت تقدما "سريعا" ُب ٦باؿ التنمية البشرية ُب الشق ا٤بتعلق ٗبؤشر التنمية البشرية غّب النقدم (أم خارج
الناتج الداخلي ا٣باـ).
كما ٲبكن أيضا ُب ذات اإلطار التطرؽ إٔب النتائج ا٤بطمئنة الٍب سجلت أيضا ُب نسبة الربط بالكهرباء الٍب بلغت حاليا ٖٗ
با٤بائة ك ىذا مقابل ٔرَّ با٤بائة سنة ُٔٔٗ ك نفس األمر بالنسبة للربط بالغاز الطبيعي الٍب بلغت ْٔ با٤بائة مقابل ْرَُ
با٤بائة ك ا٤باء الشركب الذم بلغت نسبة الربط بو ٓٗ با٤بائة مقابل ّٕ با٤بائة إضافة إٔب نسبة الربط بشبكات التطهّب الٍب بلغت
ىي األخرل ٖٓ با٤بائة مقابل ُرِّ با٤بائة فقط سنة ُٔٔٗ  .ك قد كصفت ىذه النسب ب "ا٥بامة "لكوهنا ٛباثل أك تتجاكز
تلك الٍب ًب ٙبقيقها ُب البلداف ا٤بتقدمة سيما ُب نسب الربط بالكهرباء الٍب تندرج ُب ا٤بصف األكؿ.
ك من جهة أخرل ،ترجم ا١بهد ا٤ببذكؿ ُب ٦باؿ الصحة العمومية ك الَببية باالرتفاع الذم طرأ على معدؿ ا٢بياة ك الذم قفز إٔب
ٕٔ سنة خبلؿ سنة ََُِ عبلكة على نسبة ٛبدرس األطفاؿ الذين تقل أعمارىم عن ُٓ سنة ك الٍب بلغت ك نسبة ٛبدرس
األطفاؿ 97با٤بائةُ .
ك إف كانت النتائج ا٤بذكورة ـ ؤشرات "مطمئنة" عموما إال أنو تبقى ىناؾ قطاعات أخرل تسجل العديد من النقائص على غرار
السكن ك التشغيل الدائم حيث تشّب اإلحصائيات ا٤بتعلقة ّٔذا الشق إٔب أف نسب احتبلؿ السكن قد انتقلت من 6أشخاص
ُب كل مسكن سنة ُٔٔٗ إٔب ٕ أشخاص مع بداية األلفينيات لتنخفض إٔب ٟبسة أشخاص حاليا ك ىي النسبة الٍب كصفت
ب"ا٤بعقولة" باعتبار أهنا قريبة من تلك ا٤بسجلة ُب بعض بلداف منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية.
باإلضافة إٔب عجز مسّبة اإلصبلح السياسي عن اللحاؽ بركب اإلصبلحات االقتصادية  ،كأدل ذلك إٕب اتساع الفجوة بْب
اإلصبلح السياسي كا إلصبلح االقتصادم كترتب علي ذلك زيادة الفساد كإتباع سياسات مضرة للفقراء كتوزيع غّب عادؿ للثركات
كاتساع عبلقات التحالف ما بْب أصحاب القرار كأصحاب األمواؿ كالثركات.
كتعود ىذه اإلخفاقات إٕب نوعية ا٤بنظومة ا٤بؤسساتية إلدارة االقتصاد كالٍب أخفقت ُب توجيو مسار اؿتنمية االقتصادية كاالجتماعية
بطريقة جيدة من جهة كما أهنا كظفت لتحقيق مكاسب شخصية بعيدة عن أية رقابة أك مساءلة من جهة أخرم كلقد ظهر ىذا
العجز ُب عدـ قدرهتا علي احتواء ا٤بشاكل الٍب ظهرت بقوة كالبطالة كالفقر كمشاكل التوزيع العادؿ للثركات كالفساد ا٤بإب
كالسياسي.
كلتعزيز النمو ا٤بستداـ الذم يضمن خلق فرص عمل البد من ٙبسْب نوعية ا٤بؤسسات االقتصادية كالسياسية ُب ا٤بنطقة من خبلؿ

ٔ

اٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ  ٚااللزٖبك٠خ ٌٍغيائو :أّٛا ِٓ ٛإٌغبػ ٚاٌزملَ رجم ٝثؾبعخ ئٌ ٝهفغ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؾل٠بد ِ ،وعغ ٍجك مووٖ.
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إزالة العقبات التنظيمية الٍب تواجهها ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة كاف يكوف القطاع ا٣باص شريكا حقيقيا كأساسيا ك٧بركا للنمو
كاالنتقاؿ إٕب ٭بوذج أكثر إنتاجية يعِب تغيّب العبلقة بْب الدكلة كاالقتصادُ .

خاتمـة :
إف أبرز ا٤بتغّبات الٍب أكصلت الشعوب العربية إٔب االحتجاجات كاالنتفاضات ٍب الثورة ،ىو الواقع االقتصادم كاالجتماعي
إٔب تفاقم مظاىر البطالة كالفقر كالفساد
الردمء ،الذم خلفتو ٩بارسات األنظمة ا٢باكمة ،على امتداد عقود طويلة ،كأدل
كالتخلف ،كراكم الغضب كالضغوط النفسية ككبت ا٢بريات كانتهك إنسانية ا٤بواطن.
كقد أذكت تلك الثورات كزادهتا اشتعاال كتفاعبل حالة التدىور السياسي كالدٲبقراطي كاالنتهاؾ للحقوؽ كا٢بريات كالوضع
االقتصادم ا٤بَبدم كا٤بخيب آلماؿ الشعوب العربية كشبأّا ،فضبل عن ارتفاع منسوب السخط االجتماعي لؤلنظمة السياسية
ا٢باكمة الٍب باتت قيدا على حريتو ككرامتو كتطلعاتو ُب ا٢بياة الكرٲبة كالعدالة.
فاالىتماـ بالتنمية باعتبارىا حق من حقوؽ اإلنساف ٓب يرقى إٔب تطلعات الشعوب العربية ،خاصة كأف قضية ا لتنمية أصبحت
تدخل اليوـ ُب كافة ٦باالت ا٢بياة للفرد كا١بماعات ،كتعترب من أىم العوامل األساسية ُب إحقاؽ حقوؽ اإلنساف األخرل.
كتبقى احتماالت ٭بو اقتصاديات دكؿ “الربيع العريب” قوية ،إذا ما علمنا أف ىذه الدكؿ لديها طاقات بشرية شابةٛ ،بكنها من
ٙبقيق أىداؼ التنمية الشاملة كالتغلب على التحديات الٍب تراكمت قبل الثورات أك كنتيجة ٥با ،كاألمر يتطلب:
ُٙ -برير اقتصاديات الربيع العريب كإطبلؽ ركح ا٤ببادرات الفردية لدل الشباب كتوفّب التمويل البلزـ لتحقيق أىداؼ التنمية.
ِٙ -بقيق العدالة االجتماعية ،ألف العنصر البشرم ُب كل ا ّٓتمعات ٲبثل عصب التنمية كالنهوض ،فإذا صلح صلحت األمم،
كصبلح األمم ال يأٌب إال بالعدؿ االقتصادم كاالجتماعي كالقضاء على كل مظاىر الفساد.
 –3انتهاج ا٢بكومات لسياسات اقتصادية ٚبدـ للشعوب أكال ،كمستقبل األجياؿ القادمة ،كذلك من خبلؿ:
 توفّب فرص العمل كتنشيط القطاعات ا٤بنتجة ٧بليا ،كدعم القدرة على ا٤بنافسة ما يتطلب مزيدا من ا٤بشركعات خاصة الصغّبةكا٤بتوسطة كمتناىية الصغر الٍب تستوعب البطالة ُب ىذه البلداف .
 إطبلؽ ركح ا٤ببادرات الفردية لدل الشباب كتوفّب التمويل البلزـ لتحقيق أىداؼ التنمية. العدؿ االقتصادم كاالجتماعي كالقضاء على كل مظاىر الفساد.كبالنسبة للجزائر كإف كانت النتائج االقتصادية على ا٤بستول الكلي "مطمئنة" عموما إال أنو تبقى ىناؾ قطاعات أخرل تسجل
بركب
العديد من النقائص على غرار السكن ك التشغيل الدائم  ،باإلضافة إٔب عجز مسّبة اإلصبلح السياسي عن اللحاؽ
اإلصبلحات االقتصادية  ،كأدل ذلك إٕب اتساع الفجوة بْب اإلصبلح السياسي كاإلصبلح االقتصادم كترتب علي ذلك زيادة

ٔ أِبي اٌي٠برِ ، ٝوعغ ٍجك مووٖ.
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الفساد كإتباع سياسات مضرة للفقراء كتوزيع غّب عادؿ للثركات كاتساع عبلقات التحالف ما بْب أصحاب القرار كأصحاب
األمواؿ كالثركات.
قائمة المراجع :
 كامل بكرم ،التنمية االقتصادية  ،دار النهضة العربية ،بّبكت.ُٖٗٔ ، مارتيا صن  ،تنمية حرية :مؤسسات حرة كإنساف متحرر من ا١بهل كا٤برض كالفقر  ،ترٝبة شوقي جبلؿ  ،سلسلة عآب ا٤بعرفة،ط ُ  ،آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب  ،الكويت . ََِْ ،
 تقرير ٙبدمات التنمية العربية َُُِ ٫ :بو دكلة تنموية ُب العآب العريب ،مكتب األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي.- Alain Beitone et d’autres, " Economie ", Dalloz, Paris 2001 , p 27.
- Jean.Marie Harribey, le développement soutenable, Economica, Paris 1998, P8
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أثر الخبرات الصادمة نفسيا على الطفل في ظل المتغيرات الحديثة
أ.م.د :أزىار يحيى قاسم  /جامعة الموصل  /كلية التربية للبنات
الملخص
تعد ا٢بركب كاالضطرابات كانعداـ األمن من ابرز ٠بات ىذا العصر  ،كتنعكس ىذه السمة ُب نفوس األفراد بأشكاؿ متنوعة
من القلق كالصراع كا٢باالت العصبية كالعدكاف ...اْب
كتناكؿ البحث األؾادٲبي ا٢بإب مفهوـ ا٣بربات الصادمة نفسيا من خبلؿ اثر ا٣بربات الصادمة نفسيا كأنواعها كأب أىم ردكد فعل
األطفاؿ ٥بذه ا٣بربات كمدل تأثّبىا على النواحي االجتماعية كالنفسية كا٤بدرسية  ،فضبل عن التأكيد إٔب إمكانية تشخيص
االضطراب البلحق بالصدمة النفسية كا٤بتمثل بظهور مشكبلت سلوكية مثل العصبية كمشكبلت ُب الَبكيز كاضطرابات ُب النوـ
ك٨باكؼ مرتبطة بتجنب ما يذكر بالصدمة إضافة إٔب أعراض جسدية كاآلـ ُب ا٤بعدة كالصداع ...
كقد نرل آثار ا٣بربات الصادمة نفسيا لؤلطفاؿ على ا٤بدل البعيد أيضا من خبلؿ اال٫براؼ عن مسار النمو الطيب عي ( عقليا
كعاطفيا كانفعاليا كاجتماعيا ) أك بفشل دراسي كضعف ُب األداء بشكل عاـ كبتغّبات ُب الشخصية كبعدـ االتزاف االنفعإب
كبعدكاف اجتماعي كانسحاب كمشكبلت مزمنة مع األصحاب  ،كما ًب اإلشارة إٔب أىم االسَباتيجيات الٍب تساعد ُب تدعيم
الوالدين ٤بساعدة أطفا٥بما ا٤بصابْب بالصدمة النفسية .
كُب النهاية ًب اإلشارة إٔب بعض التوصيات الٍب تفيد ُب توفّب الصحة النفسية للطفل كالٍب قد تساعده ُب التخلص من اثر ا٣بربات
الصادمة نفسيا .
مقدمة
من ا٤بعلوـ إف الضغوط النفسية ٗبا فيها أحداث ا٢بياة ذات تأثّب كاضح على مدل انتش ار االضطرابات النفسية  ،كٱبتلف
معدؿ انتشار ىذه االضطرابات ُب آّتمعات تبعا لعوامل الكرب .
كقد يقع اإلنساف فريسة للظركؼ كاألجواء غّب ا٤بناسبة الٍب ٙبيط بو فيقع ُب االضطرابات النفسية كاف األحداث كالوقائع الٍب
تبلزـ األزمات البيئية ٥با دكر ُب تعجيل ظهور ىذه االضطرابات كٙبدد الشخصية شكل االستجابة باالضطراب السلوكي لبلزمات
البيئية فقد يتعرض شخصاف ٣بطر ما فيستجيب لو احدٮبا باالضطراب كاالهنيار بينما تكوف استجابة الشخص اآلخر ٨بتلفة عن
ذلك .
كتعد ا٢بركب كاالضطرابات كانعداـ األمن من ابرز ٠بات ىذا العصر كتنعكس ىذه السمة ُب نفوس األفراد على أشكاؿ من القلق
كالصراع كقد يظهر عند بعض األفراد بأشكاؿ متنوعة من ا٢باالت العصبية كا١بنوح كالعدكاف  ،كما أف الفَبات الٍب تعقب ا٢بركب
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كما تسببو من مشكبلت نفسية كعاىات جسمية دائمة تكوف من ابرز أسباب سوء التكيف كٖباصة ا٤بصابْب ُب ىذه ا ٢بركب أك
أقارّٔم  .كنتيجة الظركؼ الٍب مر العراؽ ّٔا كالٍب تعرض األفراد فيها عامة كاألطفاؿ خاصةن إٔب أحداث تندرج ٙبت ا٤بواقف ا٤برعبة
من خبلؿ أالزمات كاألحداث ا٤بؤ٤بة الٍب مر ّٔا آّتمع العراقي من حركب كدمار كخراب كإرىاب كعنف تبقى راسخة ُب ذاكرة
الفرد الذم عاش تلك األحداث ا٢بية كأحس بالرعب كالقلق منها  .كحسب رأم علماء النفس إف الكبار اقدر على ٙبمل
األزمات كالصدمات من األطفاؿ  .كاف ا٢بركب كما يصاحبها من نكبات ككيبلت يكوف أثرىا النفسي أكثر بكثّب على األطفاؿ
بعد تفاقم حالة الطفل النفسية كٙبوؿ مشاعر الفزع كا٣بوؼ إٔب آفة نفسية مزمنة ٙبتاج إٔب عبلج خاصة إذا ٓب يتمكن األىل من
احتواء ىذه ا٢باالت كمساعدة الطفل على ٘باكزىا .

الخبرة الصدمية Traumatic Experience
َّ
إف فكرة ا٣بربة الصدمية الٍب تنشأ من التعرض إلحداث كأزمات غّب عادية تعد مبلحظة معركفة ُب تأريخ الطب النفسي
إذ ًب كصفها ٙبت مسميات أيخرل منها عصاب الرعب ) (Fright Neurosisكصدمة القذائف )(Shell Shock
كعصاب الصدمة ) ،(Traumatic Neurosisكتعب القتاؿ ) .(Combat exhaustionكأدت ا٤بعاناة النفسية
كا١بسدية الناٝبة عن تزايد األزمات سواء أكانت من صنع اإلنساف مثل العدكاف كا ٢برب أك نتيجة الكوارث الطبيعية إٔب كجود
أعداد كبّبة من الضحايا الذين يؤدم تعرضهم للضغوط ا٥بائلة إٔب تأثر التكامل النفسي كا١بسدم ٥بم كتكوف ا﵀صلة النهائية
بعد
اإلعاقة ا١بسدية كالنفسية  .كما أف ا٣بربات الصدمية تكشف عن تأثّبات سالبة كىو ما يعرؼ با٤بصطلح اضطراب ما
الضغوط الصدمية .
كٲبكن تعريف مفهوم الخبرات الصادمة نفسيا بأهنا :
أحداث مفاجئة كغّب متوقعة تكوف خارج حدكد ا٣بربة اإلنسانية العادية هتدد أك تدمر صحة الفرد أك حياتو كيستجيب ٥با الفرد
با٣بوؼ الشديد أك بالعجز .
كما أف الصدمة النفسية ٚبلق سلوكا يدلل على كجكد خربة كيكوف التعرؼ عليها من خبلؿ العبلمات الٍب تظهر على الوجو كنربة
الصوت كاإلٰباءات الٍب يصدرىا الطفل إضافة إٔب اختبلؼ السلوؾ كُب حالة عدـ قدرة الطفل على التكيف كالتأقلم مع الصدمة
التحصيل الدراسي كغّبىا .
تظهر أعراض ا٣بربة الصادمة كتتمثل بأعراض الشعور بالقلق كالتبوؿ الليلي كتد٘ب
كما تسهم ا٢بركب كغّبىا من أشكاؿ العنف ُب تزايد العبء النفسي كاالجتماعي كاالقتصادم كمن ٍب التفكك العائلي مع تزايد
أعداد أطفاؿ الشوارع كجنوح األحداث كاليتم كا٤بشكبلت ا٤برتبطة با٤بخدرات ككل ىذه الظركؼ ا٤بكربة تسهم ُب اإلصابة
باالضطرابات النفس جسمية كالرىاب ( ا٣بوؼ ا٤برضي )  ،الرعب .

ويمكن تحديد أنواع الخبرات الصادمة نفسيا بما يلي :
- 1كفاة احد أفراد األسرة أك شخص مقرب للطفل نتيجة للعنف .

 - 2مشاىدة الطفل ألفعاؿ العنف مثل التخويف كاإلرىاب كالتعذيب أك قتل شخص على صلة بالطفل .
- 3فصل الطفل عن الوالدين كخصوصا خبلؿ السنوات الست األكٔب من العمر.
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- 4التهجّب ألقسرم .

- 5كوف الفرد ضحية ألفعاؿ العنف مثل االعتقاؿ كالتوقيف كالتعذيب .
- 6اإلصابة ا١بسدية أك اإلعاقة .

- 7التعرض للقصف كاألعماؿ ا٢بربية .

ردود فعل األطفال لخبرات الصدمة النفسية :
ٲبكن ٙبديد ردكد

أفعاؿ األطفاؿ ا١بسمية كالنفسية كاالجتماعية حسب الفئات العمرية

من عمر (سنة إلى اقل من  5سنوات) :

:

ضعف أك ازدياد الشهية للطعاـ  ،التبوؿ ُب الفراش  ،ا٣بوؼ من الظبلـ كا٢بيوانات  ،ا٣بوؼ من الوحدة كالغرباء  ،عدـ السيطرة
على ا٤بثانة كاألمعاء  ،التلعثم ُب الكبلـ  ،اإلعاقة  ،ا٢بركات البلإرادية ُب ا١بسم كالوجو التعلق بالوالدين كاألخوة  ،االعتمادية
الزائدة على اآلخرين  ،التذكر ا٤بستمر للحادثة.

ردود األفعال من عمر (  5سنوات إلى  11سنة) :
الصداع ،الغثياف كالتقيؤ ،أكجاع ُب البطن ،الدكخة  ،ازدياد التعرؽ ،أكجاع ُب العضبلت  ،تغّب ُب ا٤بشي  ،ا٤بخاكؼ ا٣بيالية ،
االنشغاؿ بتفاصيل الكارثة كالتحدث عنها بشكل مستمر ،مص اإلّٔاـ  ،األنْب ،السلوؾ العدكا٘ب ُب البيت كا٤بدرسة ،الرعب
الليلي كالكوابيس  ،ا٣بوؼ من الظبلـ  ،الكآبة  ،عدـ الشعور باألماف ،القلق ،ا٢بزف  ،توقع األذل للذات  ،األرؽ  ،سهولة
البكاء ،ا٤بنافسة مع األشقاء ،ا٥بركب من ا٤بدرسة  ،التأخر عن الدكاـ  ،الغياب عن ا٤بدرسة  ،ضعف الثقة باآلخرين ،فقداف
اإلحساس با٥بوية ،فقداف الذاكرة  ،مشاكل ُب الَبكيز  ،ضعف االنتباه  ،صعوبات ُب العمليات ا٢بسابية.

ردود األفعال من عمر (  11سنة  14-سنة):
الصداع ،االآلـ مبهمة  ،مشاكل ُب ا١بلد ،االآلـ ُب القولوف كا٤بعدة  ،شكاكم نفسية جسمية  ،سهولة اإلصابة باألمراض
كا٬بفاض جهاز ا٤بناعة اضطرابات ُب النوـ  ،اضطراب ُب الشهية  ،التمرد ُب البيت
سرعة االستثارة كالتهيج ، ،ا٢بّبة كاالرتباؾ كالتشويش ،سرعة الغضب ،رفض القياـ باألعماؿ  ،مشاكل دراسية  ،االنسحاب
كالعزلة  ،عدـ االىتماـ باألنشطة االجتماعية ،ضعف القدرة على اٚباذ القرار ،صعوبات ُب التعلم  ،صعوبات ُب التذكر كالَبكيز
كاالنتباه ،الرسوب ُب الدراسة ،ا٬بفاض مستول التواصل كالتفاعل مع اآلخرين.

ردود األفعال من عمر (  18-14سنة ):
الصداع الربو  ،االآلـ ُب القولوف كا٤بعدة ،السلوؾ العدكا٘ب  ،اضطرابات النوـ ،اضطرابات الشهية  ،ا٣بموؿ ُب النشاط ،البلمباالة،
لوـ الذات ،القيادة ا٤بتهورة للسيارات  ،ضعف األداء ُب العمل كُب األداء ا٤بدرسي ،تناكؿ ا٤بخدرات  ،االنسحاب كالعزلة ،
ا١بنوح ،العصابات  ،االنتحار ،التأخر الدراسي ،ضعف القدرة على اٚباذ القرار  ،الرسوب ُب الدراسة.
كاف النتائج ىذه أكدهتا مراكز البحوث العا٤بية ا٤بعنية باضطرابات الضغوط ما بعد الصدمية  ،كمن ا٤بؤكد أف تكوف ٥بذه النتائج
التأثّب الكبّب على الشخصية ا٤بستقبلية لؤلطفاؿ ك اف صدمات ا٢بركب كالعنف تظل قائمة كنشطة التأثّب على الصحة النفسية
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لؤلطفاؿ لكوهنا تعد من ا٣بربات ا٤بؤ٤بة الٍب تعيش مع األطفاؿ كاألطفاؿ يعيشوف معو  ،كأشارت نتائج إحدل الدراسات النفسية
الٍب أجراىا مركز الصحة النفسية ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية عاـ ََِِ إٔب أف ا٢بركب كالعمليات اإلرىابية تؤدم إٔب خلق
بيئة من الضغوط النفسية كخاصة ما يتعلق بالتهديد كأشارت إٔب أف ( ٓ ) مبليْب طفل ُب أمريكا يعانوف الصدمات النفسية جراء
أحداث ُُ أيلوؿ كاف ّٔ %من األطفاؿ يتذكركف ا٣بربات الصدمية كيعانوف من اضطرابات ما بعد الصدمة كاف ّٖ %من
ىؤالء األطفاؿ ىم بعمر ما قبل ا٤بدرسة كّّ %بعمر ا٤بدرسة كِٕ %بعمر ا٤براىقة .
كما أشارت دراسة أخرل إٔب أف نسبة اإلصابة باألمراض النفسية ٚبتلف ٕبسب طبيعة كحجم الصدمة فبلغت للكوارث
الطبيعية مابْب ْ %ٓ-كحوادث القصف كا٢بركب ّْ %كاألعاصّب ٕ %كا٢بوادث الصناعية ٔ %كا٥بجمات العنيفة ُٗ. %
أما ُب العراؽ فقد أشارت تقارير األمم ا٤بتحدة بأف أكثر من نصف مليوف طفل عراقي على األرجح سيكونوف ٕباجة إٔب
عبلج نفسي جراء الصدمات النفسية كاألزمات الٍب تعرض ٥با األطفاؿ خبلؿ ا٢برب كما أعقبها من عمليات إرىابية .
كقاـ فريق من ا٣برباء الكنديْب ُب ٦باؿ الصحة كالغذاء كعلم النفس بزيارة ٤بعاينة أطفاؿ العراؽ كخرجوا بتقرير يوضح أف
أطفاؿ العراؽ يعيشوف حالة من الرعب كالفزع كا٣بوؼ من ا٢بركب كالدمار كالقتل كاإلرىاب كأف ىناؾ االالفا " من األطفاؿ
يواجهوف ا٤بوت إما جوعا" أك قتبل أك ٰبملوف معهم ذكريات ال تنسى  .كأكد ا٤بركز الوطِب األمريكي الضطرابات ما بعد الضغوط
الصدمية بأف الشعب العراقي يعا٘ب من العديد من مظاىر التوتر النفسي كا١بسمي ٛبثل ُب ازدياد عبلمات ضربات القلب كالصداع
كاآلـ ا٤بعدة كالشد العضلي كاإلثارة كاإلحباط كالعصبية كالقلق كالغضب كاثباط ا٥بمة كالعزٲبة .

تشخيص االضطراب الالحق للصدمة النفسية عند األطفال :

ٲبكن تشخيص االضطراب البلحق للصدمة النفسية لدل األطفاؿ إذا :
 قاموا باسَبجاع ا٣بربة ا٤بسببة للتوتر من خبلؿ اقتحاـ صورة ا٢بدث كاألصوات فيو لتفكّبىم كإذا كانوا يواجهوفكوابيس أك ينخرطوف بشكل متكرر بإعادة ٛبثيل مشاىد من ا٣بربة الصادمة أثناء لعبهم كُب ا٤بواقف ا٢بقيقية ُب
ا٢بياة اليومية .
 تضاءؿ اىتمامهم بأنشطة اتسمت باإلمتاع سابقا كانسحبوا عاطفيا كفصلوا نفسهم عن أسرىم كأصدقائهم ككافقدكف أف ا٢بياة قصّبة جدا لكي يكربكا .
ٙبملهم ضعيفا للمشاعر ا٢بادة كما أهنم يعت
 ظهور مشكبلت سلوكية مرتبطة بالصدمة النفسية كالعصبية كمشكبلت الَبكيز كاضطرابات النوـ كا٤بخاكؼ ا﵀ددةا٤برتبطة بتجنب ما يذكر بالصدمة إضافة إٔب أعراض جسدية كآالـ ا٤بعدة كالصداع .

نفسي :
اآلثار البعيدة المدى للخبرات الصادمة ا

ٲبكن توضيح آثار ا٣بربات الصادمة نفسيا على ا٤بدل البعيد بالنقاط اآلتية :

- 1صحة جسدية ضعيفة ٗبا ُب ذلك تزايد االلتهابات كا٢بوادث بسبب عدـ االنتباه كآّازفة .
- 2كوابيس مستمرة ك٨باكؼ .
- 3عدـ االتزاف االنفعإب .

كعاطفي كانفعاليا كاجتماعيا ) .
ا
- 4اال٫براؼ عن مسار النمو الطبيعي ( عقليا
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- 5العدكاف االجتماعي كاالنسحاب كا٤بشكبلت ا٤بزمنة مع األصحاب .
- 6الفشل الدراسي كضعف األداء بشكل عاـ .
- 7التغّبات ُب الشخصية .

- 8عدـ اٚباذ القرارات ا٤بتعلقة با٢بياة مثل االلتحاؽ با٤بدرسة كا٣بيارات ا٤بتعلقة بالعمل .
- 9بركز فلسفة متشائمة عن ا٢بياة .

استراتيجيات تدعيم الوالدين لمساعدة أطفالهما المصابين بالصدمة النفسية
إف خربات اآلباء كاألمهات مع ىؤالء األطفاؿ ىي التحدم صعب ك األىم الذم يواجو كل أسرة  ،فرٗبا يكوف من السهل
أف نقوؿ لآلباء كاألمهات  :ال تدعوا أطفالكم يركف مشاىد القتل كالدمار ُب التلفاز ،لكن ماذا نقوؿ ٤بن يعيش التجربة حية؟
ماذا يقوؿ األب لطفلو عندما يرتج بيتو بشدة كبّبة من الصواريخ  ،كينهار بيت مقابل على أصحابو كٲبوت رفقاء أطفا٥بم الذين
يسألوف عنهم  ،إف مهمة اآلباء كاألمهات ُب مثل ىذه الظركؼ ليست ٞباية األطفاؿ من مشاىد العنف كا٤بوت  ،بل ٞبايتهم

من ا٤بوت نفسو  .كبعد هناية ا٢برب تبدأ مهمتهم ُب مبلحظة ك متابعة أطفا٥بم كتقدٙب الدعم ا٤بعنوم كالعبلج النفسي ٥بم .ومن
الضروري تقديم االستراتيجيات التي تساعد في تدعيم الوالدين لمساعدة أطفالهما المصابين بالصدمة النفسية والتي

تتمثل ب :







تقد ٙب العوف كالدعم الشخصي ٥بما سواء بشكل فردم أك ضمن ٦بموعات ٕبيث يستطيعاف ٛبثل خرباهتما ُب
الصدمة النفسية .
إعطاءٮبا معلومات تتعلق بردكد الفعل الطبيعية لؤلطفاؿ كالراشدين بعد ا٢بدث الصادـ كتزكيدٮبا
باالسَباتيجيات البلزمة للتعامل مع ا٤بشكبلت االنفعالية كالسلوؾية الٍب تنجم عن ذلك .
إعادة تدريبهما كاإلشراؼ على مهاراهتما ا٣باصة بالرعاية كالتواصل .
تعليم الوالدين كيفية التحدث مع أطفا٥بما عن األحداث ا٤بسببة للصدمة .
توجيو انتباه الطفل ا٣بائف إٔب األطفاؿ اآلخرين الذين يتعاملوف مع أحداث الصدمة بدكف خوؼ ،كذلك من
خبلؿ سرد قصص عن األطفاؿ ُب أكضاع مشأّة ،ككيف ًب التغلب على خوفهم.

 على اآلباء كاألمهات أف يكونوا أكثر انتباىان كحرصان ٤با يتعرض لو أطفا٥بم من خربات متنوعة ٰبصلوف عليها
عن طريق كسائل اإلعبلـ لتحاشي ظهور بعض اآلثار الصدمية على األطفاؿ.
 إتاحة آّاؿ لتفعيل األطفا ؿ ُب األنشطة الٍب تواجو طاقاهتم بشكل مثمر مثل الرياضة ،التعلم باللعب ،لعب
األدكار ،أدكار قيادية ،أنشطة ذات مسئوليات ،عمل كرشات رسم  ،كغّبىا من أساليب توجيو األطفاؿ.

بعض التوصيات التي تساعد في توفير الصحة النفسية للطفل :
فيما يلي بعض األمور الٍب تساعد ُب توفّب الصحة النفسية للطفل كذلك من خبلؿ :

 العمل على احَباـ شخصية الطفل ألنو األساس ُب ضبط انفعاالتو كٙبقيق صحتو النفسية .
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 إشباع حاجة الطفل إٔب ا٤بدح كالثناء كالشعور بالقبوؿ االجتماعي .

 االىتماـ بالَبكيح عن النفس إٔب جانب االىتماـ بأداء العبادات كقراءة القرآف الكرٙب كأداء الصبلة .

 التدرج عند ٧باكلة ٚبليصو من العادات السيئة بدال من األسلوب الفجائي الذم يثّب انفعاالتو كيأٌب بنتائج
عكسية .
 توفّب األمن النفسي لؤلطفاؿ من خبلؿ توفّب بيئة خالية من ا٤بشكبلت النفسية كاالضطرابات األسرية .
 إعطاء الطفل ا٢برية ا٤بناسبة كالٍب تساعده على العمل كالتفكّب حسب قدراتو كقابليتو كميولو كحاجاتو .
 تربية الطفل تربية استقبللية تساعد ُب تطوير شخصيتو كتقوده إٔب االعتماد على نفسو .
 إشراؾ الطفل ُب أنشطة بدنية كألعاب كأغا٘ب كتأليف قصص.
 تكليف الطفل بأعماؿ كمهاـ صغّبة لتقوية إحساسو بالكفاءة كاؿثقة بالنفس.
رغما عن إرادهتم كا٣بطر ىنا ٰبيط بتحصيلهم
كما يتسم األطفاؿ ُب ظركؼ ا٢بركب كاألزمات باالنشغاؿ بأحداث دامية ن
الدراسي ،فمن أىم االنعكاسات ا٤بعرفية للطفل ُب ظركؼ األزمات  ..التشتت الذىِب ،كثرة السرحاف ،كعدـ الَبكيز كقلة االنتباه
٩با يؤدم إٔب ضعف التحصيل الدراسي كالنسياف .كللتغلب على ىذه االنعكاسات نقدـ ٦بموعة من آليات الدعم النفسي الٍب
تساعد الطفل على ٚبطي أزمات ا٢بركب ٗبا ال يؤثر بالسلب على مستواه دراسيا من خبلؿ األمور اآلتية :
 تبُب برامج متخصصة ٤بعا١بة تدٗب التحصيل ك ا٤بصاحبة بربامج ترفيو ك لعب. توفّب أجواء األماف لؤلطفاؿ كإعادة ترسيخ الشعور باألمن كا٢بماية بداخلهم من خبلؿ تأمينهم ٗبكاف بعيد قدر اإلمكاف عنمكاف ا٣بطر ،كهتدئتهم كطمأنتهم باستمرار.
 تشجيعهم على مواصلة األنشطة االعتيادية اليومية كخلق البدائل ٥با إف ٓب يتمكنوا من ٩بارستوا . مساعدهتم ُب فهم انطباعاهتم كردكد أفعا٥بم ٘باه ا٤بواقف كا٣بربات الصادمة. خلق نقاش مع الطفل عن األكضاع الٍب ٚبيفو. تكثيف األنشطة البلصفية ُب ا٤بدرسة أك خارجها. مساعدة األسرة للطفل كمتابعتو بشكل مستمر طواؿ العاـ الدراسي. -توثيق العبلقة مع األىل كا٤بدرسة من أجل حياة كصاّب الطفل.
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المصادر

- 1ا٣بطيب  ،ىشاـ إبراىيم كاٞبد الزيادم (ََُِ)  ،الصحة النفسية للطفل  ،ط ُ  ،الدار العلمية الدكلية للنشر
كالتوزيع كدار الثقافة للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،األردف .
- 2العنا٘ب  ،حناف عبد ا٢بميد  ، )ََِٓ( ،الصحة النفسية  ،ط ّ  ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،عماف،
األردف .
- 3دبابنة  ،ميشيل كنبيل ٧بفوظ (ََُِ)  ،سيكولوجية الطفولة  ،دار ا٤بستقبل للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،األردف .

- 4دركيش  ،عطا حسن (ََِٗ)  ،التحصيل كالدافعية ٫بو التعلم لتبلميذ ا٤برحلة األساسية بعد ا٢برب على غزة،
مقاؿ تربوم من موقع إسبلـ اكف الين  ،مدكنة ا١بامعات الفلسطينية .
- 5عبد الكرٙب  ،أٲباف صادؽ (ََِٔ)  ،مواقف الرعب كعبلقتها باالكتئاب كالتفكّب ا٤بنطقي لدل تبلميذ ا٤برحلة
االبتدائية  ،أطركحة دكتوراه  ،بغداد  ،كلية الَببية للبنات .

- 6قوٕب  ،أسامة إ٠باعيل (ََِٔ)  ،العبلج النفسي بْب الطب كاإلٲباف  ،ط ُ  ،دار الكتب العلمية  ،بّبكت،
لبناف .

٦- 7بيد  ،سوسن شاكر (َُِِ)  ،دكر اإلرشاد الَببوم أثناء األزمات  ،دراسة قدمت إٔب ندكة اإلرشاد الَببوم ُب
كزارة الَببية العراقية  ،كُب ا٢بوار ا٤بتمدف  ،العدد ِّٖٔ ُب ِٗ . َُِِ/ ّ /

- 8ـكتب اليونيسيف اإلقليمي ُب الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا (ُٓٗٗ)  ،مساعدة الطفل الذم يعا٘ب من الصدمة
النفسية  ،دليل للعاملْب االجتماعيْب كالصحيْب ك٤بعلمي مرحلة ما قبل ا٤بدرسة  ،عماف  ،األردف .
- 9ملحم  ،سامي (ََِٕ)  ،األسس النفسية للنمو اإلنسا٘ب ُب الطفولة ا٤ببكرة
كموزعوف  ،عماف  ،األردف .

 ،ط ُ  ،دار الفكر ناشركف
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حق التعليم وفرص تكوين رأس المال المعرفي لدى الشباب في دول الربيع
العربي
د .كاظم عادل أحمد الغول /المركز الوطني البحاث الشباب جامعة الملك سعود  -المملكة العربية السعودية

تنص النقطة (ُ) من ا٤بادة (ِٔ) من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف بالتإب " :لكل شخص ا٢بق ُب التعلم ،كٯبب أف يكوف
التعليم ُب مراحلو األكٔب كاألساسية على األقل بآّاف ،كأف يكوف التعليم األكٕب إلزاميان كينبغي أف يعمم التعليم الفِب كا٤بهِب ،كأف
ييسر القبوؿ للتعليم العإب على قدـ ا٤بساكاة التامة للجميع كعلى أساس الكفاءة".
()http://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/arabic/universaldeclara1.html

كحيث اف ا٤بؤسسات التعليمية ىي ب ؤرة العملية التنموية ا٤بستدامة باعتبارىا منارة العلم كالعلماء ،كميداف ا٤بوىبة كاإلبداع
كاالبتكار ،كرافد العآب باألفراد ا٤بؤىلْب لتحقيق رفاىية البشرية ٝبعاء .كٙبتاج ا٤بؤسساتت التعليمية التفاعل مع العديد من ا١بهات
كالتيارات ألداء رسالتها على أكمل كجو ،حيث يع مل ىذا التفاعل على تطوير كٞباية كرعاية العملية التنموية ا٤بعرفية من خبلؿ
رعاية صانعي (ا٤بؤسسات التعليمية ) " رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب البشرم " ،كالذين بدكرىم سيقودكف آّتمع ٫بو ما يطلق عليو "٦بتمع
ا٤بعرفة".
كا٤بتتبع ٤بعدالت االلتحاؽ با٤برحلة ا٤بتقدمة من التعليم الثانوم ُب بعض الدكؿ العربية قبل الربيع العريب ،يبلحظ أب اف اربع دكؿ
عربية حققت معدالت التحاؽ خاـ قاربت على حد االشباع كىو َٗ %كاكثر ،كىذه الدكؿ ٙبديدا ىي البحرين كالكويت كليبيا
كقطر .بينما تبلغ نسبة االلتحاؽ بالتعليم العإب ُب كل من ليبيا كلبناف كفلسطْب كاال ردف من ٔٓ %أب َْ .%كتَباكح النسبة
بْب ّٓ %ك ُِٗ %ب كل من مصر كالبحرين كتونس كالسعودية ،كتنكفئ النسبة بْب ِّ %كُُٓ %ب كل من االمارات
كعماف كالعراؽ كسورية  .كال يزاؿ االلتحاؽ اقل من ُُُ %ب كل من ا٤بغرب كاليمن كالسوداف كموريتانيا
كا١بزائر كقطر كالكويت ي
كٌب كجزر القمر (تقرير ا٤بعرفة العريبََِٗ ،ـ ،صص ٔٗ.)ٕٗ-مع ا٤ببلحظة باف ىذه االرقاـ الضعيفة نوعا ما كانت ُب
كجيب
فَبات االستقرار االمِب ُب معظم الدكؿ العربية.
كعند مقارنة كضع التعليم العريب الضعيف عموما بوضع التعليم ُب الدكؿ ا٤بتقدمة نستطيع التحقق من مدل ضعف قدرة الدكؿ
العربية من تكوين رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب البلزـ لتكوين ٦بتمع ا٤بعرفة ا٤بنشود ُب ظل ثورات عربية كبحت قطاع التعليم ما بْب تعطيل
جزئي أب تعطيل كلي حسب االحداث الٍب ٘برم ُب دكؿ الربيع العريب من عدـ استقرار امِب كاعتصامات كمظاىرات كنزاعات
مسلحة مستمرة منذ اكثر من سنتْب.
ككرد ُب تقرير التنمية البشرية َُُِ  ،عن كاقع التعليم العإب ُب الدكؿ النامية كالدكؿ ا٤بتقدمة ،حيث ٓب تتجاكز الدكؿ النامية
لغاية عاـ َُُِ ـ مستول التحاؽ الطلبة بالتعليم العإب ُب الدكؿ ا٤بتقدمة لعاـ َُٕٗـ ،إذ أف الدكؿ ا٤بتقدمة حققت مستول
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ِٓ نقطة ُب عاـ َُٕٗ كالدكؿ النامية ُب عاـ َُُِ ٓب تتجاكز ُٖ نقطة على نفس ا٤بقياس ،كعليو تظهر الفجوة الكبّبة بْب
َْ عامان .كمن ىنا تظهر اٮبية
ىذين العا٤بْب ،كيتضح أف الدكؿ ا٤بتقدمة تسبق الدكؿ النامية ُب ىذا آّاؿ ٗبا ال يقل عن
االلتفات أب كاقع التعليم العإب بالوط ف العريب كعبلقتو بواقع التنمية كالعدالة االجتماعية ا٤بنشودة قبل الثورات العربية ،فما ىو
ا٢باؿ عند تعطيل اك اغبلؽ ا٤بؤسسات التعليمية ُب عدد من دكؿ الربيع العريب؟

كُب ا٘باه مقابل اشار تقرير ا٤بعرفة العريب (ََِٗـ) أب اف الوقت االٝبإب ا٤بخصص للدراسة ُب مرح لة التعليم االساسي ُب
معظم الدكؿ العربية ،الذم يبلغ معدلو العاـ َِٖ ساعة سنويان ُب التعليم االبتدائي ،ام ٫بو ّّ أسبوعان ،كُُٗ ساعة سنويان
ُب ا٤برحلة ا٤بتقدمة من التعليم االساسي ،ام ما يعادؿ ّّ أسبوعان ،ال ٲبكن أف يكفي لتكوين راس ماؿ معرُب متْب كراسح
يسمح ؿ٤برء باالستفادة ا٤بثلى من ا٤براحل ا٤بتقدمة من التعليم كا٤بشاركة الفاعلة ُب ٦بتمع ا٤بعرفة  .كيبدكا ىذا التقصّب جليان بصورة
خاصة ُب ٦بمل دكؿ ا٣بليج (ما عدا يعماف ُب النظاـ ا١بديد ) ،كما ُب سورية كالعراؽ كليبيا كتونس ،كالسؤاؿ ىو  :ىل باالمكاف
ٚبيل الوضع التعليمي كا٤بعرُب ا٤بستقبلي لدكؿ الربيع العريب الٍب ٓب تستقر االكضاع االمنية ّٔا لغاية اللحظة؟
كعند ٙبليل كاقع التعليم العإب العريب كفق مصفوفة  SWOTقبل الثورات العربية نتوصل أب ما يلي:
كاقع التعليم العإب العريب:
كجب معرفة كاقع التعليم العإب العريب من خبلؿ اس ٚبداـ احد ا٤بنهجيات ا٢بديثة لتفسّب كٙبليل الواقع ،كعليو ًب االعتماد
على عقد جلسة عصف ذىِب لعدد من األساتذة ا١بامعيْب كا٤بتخصصْب (ٜبانية متخصصْب ) ُب ىذا آّاؿ لتحليل ىذا
الواقع باستخداـ مصفوفة التحليل الرباعي  ، SWOTكالٍب سلطت الضوء على نقاط القوة كنقاط الض عف ،كالفرص
كالتهديدات الٍب تواجو التعليم العإب العريب ،كذلك كفق ا٣بطوات التالية:
ُ -نقاط القوة ( :)Strengthىي مصادر قوة التعليم العإب العريب كالٍب ٛبيزىا عن غّبىا.
ِ -نقاط الضعف ( :)Weaknessىي مواطن الضعف ا٢بالية ُب التعليم العإب العريب ،كالٍب ٛبثل فجوة ،كٗبع
ا٤بواطن ٙبدث نقلة نوعية ُب التعليم العإب العريب.
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ّ -الفرص ( :)Opportunitiesىي األسباب ا٣بارجية الٍب إذا ما ًب استغبل٥با ستؤدم إٔب نقلة نوعية ٧بتملة للتعليم
العإب.
ْ -التهديدات ( :)Threatsىي العوامل ا٣بارجية الٍب تؤدم إٔب إعاقة تقدـ التعليم العإب.
فقاط قوة التعليم العإب العريب قبل الربيع العريب(:)Strength
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

كجود عدد كبّب من ا١بامعات على مستول الوطن العريب
االمتداد التارٱبي للجامعات العربية (العمر الزمِب)
كجود كوادر تدريسية كإدارية ذات خربة
عدد من أعضاء ىيئة التدريس ٚبرجوا من ا١بامعات الغربية كاألكربية
كجود الوفرة ا٤بالية ُب العديد من ا١بامعات العربية السيما ُب جامعات دكؿ ا٣بليج العريب.
الثورة اإللكَبكنية.
أعداد ا٣برٯبْب.
كجود ٦ببلت علمية ٧بكمة تابعة لكليات كأقساـ ا١بامعة.

نقاط ضعف التعليم العإب العريب قبل الربيع العريب (:)Weakness
ُ .االعتماد على طرؽ التدريس التقليدية.
ِ .الركتْب كالبّبكقراطية االدارية.
ّ .ضعف النشر العلمي ألعضاء ىيئة التدريس.
ْ .قلة ا٤براكز البحثية ا٤بتخصصة.
ٓ .عدـ االستقرار السياسي لعدد من الدكؿ العربية كتأثّبىا على دكؿ ا١بوار.
ٔ .ضعف عدد من أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة باللغة اإل٪بليزية (لغة العلم).
ٕ .بطئ تطوير ا٣بطط الدراسية لبعض التخصصات.
ٖ .قلة براءات االخَباع النا٘بة عن ا١بامعات.
ٗ .ا٣بوؼ من التجديد كالتغيّب كاإلصبلح ك٧باربتة.
َُ .عدـ ا٤بوائمة بْب ٨برجات التعليم كسوؽ العمل.
ُُ .الرسوـ ا١بامعية العالية ُب بعض الدكؿ العربية.
ُِ .عدـ كجود موارد مالية كبّبة دائمة أك أكقاؼ لدعم البحث العلمي.
الفرص ا٤بتاحة للتعليم العإب العريب قبل الربيع العريب (:)Opportunities
ُ .االستفادة من البعثات الدراسية للدكؿ الغربية (برامج االبتعاث العلمي).
ِ .توجيو نشر ٕبوث أعضاء ىيئة التدريس إٔب األكعية البحثية العلمية العا٤بية ا﵀كمة مثل .ISI
ّ .عقد االتفاقيات كالشراكات كالتوأمة مع ا١بامعات العا٤بية ا٤برموقة.
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ْ .ا٢بصوؿ على شهادات ا١بودة لؤلقساـ اإلدارية كالعلمية كاالكادٲبية.
ٓ .ا٢بصوؿ على االعتمادات األكادٲبية العا٤بية للكليات كاألقساـ ا١بامعية.
ٔ .توطْب العقوؿ العربية ُب ا١بامعات ضمن امتيازات مرضية ٥بم.
التهديدات ا﵀يطة بالتعليم العإب العريب قبل الربيع العريب (:)Threats
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

عدـ االستقرار السياسي الوطِب كاإلقليمي كالعا٤بي.
ا٥بزات االقتصادية الوطنية كعدـ االستقرار االقتصادم العا٤بي.
استقطاب العقوؿ العربية غربيان.
عدـ سهولة استّباد بعض ا٤بواد البلزمة إلجراء الدراسا ت كالبحوث العلمية ا٢بساسة (مواد فيزيائية ككيميائية ٨/بتربات
متقدمة)...

يتضح ٩با سبق كجود العديد من نقاط القوة ( )Strengthلدل التعليم العإب العريب كالٍب ٛبيزىا عن غّبىا مثل العمر الزمِب
للجامعات كاعداد ا٣برٯبْب االكفياء كغّبىا  .كُب ا٤بقابل تضعف نقاط القوة ا ذا ما تواجهت مع نقاط الضعف ()Weakness
الٍب تعد مواطن ضعف ُب التعليم العإب العريب ،كالٍب ٛبثل فجوة ،تعمل على احداث ردة عكسية ٤بواطن قوة التعليم العإب العريب
كمثا٥با ضعف االنتاج البحثي ا٤بنشور ُب اكعية عا٤بية ،كضعف الباحثْب كمن ُب حكمهم بلغة العلم كىي الل غة اال٪بليزية كغّبىا.
ُب حْب تتوفر العديد من الفرص ( )Opportunitiesالٍب إذا ما ًب استغبل٥با ستؤدم إٔب نقلة نوعية ٧بتملة للتعليم العإب مثل
االىتماـ الكبّب بربامج االبتعاث كٙبسْب اكضاع اعضاء ا٥بيئات التدريسية كالباحثْب ا٤بعنوية كا٤بادية كغّبىا  .كتتقاطع التو ديدات
()Threatsا﵀يطة بالتعليم العإب مع نقاط الضعف ( )Weaknessككبلٮبا يؤدياف أب إعاقة تقدـ التعليم العإب العريب،
كلعل من اىم التهديدات عدـ االستقرار السياسي الوطِب كاالقليمي كالعا٤بي على حد سواء .فما ىو حاؿ حق التعليم ُب دكؿ ما
زاؿ النزاع ا٤بسلح يدكر ّٔا منذ سنوات كدكؿ ما زالت االعتصامات كا٤بظاىرات تعيق مسار ا٢بياة الطبيعي ّٔا ،كدكؿ انصرؼ
العمل الكبّب ّٔا ٫بو ا٥باجس االمِب بدرجة اكٔب ككضعت االىتماـ بالتعليم ضمن اكاخر اكلوياهتا؟
نسب االلتحاؽ بالتعليم العإب ،كقول الشد العكسي للتنمية البشرية ا٤بنشودة:
تسعى ٝبيع الدكؿ ٗبا فيها النامية إٔب ٧باكلة اللحاؽ بركب الدكؿ ا٤بتقدمة ُب ٙبسْب مستويات ا٤بعيشة كا٢بالة الصحية ككضع
التعليم فيها ،لتحقيق تنمية حقيقة مبينة على أساس متْب ،كلكن الواقع يشّب إٔب عظم حجم الفجوة القائمة بْب ىذه الدكؿ،
كلعل من أٮبها كاقع االلتحاؽ ُب التعليم العإب ا٤بقارف بْب ىذه الدكؿ ،فما زالت الدكؿ ا٤بتقدمة تسبق الركب العريب ٗبا ال يقل
عن َْ عامان ُب ىذا آّاؿ .كىذا ما أشار لو تقريرا التنمية البشرية ََُِ ا٤بستند إٔب بيانات من البنك الدكٕب ََُِ.
كتشّب تلك البيانات بدقة إٔب كضع الدكؿ النامية ُب ـ ستويات االلتحاؽ بالتعليم العإب منذ عاـ َُٕٗ حيث بلغت نسبة
االلتحاؽ بالتعليم العإب ِ %كارتفعت ُب عاـ َُٗٗ إٔب ٔ %كٓب تتجاكز ُُٖ %ب عاـ ََُِٕ ،ب حْب كاف مستول
االلتحاؽ بالتعليم العإب ُب الدكؿ ا٤بتقدمة ُب عاـ َُٕٗ ِٓ %ك٭بت ىذه النسبة إٔب ُْٔ %ب عاـ َُٗٗ ،ككصلت إٔب
ُُٕ %ب عاـ ََِٕ .كمن ىنا يتبْب أف الدكؿ النامية ُب عاـ ََِٕ ٓب تتجاكز نسب االلتحاؽ ُب التعليم العإب ّٔا ،كاقع
االلتحاؽ بالدكؿ ا٤بتقدمة ُب عاـ َُٕٗ  ،كعليو يظهر حجم الفجوة الزمنية بْب ىذين العا٤بْب.
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٭بوم حقيقي :
ا٤بؤشرات األساسية الواجب توافرىا لتحقيق مستقبل ت
ترتبط التنمية التعليمية كا٤بعرفية بالعديد من ا٤بؤشرات الداخلية كا٣بارجية ٤بسّبهتا ا٤بوزكنة ٘باه الرقي كالتقدـ ا٤بنشود ،كُب ظؿ توفر
ىذه ا٤بؤشرات ٚبطو الدكؿ ُب خطى ثابتة كمستقرة كسريعة ٘باه ىدفها التنموم ا٤بنشود ،كمن أىم ا٤بؤشرات:
ا٤بؤشرات األساسية الواجب توافرىا لتحقيق مستقبل تنموم حقيقي:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.

توفر األمن بكافة مستوياتو.
الدعم السياسي للجهود التنموية ٩بثبلن بقيادة الدكلة.
كجود قيادات تعليمية مؤىلة
الدعم االقتصادم ٤بؤسسات التعليم العاـ كالعإب.
التخطيط االسَباتيجي طويل ا٤بدل.

كٝبيع ما ذكر سابقا من مؤشرات ال يتوفر ُب دكؿ الربيع العريب حيث االمن ما زاؿ مفقودا بشكل كبّب ،كالدعم السياسي يتوجو
بكل طاقاتو ﵀اكلة ٙبقيق االمن ا٤بفقود ،ككذلك الدعم االقتصادم ضعيف جدا للتعليم مقارنة بدعم االجهزة االمنية كالعسكرية
بالدرجة االكٔب ،عبلكة على ضعف الوضع االقتصادم لتلك الدكؿ بسبب ىركب رؤكس االمواؿ منها كتعطل العجلو االقتصادية
ّٔا كغّبىا من اسباب تدعوا النصراؼ الدعم السياسي ٫بو االمن كليس حق التعليم ،بينما ىاجرت القيادات التعليمية اك قتلت
اك انشغلت بالثورات كما تبعها من احداث كابتعدت أب حد ما عن ا٤بؤسسات التعليمية حا٥بم كحاؿ معظم افراد آّتمع ُب تلك
الدكؿ ،كّٔذا توقف التخطيط االسَباتيجي للتعليم لعدـ كضوح الرؤية ا٤بستقبلية للدكؿ كاستقرارىا ا٤بنشود.
كُب ٧باكلة لتوضيح ما ىو مطلوب ٙبقيقو من مفاىيم اساسية لتحقيق ٦بتمع ا٤بعرفة ا٤بنشود من خبلؿ توفّب حق التعليم للجميع،
كجب التطرؽ لبعض ا٤بفاىيم كا٤بصطلحات ا٤بهمة ُب ىذا ا١بانب كىي:
المعرفة٦ :بموعة ا٤بعا٘ب كا٤بعتقدات كاألحكاـ كا٤بفاىيم كالتصورات الفكرية الٍب تتكوف لدل اإلنساف نتيجة ﵀اكالتو
ا٤بتكررة لفهم الظواىر كاألشياء ا﵀يطة بو(ُ) ،من خبلؿ استخداـ ا٢بواس كالعقل كا٢بدس كالتقإبد كالوجود كالوحي كاإل٥باـ)ِ( .
رأس المال المعرفي :يتمثل ُب األصوؿ غّب ا٤بلموسة ا٤بملوكة للمنظمة ،كا٤بتعلقة با٤بعرفة كالٍب يتوقع استخدامها ُب ٙبقيق
منافع مستمرة  ،كتوليد كتنمية الثركة  .كمن أمثلتها ما ٛبتلكو ا٤بنظمة من معلومات كخربات مَباكمة  ،كملكية فكرية  ،كقدرات
إبتكارية كاستشارية كتكنولوجية ،كمهارات إدارية)ّ( . ... ،
رأس المال البشرى  :ىو ا٤بعرفة كا٤بهارات  ،باإلضافة إٔب القدرات الذاتية لتحديدكإٯباد مصادر ا٤بعرفة كا٤بهارات الٍب ال
ٲبتلكها األفراد حاليان ،كىو ما يطلق عليها٤بديركف أحيانان ا٤ببادأة أك االبتكار أك قدرات ا٤بنظمة)ْ( .
مجتمع المعرفة  :ىو ٦بموعة من الناس ذكم االىتمامات ا٤بتقاربة ،الذين ٰباكلوف االستفادة من ٘بميع معرفتهم سويا
بشأف آّاالت الٍب يهتموف ّٔا ،كخبلؿ ىذه العملية يضيفوف ا٤بزيد إٔب ىذه ا٤بعرفة ،كىكذا فإف ا٤بعرفة ىي الناتج العقلي كآّدم
لعمليات اإلدراؾ كالتعلم كالتفكّب)ٓ(.
االقتصاد المعرفي  :دمج للتكنولوجيا ا٢بديثة ُب عناصر اإلنتاج لتسهيل إنتاج السلع كمبادلة ا٣بدمات بشكل ابسط
كأسرع ،كيعرؼ أيضا بأنو يستخدـ لتكوين كتبادؿ ا٤بعرفة كنشاط اقتصادم "ا٤بعرفة كسلعة")ٔ(.
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األصول البشرية  :كىى ا٣بربات آب تراكمة  ،كقدرات االبتكار كحل ا٤بشاكل كمؤشرات عنقدرة األفراد على األداء ُب
مواقف معينة مثل فرؽ العمل أك العمل ٙبت الضغط)ٕ( .
التعليم المستمر :التعليم الذم يقدـ لفئة من ا٤بتعلمْب خارج نطاؽ التعليم النظامي اك ا٤بدرسي كىم فئة ا٤بستخرجْب من
ا٤بؤسسات التعليمية ا٤بختلفة ،اك الذين تلقوا كتوقفوا لسبب ما ،كينتموف لفئة الكبار ُٖ سنة فأكثرٕ ،بيث يسهم ىذا التعليم ُب
تزكيدىم ٖبربات جديدة اك يقدـ ٥بم مفاىيم متطورة ٤بمارستها ُب االنشطة ا٢بياتية اك الوظيفية ا٤بختلفة)ٖ( .
بعد استعراض ما سبق من التعريفات ذات العبلقة ،يلحظ اؿعديد من التداخل كالَبابط بْب كل ما يدكر ُب فلك ا٤بعرفة من
رأس ماؿ معرُب كبشرم كاقتصاد ا٤بعرفة ك٦بتمع ا٤بعرفة ،كالتعليم ا٤بستمر...كذلك كفق السلسلة الٍب تشّب إٔب تأىيل العنصر البشرم
ا٤بادم ليتكوف لديو كم معرُب نوعي كبّب يطلق عليو
على اكتساب ا٤بعارؼ كالتجارب كحسن التفاعل كالتعامل مع ا٤بوارد البشرية ك ة
رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ،حيث يوظف ىذا الكم ا٤بعرُب ُب شٌب ٦باالت ا٢بياة العامة كا٣باصة كال سيما العملية االقتصادية الٍب ينتج
بوصولو إٔب مرحلة ا٤بعرفة ا١بماعية
ا
عنها أرباح كمكاسب معرفية كمادية تعود ٗبجملها على تنمية البشرية كٙبقيق رفاىيتها ا٤بستدامة
التشاركية التكاملية ليطلق عليها ُب آّمل ٦بتمع ا٤بعرفة.
كعليو يعرؼ الباحث رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ،ك٦بتمع ا٤بعرفة ،كالتعليم ا٤بستمر كما يلي:
رأس المال المعرفي ٦:بموعة التفاعبلت ا٤بعرفية العضوية ا٤بمنهجة ا٤بَباكمة من شٌب أصو٥با العقل ية كا٢بسية كالتقليدية
كالتجريبية كالعلمية ...الٍب يكتسبها الفرد للوصوؿ إٔب االحَباؼ كالتميز كاإلبداع كاالبتكار ُب عمليات اإلنتاج ا٤بعنوم كا٤بادم
لتقدٙب ا٣بدمات كتطوير العلوـ التطبيقية كاإلنسانية ضمن اعلى معايّب ا١بودة.
مجتمع المعرفة٦ :بموعة االفراد القادرمف على تسخّب الكم ا٤بعرُب الَباكمي ا٤بوجود لديهم٫ ،بو انتاج معرفة كمية كنوعية
جديدة ،تسهم ُب البناء ا٤بعرُب االفقي الذم يعود على ٝبيع افراد آّتمع بالفائدة كا٤بنفعة ا٤بشَبكة.
التعليم المستمر ٝ :بيع انواع ا٤بعارؼ الٍب ٰبصل عليها الفرد طيلة حياتو ،من الفرص اؿ

تعليمية كالتأىيلية كالتدريبية

كالتطويرية ُب آّاالت ا٤بهارية كا٤بعرفية كالتصورية ،كذلك خارج اطار التعليم الر٠بي ا٤ببِب على معايّب كاسس القبوؿ ا٤بستندة على
الشهادات ا٤بدرسية كا١بامعية.
كُب ظل الثورات العربية كجب التنويو لبعض االرقاـ كاالحصاءات الٍب تكشف مد ل التأخر ا٤بعرُب قبل حدكث الثورات
العربية كتعطل العديد من ا٤بؤسسات التعليمية ُب عدد من الدكؿ العربية ،كىذه االرقاـ تشّب أب مدل الصدمو بالواقع ا٤بعاش من
خبلؿ الَبكيز على ما يلي)ُّ(:
 ال يزاؿ ُب الدكؿ العربية ٫بو "َٔ" مليوف ٌأمي ،ثلثاىم من النساء.
 ال يزاؿ ما يقارب "ٗ" مبليْب طفل عريب ُب عمر ا٤بدرسة االبتدائية خارج ا٤بدرسة.
 ال يزاؿ ا٤بعدؿ العاـ لبللتحاؽ با٤برحلة ا٤بتقدمة من التعليم الثانوم اقل من "ٓٓ "%للذكور كاإلناث.
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التعليم العالي وتكوين رأس المال المعرفي المتخصص:
يبلحظ ،بشكل عاـ ،غياب خطط ٧بددة ُب ا١بامعا ت العربية لتوجيو الطلبة كمقاربة أعداد ا٤بلتحقْب ُب ٨بتلف ا٤بيادين
من زاكية العبلقة مع أسواؽ العمل الداخلية كا٣بارجية.
فقد حصل ُب العديد من الدكؿ العربية توسيع للجامعات كأنشئت فركع كجامعات جديدة ُب كثّب من ا٤بدف ،كبدكف ترتيب
مستوعب للحاجات الفعلية ُب ىذه اؿبلداف ،األمر الذم ضاعف من إشكاالت التعليم العإب.
كيبلحظ اف معدالت االنتساب ُب الربامج الَببوية تَباكح بْب "ُ "%ك "ُْ "%ب كل من جامعات ا١بزائر كالبحرين
كلبناف كموريتانيا كا٤بغرب كتونس ،كىي معدالت منخفضة ،كترتفع ىذه ا٤بعدالت إٔب ما يقارب "َِ "%أك يزيد عنها ُب كل من
كعماف "َّ٩ ،"%با ينم عن تضخم
جامعات العراؽ "ُٗ ،"%كاألردف "َِ ،"%كالسعودية "ِْ ،"%كفلسطْب "ِٕ ،"%ي
ُب أعداد ا٤بنتسبْب بالربامج الَببوية ُب ىذه الدكؿ على حساب الربامج التعليمية األخرل.
كينعم كبلن من لبناف كقطر كاألردف كاإلمارات بأعداد كافية أك مقبو لة من األطباء ،بينما ٙبتاج بقية الدكؿ العربية إٔب رفع
نسبة األطباء فيها ،أما بالنسبة ألعداد أطباء األسناف فهناؾ ٚبمة ُب كل من األردف كلبناف كأب حد ما ُب سورية  .كيلفت االنتباه
تفرد األردف بالفائض الكبّب ُب أعداد الصيادلة حيث يتوافر صيدٕب لكل "ََّ" شخص .كلعؿ من ابرز العوامل الٍب تفسر ىذا
الوضع عدـ قدرة منظومة التعليم على توجيو كضخ العدد ا٤ببلئم كبالتنوع الكاُب لسد االحتياجات ُب ىذا ا٤بيداف ا٢بيوم.
كتشّب ا٤بعطيات ا٤بتوافرة عن كل من ميادين الَببية ،ك٨بتلف اختصاصات الطب كالعلوـ الصحية ،كاالختصاصات ا٥بندسية
كغّبىا ،إٔب نقص ُب رأس ا٤باؿ البشرم ا٤بتخصص القادر على سد احتياجات آّتمعات العربية بكفاءات عليا تستطيع مقاربة
أم مسألة بقدر عاؿ من الرصانة الفكرية كبناء أم قرار على معرفة متعمقة بالشأف ا٤بعِب ،ىذا باإلضافة إٔب عدـ التوازف ُب توزيع
ا٣برٯبْب على ميادين االختصا ص ،الذم ٙبتل فيو مركز الصدارة بشكل شبو كامل العلوـ االجتماعية كالقانوف كإدارة األعماؿ،
كعلى أٮبية ىذه العلوـ ،إال أف تركيز ا٣برٯبْب فيها ٲبكن أف يشّب إٔب أف التعليم العإب ال يؤدم إٔب تكوين رأس ا٤باؿ البشرم
النوعي الذم ٙبتاج إليو الدكؿ العربية لتسّب عجلة ا ٢بياة كتنمية آّتمع كتطويره  .فمؤسسات التعليم العإب تضخ الكثّب من
ا٣برٯبْب الذين ليس لديهم فرص كظيفية ،بينما تفتقر أسواؽ العمل الداخلية إٔب خرٯبْب ُب اختصاصات عديدة.
المالمح العامة للعقل العربي:
يعد العقل العريب عقل أسّب ٚبصصو ينأل عن تداخل آّاالت آبعرفية كتعددىا .باإلضافة إٔب انو عقل غّب مدرب على
التوجو ا٤بنظومي  system approachالذم يضمن االكتماؿ كاالشتماؿ٩ ،با ٯبعل من السهل كقوعو ُب فخ التفاصيل
كضياعو ُب متاىات التعميم  .كما انو عقل ينزع دائما ٫بو ا٤بوجب كالقاطع كا﵀دد كا﵀كم ،ينحاز إٔب الثابت على حساب
ا٤بتغّب ،كالسائد على حساب ا٤بتجدد ،يلح على اإلٝباع ،كينفر من االختبلؼ كالتعدد  .ىذا عبلكة على انو عقل ٲبتهن
السالب ،كيفزع من البليقْب ،كال يستأنس ا٤بشوش كغّب الدقيق كغّب ا٤بكتمل  ...لقد كبلت نزعة امتهاف السالب العقل
العريب من أف يقتحم ا٤بناطق ا٤بهجورة من فكره ،كاخَباؽ اسيجة التحرٙب كالتجرٙب ا٤بقامة من حولو)ٗ( .
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كفايات الخريجين العرب مقارنات ومفاجآت:
يندر ا٢بصوؿ على معلومات من مصادر موثوؽ ّٔا كمستقلة حوؿ كفايات ا٣برٯبْب ُب أم مرحلة من مراحل التعليم ُب
الدكؿ العربية  ،ىذا باالضافة أب صعوبة تقدير رأس آباؿ ا٤بعرُب ا﵀صل من خبلؿ التعليم عند الكبار (َِٓٓ-عامان) ُب الدكؿ
العربية اال من خبلؿ قاعدة بيانات معهد اليونسكو لئلحصاء  .كلعل من أفضل العمليات ُب ٦باؿ فحص كفاءة ٨برجات التعليم
ىي تلك الٍب أجراىا مشركع ا٤بكتب اإلقليمي للَببية ُب الدكؿ العربية مع مكتب اليو نسكو اإلقليمي للَببية ُب الدكؿ العربية
ََِٓ ـ ،كالٍب درست عينات كاسعة من برنا٦بي إدارة األعماؿ كعلوـ ا٢باسوب ُب عدد من ا١بامعات ُب دكؿ عربية عديدة بناء
على اختبارات مقننة ،ككاف من نتائجها:
جدكؿ (ُ)
تقدير رأس المال المعرفي المحصل من خالل التعليم عند الكبار (50-25عاماً) في الدول العربية في العام 2005
()%

الدكلة

ا٤بتوسط العاـ

معدؿ اإل٤باـ بالقراءة
كالكتابة ُب العاـ ََِٓ

ا٤بعدؿ الوسطي ا٤بقدر
لسنوات التمدرس عند
الكبار بْب ِٓ ك َٓ عامان

(أ)

(ب )

الكويت

ْٗ

ُٓ

ّٕ

ليبيا

ٖٔ

ٕٓ

ِٕ

البحرين

ٖٖ

ٓٓ

ِٕ

قطر

ٖٗ

ِٓ

ُٕ

األردف

ُٗ

ْٕ

ٗٔ

لبناف

ٖٔ

ِٓ

ٗٔ

اإلمارات

ٖٗ

ْٓ

ٕٔ

(أ+ب)ِ/
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األراضي الفلسطينية ا﵀تلة

ِٗ

-

-

سورية

ِٖ

ْْ

ّٔ

السعودية

ْٖ

ّٖ

ُٔ

مصر

ُٕ

ْٖ

َٔ

تونس

ٕٔ

ّْ

َٔ

يعماف

ّٖ

ّٓ

ٗٓ

ا١بزائر

ْٕ

ّْ

ٗٓ

العراؽ

ْٕ

َْ

ٕٓ

جزر القمر

ّٕ

-

-

ا٤بغرب

ْٓ

ِّ

ّْ

جيبوٌب

ٓٔ

ُِ

ّْ

السوداف

ُٔ

-

-

اليمن

ٔٓ

-

-

موريتانيا

ٓٓ

-

-

الصوماؿ

-

ُٗ

-

ا٤بصدر :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لئلحصاء

يبْب ا١بدكؿ رقم (ُ) أف تقدير رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا﵀صل من خبلؿ التعليم عند الكبار (ِٓ َٓ-عامان) كفق معدؿ اإل٤باـ
بالقراءة كالكتابة قد كصل أعلى مستوياتو لدل الكويت كبا٤برتبة األكٔب بنسبة "ْٗ ،"%تلتها األراضي الفلسطينية ا﵀تلة بنسبة
"ِٗ ،"%أما ا٤برتبة الثالثة فكانت من نصيب األردف بنسبة "ُٗ ،"%كحلت رابعان كل من قطر كاإلمارات بنسبة "ٖٗ،"%
كجاءت البحرين ُب ا٤برتبة ا٣بامسة بنسبة "ٖٖ."%
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أما تقدير رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب من خبلؿ التعليم عند الكبار كفق ا٤بعدؿ الوسطي ا٤بقدر لسنوات التمدرس كُب ا٤برتبة األكٔب ليبيا
بنسبة "ٕٓ ،"%تلتها البحرين بنسبة "ٓٓ ،"%أما ا٤برتبة الثالثة فكانت لكل من قطر كلبناف بنسبة "ِٓ ،"%كحلت رابعان
الكويت بنسبة "ُٓ ،"%تلتها مصر ُب ا٤برتبة ا٣بامسة كبنسبة "ْٖ."%
ك٘بدر اإلشارة ىنا إٔب أف ا٤بتوسط العاـ لرأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا﵀صل من خبلؿ التعليم عند الكبار كفق معيارم اإل٤باـ بالقراءة
كالكتابة كسنوات التمدرس ،كاف األعلى لدل الكويت كُب ا٤برتبة األكٔب بنسبة "ّٕ ،"%كُب ا٤برتبة الثانية كل من ليبيا كالبحرين
بنسبة "ِٕ ،"%فا٤برتبة الثالثة لقطر بنسبة "ٍُٕ ،"%ب ا٤برتبة الرابعة لكل من األردف كلبناف كبنسبة "ٗٔ ،"%كحلت اإلمارات
با٤برتبة ا٣بامسة بنسبة "ٕٔ."%
امتالك المجتمعات العربية لرأس المال المعرفي الالزم للمشاركة في مجتمع المعرفة
جدول ()2
خالصة تقدير رأس المال المعرفي الكمي المحصل من خالل التعليم عند مختلف الشرائح في المجتمعات العربية في
العام )%( 2005

رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب عند رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب عند رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب عند
الكبار
الشباب
األطفاؿ

الدكلة

ا٤بتوسط العاـ
(أ+ب+ج)ّ/

ليبيا

ْٗ

َٖ

ِٕ

ِٖ

البحرين

ْٗ

َٖ

ِٕ

ِٖ

قطر

ٖٖ

ِٕ

ُٕ

ٕٕ

األردف

ٖٔ

ْٕ

ٗٔ

ٕٔ

لبناف

ٕٗ

ّٕ

ٗٔ

ْٕ

الكويت

ِٖ

ٔٔ

ّٕ

ْٕ

اإلمارات

ْٖ

ٕٔ

ٕٔ

ّٕ

تونس

ِٗ

ٓٔ

َٔ

ِٕ

األراضي الفلسطينية

َٖ

َٕ

ٓٔ

ِٕ
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ا﵀تلة
مصر

ٕٖ

ٔٔ

َٔ

ُٕ

ا١بزائر

َٗ

ٖٓ

ٗٓ

ٗٔ

يعماف

ٕٔ

ِٔ

ٗٓ

ٔٔ

سورية

ٖٕ

َٓ

ّٔ

ْٔ

السعودية

ٓٔ

ْٓ

ُٔ

َٔ

العراؽ

َٕ

ْٓ

ٕٓ

ٖٓ

ا٤بغرب

ّٕ

ّٗ

ّْ

ِٓ

اليمن

َٔ

َْ

ّْ

ْٓ

جزر القمر

ْٔ

ّْ

َٓ

ّْ

موريتانيا

ٔٓ

ِٗ

ّّ

ّٗ

السوداف

ّٖ

ِٗ

ّٗ

ّٓ

جيبوٌب

َّ

ِْ

ّْ

ِّ

الصوماؿ

-

-

-

-

يبْب ا١بدكؿ رقم (ِ) أف تقدير رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا﵀صل من خبلؿ التعليم لدل األطفاؿ ؽد بلغ "ْٗ "%لكل من ليبيا
كالبحرين كُب ا٤برتبة األكٔب عربيان ،تلتها تونس با٤برتبة الثانية بنسبة "ِٗ ،"%كحلت ا١بزائر ُب ا٤برتبة الثالثة بنسبة "َٗ،"%
كجاءت قطر كمصر ُب ا٤برتبة الرابعة كا٣بامسة كبنسبة "ٖٖ "%ك "ٕٖ "%على التوإب.
كما يوضح ا١بدكؿ أف تقدير رأس آب اؿ ا٤بعرُب ا﵀صل من خبلؿ التعليم لدل الشباب قد بلغ "َٖ "%لكل من ليبيا
كالبحرين كُب ا٤برتبة األكٔب عربيان ،تلتها األردف كُب ا٤برتبة الثانية بنسبة "ْٕ ،"%أما ا٤برتبة الثالثة فكانت من نصيب لبناف بنسب
"ّٕ ،"%كجاءت قطر ُب ا٤برتبة الرابعة بنسبة "ِٕ ،"%تلتها ُب ا٤برتبة ا٣بامسة األراضي الفلسطينية ا﵀تلة بنسبة "َٕ."%
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"ُّٕ "%ب الكويت ،ك
كيظهر ا١بدكؿ أف تقدير رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا﵀صل من خبلؿ التعليم عند الكبار كصل إٔب
"ِٕ "%لكل من ليبيا كالبحرين ،تلتها قطر بنسبة "ٍُٕ ،"%ب األردف كلبناف بنسبة ""ٗٔ %لكليهما ،كجاءت اإل مارات
خامسان كبنسبة "ٕٔ."%
ك٘بدر اإلشارة إٔب أف الدكؿ العربية الٍب حصلت على أعلى متوسط عاـ لرأس ا٤باؿ ا٤بعرُب الكمي ا﵀صل من خبلؿ
التعليم عند ٨بتلف الشرائح ىي ،ليبيا كالبحرين ُب ا٤برتبة األكٔب ،تلتها قطر ُب ا٤برتبة الثانيةٍ ،ب األردف ثالثان ،فلبناف كالكومت رابعان،
كحلت اإلمارات خامسان ،كذلك كفق النسب التالية كعلى التوإب ،"%ِٖ" :ك"ٕٕ ،"%ك"ٕٔ ،"%ك"ْٕ ،"%ك"ّٕ."%
جدول رقم ()3
مقارنة النتائج اإلٝبالية للطلبة ُب الدكؿ العربية مع الطلبة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية ُب اختبار إدارة األعماؿ
فئة العبلمات

التقدير

نسبة الطلبة ُب الدكؿ العربية ()%

نسبة الطلبة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية
()%

ََُُِّ-

معدكـ

ُٓ

َ

َُُُّْ-

ردمء

ِٔ

ُٓ

َُُُْٓ-

مقبوؿ

ِٖ

ِِ

َُُُٓٔ-

جيد

ُٗ

ّٗ

َُُُٕٔ-

جيد جدا

ٗ

َُ

ََُُِٕ-

٩بتاز

ّ

ُْ

ََُ

ََُ

آّموع

ا٤بصدر :تقرير مكتب اليونسكو اإلقليمم (سبلمة كا٤بر ،باال٪بليزية)ََِٓ،

يبْب ا١بدكؿ رقم (ّ) اف ٦بموع نتائج التقديرات الثبلث الدنيا (معدكـ ،كردمء ،كمقبوؿ) لدل طلبة الدكؿ العربية ُب اختبار
إدارة األعماؿ تصل إٔب "ُٗٔ ،"%ب مقابل "ّٕ "%لطلبة الواليات ا٤بتحدة  .كيلفت االنتباه اف ٦بموع نتائج التقادمر الثبلث
العليا (جيد ،كجيد جدان ،ك٩بتاز) لنفس االختبار لدل طلبة الدكؿ العربية كصلت إٔب "ُّ "%فقط ،بينما كصلت أب ما يزيد عن
الضعف لطلبة الواليات ا٤بتحدة األمريكية بواقع "ّٔ."%
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جدول رقم ()4
مقارنة النتائج اإلجمالية للطلبة في الدول العربية مع الطلبة في الواليات المتحدة األمريكية في اختبار علم الحاسوب
فئة العبلمات

التقدير

نسبة الطلبة ُب الدكؿ العربية ()%

نسبة الطلبة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية
()%

ََُُِّ-

معدكـ

ُٓ

ُٓ

َُُُّْ-

ردمء

ّّ

ِّ

َُُُْٓ-

مقبوؿ

ِّ

ُٗ

َُُُٓٔ-

جيد

ُٓ

ِّ

َُُُٕٔ-

جيد جدا

ْ

ُِ

ََُُِٕ-

٩بتاز

ُ

ٖ

ََُ

ََُ

آّموع

ا٤بصدر :تقرير مكتب اليونسكو االقليمي (سبلمة كا٤بر ،باال٪بليزية)ََِٓ،

يوضح ا١بدكؿ رقم (ْ) أف ٦بموع نتائج التقادير الثبلث الدنيا (معدكـ ،كردمء ،كمقبوؿ) لدل طلبة الدكؿ العربية ُب اختبار
علم ا٢باسوب كصلت إٔب "َٖ "%كىي نسبة مرتفعة جدانُ ،ب مقابل "ٕٓ "%لطلبة الواليات ا٤بتحدة  .ك٘بدر اإلشارة إٔب أف
٦بموع نتائج التقادير الثبلث العليا (جيد ،كجيد جدان ،ك٩بتاز ) لنفس االختبار لدل طلبة الدكؿ العربية كصلت إٔب "َِ "%فقط
كىي نسبة متواضعة جدان ،بينما كصلت إٔب ما يزيد عن الضعف لطلبة الواليات ا٤بتحدة األمريكية بواقع "ّْ."%
تحدياتحق التعليم وتشكيل رأس المال المعرفي ومجتمع المعرفة:
تواجو عملية تشكيل رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ك٦بتمع ا٤بعرفة العديد من التحديات ،كمن أٮبها:
ُ .التحديات السياسية  :إذ أف األكضاع السياسية كاالمنية ُب العديد من الدكؿ العربية تعترب معيقا لتشكيل رأس ا٤باؿ
ا٤بعرُب ،فا٤بشهد السياسي ا٤بتوتر ُب عدد من الدكؿ العربية ٰبد من فرص تكوين رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا٤بنشود ،ىذا عبلكة
على التوتر العريب العريب ،كالتوترات ا٤بتاٟبة للدكؿ العربية كالقادمة من دكؿ ا١بوار العريب٩ ،با جعل االىتماـ برأس ا٤باؿ
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آبعرُب أمر ثانوم ُب ا٤برحلة الراىنة مقارنة با٥باجس السياسي كاألمِب الوطِب كاالقليمي كالعا٤بي٩ ،با اثر على ٙبقيق حق
التعليم للجميع.
ِ .التحديات ا٤بذىبية كالطائفية  :حيث ًب توظيف ا٤بذاىب كالطوائف الدينية لتكوف معوؿ ىدـ معرُب ،كذلك ٗبحاربة
االنفتاح ا٤بعرُب تارة ،كـ عاداة الرأم اآلخر ،كعدـ احَباـ الطرؼ ا٤بقابل ّٓرد االختبلؼ ُب كجهات النظر كٙبويلو إٔب
خبلؼ ديِب عقدم ،بل كصل ا٤بوضوع إٔب العمل على ىدـ قواعد ا٤بعرفة ،ا٤بتمثلةباألساتذة ا١بامعيْب كالباحثينوالعلماء
كا٤بفكرين من خبلؿ سياسة تكميم األفواه ،كا٢بجر على اإلبداع ك العقوؿ كاالعبلـ ،ككل ذلك ٙبت ستار كغطاء
االختبلؼ كا٣ببلؼ ا٤بذىيب كالطائفي  .ىذا باالضافة أب التصفية العلميةا٤بتمثلة بسرقة العقوؿ ا٥باربة من االضطهاد
كا٣بوؼ كالفقر إٔب الدكؿ الغربية كاألجنبية.
ّ .التحديات االقتصادية  :يعد ضعف ا٤بوارد االقتصادية كشح ا٤بوارد الطب يعية من التحديات ا٤بعيقة لتعبيد الطريق أماـ
تكوين رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ك٦بتمع ا٤بعرفة ،إذ تعترب الدكؿ العربية باستثناء الدكؿ ا٣بليجية من الدكؿ الفقّبة اقتصاديان كتعمل
الديوف
على اخَباؽ الوضع االقتصادم ا٤بأزكـ ك٘باكزه ،من خبلؿ عقد الشراكات كالتفاٮبات كاالقَباض كجدكلة
كا٣بصخصة كجلب ا٤بنح لدعم العملية التعليمية باإلضافة إٔب ا٤بنح الدراسية العليا لطبلّٔا ٩با يساعد كبشكل ٧بدكد
كبطيء ُب تكوين ٦بتمع ا٤بعرفة ،كا٢باؿ االف شبو متوقف ُب ظل التوتر االمِب ُب العديد من الدكؿ العربية.
ْ .التحديات االجتماعية  :تعترب بعض العادات كالتقاليد كا٤بوركث الثقاُب االجتماعي العريب معيقان ُب كجو تكوين ٦بتمع
ا٤بعرفة ،إذ أف العقلية العربية عمومان ٚباؼ ا١بديد كٚبشى التغيّب كالتجديد ،كمرد ىذا ا٣بوؼ من القادـ آّهوؿ ،فماذا
إذا كاف ذلك آّهوؿ قادـ من الببلد الغربية؟ كعليو تزداد العدائية كا٣بوؼ من االختبلط كالتعرؼ على ثقافات كمعارؼ
اآلخر.
ٓ .التحديات التشريعية :تعد التشريعات كالقوانْب العربية فقّبة إٔب حد كبّب ُب ٞباية ا٤بعرفة العلمية كاإلبداعية كاإلبتكارية
كاالستشارية من السرقة كالتشويو ،ما يسهم كبشكل غّب مباشر ُب عدـ اإلقداـ ٔبدية على العمل اإلبدا عي اإلبتكارم
باستثناء بعض النماذج ا﵀دكدة (األفراد) على ا٤بستول العريب.
متطلبات مجتمع المعرفة:
تعد متطلبات تكوين ٦بتمع ا٤بعرفة عديدة كمتشعبة كمن أٮبها:
ُ .قوة الفكر ك٘بدد األفكار ،يفَبض أف يتم ضبط حركة العقل الباطن للتحكم ُب حركة القوؿ أك الكتابة ،كلكن
آبالحظ انو ال كقت للتفكّب السديد عند بعض أىل الرأم ،كال كقت لديهم لضبط الفكر ،بل كصلوا إٔب حد
السيولة اللفظية الدالة على قلة التحكم العقلي فيما يكتب كينشر كيعلن ،فعم اللغط ا٤بنفر كارتفعت حدة الربكة
كانفتح باب الرأم لكل من ىب كدب.
ِ .تغيّب األشخاص كالكوادر البشرية ،اذ يكوف العنصر البشرم متبوع كليس تابع ،كمطٌور كليس مستخدـ ،قادر على
تقدٙب ا٣بدمة ا٤بتميزة كإشعاؿ ا٤بنافسة لصاّب آّتمع.
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ّ .اٯباد ا٘باه تصاعدم ٫بو تعزيز قيم ا٤ببادرة كا٤بشاركة كالتعليم الذاٌب كإتقاف العمل كا٢بوار كيتصاعد ىذا اال٘باه
كلما صار ٦بتمع ا٤بعرفة كاقعا ُب حياتناٗ ،با يعنيو ذلك من تطوير أ٭باط سلوكنا ٗبا يواكب عناصر القوة الذاتية
الشاملة الٍب يتوقف عليها تدعيم مكانتنا ُب عآب اليوـ  .ىذا باإلضافة إٔب االىتماـ بالعلماء ،كاستعادة إنسانية
اإلنساف)َُ( .
قوة تكنولوجيا المعلومات ومجتمع المعرفة:
إف االنفجا ر ا٤بعلوماٌب الكبّب كالثورة التكنولوجية ا٥بائلة كالسيل العلمي ا١بارؼ ٱبلق كثّبا من التحديات كالصعوبات
ا٤بتمثلة ُب معظمها بعدـ القدرة على ٦باراة ا٢بديث بالسرعة الٍب تتطور بو ،ما يؤثر على الكياف السياسي كاالجتماعي
كاالقتصادم كالتشريعي ا١بامد ...الذم يضعنا أماـ قمم كجب تسلقها أك اال٫بدار الثابت ا٤بتمثل ُب الثبات على ما ٫بن عليو.
كتتميز معرفة عصر ا٤بعلومات عن معرفة ا٤باضي بالعديد من ا٣بصائص من أٮبها أهنا معرفة سريعة دائمة التجدد ٙبفظ
للعقل حيويتو ،كتبقيو قادران على إحداث ا٤بفاجأة  .كما أهنا معرفة أكثر صبلبة من خبلؿ ا٢بوار الفعاؿ بْب النظرم كالتطبيقي،
كالصلة الوثيقة بعآب الواقع .كىي معرفة تقبل ا٣ببلؼ كاالختبلؼ ،كال ترل ُب التناقض دليبل على ا٣بطأ ،كال ُب البلتناقض دليبل
على الصواب  .معرفة ٚبلصنا من حضارة االنفصاؿ ،انفصاؿ الَببية عن التعليم ،كالنظرم عن العملي ،كاأل كادٲبي عن ا٤بهِب،
كالثقاُب عن االقتصادم ،كالنخبة عن العامة ،كصوال للوصل بْب علوـ الطبيعيات كعلوـ اإلنسانيات)ُُ( .
فا٤بطلوب ٢بل مشكبلتنا الصعبة كا٢بادة كا٢بقيقية ،بغض النظر عن تفاصيلها االقتصادية أك السياسية أك االجتماعية ،ىو
مسايرة العصر ،كىذا ال يتحقق إال عن طريق امتبلؾ أدكاتو ا٢بديثة ،كُب مقدمتها تكنولوجيا االتصاالت الٍب ٙبوؿ آّتمع إٔب
٦بتمع معلوماٌب تصبح فيو ا٤بعرفة كتداك٥با أداة القوة كليس السطوة أك التسلط ،كتلك ىي ثورة ا٤بعلومات ،كثورة العصر الذم
نعيشو،أك العصر الذم يعيشو العآب من حولنا كما زلنا على أعتابو .فمجتمع ا٤بعرفة ىو ٦بتمع اٯبايب يرتبط دائما بآّتمعات
ا٢بديثة الٍب حققت طفرات علمية كبّبة)ُِ( .
دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ حق التعليم وتكوين رأس المال المعرفي ومجتمع المعرفة:
يفَبض أف تكوف العبلقة بْب ا٤بؤسسات التعليمية كآّتمع عبلقة تفاعل ية مبنية على التشارؾ كالتكامل ،كذلك من خبلؿ
إشراؾ آّتمع ُب عدة ادكار ،منها:
أ .النقد االٯبابيلمكونات ا٤بؤسسات التعليمية من مبا٘ب ك٨بتربات كمكتبات كصاالت كمرافق عامة كخدمات مساندة،
كذلك لبلطمئناف كالتأكد بأف البنية التحتية للعملية التعليمية متوفرة كمناسبة كـ رضية ،كلضبط احد الركائز التعليمية
األساسية السليمة القادرة على إحداث التغيّب االٯبايب ا٤بوجو لتأسيس رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا٤بنشود.
ة .التواصل معا٤بؤسسات التعليمة من خبلؿ االستفادة من خدماهتا التدريبية كالتأىيلية كاالستشارية كالعلمية ،ا٤بنبثقة عن
مراكز خدمة ا٤بجٛبع كبعض النشاطات كالفعاليات الٍب تقيمها بعض الكليات كالعمادة ُب ا١بامعات .
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د .االستئناس برأم بعض قيادات كأعبلـ آّتمعفي ا٤بعايّب كالضوابط الختيار القائمْب على العملية التعليمية التعلمية
من مدرسْب كاساتذة جامعيْب كمدربْب ك٨بتصْب كاستشاريْب ،كفق أجود الطاقا ت ا٤بتوفرة من شهادات أكادٲبية،
كضمن أعلى اإلمكانات كالكفايات الشخصية ا٤بتزنة ،كاإلنسانية ،كالتصورية اإلستشرافية الثاقبة ،كا٤بعرفية ا٤بتنامية.
كاجبات افراد ٦بتمع ا٤بعرفو ٘باه اعبلمهم:
أ .الرقابة على جودة ٨برجات التعليم الر٠بي كغّب الر٠بي معرفيان كمهاريان كسلوكيان.
ة .متابعة االنتاج البحثي ا٤بقدـ للمعرفة كالعلم من ٕبوث كدراسات ك٘بارب علمية منهجية أصيلة كمدل
ارتباطها ٖبدمة الواقع االجتماعي ا٤بعاش.
د .متابعة ا٣بطط الدراسية كا٤بناىج كالربامج ا٤بقدمة الفراد آّتمع كالَبكيز على مدل مواكبتهالكل ما ىو
جديد كحديث ُب شٌب العلوـ ،على اف يتم تطويعو ٗبا يناسب ثقافة كحاجات آّتمع.
س .الدكر الرقايب على هتريب (ىجرة) األدمغة العلمية كالتقنية  ...إذ يتم تصنيع األدمغة العربية كتطويرىا
على مدار عشرات السنْب ليتم بعد ذلك تعليبها فتصديرىا أك هتريبها للمؤسسات كآّتمعات الغربية
بأٖبس األٜباف كاقل التكاليف كأيسر الطرؽ ٩با يشكل ىدران كطنيان كعلميان كثقافيان كماليان كاستثماريان
عظيمان ّٓتمع ا٤بعرفة العريب.
ط .الدكر الرقايب على رعاية األدمغة العلمية كالتقنية كتثبيتهم على خريطة العلم كالعلماء العا٤بية ،كذلك من
خبلؿ تأسيس ما يطلق عليو حاضنات اإلبداع ُب ا١بامعات كمراكز البحوث كالدراسات.
كعليو يؤمل من سياسي كأعبلـ كمفكرم كقيادات آّتمعا٤بساٮبة ُب هتيئة البيئة السليمة ا٤بناسبة للعملية التعليمية كالتطويرية،
بداية بتحقيق االمن مركرا باختيار الكفاءات ا٤بؤىلة ُب كافة ا٤بيادين ،كصوال لبلفراد الطموحْب ،ليتفا علوا ٝبيعا بشكل عضوم
قادر على إنتاج رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ا٤بتمكن القادر على ٙبقيق آمالو كصنع ا٤بستقبل ا٤بتميز ٗببادراتو كطموحاتو بعد ثورات الربيع
العريب.
مجتمع المعرفة ورأس المال المعرفي األساسي والتابع:
ٯبب أف ينظر ٦بتمع ا٤بعرفة إٔب رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب من خبلؿ مكونْب أساسيْب ٮبا  :رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب األساسي ا٤بتمثل
با١بامعات كا٤بعاىد كا٤بدارس كمراكز االٕباث كالتدريب كالتطوير كمن ُب حكمها ،كرأس ا٤باؿ التابع ا٤بتمثل بافراد آّتمع الباحثْب
عن ا٤بعرفة كا٤بنخرطْب ُب عملية التعليم ا٤بستمر ُب ظل كينونة االمن الدائم ،عل ل اف تكوف تلك الرؤية ا٤بزدكجة ضمن ا٤بنطور
التإب:
ُ .رؤية إسَباتيجية  :ال يقف ٦بتمع ا٤بعرفة عند حدكد انتظار ا٤بستقبل أك ٦برد التنبؤ بو بل يسعى بشٌب طاقاتو
كإمكاناتو لتشكيل ا٤بستقبل كاستشرافو ،كذلك بوضع افراده تصورات كخطط تطويرية قادرة على تشكيل ا٤بستقبل
أك آبساٮبة ُب تشكيلو ،باالضافة أب القدرة على توقع األزمات لتبلفيها ك٘باكزىا ككضع ا٢بلوؿ ٥با قبل كقوعها .
ِ .رؤية ديناميكية :إذ ال يقبل ٦بتمع ا٤بعرفة بالعمل ضمن إطار األنظمة كالتعليمات البّبكقراطية القدٲبة ،بل يسعى
لتطوير منظومة تشريعية حديثة ذات مركنة عالية قادرة على البناء األفقي كالعمودم معانٕ ،بيث تصهر التغّبات
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كالتطورات العا٤بية ُب بوتقة كسر القيود البّبكقراطية كالعمل ضمن إطار ا٢برية ا٤بسئولة ُب ا٤بساٮبة بتشكيل رأس
ا٤باؿ ا٤بعرُب كصوال لتحقيق ٦بتمع ا٤بعرفة.
ا٤بعرؼ أف ال تقف موقف ا٤بتفرج من ا٤بشكبلت كاألزمات
ّ .رؤية إصبلحية شاملة :يأمل من افراد كٝباعات ٦بتمع ة
كا﵀ددات كالتحديات الٍب تواجو تشكيل رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب بل تعمل على ا٤بشاركة ُب إدارة األزمات كاإلصبلح
كالتغيّب كفق ا٣بطط كاالسَباتيجيات الواقعية كا٤بوضوعية ا٤بتجددة.
ْ .رؤية ثاقبة ٢باجات سوؽ العمل  :ينتج عن ٦بتمع ا ٤بعرفة قاعدة بيانات كمعلومات دقيقة كشاملة عن كاقع
احتياجات سوؽ العمل التعليمي كالتقِب كا٤بهِب ...ليباشر با٤بساٮبة ُب توجيو النشء لشواغر ا٤بستقبل.
ٓ .رؤية التطوير كاستدامتة  :يأمل من ٦بتمع ا٤بعرفة العمل على التطوير ا٤بستداـ من خبلؿ تعزيز دكر التعليم
ا٤بستمرعرب الدكرات كالربامج كالنشاطات التطويرية ا٤بواكبة لبلنفجار ا٤بعرُب كالعلمي كالتكنولوجي ا٤بتسارع ،إذ أف
آّتمع ّٔذه ا٤برحلة ال ٰبتاج إٔب التدريب ٗبعناه الضيق الف التدريب يكوف لؤلشخاص ذكم ا٤بهارات كالكفايات
مرحلة متقدمة من العلم كا٤بعرفة كا٤بهارات
ا﵀دكدة كالبسيطة ،كيفَبض بآّتمع اف يكوف قد كصل إٔب
كالكفايات ،كعليو فهو ٰبتاج ٤بواكبة التطوير كاستدامتو.
ٔ٦ .بتمع مبتكر ال يكتفي باإلبداع  :إذ إف كل مبتكر مبدع كلكن ليس كل مبدع مبتكر ،كعليو يأمل من ٦بتمع
ا٤بعرفة ا٤بساٮبة ُب حصر ا٤ببدعْب كرعايتهم كتوفّب كتسخّب البنية الت حتية البلزمة ٥بم للحفاظ على إبداعاهتم
كتنميتها للوصوؿ ّٔم إٔب عآب االبتكار كاالخَباع ،ككضعهم على خريطة العلم كالعلماء العا٤بية.
ٕ .رؤية االنفتاح ك٧باربة االنغبلؽ :يأمل من ٦بتمع ا٤بعرفة توفّب شٌب مصادر كأصوؿ ا٤بعرفة الفراده كتوطينها ٧بليا بعد
تطويعها كتنقيتو ا ٗبا يبلءـ كيناسب خصوصيتو ،كالعمل على عقد االتفاقيات كالتفاٮبات اإلقليمية كالعا٤بية لتبادؿ
ا٣بربات كاكتساب ا٤بعارؼ كا٤بهارات من أصو٥با كمنابتها العا٤بية.
ٖ .رؤية قيادية ال إدارية  :يأمل من ٦بتمع ا٤بعرفة باف ال يكتفي بتطبيق التعليمات اإلدارية بل ٯبب عليو أف يأ خذ
دكره القيادم ا١برمء من خبلؿ استخدامو للسلطة التشريعية كسلطة التأثّب غّب ا٤بباشر ُب سلوكيات افراده ٫بو
االنطبلؽ ُب تكوين رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب يؤدم إٔب ٦بتمع ا٤بعرفة ا٤بتكامل.
التوصيات:
يقدـ الباحث التوصيات التالية كالٍب يأمل منها اف تساعد ُب تكوين رأس ا٤با ؿ ا٤بعرُب ك٦بتمع ا٤بعرفة العريب ا٤بنشود ُب
ظل الوضع العريب الراىن.
ُ .قياـ القيادات السياسية كالفكرية بتصميم خطط ٧بددة لتوجيو افراد كٝباعات آّتمع ٤بقاربة أعداد ا٤بلتحقْب بالربامج
التعليمية الر٠بية كغّب الر٠بية ُب ٨بتلف ا٤بيادين ا٤بعرفية مع فرص العمل الداخلية كا٣بارجية.
ِ .قياـ كزارات التعليم العاـ كالعإب ُب نشر ثقافة التعليم ا٤بستمرلدل طلبتها كاكلياء امورىم.
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ّ .احتضاف ا٤بوىوبْب كا٤ببدعْب كا٤ببتكرين كهتيئة البنية األساسية ٥بم لتنمية إبداعاهتم كابتكاراهتم كاخَباعاهتم ككضعهم على
خريطة العلم كالعلماء العربية كالعآبية.
ْ .استثمار رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب الفائض على ا٤بستول الوطِب من خبلؿ التشبيك مع الدكؿ العربية كالصديقة لتسويقو بأفضل
الوسائل ا٤بخطط ٥با على ا٤بدل ا٤بتوسط كطويل األمد بغية ٙبقيق التوازف ا٤بعرُب بْب ىذه الدكؿ٣ ،بلق نوع ٩بيز من التكامل
ا٤بعرُب ا٥بادؼ لنشر ٦بتمع آبعرفة العريب ا٤بنشود.
ٓ .الَبكيز على نشر ثقافة االلتحاؽ بالتعليم ا٤بستمر كغاية من خبلؿ التدريب ا٤بستمر كا٤بشاركة آّتمعية ُب النشاطات
كالفعاليات العلمية كالثقافية ا٤بتاحة من مؤٛبرات كندكات ككرش عمل كتعليم الكَبك٘ب كغّبىا.
ٔ .دراسة أسباب ىجرة العقوؿ العربية ا٤بم يزة للدكؿ الغربية كغّبىا ،كالعمل على كضع خطط عملية تطبيقية ٙبافظ على توطْب
العقوؿ العربية كٞبايتها من ا٥بدر كاالستغبلؿ الغريب.
قائمة المراجع:
ُ .مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج (ُٔٗٗـ) .اإلدارة الَببوية على ا٤بستول ا﵀لي .الرياض :ا٤بملكة العربية السعودية.
ِ.مرعي ،توفيق اٞبد كا٢بيلة٧ ،بمد ٧بمودََُِ( .ـ) .ا٤بناىج الَببوية ا٢بديثة مفاىيمها كعناصرىا كعملياهتا(طِ) .ص ُّٔ-
ُٕٔ .عماف :دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع.
ّ.رزؽ٧ ،بمود عبد الفتاح إبراىيم .دراسة :إطار مقَبح لتحديد تكاليف اإلفصاح كالتقرير عن رأس ا٤باؿ ا٤بعرُب ،جامعة ا٤بنصورة
www.eulc.edu.eg/.../StaffPaper.aspx? http://islamfin.go-forum.net/montada-f33/topic

ْ.كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة http://ar.wikipedia.org/wiki

ٓ.ا﵀ركؽ ،ماىر حسن (ََِٗـ)  ،دكر اقتصاد ا٤بعرفة ُب تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية  ،كرقة عمل مقدمة إٔب كرشة
العمل القومية لتنمية ا٤بهارات ا٤بهنية كالقدرات التنافسية للمرأة العربية ،دمشق.
ٔhttp://islamfin.go-forum.net/montada-f33/topic-t970.htm.
ٕ.عامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ (ََِٕـ) .الَببية كالتعليم ا٤بستمر (طُ) .عماف :دار اليازردم العلمية للنشر كالتوزيع .ص ِِ.
ٖ.علي ،نبيل كحجازم ،نادية(ََِٓـ) .الفجوة الرقمية :رؤية عربية ّٓتمع ا٤بعرفة ،الكويت :مطابع السياسة .ص َِٓ.
ٗ.إبراىيم٦ ،بدم عزيز( ََِٓـ) .تربية اإلبداع كإبداع الَببية ُب ٦بتمع ا٤بعرفة (طُ) .القاىرة :عآب الكتب .ص ِٕ.ّٖ-
َُ.علي ،نبيل كحجازم ،نادية  .الفجوة الرقمية  :رؤية عربية ّٓتمع ا٤بعرفة ََِٓ .ـ ،ص َِِ ،َِْ-الكويت  :مطابع
السياسة.
ُُ.إبراىيم٦ ،بدم عزيز( ََِٓـ) .تربية اإلبداع كإبداع الَببية ُب ٦بتمع ا٤بعرفة (طُ) .القاىرة :عآب الكتب .صُُْٗٗٓ.-
ُِ .تقرير ا٤بعرفة العريب للعاـ ََِٗـ٫ ،بو تواصل معرُب منتج ََِٗ( .ـ) .مؤسسة ٧بمد بن راشد آؿ مكتوـ ،كبرنامج األمم
ا٤بتحدة اإل٭بائي .ديب :دار الغرير للطباعة كالنشر.
ُّ .االعبلف العا٤بي ٢بقوؽ االنساف.
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تطور حقوق االنسان فى ظل الثورات العربية
المحامي عبد الجواد احمد عبد الحميد /رئيس مجلس اداره المجلس العربى لدعم حقوق االنسان (مصر)

عندما نتحدث عن الَباث العا٤بي ا٤بعاصر ٢بقوؽ اإلنساف ،فإ٭با نعُب بو ٦بموعة ا٤ببادئ ا٤بلزمة الٍب اتفقت ا١بماعة اإلنسانية
منذ انتهاء ا٢برب العا٤بية الثانية ٙبديدا على االلتزاـ ّٔا التزاما قانونيا ٯبد سنده ُب آليات دكلية كداخلية تكفل ٙبقق ذلك االلتزاـ.
أم أف حقوؽ اإلنساف ُب عصرنا ىذا ٓب تعد ٦برد مبادئ فاضلة ٙبض عليها األخبلؽ القوٲبة أك تعاليم ٙبض عليها األدياف
كلكنها ٙبولت إٔب التزامات قانونية يتعرض من ٱبالفها ١بزاءات عٔب ا٤بستويات الدكلية كاإلقليمية كالوطنية ..
عززت كضع حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بنطقة ،كتدفع با٘باه انتزاع حقوؽ ظلٌت حكومات
إ ٌف الثورات الٍب انطلقت ُب الدكؿ العربية ٌ
ىذه الدكؿ تنتهكها طيلة العقود ا٤باضية  .إف ما يدعو إٔب التفاؤؿ ّٔذه الثوراتٌ ،أهنا شعبية عارمة ،كلٌم ا أمعنت سلطات ا٢بكم
ٛبسكا با٤بطالب العادلة ُب ا٢برية كالعدالة االجتماعية ،حيث ٛبكنت من كسر جدار
ُب قمعها ،زادىا ذلك القمع ٌقوة كصبلبة ،ك ٌ
ا٣بوؼ ا٤بتمثل ُب ا٤بطالبة ٕبقوؽ اإلنساف ،كا٢بريات العامة.
كلكن آّتمع كمؤسساتو النٌشطة مثل منظمات
السهل أف يستسلم النظاـ كأجهزتو األمنية الحَباـ حقوؽ اإلنسافٌ ،
ليس من ٌ
الضغط من أجل إرساء منظومة قانونية
حقوؽ اإلنساف كالتسيقيات ا﵀لية ،كغّبىا من ا٤بؤسسات الفاعلة ،ال تتوقٌف عن ا٤بطالبة ك ٌ
ا٢بك كالدكلة األمنية .
الضالعْب ُب انتهاكات حقوؽ اإلنساف من رجاؿ ـ
قضائية قادرة على ٙبقيق العدالة ك٧باسبة ٌ
إ ٌف منظمات حقوؽ اإلنساف العربية تعمل على كضع دعائم هتدؼ إٔب تعزيز حقوؽ اإلنساف ،ليتم ٌكن مواطنو الدكؿ العربية
التحسن ا٤بلحوظ ُب الضغط كا٤بطالبة باحَباـ حقوؽ اإلنساف ُب الدكؿ العربية منذ قياـ
من ٙبقيق ظركؼ العيش الكرٙب  .أ ٌف ىذا
ٌ
٢بل األجهزة القمعية كتبديل ىويتها
الثورات اؿعربية ح ٌقق تق ٌدما غّب مسبوؽ رغم انو مازاؿ أماـ النٌشطاء كثّب ٩با ٯبب القياـ بوٌ ،
لتصبح أجهزة ٢بماية أمن ا٤بواطن كٙبقيق العدالة.
ال شك اف كسائل االتصاؿ ا٢بديثة ستستمر بلعب دكر اسَباتيجي خبلؿ السنوات القادمة بْب من يدافعوف ع ف الكرامة
كا٢برية كبْب من ينتهكوف حقوؽ كحريات اإلنساف كٲبارسوف القمع ،لذلك ٯبب أف نكوف مدركْب لذلك كأف نستخدـ ىذا
السبلح بشكل حكيم ٤بواجهة خصومنا الذين مازالوا يرتكبوف أعماال قمعية  .حيث تساعد كسائل االتصاؿ على توثيق ىذه
االنتهاكات كنشرىا ُب كافة دكؿ العآب  ،بينما ُب ا٤باضي كانت األنظمة ترتكب انتهاكات فظيعة ٕبقوؽ اإلنساف ،كٓب يسمع ّٔا
العآب كٓب يوثقها كٓب ٰباكمها.
لقد كاف للحراؾ كاالنتفاضو الشعبية َب دكؿ الربيع العرىب أثران ىاما َب طبيعة التغيّب الطبيعى الزمن العريب ،الذم اتسم بكونو
سكونيان جامدانُ ،ب مقابل الزمن العا٤بي الذم يتسم با٢بيوية كالتدفق كاإليقاع السريع.
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يبدك أننا نعيش ُب عصر «ا٤بابعديات» حيث اننا نعيش زمن «ما بعد ا٢بداثة » ،كما بعد ا٢بداثة تيار فلسفي ينقد فكر
ا٢بداثة الذم ىيمن على العآب الغريب ،كيبشر بسقوط النظريات الكربل ،كيفتح الباب أماـ األنساؽ الفكرية ا٤بفتوحة ،كيركز على
ا٥بوامش االجتماعية كالسياسية  .ك٫بن نعيش أيضان ىّ زمن «ما بعد الشيوعية » كخصوصان بعد اهنيار اإلمرباطورية السوفياتية كهناية
ا٢برب الباردة كالتحوالت الكربل إٔب الدٲبوقراطية ،ما يعِب هناية الشمولية إٔب األبد  .كمن ناحية أخرل ٫بن نعيش "عصر ما بعد
الرأ٠بالية " ،كخصوصان بعد سقوط ٭بوذج الرأ٠بالية ا٤بعو٤بة بعد األزمة ا٤بالية األمّبكية الكربل  .غّب أنو ٲبكن القوؿ إف أىم ملمح
من مبلمح تغّب بنية آّتمع العا٤بي ،ىو التحوؿ ٫بو ٦بتمع ا٤بعلومات العا٤بي فيقوـ على أساس نشوء «الفضاء ا٤بعلوماٌب» كىو
فضاء عاـ جديد غّب مسبوؽ ُب تاريخ ا٢بضارة اإلنسانية ،حيث نشأت ُب رحابو شبكة اإلنَبنت الٍب ٠بحت بآليات اتصاؿ
مستحدثة مثل ا٤بدكنات ك الػ «فايسبوؾ» ك «التويَب» ،كالٍب كانت األدكات األساسية الٍب قامت على أساسها ثورات الشباب
العريب.
كمن ىنا ٲبكن القوؿ إف الثورة اؿ عربية الشاملة الٍب بدأت ُب تونس كتبلورت ُب مصر ،كقامت ُب ليبيا ،كبسطت شعاراهتا
الثورية ُب اليمن كالبحرين كسورية ،قد قطعت مع الزمن العريب التقليدم بكل ٝبوده ،كالتحمت مع الزماف العا٤بي ،زماف ا٤بعلومات
كالشفافية كا٢بقوؽ.
الزمن العا٤بي ا٢بإب ىو زمن حقوؽ اإلنس اف ،حيث إف انتهاكات حقوؽ اإلنساف ا٤بدنية كاالقتصادية كاالجتماعية كانت
السبب الرئيسي كراء اندالع الثورات الشعبية ُب البلداف العربية  .إف غياب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف ،كالذم كاف يعِب سيطرة
ا٢بزب الواحد كالرئيس ا٤بخلد الذم يورث ا٢بكم البنو من بعده ،كانسداد ا ألفق السياسي الذم كاف ٰبرـ ا١بماىّب من حقها ُب
ا٤بشاركة السياسية ،مع ٩بارسة القمع كالتنكيل كتكميم األفواه  .كما اف تردم األكضاع العربية على ٫بو خطّب ُب كافة آّاالت
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،شكل انتهاكات خطّبة ُب ٦باؿ ا٢بقوؽ االجتماعية كاالقتصادية ،األمر الذم كاف يعِب انتشار
البطالة كالفقر كالتخلف كاتساع ا٥بوة بْب العآب العريب كالعآب ا٣بارجي حضاريا كتقنيا ،ككل ذلك أدل إٔب انتشار الفساد كغياب
العدالة االجتماعية ،بشكل غّب مسبوؽ كغّب ٧بتمل٩ ،با شكل ا٢بلقة ا٤بفرغة بْب انتشار الفساد الذم يؤدم بدكره إٔب انتهاؾ ُب
حقوؽ اإلنساف ،كانتهاكات حقوؽ اإلنساف تؤدم إٔب تد٘ب التنمية الٍب بدكرىا تؤدم إٔب الفساد كىكذا.....
كمع تفشي الفساد بكافة أشكالو ،كتعثر مشاريع التنمية ،كفشل السياسات االقتصادية ،كغياب ا٤بشاركة الشعبية كانسداد
األفق السياسي ،أدل ىذا كلو إٔب تآكل شرعية األنظمة ،كاتساع الفجوة بينها كبْب الشعب ،كبناء سور عإب يفصلها عن ٮبومهم
كمصا٢بهم كتطلعاهتم ،كُب ا﵀صلة باتت ىذه األنظمة مع ا١بماىّب على طرُب نقيض.
إف غياب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف كانعداـ أم شكل من أشكاؿ تداكؿ السلطة ،دفع الشباب العريب إٔب ا٤بطالبة بإسقاط
النظاـ ا٤بستبد كالديكتاتورم ا٤بنتهك ٢بقوؽ الشعب ُب ا٢برية كالعدالة كالكرامة اإلنسانية .إف غياب حقوؽ اإلنساف كتقيد ا٢بريات
العامة ،ك٘باىل حقوؽ ا٤بواطنة با٤بفهوـ ا٢بديث ،كلها أسباب دفعت بالشباب العريب للثورة  .أف الثورات العربية كضعت قضايا
احَباـ حقوؽ اإلنساف كٞبايتها ُب أكلويات العمل الوطِب حيث ستصبح حقوؽ اإلنساف الركيزة األساسية إلقامة الدكلة الدٲبقراطية
القائمة علي قواعد العدالة كا٢برية كصيانة كرامة اإلنساف.
كقد أكد ٦بلس حقوؽ اإلنساف كعدد من ا٤بنظمات الدكلية ا٤بختصة ٕبقوؽ اإلنساف التغّب الكبّب الذم مشهده العآب العريب،
حيث ىناؾ كجهاف ٥بذا التغيّب ،ٲبثل األكؿ االنتهاكات الفظيعة الٍب شهدهتا ا٤بنطقة ُب حقوؽ اإلنساف كا٤بتمثلة ُب زيادة العنف
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كالقمع كالقتل كآّازر ا١بماعية كا١برائم اإلنسانية  .كيركز الثا٘ب على زيادة الوعي عند الشباب العريب با٤بطالبة ٕبقوؽ ا إلنساف
كا٤بواطنة ،كالتطور الكبّب الذم شهدتو ا٤بنطقة ُب توثيق انتهاكات حقوؽ اإلنساف ،باإلضافة إٔب الدكر الذم لعبتو منظمات
حقوؽ اإلنساف الوطنية ُب ا٤بطالبة با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كقيادة الثورة من خبلؿ ا٤بطالبة با٢بقوؽ
للثار.
ا٤بشركعة ك
كما شهد العآب تطور ُب توثيق انتهاكات اإلنساف ُب الدكؿ العربية ،حيث قامت منظمات حقوؽ اإلنساف الوطنية بتوثيق
كافة االنتهاكات ،كإصدار بيانات االستنكار كفضح جرائم األنظمة الفاسدة ،كتعاكنت مع التنسيقيات ا﵀لية لتوثيق االنتهاكات
من خبلؿ أفبلـ "اليوتيوب" الٍب فضحت االنتهاكات ُب كل العآب  .كقامت ا٤بنظمات الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف يضأ بدكران ىامان
خبلؿ ىذه الفَبة ،على سبيل ا٤بثاؿ ،صدر تقرير منظمة العفو الدكلية للعاـ َُُِ ـ ،بشكل يشبو صرخة الفرح أك الدىشة من
اآلثار العميقة للثورات العربية علي حقوؽ اإلنساف كعلي األساليب الٍب ًب ابتداعها ُب تفجّب ثورات العرب الٍب حدثت ُب منطقة
نائمة أك منسية كاف العآب قد توصل إٕب قناعة بأهنا موطن لبلستبداد كالذؿ كالعبودية األبدية  .كتساءؿ التقرير كيف ٲبكن ٤بنطقة
ير ثورات هتز عركش حكاـ مستبدين
متخلفة كدكؿ فقّبة اف تستخدـ أحدث األساليب التكنولوجية كااللكَبكنية ُب تفج
ديكتاتورين؟ األمر الذم شكلٕ ،بق مسار جديدا لتطور آّتمعات البشرية  .كإذا نظرنا إب مقدمة التقرير سنكتشف نربة الدىشة
(ٰ...بق لنا أف نذكر عاـ ََُِ باعتباره عاـ التحوؿ التارٱبي الذم استخدـ فيو النشطاء كالصحفيوف تقنيات جديدة لقوؿ
ا٢بقيقة للسلطة ،كبذلك انطلقوا لضماف ا٤بزيد من االحَباـ ٢بقوؽ اإلنساف .كىو أيضان العاـ الذم كاجهت فيو ا٢بكومات القمعية
االحتماؿ الواقعي بأف أيامها صارت معدكدة ،)..اهنا عبارات قل أف تصدر با٥باـ مستمد من حدث ُب دكؿ تقع ُب مشاؿ إفريقيا
أك منطقة الشرؽ األكسط.
بقراءة للتقرير الذم ٲبكن بالطبع ا٢بصوؿ عليو من موقع منظمة العفو الدكلية ٲبكن اف نبلحظ تغّبا نوعيا ُب طبيعة التقارير
الدكلية ،إذ يتحدث التقرير عن ا٤بعلومات كتوثيق حقوؽ اإلنساف كمصدر من مصادر القوة ُب نظر الذين يتحدكف ا٫براؼ الدكؿ
كيعترب التقرير اف ىذه اللحظات (٢بظات مثّبة).
يركز التقرير على نقطة ىامة جدا يقوؿ فيها (انتبهوا أيها السياسيوف فاف العآب يتغّب بسرعة كبّبة كىناؾ مبليْب أك مليارات من
الناس يتحركوف علي الطرقات كعرب العآب االفَباضي فأين ا٤بفر؟ ) اف انتهاكات حقوؽ اإلنساف سوؼ توثق ،كسوؼ يعاقب كل
مرتكب ّب قوؽ اإلنساف كسيحاكمٓ ،ب يعد العآب مغلق ،ككل انتهاؾ سوؼ يصبح ٧باكمة عا٤بية ضد ا١برائم اإلنسانية  .كمن
ضمن األشياء ا٥بامة ُب التقرير موضوع (تضافر ا١بهود من اجل ا٢بقوؽ كا٢بريات كاف نستمد اإل٥باـ بشكل اٯبايب من غّبنا كاف
نعمل من اجل اف ال يكوف ىناؾ فرد يشعر بالعزلة ُب يأسو إٕب ا٢بد الذم يسد أماـ عينيو ٝبيع السبل ) .ىذا التقرير يفتح الباب
أماـ العديد من القراءات كاالستنتاجات ا١بديدة ا١بديرة باالىتماـ ،كالٍب تأمل أف يتمكن العرب من الوصوؿ إٔب مرحلة يعترب فيو
أم انتهاؾ ألم حق من حقوؽ اإلنساف جرٲبة يعاقب عليها القافكف ُب الدكؿ العربية.
إف تردم األكضاع العربية على ٫بو خطّب أدت أب انتهاكات باإلضافة إٔب ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية انتهاكات ُب ا٢بقوؽ
االقتصادية كاالجتماعية  .كخرج الشعب يطالب ٕبقوقو كبالعدالة االجتماعية  .إف ا٤بطالبة با٢باجات الضركرية لفَبة طويلة ٘بعل
اإلنساف يشعر باإلحباط الذم يؤدم إٔب رد فعل مضاد ليحمي نفسو من اجل البقاء٩ ،با جعلو يواجو رصاص النظاـ ا٤بستبد
بصدكر عارية ٩بتلئة باإلٲباف ا٢بقيقي ُب التغيّب الفعلي للواقع السياسي .
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كمن الشعارات ا٥بامة الٍب أطلقها ا٤بتظاىرين العرب "الشعب يريد إسقاط الفساد" ،ك"ال ؿلفساد ال للمحسوبيَّة" .حيث شكل
انتشار الفساد انتهاكا ٢بقوؽ اإلنساف ُب كافة آّاالت  .حيث انتشر الفساد ُب النظاـ التعليمي كالصحي كاالجتماعي
كاالقتصادم كُب كل أجهزة الدكلة ،كصارت الرشوة ىي ا٤بفتاح لكافة ا٤بعامبلت ،حٌب كصل األمر إٔب حد ال يطاؽ .كال شك أف
ثورة ا٤بعلوماتية كتقنيات التواصل ا٢بديثة كانتشار الفضائيات كشبكات اإلنَبنت كا٤بدكنات كغّبىا قد سهلت األمر على كشف
الفساد كتوثيقو كساعدت الشعب كا٤بناضلْب ،للتواصل على ٫بو أسرع كأكسع بعيدا عن رقابة السلطة كأجهزهتا األمنية ،كمن ناحية
ثانية ساٮبت ُب تعميق الوعي اؿ سياسي كإدراؾ ما يدكر من حو٥با ُب العآب ،كإدراؾ حقوقها ،كحقيقة أنظمتها الٍب بدأت
تتكشف فضائحها شيئا فشيئا.
كأدت ثورة ا٤بعلومات كاالتصاالت أب ٙبرير الفرد العريب فلم يعد بوسع ا٤بستبد سجنو خلف سور حديدل  .سيطرت الثورات
العربية علي الكثّب من ا٤بسارات العا٤بية عن استحقاؽ كٔبدارة كاملة  .لن تتوقف سطوة اإلحداث الٍب ىزت العآب علي القنوات
الفضائية كالوسائط اإلعبلمية االخرم ٗبختلف أشكا٥با كمكوناهتا ،كإ٭با ستتخطى ذلك لتسجل كجودىا ا٤بستداـ ُب دراسات
التنمية كالفكر السياسي كحقوؽ اإلنساف ،ستجد لنفسها موقعا ُب التأثّب عٕب مؤشرات التطور االجتماعي كأ٭باط العيش كا٢بياة .
من ىنا بدأ ىدير الثورات العربية ػ ليست ثورات ايدلوجية أك ساعية أب ا٢بكم  ،كلكنها تريد ا٢برية ك العدؿ كالكرامة للجميع.
الفريضة الغائبة اآلف ىي حقوؽ اإلنساف كحق الفرد العريب ُب الثركة كالسلطة ،كأف يكوف نظاـ ا ٢بكم ُب خدمة الفرد كليس ُب
حكم الفرد ،كأف يكوف الوطن ليس ٦برد جغرافيا كمساحة من األرض ،كلكن أف يكوف الوطن ُب األساس ىم الناس ،كأف ينقسم
الوطن با٤بساكاة ا٤بطلقة على ٝبيع ا٤بواطنْب بغض النظر عن اللوف كا١بنس كالدين كا٤بذىب  .ىنا تكوف الوطنية كىنا يكوف العدؿ،
كىنا تبدأ الدكلة ا٤بدنية الدٲبقراطية ،دكلة ا٢بق كالقانوف ،دكلة العدالة االجتماعية.
لقد توقع الكثّبكف أف يتحسن كضع ا٤برأة كأف يتحسن مستول ا٢بريات العامة ،كلكن العكس ىو ما حصل  .فقد ٪بحت
األكضاع العامة الٍب ٛبخضت عنها الثوراتُ ،ب إحداث تراجع كبّب ُب كضع ا٤برأ ة العربية ،كأفرزت لنا تلك الثورات كاقعا اجتماعيا
جديدا كانت ا٤برأة العربية ىي ضحيتو األكٔب.
كرغم أف الثورات العربية قد أفرزت لنا الكثّب من ا٤بتغّبات االجتماعية اإلٯبابية ،كإحداث تغيّب ُب ثقافتنا االجتماعية ،كإزالة
ترسبات تارٱبية عديدة من الشخصية العربية ،إ ال أهنا أفرزت لنا أيضا كاقعا اجتماعيا سلبياُ ،ب ما ٱبتص با٤برأة ُب بلداف الثورات
خاصة ،كُب ا٤بنطقة العربيةعموما.
قامت الثورات العربية على أساس ا٤بطالبة با٢بقوؽ ا٤بدنية ،كليس فقط با٢بقوؽ السياسية  .كشاركت فيها ا٤برأة مشاركة إٯبابية،
إال أنو حْب حاف كقت قطاؼ ٜبار النصر ،ٮبشت ا٤برأة العربية هتميشا كبّبا ٕبجج كاىية  .كمع أف ا٢بكومات ا١بديدة جاءت
بانتخابات دٲبقراطية من قبل الشعوب أنفسها ،إال أف نزاىة كشفافية تلك االنتخابات ٓب تشفع للمرأة لكي تناؿ حصة عادلة ُب
مسألة صنع القرار العاـ.
فقد أثبتت الدٲبقراطيات العربية أهنا دٲبقراطيات ذكورية ،ال تعَبؼ ٕبق ا٤برأة إال من خلف الستار  .لقد أتت االنتخابات ُب
مصر كتونس برب٤بانات غالبيتها من الرجاؿ  ،أما بر٤باف اإلمارات فقد تراجعت حصة النساء فيو من ٓ %ِِ.إٔب ما دكف ذلك
بكثّب.
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كُب ٦بلس األمة الكويٍب فقدت ا٤برأة كل مقاعدىا ،كأصبح ا ّٓلس ذكوريا ٕبتا ،األمر الذم يفتح صفحة جديدة ُب تاريخ
نضاؿ ا٤برأة العربية ٦بددا .ما ىو السبب ُب ذلك الَباجع الكبّب ُب نسبة التمثيل النسوم ُب الرب٤بانات العربية؟
كىل ىو انعكاس لَباجع دكر ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة أـ أنو نتاج ٤برحلة ٨باض جديدة ٲبر ّٔا العآب العريب؟ كىل الضغط الغريب
على آّتمعات العربية إٝباال إلشراؾ ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة ،لو دكر ُب ذلك الَباجع كردة فعل قوية على تلك اإلمبلءات الغربية
دكف النظر إٔب كاقع كاحتياجات آّتمع نفسو؟ لقد أفرزت الثورات العربية كاقعا نسويا غريبا ،ال يعكس ا٤بكانة الٍب كصلت ٥با ا٤برأة
العربية.
فعوضا عن أف تناؿ ا٤برأة العربية حصة أكفر من نسبة ا٤براكز القيادية ،كعوضا عن أف تصبح ركنا أسياسيا ُب ا٢بكومات
ا٤بنتخبة ،فإف حصتها تراجعت ،األمر الذم يقدـ لنا عدة مؤشرات سلبية ُب ٦بتمعاتنا  .فقد كشفت لنا االنتخابات األخّبة عن
عنصرية كبّبة ٘باه ا٤برأة ،كعدـ كعي بدكرىا ا٤بتنامي ُب آّتمع.
كما كشفت لنا االنتخابات عن هتميش مقصود انعكس على نسبة ٛبثيل ا٤برأة ُب آّالس العامة كالرب٤بانات ا٤بنتخبةٙ ،بت
أعذار كحجج كاىية ،كأحيانا ٙبت غطاء الدين أك القدرات كا٤بؤىبلت ،كىو األمر الذم جعل مؤيدل ح قوؽ ا٤برأة يتباكوف على
أطبلؿ أنظمة ا٢بكم السابقة ،كالٍب أعطت ا٤برأة بعضا من حقوقها ،إرضاء للمجتمع تارة كذرا للرماد ُب العيوف تارة أخرل.
ىذا الوضع جعل ا٤بقارنة بْب ثورات القرف ا٢بادم كالعشرين كثورات القرف ا٤باضيٙ ،بمل الكثّب من الظلم لصاّب القرف
ا٤باضي .كعلل الرغم ٩با أحدثتو ثورات القرف ا٢بادم كالعشرين من تغّبات إٯبابية ُب الذىنية العربية ،إال أهنا ٓب تقف ٕبزـ ُب كجو
مناىضي حقوؽ ا٤برأة ،رٗبا للتأثّب الديِب على تلك التيارات.
كرٗبا ردة فعل ضد دعاة التغريب  .لقد شهدت الثورات العربية مشاركة إٯبابية كبركزا قويا لل مرأةٛ ،بثل ُب خركجها للميادين
العامة ،ليس للمطالبة با٤بساكاة كحقوقها النسوية ،كلكن للمطالبة ٕبقوقها ا٤بدنية  ،تلك ا٢بقوؽ ا٤بتمثلة ُب ا٢برية كالعدالة
االجتماعية كرفض االستبداد ،كالرغبة ُب إقامة نظاـ دٲبقراطي عادؿ ٰبَبـ حقوؽ اإلنساف .تلك ال شك كانت مطالب ا٤برأة ،كما
كانت مطالب الرجل .لقد كقفت ا٤برأة تطالب ٕبقوؽ مواطنة كاملة ،كليس ٕبقوؽ جزئية أك نسوية فقط.
كىو األمر الذم لفت ٥با االنتباه  .ككاف من ا٤بنتظر أف يزداد دكرىا قوة ُب أعقاب اإلطاحة بالنظم السابقة كخلق مناخ
دٲبقراطي جديد ،كما كاف من ا٤بتوقع أف يتضاعف كجو دىا ُب أماكن صنع القرار السياسي ،كأف ٙبظى ٗبا ٓب ٙبظ بو من قبل .
كلكن الواقع الذم ظهر ،خيب ظن ا٤برأة ٛباما ،كما خيب ظن الكثّبمن ا٤بتتبعْب للحراؾ النسوم.
نضا٥با
فا٤برأة الٍب شاركت بفعالية ،سواء ُب تلك الثورات أك ُب ا٢بياة العامةٓ ،ب ٙبظ ٗبا توقعتو من كضع يتماشى مع
كمكانتها كا٤برتبة الٍب كصلت إليها  ،بل انعكست األكضاع ا١بديدة سلبا على ا٤برأة الٍب تراجعت حصتها ،ليس فقط ُب البلداف
الٍب شهدت الثورات ،بل حٌب ُب البلداف الٍب ٓب تشهدىا  .فقد تقلصت نسبة ٛبثيل ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة ،بذرائع كأسباب كاىية
كمعتقدات بالية كترسبات دينية كتارٱبية غّب منطقية.
كعلى الرغم من القوؿ بأف السيطرة ُب تلك االنتخابات كانت لؤلحزاب الدينية ،الٍب ٙبمل معتقدات ٙبوؿ دكف كصوؿ ا٤برأة
كتقلدىا ٤بناصب قيادية ،إال أف مثل ىذا الوضع مردكد عليو  .فاإلسبلـ ٓب يقف يوما ُب كجو تقدـ ا٤برأة ،بل خلصها من
االضطهاد كالقهر ،كىيأ ٥با أرضية قوية تنطلق منها إٔب أعلى ا٤براتب.
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كالغريب ُب األمر ،ىو العقلية الٍب سادت بْب النساء ككأهنن رضْب ّٔذا الواقع ا٤بؤٓب ،كٓب يعَبضن عليو  .ىذا األمر برمتو إف
أستمر ك٘بذر ،فإنو إيذاف ببدء مرحلة جديدة ُب تاريخ ا٤برأة العربية  ،مرحلة تخطتها أمها كجدهتا من قبل  .فهل ىو إيذاف ٕبلوؿ
عهد جديد تَباجع فيو مكانة ا٤برأة؟ أـ ىي مرحلة مؤقتة تقفز بعدىا ا٤برأة العربية إٔب كاقع جديد تستحقو؟
لقد ٪بحت األنظمة الدكتاتورية العربية ُب إبداع أشكاؿ من االستبداد ٘باكزت النماذج التقليدية ا٤بتمثلة ُب النموذجْب الفاشي
كالنازم كالنماذج الستالينية ك٭باذج أمريكا ا١بنوبية كغّبىا.
كُب ىذا الصدد ،فرل أف العآب العريب أنتج ما أ٠باه >>علم االستبداد<< حيث يقوـ ىذا العلم ا١بديد على إبداع كسائل
جديدة من أجل التحقّب من الذات العربية كٙبويلها إٔب كائنات جوفاء  .كأدل ىذا األمر إٔب كصوؿ العآب العريب إٔب نوع من
«ا١بمهوملكيات»  ،حيث ٙبولت ا١بمهوريات إٔب ٩بلكات للتوريث السياسي كما يرافق ذلك من شخصنة للسلطة كالتماىي بْب
البلد كا٢بزب كالشخص.
كالتضييق على
كقد استمر ىذا الوضع عقودا من الزمن سادت فيها ،فضبل عن االستبداد ،مظاىر الفساد اإلدارم كا٤بإب
ا٢بريات كمصادرة ا٢بقوؽ٩ ،با نتج عنو احتقاف سياسي كاجتماعي ،كأحيانا يأس شعيب ٙبوؿ إٔب احتجاجات كثورات شعبية عارمة
شهدهتا ٨بتلف الدكؿ العربية ،من أجل رد االعتبار كاألمل للشعوب ٫بو غد أفضل.
كإذا كانت ىذه التحوالت تفرض اعتماد إصبلحات جذرية هتدؼ إٔب ٙبقيق الدٲبقراطية كالتنمية ،كدعم دكلة ا٢بق كالقانوف،
كاحَباـ حقوؽ اإلنساف ،كالقطع مع الفساد كاالستبداد ،كإعبلء قيم ا٢برية كالعدالة االجتماعية ،فإننا ،من جهة أخرل ،نطرح
التساؤؿ التإب  :ىل ستنحرؼ ىذه «الثورات» كاالحتجاجات؟ كىل سيتكرر سيناريو االستبداد مع بقاء رموز األنظمة الراحلة؟
علما أف الكثّب من «الثورات»  ،الٍب حدثت مع بداية االستقبلؿ ،رفعت شعارات مرتبطة ببناء الدكلة ا٢بديثة كالتنمية كالدٲبقراطية
كٙبقيق العدالة كا٢برية كٙبولت إٔب أنظمة مستبدة كديكتاتورية تضيق على ا٢بريات كترفض الرأم ا٤بعارض.
ك٩با سبق نككف اماـ عدة ٧باكر أساسية ٙبتاج أب النقاش
ُ.
ِ.
ّ.

طبيعة العبلقة بْب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف ؟
االنتقاؿ الدٲبقراطي ُب دكؿ ا٤بنطقة العربية
متسقبل الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف ُب ا٤بنطقة العربية
أوال  :طبيعة العالقة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان

رغم اف الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف مصطلحاف ٨بتلفاف لكنهما مشَبكاف بعبلقة متبادلة ،الدٲبقراطية تعزل إٔب ا٢بكم من قبل
الشعب .كحقوؽ اإلنساف تعزل إٔب ا٢بقوؽ العا٤بية الٍب تنطبق على ٝبيع األفراد ٔبميع آّتمعات.
ىذا البحث العبلقة ا٤بتبادلة بْب حقوؽ اإلنساف كالدٲبقراطية.
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تاريخيا ،نيظر إٔب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف كمفهومْب منفصلْب كلو كانا متوازيْب  .كمع ذلك ،معُب كل من الدٲبقراطية كحقوؽ
اإلنساف يتميز بفاعلية كبتفاكت  .كمؤخراٛ ،بت إعادة تعريف الفكرتْب٩ ،با أدل إٔب ظهور عبلقة تقَبف باعتماد أحدٮبا على
اآلخر ،باألخص تعريفات الدٲبقراطية توسعت من الدٲبقراطية التقليدية اإلجرائية لتشمل مفاىيم جوىرية ،كمتحررة للدٲبقراطية.
كذلك األمر بالنسبة إلطار حقوؽ اإلنساف ،الذم بدأ يتوسع كيطور مفاىيم للحقوؽ االجتماعية ،االقتصادية كالثقافية،
باإلضافة إٔب ا٢بريات ا٤بدنية كالسياسية ،كذلك بتوسيع مفهوـ حقو ؽ اإلنساف ليشمل أمن اإلنساف ،كتوسيع حقوؽ اإلنساف إٔب
ا٤بستول ا١بماعي ككذلك الفردم.
من كجهة نظر تارٱبية ،نظر إٔب الدٲبقراطية بطرؽ ٨بتلفة زمنيا كثقافيا ،من خبلؿ أخذ الدٲبقراطية ألشكاؿ عديدة بآّتمعات
ا٤بختلفة ،الدٲبقراطية ا٤بباشرة ُب أثينا القدٲبةٙ ،بولت إٔب ٩بثل الدٲبقراطية غّب ا٤بباشرة ا٤بتعارؼ عليها اليوـ.
فا٤بؤشر األكٕب للدٲبقراطية ىو كجود انتخابات شعبية  .كحسب بيتهاـ ،فالتفويض الشعيب يتم ٙبقيقو عن طريق انتخابات
تنافسية تعتمد على صناديق االقَباع ا٢بر.
كما يقوؿ بشادراؾ غسوتو « :لكي تكوف االنتخابات «حرة كعادلة» بالضركرة ،ٯبب فحص ا٤ببادئ كا٢بقوؽ ا٤بتواجدةٗ ،با
فيها ا٢بق ُب حرية التعبّب كالرأم.
ككفقا ٥بذين الرأيْب ،فإف الدٲبقراطية ترتكز بشكل أساسي على ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية للمواطنْب ،خصوصا حرية التعبّب،
ا٤بشاركة السياسية  .لكم أصبحت ا٢بقوؽ االقتصادية ،االجتما عية كالثقافية ،مع تطور آّتمعات ،خصوصا ُب العقد األخّب،
ٙبظى بأٮبية ،بل صارت كشركط للدٲبقراطية  .ذلك أف ا٤بواطنْب ال ٲبكن أف تكوف ٥بم القدرة على ٩بارسة ا٢بقوؽ السياسية
كا٤بدنية إذا ٓب يكونوا متمتعْب ٕبقوقهم االجتماعية كاالقتصادية  .فبل تنمية بدكف دٲبقراطية كال دٲبقراطية إذا ٓب يكن ا٤بواطن ُب
كضعية اجتماعية كاقتصادية تؤىلو للمشاركة السياسية كإعطاء ا٤بواطنة مدلو٥با الفعلي كا٢بقيقي ،عندما يشيع ىذا األخّب بأنو
يساىم بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة ُب صناعة القرار السياسي
كلذلك ال ٲبكنُ ،ب الوقت الراىن ،الفصل بْب الد ٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف ،حٌب كإف كاف ذلك ٩بكنا تارٱبيا ،باعتبار أف
مفهوـ الدٲبقراطية ٗ -بعناىا اليونا٘ب القدٙب  -كاف موجودا رغم غياب حقوؽ اإلنساف كمنظومة .كيبقى اإلشكاؿ مطركحا بالنسبة
إٔب توفر الوعي الشامل بذلك الَبابط كالتبلزـ لدل من يرفعهما كشعار  .كىنا تربز إشكالية جوىرية عند تقييم كاقع الدٲبقراطية ك
حقوؽ اإلنساف» ُب ٦بتمع من آّتمعات ،كتتعلق ٗبدل انتشار الوعي كالشعور با٢باجة إليهما ،كىذا ما جعل منهماُ ،ب آّتمع
العريب ،عموما ،كإف بدرجات متفاكتة ،حسب األقطار ،مطالب ٬ببة كليست مطالب شعبية  -حسب رأم البعض  -لكن ،إذا
كانت الدٲبقراطية ُب آّتمع العريب ،خبلؿ سنوات مضت ،مطلبا للنخبة ا٤بثقفة ،فإنو اليوـ ،كمع ما يعرفو العآب العريب من حراؾ
 .كىذا ما
سياسي ،أصبحت الدٲبقراطية مطلبا شعبيا٩ ،با يدؿ على انتشار الوعي السياسي لدل فئات عريضة من الشعب
نبلحظو ُب الشارع اؿعريب ،من خبلؿ ا٤بسّبات الشعبية ا٢باشدة ،الٍب تضم ٨بتلف الطبقات االجتماعية ،حيث ٝبيعها تطالب
ٗبكافحة الفساد كإسقاط األنظمة كإرساء الدٲبقراطية ،كبالتإب فإف رفع شعار الدٲبقراطية صار شأنا شعبيا كٓب يعد ٬ببويا.
يكوف السؤاؿ عن كيفية التداكؿ الدٲبقراطية بأعتباره ا قيمة أـ شعار ،حيث ٱبتلف الطرح ،حسب زاكية النظر ،فإذا تناكلناىا
من حيث ىي شعار ،فإف أسئلة أخرل ستطرح  :ما ىي دكافع رفع الشعار؟ من يرفع الشعار؟ ا٤بؤسسة ا٢باكمة أـ مؤسسات
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آّتمع ا٤بد٘بٗ ،با فيها األحزاب السياسية .أما إذا تناكلناىا من حيث ىي قيمة فبل مناص من التأكيد على أهنا شاملة أكال تكوف،
إذ ال ٲبكن ا٢بديث عن الدٲبقراطية السياسية ٗبعزؿ عن الدٲبقراطية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،حيث ال ٲبكن أف ٘برل
انتخابات دٲبقراطية حقيقية ُب ٦بتمع فقّب تعمو األمية أك يطغى فيو رأس ا٤باؿ كتكثر فيو كتسهل عملية شراء األصوات كبيعها.
كُب ىذا السياؽ ،يرل أحد ا٤بفكرين أف «التبلعب با٢بقوؽ األساسية للمواطنْب كمنها ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية ،يؤدم حتما إٔب نتائج تضرب أسس استقرار األنظمة ذاهتا كتعرضها للزكاؿ ،مهما كانت شدة قبضتها األمنية » .كمن
ىنا ،يظهر االرتباط الو ثيق بْب الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف ،من جهة ،كبْب ا٢بقوؽ السياسية كا٢بقوؽ االجتماعية كاالقتصادية
كالثقافية ،من جهة ثانية.
ثانيا :االنتقال الديمقراطي في دول المنطقة العربية
كاف على رأس ا٢براؾ العريب شعارات نادت ّٔا حركة حقوؽ اإلنساف العربية على مدار عشرات ـ ف السنْب ،كالٍب قاـ ّٔا كدفع
ٜبنها كم كبّب من ا٤بناضلْب كا٤بدافعْب عن حقوؽ اإلنساف ُب ا٤بنطقة العربية  .شعارات تركزت باألساس حوؿ الدٲبقراطية ،سيادة
ا٤بثقف
القانوف ،كحقوؽ اإلنساف .كىذه ا٢بركة اتسمت بالنخبوية كبنبذ العنف كا١بنوح إٔب السلم ،حيث تتشكل من النخبة ة.
كنشّب ُب ىذا الصدد ،إٔب أف التحوؿ الدٲبقراطي بقرار ٙبٍب ،أم بضغط شعيب ،ال ٲبكن عادة أف ٰبصل سلميا ،إذا ٛبسكت
قول السلطة ٗبوقفها الرافض للتغيّب ،كال يكوف إال بالعنف كبكثّب من التضحيات ،كأحيانا بكثّب من الفوضى ،الٍب ٲبكن أف تدكـ
مدة زمنية طويلة ،قد تعقبها انتكاسات ،كقد داـ ذلك بضعة قركف ُب بعض البلداف األكركبية.
لكن ما ميز الثورات األخّبة ُب العآب العريب ،كبا٣بصوص ُب تونس كمصر ،أف الثوار نبذكا العنف كاللجوء إٔب القوة كوسيلة
إلسقاط النظاـ ،لدرجة أف ىناؾ من كصف ثورة تونس بثورة «اليا٠بْب» كداللة على سلميتها.
كلعل ا٢بالة ا٤بثلى لتحقيق الدٲبقراطية ىي الٍب ٰبدث فيها التقاء بْب إرادة فوقية كرغبة قاعدية ،أم مطلب شعيب كإرادة
سياسية ككعي سياسي بضركرة ٙبقيق ذلك ،كإذا حصل ىذا التبلقي ،فإف الوضع ٲبكن أف يتطور إٯبابيا كبنسق سريع نسبيا  .أما
إذا غابت اإلرادة الفوقية ،فإف ذلك يعِب استمرار األزمة كاالحتقاف السياسي كاالجتماعي ،كبالتإب فإف القول الشعبية لن تبقى
مكتوفة األيدم ،كىذا ما ٯبرم ُب بعض البلداف العربية.
كما أف السياسات القائمة على زرع ا٣بوؼ ،كما كاف حاصبل ُب النظاـ اللييب السابق ،عهد الدكتاتور القذاُب٘ ،برب
آّتمعا ت على قبوؿ التخلي عن جزء من مكتسباهتا ُب مقابل أمن كٮبي ،ألنو ال أمن حقيقي مع الظلم كاالستغبلؿ كانتهاؾ
حقوؽ اإلنساف ،أك تضطرىا إٔب القياـ بردة فعل من خبلؿ مؤسسات آّتمع ا٤بد٘ب ،كىو ما ٲبيز آّتمعات الدٲبقراطية ،الٍب
ترسخ فيها مفهوـ ا٤بواطنة ا﵀ورم ،الذم ما زاؿ ضبابيا ُب آّتمعات العربية.
كيزداد األمر تعقيدا إذا كانت غالبية الشعب ترفض الطبقة ا٢باكمة ،ألف عملية اإلصبلح تصبح عملية معقدة ،حيث ال ٲبكن
إ٪بازىا ُب العمق بإرادة فوقية فحسب ،كال بإرادة ٙبتية كحدىا ،كما ال ٲبكن ،على اإلطبلؽ ،أف ٙبدث بتدخل خارجي ،ك إ٭با
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تنجح عملية اإلصبلح عندما ٰبدث التقاء بْب اإلرادة ا٢باكمة كاإلرادة الشعبية ،من خبلؿ مشاركة ا٤بواطنْب ُب العملية االنتخابية
للتعبّب عن إرادهتم ا٢برة ٘باه ا٢باكمْب.
ثالثا :متسقبل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المنطقة العربية
ُب ظل ما يعرفو العآب العريب من حراؾ سياسي ،نتساءؿ عن مستقبل الدٲبقراطية كحقوؽ اإلنساف ُب البلداف العربية ،الٍب
٪بحت ثوراهتا ،كنعِب با٣بصوص تونس كمصر كليبيا.
نرل أف مسار التغيّب كاإلصبلح ُب ا٤بنطقة العربية ،بعد الثورات كاالحتجاجات ،سيكوف صعبا كبطيئا ،كلن يتم بالسرعة
ا٤بطلوبة كبا٢بجم ا لكبّب لوجود مقاكمة ٧بلية كإقليمية كدكلية  ...كعدـ ا٬براط النخب ُب ىذه التحوالتٗ ،با قد يفرز نوعا من
التصادـ كالصراع مع ا﵀يط اإلقليمي كالقول الدكلية الكربل ،الٍب تسعى من خبلؿ ا٤بؤسسات الدكلية كمن خبلؿ سلوكاهتا ا٤بنفردة
إٔب توجيو التطورات ٗبا ٱبدـ مصا٢بها.
ىل فعبل ما نشهده ُب العآب العريب يشكل ثورة أـ ٦برد رجة كحراؾ قوم؟ ألف الثورة تعِب تغيّبا جذريا ُب السلطة ككسائل
.
اإلنتاج كالنموذج الثقاُبُ ،ب حْب أف ما نبلحظو ُب العآب العريب ىو تغيّب رأس السلطة مع ا٢بفاظ على بنياتو
كىل ستحقق الثورات فعبل القيم الٍب كع دت ّٔا ،كمن بينها حقوؽ األقليات ،أـ أهنا ستؤكؿ إٔب الفشل؟ عقبات كثّبة تواجو
ا٢براؾ الشعيب العريب ألف ا٤بسار الدٲبقراطي ما زاؿ ُب بدايتو كٰباكؿ ا٣بركج من ىذا النفق
.
تساؤالت كثّبة كمشركعة تطرح حوؿ ا٢براؾ العريب كما ستؤكؿ إليو األكضاع بعد ٪باح الثورات الشعبية
إف الربيع العريب كشف حجم الكلفة الٍب يؤديها آّتمع عندما يتم تعطيل عجلة الدٲبقراطية فيو أك إيقاؼ تطور كعي الناس
ٕبريتهم ككرامتهم ،أك حٌب عندما يستبلد ا٢بكاـ شعؤّم كيعتربكهنم قاصرين عن إدراؾ حقهم ُب الكرامة كالعيش ا٢بر كا٤بساكاة
كاإلنصاؼ.
ففي تونس ،بدأت معآب الدٲبقراطية تتشكل ،ك٘بلى ذلك ُب االنتخابات األخّبة ا٣باصة بتشكيل ٦بلس كطِب سيعهد إليو
بتدبّب ا٤برحلة ككضع دستور جديد للببلد كإجراء انتخابات بر٤بانية كرئاسية ،حيث كانت نسبة ا٤بشاركة ُب االنتخابات مهمة جدا
كمر االنتخاب ُب ظركؼ طبعتها الشفافية كالنزاىة كا٢برية ،كٓب يشكك أحد ُب نزاىة ىاتو االنتخابات كطنيا كدكليا .كرغم حصوؿ
التيار اإلسبلمي ،ا٤بمثل ُب حركة النهضة،على ا٤برتبة األكٔب ُب االنتخاباتٓ ،ب يواجو ىذا األخّب عقبات أماـ التيار العلما٘ب
بتونس أثناء مشاكراتو مع األحزاب السياسية ،الٍب احتلت مرتبة مهمة ُب ىذه االنتخاباتّٔ ،دؼ اختيار رئيس الدكلة كالوزير
األكؿ ا٤بؤقتْب٩ ،با يؤشر على نضج كعي دٲبقراطي بتونس سيؤىل الببلد إٔب مصاؼ الدكؿ الدٲبقراطية ُب العآب.
٘ب

أما ُب مصر ،فإف الوضع السياسي يزداد تعقدا ٕبضور قوم للمؤسسة العسكرية ُب تدبّب ا٢بكم كبقاء رموز نظاـ حس
مبارؾ ،ك٘بلى ذلك من خبلؿ كضع مشركع دستور ككجو بالرفض من قبل أىم األحزاب السياسية ٗبصر ،نظرا ٤با تضمنو من
بنودمتنافية مع أسس ا٢بكم الدٲبقراطي ،ككذا إجراء انتخابات تشريعية ُب ظركؼ طبعتها احتجاجات كأعماؿ عنف  .كبالرغم من
فوز ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب ،ا٤بمثلة ٕبزب ا٢برية كالعدالة ُب االنتخابات الرب٤بانية األخّبة ،كإشارة على نزاىة االنتخابات ،عكس
االستحقاقات ا٤باضية ،الٍب كانت تتسم بالتزكير ُب عهد النظاـ السابق ،فإف ىذا األمر ال ٲبنع النظر إٔب ىذه الثورة بعْب ناقدة،
ىناؾ ٧باكالت لوأدىا ،كىناؾ استهدافات داخلية كخارجية ،كنذكر
من قبيل ا٢برص كالعمل على إ٪باحها كإكما٥با ،ألف
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باألساس ،على ا٤بستول ا٣بارجي مثبل ،عدـ ارتياح إسرائيل من قياـ الثورة ٗبصر ٣بوفها أف هتدد مصا٢بها االقتصادية
كاالسَباتيجية ،كمنها باألساس «اتفاقية كامب ديفيد للسبلـ ،ا٤بوقعة بْب مصر كإسرائيل ُب عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
كلتجاكز ىذا الوضع ٗبصر ،يقتضي األمر أف تتنازؿ ا٤بؤسسة العسكرية عن الصبلحيات ا٢بكومية الٍب بيدىا للحكومة ا٢بالية،
كأف تبقى ٧بايدة٥ ،با كظيفتها ا٤بتجلية ُب ٞباية أمن دكلة مصر كالدفاع عن كحدهتا
كُب ليبيا ،ما زاؿ الوضع غّب مستقر مع استمرار ٞبل السبلح من قبل الثوار كحدكث صراعات عشائرية ال زالت تشكل عائقا
أماـ الوحدة الوطنية  .كما أنو ٓب يصدر دستور ينظم أسس ا٢بكم الدٲبقراطي بليبيا ،كٰبدث تغيّبا جذريا ُب النظاـ السياسي،
حيث كاف النظاـ الدكتاتورم السابق يستند على «الكتاب األخضر» لصاحبو معمر القذاُب ،كالذم كاف يعترب ا٤بصدر الرئيسي
للتشريعات كالسلط ،الٍب مورست ُب ظل نظاـ استبدادم بعيدا عن ا﵀اسبة كا٤براقبة كانعداـ حرية التعبّب كا٤بشاركة السياسية ا٢برة.
إف صدكر دستور بليبيا متقدـ كدٲبقراطي يبقى الرىاف األكرب للحكومة كللشعب الليبيْب معا  .كفعتقد أف ىناؾ إرادة لدل
آّلس الوطِب االنتقإب لنقل الدكلة من دكلة االستبداد إٔب دكلة ا٢بق كالقانوف كا٤بؤسسات الدٲبقراطية  .كىذا لن يتأتى إال بضماف
األمن كاالستقرار من خبلؿ قياـ كحدة كطنية تنبذ التمييز كتقضي على النعرات القبلية كاالحتكاـ إٔب سيادة القانوف ،مع االلتزاـ
ٗببادئ حقوؽ اإلنساف.
مستخلصات:
يتطلب البحث َب ٙبليل ا٤بشهد َب ا٤بنطقة العريبة ٕبكم تعقيدات الواقع السياسي بالوطن العريب كاستمرار النزعات العشائرية
أحيانا كالصراعات الفكرية كاإلديولوجية بْب التيار العلما٘ب كالتيار اإلسبلمي ،فضبل عن مشاكل التنمية ُب بعض البلداف العربية.
كإذا أردنا الوقوؼ على حقيقة الدٲبقراطيو كمستقبل التحوؿ الدٲبقراطي العريب ُب خضم ما يعرفو من حراؾ سياسي ،فإنو
يصعب إصدار حكم عاـ شامل ،ألف األكضاع متفاكتة من بلد إٔب آخر ،كمن ٦باؿ إٔب آخر ،كلكن ٲبكن تقدٙب أحكاـ عامة
بالَبكيز على ـ ؤشرات إٝبالية تشمل ما يهم ا٤بنظومة مثل نسبة التعليم كاألمية ،كنسبة التشغيل كالفقر با٤بقاييس الدكلية ،كمكانة
ا٤برأة ُب آّتمع ،كالعدالة االجتماعية ،كمدل احَباـ األقليات (العرقية كالدينية كاللغوية) ،إٔب جانب مؤشرات أخرل ىامة ،كوضعية
عبّب كا٤بعتقد ،كنزاىة االنتخابات كاستقبلؿ القضاء.
اإلعبلـ كحرية الرأم كالت
كباالعتماد على تقارير التنمية البشريو اإلنسانية العربية الصادرة عن األمم ا٤بتحدة أف نبلحظ أف الببلد العربية ،بصفة عامة،
تشكو نقصا كبّبا جدا ُب ا﵀اكر األساسية التالية :ا٢برياتٛ ،بكْب ا٤برأة ،ككسب ا٤بعارؼ ،ينضاؼ إليها نقص كىشاشة ُب األمن
كاالستقرار .كما أنو ال ٲبكنُ ،ب غياب األمن اإلنسا٘ب ،كضع أسس ٙبوؿ دٲبقراطي حقيقي.
كختاما ،فإف صماـ األماف ا٢بقيقي لبلستقرار كالنمو ُب الوطن العريب ىو إقامة أنظمة دٲبقراطية ٙبَبـ كرامة اإلنساف ،عرب
ضماف حقوقو األساسية كما ىي متعارؼ عليها دكليا ،كقياـ نظاـ يضمن ا٤بساكاة ُب توزيع الثركات كاالستفادة من التنمية
كا٤بشاركة ُب تدبّب الشأف العاـ كربط ا٤بسؤكلية با﵀اسبة.
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 خبلؿ عاـ َُُِ قدمت الشعوب ُب عدة دكؿ عربية ،كما زالت ،آالؼ الشهداء ،فيما يدؿ على مدل ٘بذر اإلٲباف بقيم
ا٢برية كالكرامة ،قبل ذلك التاريخ كاف ضحايا الكفاح من أجل ا٢برية كالكرامة أفرادان ىنا كىناؾُ ،ب ىذه ا٤بظاىرة االجتماعية
أك تلك ،أك كضحايا للتعذيب أك االختفاء ،أك غّبه من انتهاكات حقوؽ اإلنساف.
 كما يؤكد أف ىذه االنتفاضات ليست حدثان عارضان أهنا مشلت عدة دكؿ ُب الوقت نفسو  :تونس كمصر كليبيا كاليمن كسوريا
كالبحرين ،فضبلن عن أف تأثّباهتا امتدت بدرجات متفاكتة لدل ا٤بغرب كا١بزائر كالسعودية كاألردف كالسوداف.
 كمن ناحية أخرل عجزت ا١بماعات السياسية كالقول االجتماعية الٍب أطلقت االنتفاضات ُب العآب العريب من اإلمساؾ بزماـ
ا٤ببادرة على الصعيد اإلسَباتيجي ،كبالتإب التأكد من التطورات البلحقة ،أك احتبلؿ مواقع مناسبة ُب ىياكل ا٢بكم خبلؿ
الفَبة االنتقالية.
كتتفاكت كضع ىذه ا١بماعات بْب التهميش الكامل (مصر) كا١بزئي (تونس) ،كحصو٥با على مواقع ذات طبيعة رمزية
(اليمن) ،كبْب الَباجع الدفاعي (البحرين) ،كاالستيبلء الكامل على مواقع ا٢بكم (ليبيا) ،بينما ما زاؿ مستقبل الصراع ُب سوريا
مفتوحان أماـ احتماالت شديدة التفاكت.
ىذه النتائج ىي ٧بصلة تفاعبلت عوامل رئيسية  :األكزاف النسبية للقول السياسية ا﵀لية مثل اندالع االنتفاضة ُب كل بلد،
كمدل توفر قيادة ٛبلك رؤية إسَباتيجية ،كموقف القول اإلقليمية كالدكلية (باألساس الواليات ا٤بتحدة األمريكية كاالٙباد األكركيب)
ٙبت تأثّب الثورات العربية الٍب امتدت بدرجات متفاكتة إٔب عدد من البلداف األخرل ،فرضت قضايا اإلصبلح من أعلى على
أجندة عدد من ا٢بكومات ،سارعت إٔب تب٘ب خطاب اإلصبلح ،كإف جرت ترٝبتو عمليان ُب إصبلحات جزئية ُب ا٤بغرب ،بينما
سارت كعود اإلصبلح ُب ا١بزائر ُب اال٘باه ا٤بعاكس على الصعيد التشريعي ،برغم اإلهناء الر٠بي ٢بالة الطوارئ االستثنائية ُب ىذا
البلد منذ عاـ ُِٗٗ.
كحٌب األراضي الفلسطينية ا﵀تلة ،تأثرت رببيع الثورات العربية ،إذ ٛبكنت الضغوط الشعبية من إهناء االنقساـ بْب طرُب السلطة
الوطنية الفلسطينية ،كالدفع ٫بو توثيق اتفاؽ ا٤بصا٢بة بْب حركٍب فتح كٞباس كإف ٓب يَبتب على ىذا التطور تغيّبان جوىريان على
صعيد احَباـ حقوؽ اإلنساف كا٢بريات العامة.
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واقع الحريات االكاديمية في الجامعات العربية
د .ميالد مفتاح الحراثي ،قسم العلوم السياسية ،جامعة بنغازى (ليبيا)

بازدياد التدفق الفكرل كاالعبلمى كالثورة الرقمية ا٤بعاصرة ،كالذم مشل ا٤بنطقة العربية ،باتت حرية التعبّب االكادٲبي جزءا ال
يتجزأ من حقوؽ اإلنساف العريب  .أف موضوع ا٢بريات االكادٲبيةُ ،ب ا١بامعات العربية ،كالٌب تعُب ٚبليق ا٤بعرفة كاستجبلء ا٢بقيقة
ٲبر بعواصف شٌب منها السياسية كالثقافية كاألمنية كتضادية عبلقتها ٗبسألة السلطاف كمؤسسة الدكلة الر٠بية  .كسبب ذلك ىو
تنوع مدارس كمراكز التفكّب ُب كيفية التعامل مع دكر ا١بامعة من حيث الدكر االكادٲبى ا٤بستقل كا٢بيادل كالتابع ،كعبلقة ذلك
بالدكر التنمول كالدكر ا٤بعرُب كٚبليق ا٤بعرفة كالعلوـ ٕبثا عن ا٢بقيقة.
سلم
كبالرغم من أف مسألة ا٢بريات االكادٲبية حديثة نسبيا ُب االكساط االكادٲبية العربية كليس ٥با موقع امامي ُب
ا١بامعات العربية ،لكنها مسألة مؤرقة لكل من االكادٲبيْب كالسلطة  .اف ا٢بريات االكادٲبية ُب ا١بامعات العربية ٙبتاج أب كقفة
الحَبامها كصيانتها كعدـ تسييسها ،كذلك من خبلؿ رفع يد السلطة ا٤بباشرة عن التعليم العإب ُب ا١بامعات العربية  .كمشكل
ا٢بريات االكادٙبية ُب ا١بامعات العربية ا٭با يكمن َب غياب ادبيات ا٢بريات االكادٲبية ُب ا١بامعات العربيةَ ،ب ظل اندثار تاـ
٤ببادئ ا٢بصانة االكادٲبية عمليا كنظريا ،كغيأّا َب التشريعات العربية لقطاعات التعليم العإب ،كعدـ تفعيل مقوالت استقبلؿ
البحث العلمي عن مؤسسة السلطة.
كمن جهة أخرل ،عندما بداءت بعض الدكؿ العربية التوجو ٫بو خصصو ا١بامعات كاالنفتاح علي ا١بامعات ا٣باصة
كاألجنبية ،باعتبارىا مؤسسات للعلم ،كاف ذلك متغّبا اشار بوضوح أب فقداف مؤسسات التعليم العإب ُب الوطن العريب ٤بنوا٥با
كبوصلتها للحريات االكادٲبية ،كتقريض العلم كا٤بعرفة ،كليست امكنة لصنع ا٣بيارات كالتوجهات ،حيث قيصد من ذلك بأف
ىذه ا٤بؤسسات عليها العناية بوظائفها األساسية كىى "تقريظ العلم" كصنع ا٤بعرفة العلمية ،كآّتمع كفيل ٗبنحهم الثركة ال٪باز
ىذه الوظيفة.
إذان ا٢بريات االكادٲبية ال ٲبكن ٤بؤسسة الدكؿة الر٠بية أف تقدمها أك ٛبنعها ،كإذا مارست ىذا الدكر فاالختبلؿ ا٤بعرُب كالبنيوم
للمركب االجتماعي ىو أحد النتائج الكارثيو ألهنا تدخلت ُب صنع خيارات كتوجهات ا٢بريات االكادٲبية بدكف كجو حق .ىذه
الورقو تتوقع اف تستشرؼ تطور ا٢بريات االكادٲبية ،كاستمرار أزمتها كدكر مؤسسة التعليم العإب العريب ُب ا٢بريات االكادٲبية ،
كأخّبا ،الوعي النقدم كمؤسسة التعليم العإب ُب العآب العريب.
كلمات مفتاحيو  :ا٢بريات االكادٲبية -البحث العلمى -مؤسسة السلطة -تسييس البحث العلمى – الوعى النقدل –
الوعى االجتماعى -ا٢بقيقة  -التنمية كا٢بريات االكادٲبية -تراكم ا٤بعرفة كالتنمية -التعليم العإب-
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تقريض العلم -الوعى كا٢برية- Think Tank -
اوال :تطور الحريات االكاديمية واستمرار أزمتهاAcademic Freedom and Expression :
Development

ال تزاؿ قضية حرية التعبّب كالبحث االكادٲبى ُب ا١بامعات اؿعربية تعا٘ب ما تعاٗب ،كمن أكثر القضايا ا٢بيوية كالشائكة ُب
تارٱبها عموما ،بالرغم من أف نظم التعليم العإب كاألكادٲبي ُب العآب العريب قد تطورت نسبيا ،تبعا لتطور مفهومها ،فكلما
جينوـ ثقاُب كفكرم جديد .
اتسعت مساحتها ازدىرت بطرح أفكار جديدة كرؤل جريئة تستحث ا١بدؿ الفكرم إلنتاج
كبازدياد التدفق الفكرل كاالعبلمى كالثورة الرقمية ا٤بعاصرة ،كالذم مشل ا٤بنطقة العربية باتت حرية التعبّب االكادٲبي جزءا ال يتج زأ
من حقوؽ اإلنساف العريب؛ اإلنساف ٗبختلف اطيافو االدراكية كغّب االدراكية ،ا٤بركب نفسيا كا٤بعاَب ،ا٤بتشكك كا٤بتيقن ،ا٤بؤمن
كغّب ا٤بؤمن؛ ا٤بسيس كغّب ا٤بسيس.
ي
ُ
اضف إب ذلك ٦بموعة االعبلنات الشهّبة با٢بقوؽ كا٢بريات منها اعبلف االمم ا٤بتحدة ٢بقوؽ االنساف ،كإعبلف كمباال
للحريات االكادٲبية كا٤بسؤكلية االجتماعية ،كاإلعبلف االفريقي ٢بقوؽ االنساف كالشعوب ،ىذه االعبل نات عززت كبكل ا٤بقاييس
ا٢بريات االكادٲبية كالفكرية كحرية التعبّب ،كلكنها بدكف قوانْب عاكسة ٥با.
عامة الناس يكوف انتاج الغث منهم متوقعا ،كناتج عرضي ال ٧باؿ ٙبت مظلة حرية التعبّب مثل انتاج االشياء االكثر رقي .
أما على مستول ا٤بؤسسو الدينية أك السياسية ،فو م مطالبة أكثر من ىوألء فقط كل ما ٲبليو عليها الدين نفسو كالسلطاف
السياسى ،بالتعبّب عنو كالتفقو فيو ،كعن الرسل كاألنبياء ،عن رموزه كأبطاؿ تارٱبو كعن كافة قضاياه كشؤكنوٕ ،برية مسوؤلة ٙبَبـ
عقل اإلنساف ٗبا ال يوقع الضرر بآّتمع أك يقود أب تضليلو أك ٘بهيلق.
كنتساءؿ ،ىل قدمت مؤسسات التعليم العإب َب العآب العريب حقائق موضوعية ٦بردة عن األدياف إلتباعها كٓب تيسطر تسطّبا
لصياغة ا٢بقيقة كما تريدىا أك تظنها أك كما ترغب ُب تسويقها؟ كأيهما أكثر ضررا ،ا٣برافات كاألكاذيب القادمة من فرد أـ من
سلطة ،كإٔباث اكادٲبية مجردة ِ كمعُب كمقصد من مقاصد ا٢بريات االكادٲبية؟ كىل مؤسسات التفكّب العرىب مارست جراءة
البحث ُب مؤسسة السلطة كبرا٦بها التنموية ك٨برجاهتا كمدخبلهتا يوما ما ،كأعلنت نتائجها علنا دك٭با اخذ موافقة الرقيب؟
أف تصوراتنا للعآب مثاليا ،فهذا ضرب من جنوف أك خياؿ ،فحرية التعبّب االكادٲبى ا٤بتاحة للجميع نظريا ،ليست متاحة
بشكل مثإب على مستول التطبيق حٌب ُب العآب الغريب الذم نعده متحضرا ،فثمة عوامل كثّبة قد ٙبد منها فيصطدـ إنسانو ٖبط
أٞبر ىنا أك ىناؾ أك خركؽ مرحلية تبعا لظركؼ سياسية أك أمنية.

1

See: United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”, December 10, 1948.
http://www.un.org/en/documents/udhr, Kampala Declaration of Intellectual Freedom and Social
Responsibility”, in International Education and the University (UNESCO), ed. James Calleja (London: Jessica
Kingsley, 1995, and Organization of African Unity, “African Charter on Human and Peoples' Rights”, June 27,
1981, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3630.html.
2
Fore further details look at: Hooks, Bell. Teaching to Transgress Education as the Practice of Freedom. New
York: Routledge, 1994.
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فلمعاداة السامية أك البل سامية ُب مؤسسات التعليم العإب ُب الغرب قانوف كاضح ُب سبع دكؿ منها النمسا كفرنسا كسويسرا .
كإلنكار (ا٥بولوكوست) أك (٧برقة اليهود) قانوف ُب تسع دكؿ منها النمسا كفرنسا كسويسرا كأ٤بانيا كايطاليا  .ك٤بنع استعماؿ الرموز
النازية كالصليب ا٤بعقوؼ ،قانوف ُب ٟبس دكؿ منها النمسا كفرنسا ،كا٤بطالبة ٕبق الشعب الفلسطيُب جرٲبة سياسية دكلية
كأكادٲبية يعاقب عليها القانوف الدكٕب .معاداة السلطة كا٢باكم ُب الوطن العريب ٥با قوانينها الٌب ٘برـ ذلك االعتداء.
كبالرغم من أف ىذه القوانْب مقننة على مستول العقوبة ا١بنائية الٍب تَبا كح بْب دفع غرامة مالية ٗبا يعادؿ مئة دكالر أمريكي
أب َََْ تقريبا مثبل  ،أك السجن لبضع سنْب ٩بكن اسقاطها بدفع غرامة مالية ،عدا النمسا الٍب قفزت أب عشرين سنة كحد
قائما أك ٦بلجبل
أقصى ،كمع اهنا ال تلزـ إال أىل الدكؿ الٍب شرعتها ،فنعت اليهود بأحفاد القردة كا٣بنازير أك انكار ا﵀رقة ما يزاؿ ن
ُب أطراؼ العآب كمنها الطرؼ اإلسبلمي؛ فأف قطاعات كبّبة من األفراد كالنخب الثقافية كا٤بنظمات اإلنسانية ُب العآب تقف
ضدىا ٙباكؿ التصدل ٥با لتعارضها مع حرية التعبّب.
من جانب أخر ،كعلى ا٤بستول العا٤بي ،ٯبد البحث العلمي ا٢بر ع قبة قانوف السامية الذم أصدره الرئيس األمريكي جورج
بوش االبن ُب أكاخر أكتوبر  /تشرين األكؿ ََِْ حيث نص على أف تبلحق كزارة ا٣بارجية األمّبكية كل األعماؿ ا٤بعادية
للسامية ُب العآب كتيقيم موقف الدكؿ حوؿ ىذا ا٤بوضوع .االمر الذل دفع بعض سلطات الدكؿ ا٤بختلفة ،إٔب إغبلؽ بعض ا٤براكز
االكادٲبية الٍب ال تتفق ككجهة النظر األمّبكية ُ.
كقوانْب كهذه أينما كجدت كألم سبب كانت تقود أب التشكيك با٢بقيقة ا٤براد ترسيخها بقوة القانوف أكثر من تأصيلها .
كىي ٧باكلة غّب ٦بدية الحتكار ا٢بقيقة ،إف كاف ٜبة حقيقة ،مثلما احتكرهتا الكن يسة أباف ا٫بطاط أكربا ا٢بضارم ُب عصورىا
الوسطى .أك بتعبّب آخر ،ىي ٧باكلة يائسة لتجرٙب ا٢بقيقة ك نسبيتها ُب عآب اليوـ ،مثلما احتكارىا .
كمع كجود مثل ىذه القوانْب ،ال ٲبكننا أف ننكر القفزة الكبّبة ُب ٦باؿ حرية التعبّب االكادٲبى الٍب قفزىا العآب الغريب كُب
فَبة قياسية ،ىذا لو علمنا أف بريطانيا منحت حٌب حرية التعبّب ألعضاء الرب٤باف داخل قبة الرب٤باف الربيطا٘ب ُب الربع األخّب من
القرف السابع عشرُ ،ب الوقت الذم كانت الواليات ا٤بتحدة األمريكية تعد معارضة ا٢بكومة الفيدرالية جرٲبة يعاقب عليها القانوف،
بينما كانت مساحة حرية التعبّب ا٤بقننة لرجل الشارع األمريكي تذرع كتقاس بلوف جلده ،كاليوـ ٰبكمها رجل أسود يصوؿ صولتو
كفوزه بدكرة انتحابية ثانية َُِّ .َُِٔ-لقد ٠بح العآب الغريب بالكثّب الذم ما تزاؿ فيو دكؿ العا٤بْب العرىب كاالسبلمى تعده
خطوطا ٞبراء صارمة ييهدر دـ من يتجاكزىا كييسارع لتصفيتو جسديا دكف مقاضاة قانونية ،خصوصا عندما يأٌب االمر من
االكادٲبك.
من ا٢بمق سن قوانْب ٘برـ اشياءن غّب يمعرفة ،من الصعوبة حصرىا أك ٙبديدىا بدقة ضمن مفاىيمها ا٤بطركحة أك اصطبلحاهتا
مثل القوانْب أنفة الذكر ،أك من السهولة أف ٛبتد كتتسع كي فيا لتشمل حظر قراءة التأريخ اإلنسا٘ب كفرض التعتيم عليو ،أك ٘برٙب
البحث كالتمحيص كا٤بقارنة ُب الَباث الديِب السحيق كانتشاؿ حقائقو ا٤بغيبة أك الغائبة عن العامة  .كألف األمة اإلسبلمية خّب أمة
"تقرا فأكؿ آية أنزلت على نبيها ىي " أقرأ " فا٤بتوخى أف نتصدل ٤بثل قذه القوانْب البائسة.

ٚوٕ١غخ ٌٙنا اٌمبٔ ْٛفمل رُ ئغالق ِووي (ىا٠ل ٌٍزَٕ١ك ٚاٌّزبثؼخ ف ٟأث ٛظج ) ٟثَجت اٌٚغ ٛٛاألِ١وو١خ ٚاإلٍوائ١ٍ١خ؛ ألٔٗ للَ كهاٍبد ٚثؾٛس
ػٍَِ ٝز ٜٛػٍّ ٟػبيٚ ،اٍزٚبف ّقٖ١بد ك١ٌٚخ ٚع ٌّ١خ ٚك١ٕ٠خ (َِ١ؾ١خ ٛٙ٠ٚك٠خ ٍَِّٚخ ) ووٍبٌخ ِؼٍٕخ ٌٍّووي.
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أف نعرب عن ا٢بقيقة كما نراىا ،أك كما توصلنا إليها أك كجدناه بشكل ما ُب حياتنا فتمسكنا ّٔا كغنيمة ،حق ال ينتزعو قانوف
أك عرؼ .الفيلسوؼ األ٤با٘ب شوبنهاكر ُ عرب عن ا٢بقيقة بقولو "األدياف مثل الديداف ا٤بضيئة ،لكي تشع ٙبتاج إٔب ألظلمة" ُ .بما
عرب الفيلسوؼ األمريكي مارؾ توين ) ِ)Mark Twainعن حقيقة بداية األدياف ،كما تصورىا ،بقولو " اخَبعت األدياف
عندما قابل أكؿ نصاب أكؿ غيب" .
عبد العزيز بن باز ّ ٓب يذىب بعيدا عن ا٤بقولتْب أعبله ُب تصوراتو عن ا٢بقيقة ،كلكن بفارؽ استثنائي ذم شقْب ،األكؿ
يطيح بجميع األدياف عدا دينو ا٢بنيف ،أما الثا٘ب فتكفّب من ال يدين بدينو ،إذ يقوؿ  " :من اعتقد أنو ٯبوز ألحد أف يتدين ٗبا
ً
ً ً
ً
آلخرةً
شاء ،كأنو حر فيما يتدين فإنو كافر با﵁ عز كجل ،ألف ا﵁ تعأب يقوؿ " ىكىم ٍن يػىٍبتى ًغ ىغٍيػىر اإلسبلـ ديننا فىػلى ٍن يػي ٍقبى ىل مٍنوي ىكيى ىو ُب ا ى
ًمن ٍ ً
ين" فبل ٯبوز ألحد أف يعتقد أف دينا سول اإلسبلـ جائز ،ٯبوز لئلنساف أف يتعبد بل إذا اعتقد ىذا ،فقد صرح أىل
ٍ
ا٣بىاس ًر ى
ْ
العلم بأنو كافر كفرا ٨برجا عن ا٤بلة " .
كذىب ما ذىب إليو بن باز كثّبكف من قبلو كبعده من العلماء كا٤بشايخ كخلفهم ٝباىّب غفّبة من األتباع ،ا٤بؤمنْب بالقاعدة
الشرعية كالعقلية الٍب تقوؿ "من ادعى شيئا فعليو الدليل " كالدليل انتقائي غالبا ،ييستحضر من النص القرآ٘ب حسب العرض
كالطلب كما انتقاه بن باز .فيما يرل آخركف أف تصورات بن باز كمن حدا حدكه إساءة عدائية ٙبريضية ضد ٝبيع األدياف ٠باكية
كانت أك كضعية.
ٝبيعا لو
الفيلسوؼ الربيطا٘ب جوف ستيوارت ،ا٫باز لصاّب البحث عن ا٢بقيقة آّردة أك االقَباب منها بقولو  :إف " البشر ن
اجتمعوا على رأم ،كخالفهم ُب ىذا الرأم فرد كاحد٤ ،با كاف ٥بم أف يسكتوه ،بنفس القدر الذم ال ٯبوز ٥بذا الفرد إسكاهتػػم لػو
تسنت لػػو القوة كالسلطة ،فأننا لو اسكتنا صوتان فرٗبا نكوف قد أسكتنا ا٢بقيقة ،كإف الرأم ا٣باطئ رٗبا ٰبمل ُب جوا٫بو بذكر
ا٢بقيقة الكامنة ،كإف الرأم ا٤بجمع عليو ال ٲبكن قبولو على أسس عقلية إال إذا دخل كاقع التجربة كالتمحيص ،كإف ىذا الرأم ما
ي
ٓب يواجو ٙبدينا من كؽت آلخر فإنو سيفقد أٮبيتو كتأثّبه" .
من جهة اخرل ،اف قمع البحث العلمي االكادٲبى ٰبدث حينما يشعر السلطاف أف من مصلحتو ا٢بفاظ على الوضع الراىن
ُب آّتمع العرىب ،عندما يرل أف البحث العلمي كسيلة إلحداث تغّبات ُب القيم كا٤بفاىيم ال تكوف ُب صا٢بو؛ كمن ٍب ٰبدث
الصداـ بْب البحث العلمي كالسلطاف  .الباحث ٲبتلك ا٤بصداقية العلمية ،كالسلطاف ٲبتلك القوة ا٤بادية الكفيلة إلجهاض أم
٧باكلة ٕبثية تكشف عن صورة النظاـ أك السلطاف  .كلعل األمثلة ُب التاريخ اإلنسا٘ب ،كثّبة على ذلك كمن أبرزىا التعذيب البد٘ب
الذم تعرض لو اإلماـ أٞبد ابن حنبلُ ،ب سبيل التخلي عن معتقدات كاف ينادم ّٔا  .كما أف جاليليو (عآب الفلك الشهّب )
قد تعرض للقمع الشديد عندما جاء بآراء جديدة ُب ٦باؿ الفلك تتعارض مع ا٤بعتقدات السائدة ُب آّتمع آنذاؾ  .كلقد ًب تنفيذ
حكم اإلعداـ ُب سيد قطب ،سنة ُٔٔٗ ،بسبب دراساتو.
ـف العقل كا٢بكمة أالٌ يٙبتكر عملية تقدٙب ا٢بقيقة ألف ذلك مساس ٔبوىر ا٢بريات كالَباكم ا٤بعرُب ،كأف ال نسعى أب ٘برٙب
نسبيتها ُب ظل ا٢بريات االكادٲبية ُب ا١بامعات العربية ا٤بنشودة ،كعدـ اخضاعها ١بمرؾ زماف كمكاف السلطة ،كال ينبغي علينا
للمزٌد انظر الً ( :شوبنهاورِ ،نا٘ت فىو٠خ ِؼبٕوح ،ػوٗ ٔٚمل ِؾّٛك ِيهٚػخ .ٓ189-20
school" International Socialist

2

Scott, Helen (Winter 2000), "The Mark Twain they didn’t teach us about in
Review, 10, pp. 61–65.

ٖ هئ١٘ ٌ١ئخ وجبه اٌؼٍّبء ٚئكاهح اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ٚاإلفزبء ف ٟاٌَؼٛك٠خ اٌّزٛف ٝػبَ .ٔ999

ٗ اال٠خ اٌموآٔ١خ ٘نٖ كائّب رزٖله ٚاعٙخ ِإٍَخ اٌزفى١و اٌغوث١خ ٚاالٍزٕبك ػٍٙ١ب ػٕل ؽل٠ضٙب ػٓ ؽو٠خ االػزمبك اٌل. ٕٝ٠
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اف نتخيل اف الدركب الضيقة سوؼ تسّب َب ا٘باه كاحد  .من ىنا نعتقد اف معا٘ب كمقاصد ا٢بريات االكادٲبية تتجاكز مفاىيم
السلطة للحرية كأدكاهتا ا٤بقننو ٥با.
ثانيا :دور مؤسسة التعليم العالي العربي في الحريات االكاديمية University Role and Academic
Freedom:

دكر مؤسسات التعليم العإب ُب آّتمع العريب عموما ال ٲبكن اختزالو من السؤاؿ االساسى للوظيفة العامة ٤بؤسسة ا١بامعة :
ما ىى اغراض كمقاصد التعليم العإب؟ ُب العآب العريب ىناؾ مدرستْب للتفكّب حوؿ ذلك السؤاؿ ،االكٕب ترل اف العآب العريب
كجامعاتو ينبغي اف تتحوؿ أب مدرسة التفكّب اللي برإب للتعليم العإب كاالختصاص بالتنمية العامة ُ من خبلؿ ا٘باه دمج
التعليم العإب كاالستثمار العاـ من زاكية االقتصاد كذلك إلعداد الطبلب إب سوؽ العمل ،كمن ىنا فأف االقتصاد ىو الذل
حدد من خبلؿ التنمية ِ االجتماعية كاالقتصادية؛ ركاد
يضع معاٗب كمقاصد ا١بامعات كالتعليم العإب ُب العآب العريب ،كدكرىم يت
التعليم العإب كا١بامعات ال ينبغى اف يكوف دكرىم ٦برد تلقي الدركس أك تدريسها كالبحوث الضيقة االفق كالٍب ٚبدـ السلطة؛
كا٤بدرسة الثانية تذىب إب عكس ذلك حيث ترل اف معا٘ب كمقاصد التعليم العإب كا١بامعات ٥با عبلقة ٖبلق الوعى النقدل
كاالجتماعى ككسيلة اساسية ٣بلقهما ،كتوسيع دائرة ا٢بريات االكادٲبية الفعلية بدال من انشغا٥با بالتنمية العامة كطلبات مؤسسة
السلطة ،إب جانب انشغا٥با بالتدريس كالبحث كتلقي الدركس كإعداد الكوادر الفنية ّ .
ىذا الدكر لو خصائصو كـ زاياه كعيوبو  .مراكز التفكّب الغربية ُب عبلقتها بالعآب الثالث تلعب الدكر االكرب ُب رسم طبيعة
الدكر الذل ينبغى اف تسلكوي جامعات دكؿ العآب الثالث ،كجامعات العآب العرىب ليست استثناء  .دكر ا١بامعات كمؤسسات
التعليم العإب العريب متصل كمقَبف ٗبؤسسة السلطة ُب ؾؿ قطر عريب  .فهناؾ كزارات التعليم العأب كدكرىا ا٤بباشر َب تسيّب افاؽ
البحث العلمى كمؤسسة تعرب عن توجهات النظاـ السياسى الذل تعتنقو.
من ىنا فأف دكر التعليم العإب ُب العآب العرىب ال يرتبط بالبحث عن ا٢بقيقة كٚبليق العلوـ كبناء الَباكم ا٤بعرُب ،كلكن يرتبط
ٗبتطلبات مؤسسة السلطة ُب اقتناء التاريخ كالتنمية ٤ .باذا القوؿ بذلك؟ الدكلو كاالكادٲبى العرىب جزء من ٚببط مشركع
ا٢بريات االكادٲبية لعدـ االختصاص ا٢باضر لبناء "الوعى ا٣ببلؽ" عربيان من خبلؿ االقصاء آّتمعى َب مراحل التجديد كا٢بداثة
كاألصالة .أكٔب عناصر التأزـ استباؽ عمليات صنع الدكلو القطريو العربية كصنع آّتمع القطرل َب ا٢بالو العربية ،كا٢بريات
االكادٲبية كاف كجدت َب اقطار غّب العربية فهى نتيجة ٤برحلة عمليات استباؽ آّتمع كحراكو الطويل لوجود مؤسسة الدكلو
ككياهنا ،كمشركع ا٢بريات االكادٲبية ىنا ؾ ٓب ييعرب عن اراده سياسيو ،بقدر ما يعرب عن حراؾ ٦بتمعى طويل انتج بدكره مؤسسة
الدكلو كاستمر آّتمع االكادٲبى َب خلق حرياتو االكادٲبية  .كا٤بشهد االكادٲبى العرىب اقحم نفسو َب ىذا السياؽ من خبلؿ
االستهبلؾ ا٤بغاير للذات  .الدكلة ىى الٌب تصنع آّتمع كتصنع اال كادٲبى ،كبالتأب ىى ا٤بسؤلو عن استّباد نوعية ا٢بريات
االكادٲبية ا٤برغوبة كا٤بطلوبة ٗبعايّب دكالتيو ،كحٌب َب زمن ما يعرؼ بالعو٤بة كالثورات العربية ا٤بعاصرة.

1

Sen., Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1993.
Castells, Manuel. “The University System: Engine of Development in the New World Economy.” In Improving
Higher Education in Developing Countries", edited by Angela Ransom et al. Washington, Washington, and DC:
World Bank, 1993, P.65.
3
Oulton, Geoffrey, and Colin Lucas. What Are Universities For? Occasional paper of the League of European
Research Universities, September 2008.P. 8.
2
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ّٔذا ٲبكن القوؿ اف اشكالية دكر مؤسسة التعليم العإب ُب الوطن العرىب ليست ٥با عبلقة بالعقم اك التبلؽح الثقاَب ،كفشلها َب
 .كبالتإب فأف
ابتكار كسائل ا٤بثاقفو مع ا٢بريات االكادٲبية ،كلكن ٥با عبلقة ٔبدلية السلطة كالدٲبوقراطيو َب الوطن العرىب
ي
التمشكل يكمن َب العقبلنيو الثقافيو العربية الٌب ٠بحت لبلستعمار كالحقان االخر بأف ٱبلق فكرة الدكلو قبل اف يٱبلق ا٤بج ٛبع،
فأسرعت الدكلو القطريو العربية بَبكيب مفردات ٦بتمعيو لكل مرحلو ٛبر ّٔا الدكلو القطريو العربية لضماف كجودىا كليس لضماف
كجود ٦بتمعها ،كٙبولت الدكلو أب صانع ٦بتمعى ،كبالتإب إب صانع اكادٲبى كمؤسس للحريات االكادٲبيةَ ،ب حْب كاف ينبغى
العكس.
الوعي النقدم كمؤسسة التعليم العإب ُب العآب العريبSocial Sensibility and University Institution: :

لعلنا ندرؾ ٝبيعاى حجم ا٤بصائب الٍب اصابت مؤسسة ا١بامعة ُب الوطن العرىب ،ك كيف ٲبكن لنا ُب العآب العريب من بناء
فكر نقدل مسؤؿ ـٛبنهجان ُب ا١بامعات العربية من أجل كعى ٦بتمعي ٲبكن على األقل أف يكوف مدخبلن لتأسيس ٦بتمع عريب
اكادٲبي حداثي البناء؟
الوعي االجتماعي (  ُ )Social sensibilityىو ا٤بؤسس ألنظمة الدكؿ ا٢بديثة  .كمن ىنا تعترب أقبية ا١بامعات كمعاملها
كمدرجاهتا ليست ا٤بكاف آب ناسب ٤بمارستو ،إال أف األمر من كاجب الكتاب كا٤بفكرين كالساسة كا٤بثقفْب  .فالوعي عمومان ال
ٰبصل ُب ا١بامعات كال يزرع فيها إال عرضان  ،الف أمكنة الوعي كتشكيلو ككسائلو  :أإلعوا٤بنطلق كبينلثقافية كثقافية األعبلـ
كمنظمات آّتمع ا٤بد٘ب كا١بمعيات األىلية كاأل سرة كالعائلة كمؤسسات ما قبل التعليم ا١بامعي  ،كا٤بساجد كالكنائس إذا كاف
ىناؾ من يصلى ،ككذلك ا٤بنابر السياسية الٍب يتعارؼ عليها آّتمع  .كال ننسى ا٤بعاناة الذاتية كالرغبات ا٢برة للفرد ا٤بواطِب
االجتماعي كىو ٲبارس ا٢برية ليشكل كعيوي ال لييشكل لوي  .فهذه األطر ىي الٍب تعلم ا٤بواطن العريب العمل ا١بمعوم ،كالتعاكف
كالوفاء كالتضحيات كا٤بسؤكلية ا١بمعوية كتعلمو كيفية االختيار كٙبديده ،ألهنا مرتبطة با٢برية الشخصية كا٤بواطنة ،كحرية آّتمع.
فعندما تعتد ا١بامعة على حرية االختيار كالتوجو للفرد االجتماعي كا٤بواطُب كالذم تصنعو الثورة الرقمية الكونية ككسائلها،
ككذلك آّتمع برمتو من خبلؿ التقدـ نيابة عنو ُب رسم كجهتو كمساره كخياراتو كتشكيل كتنميط أكضاعو ،فأف ذلك مساس
بأبسط قواعد ا٢برية  .ألف ا١بامعات يقتصر دكرىا على إثراء حركة البحث العلمي كٚبليق العلوـ كا٤بعارؼ كالتمدرس ا١بامعي
من خبلؿ تنمية ا٤بعرفة كتطويرىا كالعمل على بنائها على أسس قويو كَب ٨بتلف العلوـ  .إنو اإلسهاـ ُب بناء حركة العلم  .فا٤بعرفة
العلمية ال تنمو كتتطور كتَباكم إال من خبلؿ ا١بامعات كإداراهتا االكادٲبية ا٤بشهود ٥با ببصماهتا ُب ٦باؿ البحث كالتدريس ،
كآبعرفة تتميز بكوهنا ال تتطور كتَباكم إال بتميزىا عن االيدكلوجيا  .كبناءان عليو ،فالوظيفة ا٤بفقودة للجامعات العربية عدـ
قدرهتا على ٛبيز األحكاـ الواقعية لطبيعة ا٤بركب آّتمعي ا٤بادم كا٤بعنوم عن األحكاـ ا٤بعيارية ك القيميو ِ لواقعها االجتماعي،
ي
أك حٌب تقرير كٙبديد ما ينبغي أف يكوف أك ال يكوف .
فإذا ٪بحت مؤسسة ا١بامعة ُب العآب العريب ،كىى الٍب ٛبو٥با الدكلة ُب بناء ا٤بعارؼ العلمية كأطرىا من الباردٙب
 Paradigmا٤بنشود ا٤برتبط بفهم الواقع االجتماعي كالسياسي كالثقاُب كاالقتصادم ،كليس من خبلؿ عبلؽ

ّ

ة الواقع

ٔ ٠ؼٕ ٝاٌجبؽش ٕ٘ب اْ اٌٛػ ٝاالعزّبػ ٛ٘ ٝاٌٛػ ٝإٌملِ ٝ٘ٚ ،ٞزواكفبد ف ٟاٌٍغخ ايػوث١خ.
See: Graham, Gordon. The Institution of Intellectual Values: Realism and Idealism in Higher Education,
Exeter, UK: Imprint Academic, 2005.
ٖ اٌجؾش ٠زٖٛه اْ اُ٘ ِؼٚالد ِإٍَخ اٌغبِؼخ ف ٝاٌؼبٌُ رىّٓ ف ٟفملأٙب اٌ ٟثواك ُ٠فبٓ ثٙبٚ ،اٌن ًّْ٠ ٞئٛبه٘ب ا ٌٕمل ٜاٌّفبّ٘ٝ١
ٚاٌّؼوف ٟاٌؼبَ.
2
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ٗبنظومة آّتمع القيميو تكوف ا١بامعات العربية بذلك قد قدمت مشركعها التنموم كالنهضول للعآب العريب  .كَب ىذا ا٤بسار
ٲبكن ٥با أف تعيد ىندسة أكضاعها ا٤بستقبلية ،ألهنا سوؼ تعلم ا٤بواطن كيف ٲبيز بْب ا٣بيار كا٤بنطلق كبْب الواقع كاألحبلـ
كاألكىاـ.
إذان الثقافةٗ ،بعا٘ب الوعي ،الي تصنع ُب ا١بامعات كالي تبُب ُب ا٤بدرجات ،ألف للجامعة مهمة توفّب البنياف ا٤بعرُب العلمي
للسلوؾ الثقاُب للبناء  .فالثقافة بدكف قواعد العلم سوؼ تنتج ثقا٤بعرفة كا٣بيار ثقاُب عرضي كمتقلب كيؤثر على مركب الثقاُب
السياسية للمواطن كمحرؾ للبناءات الوطنية  .ا١بامعة ىي باألساس مؤسسو علميو ٤بمارسة فلسفة العلم النظرم كالتطبيقي ،فهي
متخصصة للتكوين العلمي ألصوؿ ا٤بعرفة كإنتاجها كليست ٥با عبلقة بالتكوين األخبلقي كالثقاُب أك حٌب السياسي كالَببوم
للمواطنة .
فالَببية بشٌب كسائلها كقنواهتا ٥با عبلقة بعملية التكوين من العائلة كالعشّبة كالقبيلة إب ا٢بضانة كا٤بدرسة االبتدائية
كاإلعدادية كالثانوية كقنوات التنشئة األخرل  ،كلكن ا١بامعة مؤسسو للعلم كخلقو  .كىذا ال يعِب أف ىناؾ تربيو منفصلة عن
ا٤بعرفة كا٣بيار الوطِب آّتمع إال أف األخّب ينبغي أف يكوف ٩بيزان عن ا٤بعرفة العلمية كيبقى خياران مرتبطان برغبة األفراد كتطلعاهتم
الشخصية كخصائص ا٤بكوف الَببوم ٥بم.
ا١بامعة ُ بذلك ال ٲبكن ٥با أف ٚبلق الوعي االجتماعي ا٤بسوؤؿ كٚبطط للمجتمع ألهنا ليست معنية ّٔذه الوظيفة ،كا١بامعة
أيضان ليست ٥با عبلقة كفق اؿ دكر ا٤بنوط ّٔا أف ٙبدد خيارات آّتمع أك الفرد أك ا٤بواطن  ،فهذه ا٣بيارات من مهمة ا٤بربيْب
كاختصاصي التنشئة ،كألهنا كظيفة تربوية كسياسية كليست كظيفة علميو ٫بو ٚبليق التقدـ  .إهنا كظيفة االيدكلوجيا إف كانت
حاضره اك ٥با ضركرة  .فا١بامعة ليس من ككالتأزـ كاالنتكاسةنقدم اك االجتماعي ،أك الوعي ا٤بسؤؿ كٙبديد خيارات األفراد ،كال
ينبغي أف تتحوؿ منابرىا ككوادرىا إٔب أداء مثل ىذه الوظائف.
ما ىو سبب األزمة كالتأزـ كاالنتكاسة كالتخلف كالتخبط َب الدكؿ العربية الٍب تعوؿ على التنمية كالٍب ٛبلك مؤسسات
جامعيو؟ السبب ىو ا٫براؼ مؤسسات العلم عن كظيفتها األساسية  .فهذا اال٫براؼ أدل بالضركرة إٕب نتائج مدمره ككوارثيو
للعديد من آّتمعات ُب العآب العريب ،كالٍب أثرت بالفعل على منظومة إنتاج ا٤بعرفة كتطور العلم كحركة البحث ا٤بعرُب عموم.ان
فأصبحت مؤسسة ا١بامعة ُب ىذه الدكؿ ٦برد منرب لتوجيو آّتمع ،كٙبديد خياراتو الفكرية كالثقافية كالسياسية ،أك ساحة
للصراع االيديولوجي كالعقائدل لصاّب اجندات ىي خارج اسوار مؤسسة ا١بامعة  .فتحولت مؤسساهتا ا١بامعية إٔب إعادة إنتاج
صيٌ وغ للحريات كا٥بوية  .كٗبوضوعيوالتنشئة
أألخر أك ترٝبة ما يقدمو أألخر كاىتمت ٗبركز صنع القرار السياسي كتقدٙب
باألساسأسباب أخرل ٘بعل ىذا السيناريو ٰبصل كيتكرر ُب ا١بامعات العربية ،كال يتسع آّاؿ لذكره.
فالتدخل ا١بامعي ُب خيارات األفراد كآّتمعات العربية ال يصنع إال النخب الٍب عندما تدركها ا٢باجة إٕب ٩بارسة دكر ا٤برشد
اك الوصي على خيارات األفراد الشخصية أك خيارات كتوجهات آّتمع كحراكو ا٢بر الذم ينبغي أف ال ٱبضع لتأثّبات ا٤بؤسسة
ا١بامعية ا٤بعنية ٗبسألة العلم كا٤بعرفة كخلق كٚبليق الَباكم ا٤بعرُب كالعلمي كصوال إب تأسيس الَباث العلمي الكيفي كالكمى .الَببية

1

See: Julius Omozuanubo Ihonvbere, “The State and Academic Freedom in Africa: How African Academics
Subvert Academic Freedom,” Journal of Third World Studies 10, no. 2 (Fall 1993).
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كالتنشئة باألساس من أجناس ا٤بعرفة ،كلكن لكل لو بيئتو ك٦بالو كاستحقاقاتو كموقعو آّتمعي ،كبالتإب ألبد من احَباـ حدكد
ا٢براؾ آّتمعي كمداه كنطاقو.
فا١بامعات العربية ٚبلط بْب الوظيفتْب العلمية كالَببوية التكوينية للخيارات الفردية الشخصية كاالجتماعية للمواطنة الع ربية،
األمر الذم ال ٲبكن ا١بمع بينهما ُب و
آف كاحد  .فا١بامعة معنية باألساس بإعداد العلماء كا٣ببّب ُب ا٢بقوؿ ا٤بعرفية الذين يتقنوف
ا٤بعرفة كا٤بهارة كالقدرة حٌب يستطيعوا القياـ بالواجب الذم تقتضيو الوظيفة العلمية.
كعندما بداءت معظم الدكؿ العربية ُب خصصو ا١بامعات كاالنفتاح علي ا١بامعات ا٣باصة كاألجنبية ،باعتبارىا مؤسسات
للعلم ،كاف ذلك متغّبا يشّب أب فقداف مؤسسات التعليم العإب ُب الوطن العريب أب فقداهنا ٤بنوا٥با كبوصلتها للحريات االكادٲبية،
كتقريض العلم كا٤بعرفة ،كليست امكنة لصنع ا٣بيارات كالتوجهات ،حيث قيصد من ذلك بأف ىذه ا٤بؤسسات عليها العناية
بوظائفها األساسية كىى "تقريظ العلم " كصنع ا٤بعرفة العلمية  ،كآّتمع كفيل ٗبنحهم الثركة ال٪باز ىذه الوظيفة  .إذان فالوعي
ا٤بسؤؿ ىو الوعي االجتماعي كال ٲبكن للمؤسسة ا١بامعية العربية أف تقدمو لو ،كإذا مارست اِب امعة ىذا الدكر فاالختبلؿ
ا٤بعرُب كالبنيوم للمركب االجتماعي ىو أحد النتائج الكارثيو ألهنا تدخلت ُب صنع خياراتو كتوجهاتو بدكف كجو حق.
إ ٌف التعليم العإب ُب العآب العريب سيظل يعا٘ب من مشاكل مستدامة ،كسيبقى دكف مستول الطموح ،إذا ٓب تتخذ بعض
ا٤بعا١بات الٍب تتعلق أكال بإبعاد دكر ا١بامعة عن مؤثرات السلطة السياسية ،كإتاحة الفضاءات كآّاالت للحريات االكادٲبية،
سواء ُب القيادات العليا أك عمادات الكليات كالكوادر اإلدارية األخرل ،كأف تعتمد ا٤بعايّب العلمية الدقيقة ُب اختيار تلك
القيادات.
عود علي بدء
اتضح من التحليؿ السابق أف موضوع ا٢بريات االكادٲبية كالٌب تعُب ٚبليق ا٤بعرفة كاستجبلء ا٢بقيقة ٛبر دائما بعواصف شٌب
منها السياسية كالثقافية كاألمنية كتضادية عبلقتها ٗبسألة السلطة كالسلطاف .كسبب ىذا التماثل ىو تنوع مدارس كمراكز التفكّب
ُ Think Tankب كيفية التعامل مع دكر ا١بامعة من حيث دكرىا االكادٲبى ا٤بستقل كا٢بيادل كالتابع ،كعبلقة ذلك بالدكر
التنمول كالدكر ا٤بعرُب كٚبليق ا٤بعرفة كالعلوـ ٕبثا عن ا٢بقيقة.
ـ
بالرغم من أف مسألة ا٢بريات االكادٲبية حديثة نسبيا ُب االكساط االكادٲبية العربية كليس ٥با موقع امامي ُب سل
ا١بامعات العربية ،لكنها تظل مسألة مؤرقة لكل من االكادٲبيْب كالسلطة .اف ا٢بريات االكادٲبية كبالتوصيف الذل ذكرناه ينبغي
احَبامها كصيانتها كعدـ تسييسها ،كذلك من خبلؿ رفع يد السلطة ا٤بباشرة عن التعليم العإب ُب ا١بامعات العربية  .كلقد اتضح
ُب ىذا السياؽ غياب ادبيات ا٢بريات االكادٲبية ُب ا١بامعات العربيةَ ،ب ظل اندثار تاـ ٤ببادئ ا٢بصانة االكادٲبية عمليا
كنظريا ،كغيأّا َب التشريعات العربية لقطاعات التعليم العإب ،كعدـ تفعيل مقوالت استقبلؿ البحث العلمي عن مؤسسة السلطة.
كمن جهة أخرل ،عندما بداءت بعض الدكؿ ا لعربية التوجو ٫بو خصصو ا١بامعات كاالنفتاح علي ا١بامعات ا٣باصة
كاألجنبية ،باعتبارىا مؤسسات للعلم ،كاف ذلك متغّبا اشار بوضوح أب فقداف مؤسسات التعليم العإب ُب الوطن العريب أب
فقداهنا ٤بنوا٥با كبوصلتها للحريات االكادٲبية ،كتقريض العلم كا٤بعرفة ،كليست ا مكنة لصنع ا٣بيارات كالتوجهات ،حيث قيصد
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من ذلك بأف ىذه ا٤بؤسسات عليها العناية بوظائفها األساسية كىى "تقريظ العلم" كصنع ا٤بعرفة العلمية ،كآّتمع كفيل ٗبنحهم
الثركة ال٪باز ىذه الوظيفةُ.
إذان ا٢بريات االكادٲبية ال ٲبكن ٤بؤسسة الدكلة الر٠بية أف تقدمها أك ٛبنعها .ألهنا لو بادرت ٗبنعها فأهنا بذلك تبادر أب منع
معرفة ا٢بقيقة كالبحث عنها  .كإذا مارست ىذا الدكر فاالختبلؿ ا٤بعرُب كالبنيوم للمركب االجتماعي ىو أحد النتائج الكارثيو
ألهنا تدخلت ُب صنع خيارات كتوجهات ا٢بريات االكادٲبية بدكف كجو حق.
توصيات عامة:
أكال :توصيات اجرائية
(ُ) إصدار دليل ا٢بريات األكادٲبية العربية ،يشمل ا٤ببادئ كاآلليات كمناىج تدريبية ،كالعمل على توزيعو على
ٝبيع ا١بامعات العربية..
(ِ) انشاء ا٤بنتدل العرىب للحريات االكادٲبية،
(ّ) انشاء آّلة العربية للحريات االكادٲبية
(ْ) دعوة اٙباد ا١بامعات العربية الستحد اث ادارة ٨بتصة با٢بريات االكادٲبية ،ضمن ادارات اٙباد ا١بامعات
العربية.
(ٓ) تبُب فكرة ا٤بؤٛبر العرىب االكؿ للحريات االكادٲبية َب الوطن العرىب سنة َُِْ
(ٔ) دعوة ا١بامعات العربية أب تبُب اعبلف ا٤ببادئ للحريات االكادٲبية ،أك ميثاؽ العمل االكادٲبى َب ا١بامعات
العربية ،أك ميثاؽ حقوؽ ككاجبات ا٢برية األكادٲبية
(ٕ) الدعوة أب انشاء الرابط العربية للحريات االكادٲبية
(ٖ) دعوة جامعة الدكؿ العربية ،خصوصا ادارة التعليم العأب ّٔا أب ٚبصيص مكتب ملحق ّٔا للحريات
االكادٲبية
ثانيا :السياسات العامة للحريات االكاديمية
أكال:رفع ا٤بخصصا ت ا٤بالية للبحث العلمي ُب ا١بامعات العربية ،كإ٢باؽ مراكز ٕبثية الئقة بأقساـ الدراسات العليا ّٔا ،دعما
االكادٲبية
.
لثقافة ا٢بريات االكادٲبية ،كالدعوة إب اعبلف ا٤بيثاؽ العريب للحريات االكادٲبية كتأسيس منظمة عربية تعتُب با٢بريات

ٔ هفغ اٌّقٖٖبد اٌّبٌ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّ ٟف ٞاٌغبِؼبد اٌؼوث١خٚ ،ئٌؾبق ِواوي ثؾض١خ الئمخ ثألَبَ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ثٙب .
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ثانيا:احَباـ ا٢بريات األكاد ٲبية كصيانتها كعدـ تسييس التعليم ،كىو ما يعِب من الناحية العملية ،احَباـ ا٢بريات االكادٲبية،
كخضوع السلطة كاألفراد للقانوف ،كذلك عرب إعطاء أعضاء ا٥بيئات األكادٲبية كالعلمية حرية الوصوؿ إٔب ٨بتلف علوـ ا٤بعرفة
كالتطورات العلمية كتبادؿ ا٤بعلومات كاألفكار كالد راسات كالبحوث كالنتاج كالتأليف كا﵀اضرات ،كاستعماؿ ٨بتلف كسائل التطور
ا٢بديثة من دكف تعقيد أك حواجز.
ثالثا :إعادة النظر ُب سلم الركاتب الٍب ٛبنح للكفاءات العلمية ،كتقدٙب حوافز مادية ترتبط بالبحث كنتائجو ،كرفع ا٢بدكد
العليا ٤بكافأة البارزين من ذكم الكفاءات  ،كتقدٙب ا٢بوافز التشجيعية كالتسهيبلت الضريبية كا١بمركية ،للوفاء باالحتياجات
األساسية ،خاصة منها ا٤بساعدات الٍب تضمن توفّب السكن ا٤بناسب كتقدٙب ا٣بدمات البلزمة لقيامهم بأعما٥بم بصورة مرضية.
رابعا :استقبلؿ ا١بامعات العربية ٫بو اشاعة ا٢بريات االكادٲبية ،كذؿ ؾ من خبلؿ رفع يد السلطة عن ا١بامعات ،ككقف
التدخل ا٢بزيب كاألمِب كالسياسي ُب شؤكهنا ،كاختيار القيادات ا١بامعية عن طريق االنتخاب ،بدءا من منصب رئيس ا١بامعة حٌب
عميد الكلية كرؤساء األقساـ ،كالعمل على تطوير البحث العلمي كالدراسات العليا من أجل النهضة ٗبستول اؿتعليم العأب.
خامسا :إصبلح ا١بامعات العربية ،من خبلؿ فصل ا١بامعات العربية عن سياسات األنظمة السياسية ،باعتبارىا مؤسسات
علمية كأكادٲبية ٕبتة ،كأف ال ترتبط تلك ا٤بؤسسات بأية أجهزة أمنية؛ كالتعامل مع األساتذة على أساس منح ا٢بقوؽ كأداء
الواجبات ،بشكل متوازف كقانو٘ب كمتعارؼ علي تداكؿ ا٤بسؤكلية كتكافؤ الفرص ُب ا٤بواقع من حْب إٔب آخر.
سادسا :تطوير التشريعات كالسياسات ا٣باصة بشؤكف ا١بامعات العربية ٗبا ٰبقق األىداؼ كا٤بتطلبات البلزمة للنهوض
بواقعها ،لتعزيز ا٢بريات األكادٲبية ،كتفعيل ا٤بنظومات التشريعية القائمة مٌبكانت ضامنة ٤ببادئ كمسّبة ا٢بريات االكادٲبية.
ثامنا :منح ا١بامعة دكرا مهما ُب كضع السياسات العامة للتعليم ،كاالستقبلؿ ُب ٙبديد ا٤بناىج الدراسية كاألنساؽ ،كٙبديد
ا٤بعايّب االكادٲبية كاألخبلقية الشفافة للَبقيات العلمية.
تاسعا٘ :بنب التدخل بالسياسات ا٤بتصلة با ٤بناىج كتعيْب أعضاء ىيئة التدريس ،كضركرة اعتماد مبادئ الكفاءة كالنزاىة
كالشفافية عند اختيار أعضاء ىيئة التدريس.
عاشرا :إصدار دليل ا٢بريات األكادٲبية العربية ،يشمل ا٤ببادئ كاآلليات كمناىج تدريبية ،كالعمل على توزيعو على ٝبيع
ا١بامعات العربية..
ا٢بادل عشر  :إ شاعة مبدأ ا٢بصانة األكادٲبيةُ ،ب حدكد البحث العلمي ،كالعمل على إقرارىا ُب التشريعات العربية ،دعما
للحريات االكادٲبية.
الثاٗب عشر :دعم كتشجيع ا٤ببادرات ا﵀لية لتشكيل ركابط كىيئات للحريات األكادٲبية ُب ا١بامعات العربية.
الثالث عشر ٘ :باكز دكر اٙباد ا١بامعات العربية ألدكاره التسييسيو ُب التعليم العأب العرىب الر٠بى ،باعتباره ٩بثبل ٤بؤسسة
السلطة َب البلداف العربية ،كفشلو ُب توطْب ا٢بريات االكادٲبية ُب ا١بامعات العربية.
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ً الحقوق السياسية أنموذجا:الوضع الراىن لحقوق اإلنسان في ليبيا
 ليبيا-  الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية/ نجم عبود مهدي السامرائي.د

Abstract
The current status of human rights in Libya, political rights model
Dr. Najim A. Mahdi

During the monarchy period, Libya created a semi-autonomous political institutions and
laws that guarantee a providing degree of political participation and public freedoms, as well as
the right to assembly and the opposition. After Gaddafi coup in 1969, Gaddafi pursued a policy
of systematic order to hold all the strings of power and monopoly in the political decisionmaking and the deliberate marginalization of large segments of the Libyans and the pursuit of
non-participation in the management of the country affairs.
Gaddafi established the pilot institutions under the name of popular congresses, committees
and through the use of the Green Book as a legal reference. Gaddafi was intended to ensure his
survival in power and ratify the claims of strange ideas without looking for the interests of the
Libyan people. During Gaddafi rule, the political human rights have been throughout to
flagrant violations, there was no effective democratic institutions and legislative elections did not
take place in the country as generally accepted in democratic systems and important public
functions in the hands of some closely groups to Gaddafi.
After the revolutions of Tunisia and Egypt against their rulers, it was called in Libya to
protest peacefully against the Gaddafi because of serious violations carried out by Gaddafi
Regime and because of the destructive policies that have isolated Libya from the world and
inflicted in endless economic and political problems. Due to the crimes committed by Gaddafi
forces against demonstrators and trying to suppress the demonstrations by force, the
demonstrations turned into an armed popular revolution and finally succeeded in eliminating
the Gaddafi regime.
After the success of the revolution, the Libyan National Transitional Council called for Free
Legislative Elections to elect members of the National Congress to be the first institution elected
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by the people to manage the affairs of the country during the transitional period. The elections
took place in an atmosphere of joy and optimism for a new phase of the history of Libya to hand
over power to an elected political bodies and legitimacy.

المقدمة
حقوؽ اإلنساف مفهوـ متأصل ُب النفس البشرية ،كيفهم منو أنو حق كل كائن بشرم بالتمتع ٕبقوؽ اإلنساف دكف التمييز
على أساس العرؽ ،اللوف ،ا١بنس ،اللغة الدين أك الرأم السياسي ،أك أم رأم آخر ،أك األصل القومي أك االجتماعي ،أك ا٤بلكية،
أك ا٤بيبلد  ..اْب.كطبقان لقانوف حقوؽ اإلنساف ا٤بعرب عنو ُب ا٤بعاىدات الدكلية ك٦بموعة ا٤ببادئ ا٤بتفق عليها ،فإف ىذه ا٢بقوؽ
مضمونة بقوة القانوف ،الذم ٰبمي األفراد كا١بماعات ضد األعماؿ الٍب تتعارض مع ا٢بريات األساسية كالكرامة اإلنسانية  .ىذا
القانوف يضع التزامان على الدكؿ أف تتصرؼ بطريقة معينة ٤بنع أم ٘باكز على حقوؽ األفراد داخل الدكلة(ُ).
كا٢بقوؽ السياسية ىي (ا٢بقوؽ الٍب يساىم الفرد بواسطتها ُب إدارة شؤكف الببلد أك ُب حكمها ) ،كبتعبّب آخر ىي ا٢بقوؽ
الٍب يكتسبها الفرد باعتباره عضوان ُب ىيئة سياسية – أم ُب الدكلة -كحق توٕب الوظائف العامة  ،كحق االنتخاب ،كحق الَبشيح .
فهذه ا٢بقوؽ يكتسبها الفرد باعتباره منتسبان إٔب دكلة معينة أم ٰبمل جنسيتها كيعترب من مواطنيها كبالتإب لو ىذه ا٢بقوؽ ُب
الدكلة الٍب ينتسب إليها كبواسطتها يسهم ُب إدارة شؤكهنا(ِ).
كحقوؽ اإلنساف السياسية أقرهتا الشريعة اإلسبلمية انطبلقان من مشولية اإلسبلـ كتنظيمو لكافة جوانب ا٢بياة فكاف من الطبيعي
أف يعطي اإلنساف حقوقو كحرياتو ،كىي متنوعة منها مدنية كسياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية .كا٢بقوؽ السياسية ُب اإلسبلـ،
٦بلس الشورل (٦بلس النواب ) كالَبشيح
عديدة منها حق توٕب الوظائف العامة ،كحق االنتخاب كالَبشيح ،كحق انتخاب
لعضويتو(ّ).
كحظيت ا٢بقوؽ السياسية بأٮبية خاصة ُب ا٤بواثيق الدكلية ،فقد أكد اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف على ا٢بقوؽ السياسية
ُب ا٤بادتْب (َِ) ك (ُِ) ،كما أكد عليها العهد ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية ُب ا٤بواد (ُِ) ك (ِٓ) كىي حقوؽ تتعلق
باالشَباؾ ُب إدارة الشؤكف العامة للببلد ،كحق األشخاص ُب تقلد الوظائف العامة ُب الببلد كا٢بق ُب انتخابات حرة كنزيهة
كدكرية .كما جرل التأكيد على ا٢بقوؽ السياسية ُب العديد من ا٤بواثيق ا٣باصة ٕبقوؽ اإلنساف الٍب صدرت عن منظمات دكلية
كإقليمية كمنها ،االتفاقية األكربية ٢بقوؽ اإلنساف ،كاالتفاقية األمريكية ٢بقوؽ اإلنساف ،كا٤بيثاؽ األفريقي ٢بقوؽ اإلنساف
كالشعوب ،كا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف كغّبىا.

(ُ) United Nations, Human Rights; a basic handbook for UN staff, United Nations Staff Collage Project,
pp. 2-3.
(ِ) عبد الكرٙب زيداف ،نظرات ُب الشريعة اإلسبلمية كالقوانْب الوضعية ،مؤسسة الرسالة ناشركف ،بّبكت ََِٓ ،ص ُِِ. ِِِ-
(ّ) ٧بمد الزحيلي ،حقوؽ االنساف ُب اإلسبلـ ،دار الكلم الطيب ،بّبكت ،ُٕٗٗ ،ص ُٓ كما بعدىا.
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أما ٖبصوص حقوؽ اإلنساف السياسية ُب ليبيا ،فقد عاٗب الشعب اللييب طواؿ فَبة حكم القذاُب من انتهاكات منظمة ٢بقوؽ
اإلنساف ،كشفت عنها الكثّب من التقارير الدكلية ّٔذا ا٣بصوص على الرغم من مصادقة النظاـ السابق على أغلب اتفاقيات
حقوؽ االنساف على ا٤بستول الدكٕب كاإلقليمي.
كلقد شاىد العآب حجم كحشية ذلك النظاـ كتسلطو بعد اندالع ا٤بظاىرات الشعبية ا٤بطالبة با٢بصوؿ عل ل ا٢بصوؿ على
ا٢بقوؽ األساسية كذلك ُب شهر فرباير من عاـ َُُِ .فقد أرتكب نظاـ القذاُب جرائم بشعة أثناء ثورة الشعب اللييب ضده ٩با
دفع دكؿ العآب شعوبان كحكومات للتعاطف مع ثورة الشعب اللييب.
كبعد قياـ الثورة ،أعلن عن قياـ آّلس الوطِب االنتقإب ا٤بؤقت ،باعتبا ره ٩بثل ر٠بي كحيد لثورة الشعب اللييب  .كقد قاـ آّلس
ُب شهر أغسطس َُُِ با٤بوافقة على اإلعبلف الدستورم مع قرب ٪باح الثورة كزكاؿ نظاـ القذاُب .كقد أكد االعبلف على أٮبية
تكوين ٦بتمع ا٤بواطنة كالعدالة كا٤بساكاة ،كأف تصوف الدكلة حقوؽ االنساف كحرياتو األساسية.
ك٪بحت الثورة ُب اهناء حكم نظاـ القذاُب ،كتؤب آّلس الوطِب االنتقإب قيادة الببلد خبلؿ ا٤برحلة االنتقالية ،كًب اجراء أكؿ
انتخابات حرة كنزيهة ُب تاريخ ليبيا ا٢بديث كذلك النتخاب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ ،كالذم تسلم السلطة من آّلس الوطِب االنتقإب
بشكل سلس كحضارم ،لتبدأ مرحلة مهمة ُب ليبيا يتؤب فيها ٩بثلي الشعب قيادة الببلد ٫بو دكلة القانوف كا٤بؤسسات.
كعلى الرغم من االنتقادات الٍب تعرضت ٥با ليبيا بعد رحيل القذاُب ،إال أف الدعوات الٍب نادت ّٔا آّلس االنتقإب ك ا٤بؤٛبر
الوطِب العاـ ،كا٢بكومتْب الٍب تشكلتا ُب آب رحلة السابقة كلها كانت تؤكد على سعي ا٤بسؤكلْب ُب السلطة الليبية على احَباـ
حقوؽ االنساف ،كالعمل على اشاعة ثقافة حقوؽ اإلنساف كاحَبامها كالتعريف ّٔا ُب ليبيا ا١بديدة.
كسأقوـ بتقسيم البحث إٔب مقدمة كمبحثْب إضافة إٔب ا٣باٛبة:
ا٤ببحث األكؿ :ا٢بقوؽ السياسية ُب ليبيا قبل ثورة ُٕ فرباير َُُِ.
ا٤ببحث الثا٘ب :كاقع حقوؽ االنساف السياسية ُب ليبيا بعد الثورة
كسأقوـ بدراسة كٙبليل ا٤بوضوع كأستقرئ كأستنتج النتائج بكل حيادية كموضوعية  ،لذلك سيتم دراسة ىذا ا٤بوضوع عرب
الوثائق الر٠بية كاالتفاقيات الدكلية ككتابات الثقات من األ ساتذة كالباحثْب للتعرؼ على ا٢بقيقة كما ىي ك٫بقق إضافة نوعية عرب
ما يتوصل إليو ليكوف القارئ على بينة ٢بقيقة ما جرل كٯبرم بعيدان عن ا٣بطابات اإلعبلمية كالسياسية.
المبحث األول
الحقوق السياسية في ليبيا قبل ثورة  17فبراير 2011
بعد انتهاء ا٢برب العا٤بية الثافية ،كدخوؿ القوات ا٢بليفة إٔب ليبيا ،كانسحاب القوات اإليطالية منها ،خضعت برقة كطرابلس
لئلدارة العسكرية الربيطانية ا٤بباشرة ،كفزاف لئلدارة العسكرية الفرنسيةُ ،ب الوقت الذم عاد فيو ( السيد ٧بمد إدريس السنوسي )
إٔب ليبيا بعد عشرين عامان من اللجوء إٔب مصر  .كانت أكٔب مطالب السنوسي بعد العودة عاـ ( ُّْٗ) استقبلؿ برقة ا٤بباشر،
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إال أ ٌف الوضع بقي كما ىو عليو حٌب توقيع معاىدة الصلح مع إيطاليا عاـ ( ُْٕٗ) ،حيث ًب تكوين ١بنة رباعية من إيطاليا
كبريطانيا كفرنسا كالواليات ا٤بتحدة األمريكية ّٔدؼ استفتاء الشعب اللييب حوؿ مصّب ق ،الذم أظهر ميبلن عامان ٫بو الوحدة بْب
الواليات الليبية كاستقبل٥با كاالنضماـ إٔب جامعة الدكؿ العربية حديثة النشأة آنذاؾ.
عرضت القضية الليبية على ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة ،الٍب قررت تأسيس دكلة دٲبوقراطية فيدرالية على غرار النظاـ ا٤بلكي
الدستورم ،أعلن عهنا ر٠بيان ُب الرابع كالعشرين من كانوف أكؿ ،عاـ (ُُٓٗ) ،كًب إصدار دستور ا٤بملكة الليبية ُب السابع من
تشرين أكؿ من العاـ نفسو(ُ).
كسنتطرؽ ُب ىذا ا٤ببحث إٔب مطلبْب مهمْب ،األكؿ يتناكؿ الوضع السياسي ُب ليبيا ُب العهد ا٤بلكي ،كالثا٘ب يبْب كضع
حقوؽ االنساف السياسية ُب ليبيا أثناء حكم القذاُب.
المطلب األول :الوضع السياسي في ليبيا في العهد الملكي
عندما تقبل الليبيوف النظاـ ا٤بلكي الدستورم كاف سكاف ليبيا يعيشوف منعزلْب كشديدم االستقبللية ،فقد كاف يتفق مع
طبيعتهم ا﵀افظة ،ككاف ال يتدخل ُب حياهتم ،كمن األمور ا٤بهمة الٍب دفعت بالليبيْب لتقبل ا٤بلكية ىو ارتباطها باإلسبلـ ،كىو
الدين الذم يتمسك بو الليبيوف منذ الفتح اإلسبلمي للقارة األفريقية ُب القرف السابع ا٤بيبلدم ،كيرل الكاتب منصور الكيخيا أف
" شخصية ا٤بلك تعرب كثّبان عن الشخصية الليبية ،فبما فيها من حياء كتردد كصراـ ة .كيرل كيخيا أيضان أف " ا٤بلكية قد كقعت
فريسة لنجاحها  .كاستطاعت ٜبا٘ب عشر من عمر الدستور تعليم عدد كبّب من الليبيْب قيمة ا٤بشاركة السياسية ،كفضائل ا٢بكم
الذاٌب .كٓب يكن النظاـ السياسي ا٤بلكي كامبلن ،ككاف ٕباجة إٔب التطور للتغلب على طبيعة النظاـ القبلي".
ٍب أشار الكاتب إٔب ٧باسن النظاـ ا٤بلكي بالقوؿ " كاف لو الفضل ُب ا٢بفاظ على الكثّب ٩با غرستو األمم ا٤بتحدة  .ككاف
لليبيْب خبلؿ العهد ا٤بلكي مؤسسات سياسية شبو مستقلة ،كقوانْب تضمن توفر درجة من ا٤بشاركة السياسية ،كا٢بريات الفردية،
كحقوؽ ا٤بلكية ،كاألىم من ذلك ،ا٢بق ُب التجمع كا٤بعارضة  .كاستغل كثّبكف ىذه ا٢بقوؽ ُب التصويت ،كاالقَباع كالتظاىر،
كالكتابة ُب الصحافة ا﵀لية الٍب كانت تنبض با٢بياة ،ككذلك ُب التجارة ،كُب مواصلة حياهتم اليومية بأمن كسبلـ بعيدان عن
ا٤بضايقات كاالعتقاالت"(ِ).
ككاف ىناؾ العديد من األسباب ا لٍب أدت إٔب هناية ا٢بقبة ا٤بلكية ك٪باح انقبلب القذاُب كرفاقو ُب عاـ ُٗٔٗ ٕبسب ما يرل
منصور كيخيا ،كمنها:
ُٓ -ب يكن لليبيا ما قبل اكتشاؼ النفط فلسفة فكرية معينة ،كقد تبنت من الناحية السياسية األنظمة الفكرية الغربية بعد أف
قامت الصفوة ا٢باكمة بإعادة صياغتها لتبلئم الوضع القبلي الراىن.

(ُ) دنيا األمل ا٠باعيل ،اشكالية اإلصبلح ُب النظاـ السياسي اللييب ،ا٢بوار ا٤بتمدف  ،العدد

َُّٔ .ََُِ ،أنظر موقع آّلة

:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083
(ِ) منصور عمر الكيخيا ،القذاُب كسياسة ا٤بتناقضات ،مركز الدراسات الليبية ،أكسفورد ََِٕ ،ص َٗ.
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ِ -شعور ا٢بكومات الليبية ا٤بتعاقبة بطمأنينة زائفة لوجود القواعد العسكرية األجنبية فوؽ أراضيها ،فلم تقم ٗبحاكالت
الستيعاب ا٤بعارضة ا٤بتصاعدة كالتفاىم معها.
ّ -عدـ استيعاب القائمْب على السلطة التأثّب الكبّب للمد القومي الذم اجتاح ا٤بنطقة العربية عرب خطابات ٝباؿ عبد
الناصر .كقد عجزت ا٤بلكية عن السيطرة على سياستها االقتصادية غّب ا٤بنضبطة كتقاعسها ٙبديد فسلفة فكرية ٥با تتماشى مع
ا٤بفاىيم الفكرية الشعبية الٍب كانت سائدة ُب ا٤بنطقة(ُ).
ْ -جؤّت الدعوات الصادرة من ا٤بثقفْب من الطبقة الوسطى ،مطالبة بإجراء اصبلحات سياسية ُب الببلد بالرفض من ا٤بلك
أك كعودان ال تنفذ أبدان ،كبالنسبة لبعضهم فإف الشرعية السياسية للملكية تعرضت للتآكل ألنو ٓب تستطع مواكبة عملية التحديث.
كىناؾ من يرل أف الدستور ا٤بلكي اللييب كالذم اشرفت على صياغتو ٦بموعة من ا٤بفكرم ف تضم أساتذة جامعات عا٤بيْب
كصانعي سياسات ٗبن ُب ذلك بعض الليبيْب "كاف ُب الواقع دستوران مثاليان كفريدان من نوعو ،إذ ٛبكن من إٯباد توازف بْب أقاليم
الببلد التقليدية الثبلثة"(ِ).
المطلب الثاني :حقوق االنسان السياسية في ليبيا أثناء حكم القذافي
كاف ا٢بدث األ ىم ُب تاريخ ليبيا ا٢بديث ىو االنقبلب الذم قاده القذاُب مع رفاقو ُب عاـ ُٗٔٗ ،لتبدأ بعدىا مرحلة
معاكسة ُب تاريخ ليبيا كاف بطلها القذاُب الذم سيطر على مقاليد السلطة تدرٯبيان ليصبح صاحب القرار الوحيد ُب الببلد.
كقد كرث قادة االنقبلب الذم اطاح با٤بلكية دكلة قا ئمة ٗبؤسساهتا السياسية ،كشعبان فتيان ،كقوات أمن ،كبنية ٙبتية جديدة
كنامية ،عبلكة على خزينة عامرة ٓب ٛبس  .ككاف القذاُب ٲبثل تطلعات دعاة التغيّب ُب ذلك الوقت لركب موجة االنقبلبات
العسكرية الٍب سادت ا٤بنطقة ُب تلك الفَبة ٕبجج عديدة ،التخلف ،االستعمار ،القومية العربية ،اهناء تبعية الببلد للدكؿ الغربية..
اْب .كلكن "عددان قليبلن من الليبيْب توقع ىذا ا٥بيجاف ا٤بستمر الذم سببو للببلد على مدل ربع قرف من الزماف ،لقد أطاح حكومة
غّب شعبية ،كلكنها كانت شرعية ،كقد ٪بحت حٌب قياـ االنقبلب احتواء آّتمع الذم ٛبزقو القبلية"(ّ).
قاـ القذاُب كرفاقو بتشكيل ٦بلس قيادة الثورة برئاسة القذاُب نفسو ،كاٚبذ آّلس ٦بموعة من االجراءات منها حظر األحزاب
" االٙباد العريب
السياسية كاالٙبادات العمالية ا٤بستقلةٍ ،ب تبُب النموذج ا٤بصرم القائم على ا٢بزب الواحد ،مسميان تنظيمو
االشَباكي اللييب" كلكنو بعد عامْب ٚبلى عن ىذا النموذج بسبب فشلو ُب تعبئة الشعب اللييب (ْ) .كٕبسب منصور الكيخيا فإف
ليبيا بعد ثبلث أعواـ على االنقبلب " كانت كل ا٥بياكل السياسية كاالقتصادية السابقة فيها قد اختفت ،لتحل مكاهنا مؤسسات

(ُ) ا٤بصدر نفسو ،ص ََُ كما بعدىا ،كانظر ايضان ص َّٗ.

(ِ) منصور عمر الكيخيا ،القذاُب كسياسة ا٤بتناقضات ،مركز الدراسات الليبية أكسفورد ََِٕ ،ص َٗ.
(ّ) ا٤بصدر السابق ،ص َُّ.
(ْ) مُب حسْب عبيد ،مُب حسْب عبيد ،أبعاد تغيّب النظاـ السياسي ُب ليبيا ،دراسات دكلية ،ا١بامعة ا٤بستنصرية العدد ُٓ ،السنة َُِِ ،ص ّْ.
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٘بريبية سريعة الزكاؿ يغّبىا العقيد القذاُب من ح ين آلخر لضماف البقاء لنظامو ،كإعادة صياغة آّتمع اللييب ليكوف على غرار
صورتو"(ُ).
كبعد فشل القذاُب كرفاقو ُب ٙبقيق تطلعات الشعب اللييب خبلؿ السنوات األكٔب الٍب تلت عاـ ُٗٔٗ ،أعلن القذاُب ثورتو
الشعبية ا٣باصة ُب خطابو الشهّب ُب مدينة زكارة ُب يوليو عاـ ُّٕٗ  ،كالذم طالب فيو بإحبلؿ اللجاف الشعبية للعاملْب ٧بل
البّبكقراطية القدٲبة ُب أماكن العمل  .كتقوـ نظرية القذاُب السياسية ُب ا٢بكم ٕبسب – الكتاب األخضر – على سلطة الشعب
عن طريق الدٲبقراطية ا٤بباشرة من خبلؿ ا٤بؤٛبرات الشعبية األساسية كأداة للتشريع كاللجاف الشع بية كأداة للتنفيذ (ِ) .كىناؾ من
يذىب إٔب أف نظرية اللجاف الشعبية الٍب جاء ّٔا القذاُب قد فشلت لعدة أسباب :إذ ٓب يكن مقرران ألم من ىذه اللجاف أف تتؤب
أم سلطة ،كأهنا كانت مغلقة أماـ الذين ٓب يكن بوسعهم قبوؿ أىداؼ كغايات النظاـ كما حددىا  .كتظهر ا٤بشكلة األكرب ُب
ىذا النظاـ السياسي ُب عدـ قدرة القيادة على ا﵀افظة على اتصا٥با بأجهزة ا٢بكم ا﵀لي كال سيما ُب ظل غياب ا٢بزب السياسي
كالذم كصفو القذاُب " ا٢بزبية اجهاض للدٲبقراطية " ،كبالنظر لعدـ كجود معآب فكرية اسَبشادية كاضحة كانت ا٤بشاكل كثران ما
ٙبدث ُب اللجاف اؿشعبية .كل تلك األسباب كغّبىا دفعت القذاُب إٔب البدء بنظاـ سياسي اقتصادم جديد كىو " النظاـ
ا١بماىّبم"(ّ).
كقد كصف النظاـ السياسي الذم ابتدعو القذاُب بأنو "سياسي فريد ٓب تألفو مدارس السياسة الشهّبة ُب جامعات أكسفورد
أك السوربوف ،كونو نظاما أطلق عليو تسمية «ا١بماىّبية» أك «حكم ا١بماىّب » ،اخَبعو بنفسو العقيد صاحب النظرية الثالثة
كالكتاب األخضر .البلفت أف نظاـ ا١بماىّبية الذم اخَبعو القذاُب عاـ ُٕٕٗٓ ،ب يوصف بالنظاـ الرئاسي كال ا٤بلكي ،كإ٭با ىو
مزيج من أنظمة قدٲبة كحديثة ،كىو يدعي أنو ال ٰبكم كإ٭با يقود كيتزعم ،فهو نظاـ ٗبقتضاه ٰبكم الشعب نفسو بنفسو؛ لكن
الواقع يشّب إٔب أنو يكرس كل الصبلحيات كا٤بسؤكليات ُب يد شخص كاحد ىو القذاُب نفسو كالذم شغل منصب القائد األعلى
( ْ)
للقوات ا٤بسلحة منذ سنة ُٗٔٗ  ،كشغل منصب رئيس ٦بلس قيادة الثورة ُب الفَبة ما بْب ُٗٔٗ – ُٕٕٗ.
كلعل ـ ف أىم التغيّبات الٍب حصلت بعد إعبلف ا١بماىّبية ىو تأسيس اللجاف الثورية حيث كانت مهمتها "ا٢بفاظ على
نظاـ القذاُب ،فأصبحت ىذه اللجاف من خبلؿ استعماؿ الكتاب األخضر كمرجع قانو٘ب مكلفة ٕبكم الببلد ،كقد تولت ىذه
اللجاف مهمة "تثوير آّتمع كاعتقاؿ ك٧باكمة أعدائها كتنفيذ األحكاـ ّٔم  .فكانت اللجاف الثورية ٕبسب منصور كيخيا "
متواجدة ُب ٝبيع ا٤بؤسسات الٍب تديرىا الدكلةٗ ،با ُب ذلك القوات ا٤بسلحة ،لئلشراؼ على التعبئة الثورية ُب "٦بتمع ا١بماىّبية
ا١بديد" أك دكلة ا١بماىّب" .كيقوؿ كيخيا " كُب الواقع فإف عاـ ُٖٕٗ شهد زكاؿ الدكلة ُب ليبيا"(ٓ).

(ُ) منصور الكيخيا ،مصدر السابق ،ص َُّ.
(ِ) مقاؿ من ىو القذاُب  ،على ا٤بوقع:
http://gaddafitrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2011-10-07-01-0108&catid=1:2011-10-04-02-27-22&Itemid=3
(ّ) منصور الكيخيا ،مصدر السابق ،ص 135-136
أؼيقيا" صاحب الكتاب األخضر ،جريدة الشرؽ األكسطُ ،ب ُِ اكتوبر َُُِ.
(ْ) ىيثم التابعي ،القذاُب ..هنابة "ملك ملوؾ ر
(ٓ) منصور الكيخيا ،مصدر السابق ،ص ُِْ.
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كخبلصة القوؿ ُب النظاـ ا١بماىّبم الذم ابتدعو القذاُب ٕبسب منصور كيخيا أنو " على الرغم من تواجد اللجاف على ٝبيع
ا٤بستويات ،فإف النظاـ ظل ىشان يعتمد على التحكم ا٤بباشر من جانب العقيد القذاُب  .بل أف اللجاف الشعبية ذاهتا ال تستمد
حياهتا من صميم نفسها ،كٓب تكن ىناؾ نية إلعطائها مثل تلك ا٢بياة ،كسوؼ يظل بقاؤىا ،بوصفها ا٤بوجو كا٢بامي للثورة،
مرىونا ببقاء القذاُب ُب السلطة"ٍ .ب يؤكد كيخيا على أف " نظاـ البلمركزية " للدٲبقراطية ا٤بباشرة" الذم أكجده القذاُب طواؿ ا٢بقبة
ا٤باضية ٓب يسفر عن سجنو ىو ضمن إطاره ،كإ٭با جعل من ا٤بتعذر عليو ٱبلص نفسو من دكف أف يؤدم ذلك إٔب اهنيار النظاـ
بكاملو"(ُ).
كخبلؿ فَبة حكم القذاُب ا٤بمتدة ألكثر من أربعة عقود ،تعرضت حقوؽ اإلنساف بصورة عامة كا٢بقوؽ السياسية بصورة
خاصة إٔب انتهاكات فضيعة ،فعلى الرغم من مصادقة ليبيا على الكثّب من ا٤بواثيق الدكلية ا٣باصة ٕبقوؽ اإلنساف (ِ) إال أف ذلك
ٓب ٲبنع القذاُب من استمراره ُب التفرد بالسلطة ،ففي الوقت الذم كاصل فيو النظاـ السياسي الذم أقامو العقيد القذاُب تغّباتو
ا١بذرية ،ظل كاحدان من أكثر النظم السياسية ُب العآب تقييدان  .كتعد ا٤بشارؾة السياسية خارج نطاؽ ا٢بدكد الضيقة الٍب فرضها
النظاـ جرٲبة عقوبتها االعداـ  .كخضع اإلعبلـ لرقابة ٧بكمة ،كحرية التعبّب ال كجود ٥با  .كيسيطر التدخل ا٢بكومي ،الذم ال
يعتمد على حكم القانوف على كل نواحي ا٢بياة  .كقد ًب تعليق القوانْب عاـ ُْٕٗ ،ككاف من الطبيعي أال يستطيع ا٥بيكل
السياسي للببلد ،الذم ترتب على ذلك ،مواصلة عملو إال ُب بيئة ٚبلو من القوانْب  .كعند تعطيل العمل بالقوانْب تبلشت كل
حقوؽ األفرادٗ ،با ُب ذلك حقهم ُب اللجوء إٔب القضاء(ّ).
كقد حاكؿ القذاُب التحسْب من صورة نظامو ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف ُب ليبيا من خبل ؿ اصدار الوثيقة ا٣بضراء ٢بقوؽ
اإلنساف ُب ليبيا ُب عاـ ُٖٖٗ .كٓب تأٌب الوثيقة ٔبديد بل اعتربت تأكيدان ٤با جاء من أفكار سياسية ُب الكتاب األخضر ،فعلى
سبيل ا٤بثاؿ نص ا٤ببدأ األكؿ من الوثيقة على أف " الدٲبقراطية ىي ا٢بكم الشعيب كليست التعبّب الشعيب ،يعلن أبنا ء آّتمع
ا١بماىّبم أف السلطة للشعب ٲبارسها مباشرة دكف نيابة كال ٛبثيل ُب ا٤بؤٛبرات الشعبية كاللجاف الشعبية "(ْ) .كُب حقيقة األمر ٓب
تكن ٥بذه ا٤بؤٛبرات كاللجاف أم جدكل ألنو ُب النهاية كانت القرارات بيد القيادة ا٤بركزية كٙبديدان بيد "معمر القذاُب" .إضافة إٔب
ذلك أنشأ اللجاف الثورية كالقبلية كالقيادات الشعبية ،بل ذىب إٔب مدل أبعد بتجريد ا١بيش اللييب من قوتو العسكرية كأبدؿ
مؤسسات ا١بيش با٤بليشيات الشعبية كالكتائب التابعة لو عن طريق ابنائو فضبلن عن ا٤بنظومات األمنية  .كل ىذه التنظيمات تعد
كسائل مراقبة للشعب اللييب سيما بعد ظهور أنشطة معارضة ضد النظاـ(ٓ).
كٲبكن القوؿ إف اإلرث السليب الكبّب للحالة التالية ُب ليبيا سيكوف ٨بيمان على الوضع ُب الببلد ،نظران ٢بالة التهشيم كالتحطيم
حوؿ ليبيا بأكملها
الٍب تعرضت ٥با مؤسسات الدكلة ُب ليبيا منذ سيطرة القذاُب على سلطة القرار ُب سبتمرب/أيلوؿ ُٗٔٗ ،حْب ٌ
(ُ) ا٤بصدر السابق نفسو ،ص ُْْ.
(ِ) ذكر الدكتور ميلود ا٤بهذيب ُب كتابو ٧باضرات ُب حقوؽ االنساف أف ليبيا صادقت على ّٗ اتفاقية دكلية خاصة ٕبقوؽ االنساف حٌب عاـ ََِّ ،منها َّ
اتفاقية ُب فَبة حكم القذاُب ،أنظر ،ميلود ا٤بهذيب٧ ،باضرات ُب حقوؽ اإلنساف ،مكتبة الركاد ،طرابلس ،ََِٓ ،ص ُِٓ.ُِٕ-
(ّ) منصور الكيخيا ،مصدر السابق ،ص ِِْ – ِِٓ.
(ْ) أنظر :ساسي سآب ا٢باج ،ا٤بفاىيم القانونية ٢بقوؽ اإلنساف عرب الزماف كا٤بكاف ،دار الكتاب ا١بديد ا٤بتحدة ،بّبكت ََِْ ،ص ْْٕ.
(ٓ) عبد العظيم جرب حافظ ،التطورات السياسية ُب ليبيا على أثر ثورة ُٕ شباط َُُِ :رؤية سياسية ٙبليلية٦ ،بلة ا٤بستنصرية للدراسات العربية كالدكلية ،ا١بامعة
ا٤بستنصرية  ،بغداد ،العدد ّٖ ،السنة َُِِ ،ص َُٔ.
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من دكلة الشعب إٔب دكلة العقيد ،حيث ًب إحبلؿ ا٤بؤسسات بدالن من تطويرىا ،ليحل مكاهنا شعار "اللجاف ُب كل مكاف " كما
تسمى باللجاف الثورية ،الٍب كانت شكبلن ىشان ىبلميان للحكم ، ،فيما غابت ا٤بؤسسات الدٲبقراطية الفعلية كغاب معها ا٤ببدأ
األ ساسي ا٤بتمثل ُب االنتخابات كحرية اختيار ٩بثلي الشعب ،حيث ٓب تشهد ليبيا منذ توٕب القذاُب سلطتو أم عملية دٲبقراطية
حقيقية النتخابات بر٤بانية أك غّبىا ُب عموـ ليبيا(ُ).
المبحث الثاني
واقع حقوق اإلنسان السياسية في ليبيا بعد الثورة
كانت النزعة الفردية لنظاـ ح كم القذاُب أثر ُب سياستو الداخلية الٍب ارتكزت على أساس السيطرة القسرية ،كتوفّب مغريات
قوية لضماف استمرار الوالء لسلطتو ،كلعل تلك النزعة كجدت من العوامل ما زاد من حدهتا ٕبكم طبيعة ا٢بكم العسكرم
الديكتاتورم الذم عادة ما ٲبزج بْب " مكافأة الوالء كمعاقبة عدـ الوالء" .كُب ظل استمرار سياسات القذاُب ا٤بدمرة على ا٤بستول
الداخلي كا٣بارجي فضبلن عن اىدار قدر كبّب من ثركات الشعب اللييب على االنقبلبات كا٤بؤامرات خارج الوطن العريب كداخلو،
ك٩بارسة أبشع أنواع القمع كالظلم ،كاغتياؿ ا٣بصوـ السياسيْب ،كغّب ذلك ٩با تفنن فيو كضمن سياسة "خالف تعرؼ" .كبدالن من
أف ٯبعل من ليبياٗ ،بواردىا النفطية الكبّبة كبعدد سكاهنا ا﵀دكد ،كمن خبلؿ حكم دٲبقراطي سليم ،دكلة حديثة تكوف ٭بوذجان
يشع عربيان كيؤثر إٯبابيان ُب الدائرة األفريقية ،أصبح "النموذج الذم يثّب السخرية ،كٲبثل كاحدان من أبشع األنظ مة القمعية
العربية".)ِ(.
كل تلك االنتهاكات الٍب ارتكبها نظاـ القذاُب كاف ٥با أثرىا ُب تصعيد الرأم العاـ الشعيب ُب ليبيا ضده خصوصان بعد قياـ
الثورات كاالنتفاضات الٍب حدثت ُب مصر كتونس ،إذ كاف لذلك تأثّبه ُب لفت أنظار الشعب اللييب إٔب حجم ا٤بعاناة الٍب كاف
معيشها ُب ظل نظاـ حكم فردم حيث كاف من أكثر األنظمة السياسية العسكرية احتكاران لعملية صنع القرار السياسي الٍب كانت
٧بصورة ُب شخص معمر القذاُب(ّ).
كبعد ٪باح الثورتاف الشعبيتاف ُب تونس كمصر ُب إجبار حاكميها على التنحي ،قاـ بعض الناشطْب ُب ليبيا بالدعوة عرب مواقع
اجتماعية على االنَبنت للتظاىر ُب إطار "يوـ الغضب" احتجاجان على نظاـ القذاُب كذلك يوـ ُٓ فرباير َُُِ .كقد كصفت
تلك ا٤بظاىرات بأهنا " انتفاضة شبابية سلمية عفوية ضمن اإلطار نفسو الذم سبق أف اندلعت فيو الثورتاف التونسية كا٤بصرية .
فكانت جزءان من مناخ ٝباىّبم عاـ مشل الوطن العريب من ا﵀يط إٔب ا٣بليج"(ْ).

(ُ) علم بدكاف ،ليبيا األمس كما بعد القذاُب ،ا١بزيرة نت:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e2d9c4e4-02e3-43f2-84a7-74f0f0b615c2
(ِ) خّب الدين حسيب ،ليبيا إٔب أين؟ سقوط نظاـ القذاُب ..كلكن؟٦ ،بلة ا٤بستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد ِّٗ ،سبتمرب َُُِ ،ص ٔ.ٕ-
(ّ) مُب حسْب عبيد ،مصدر سابق ،ص ّٗ.
)ْ) منّب شفيق  ،قراءة ُب الدرس اللييب  ،ا١بزيرة نت ،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D32D9480-6C80-433D-8455-EC7EE2D460CA.htm
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كحظيت الثورة الليبية بتعاطف دكٕب كبّب منذ انطبلقتها ،كحسنان فعل القائمْب على الثورة عندما أعلنوا عن قياـ آّلس الوطِب
االنتقإب اللييب كممثل شرعي كحيد للشعب اللييب كثورتو  .كقد تؤب آّلس إدارة ا٤بناطق ا﵀رر  ،كٛبثيل الثوار كالدفاع عنهم على
ا٤بستول الدكٕب.
كقد ٪بحت ثورة الشعب اللييب باإلطاحة بنظاـ القذاُب بعد تضحيات كبّبة قدمها ىذا الشعب من أجل ا٢برية كالكرامة ،كقياـ
نظاـ جديد ٲبثل كل اطياؼ الشعب اللييب بشكل حقيقي بعيدان عن أم أشكاؿ ا٢بكم الفردم التسلطي  .كسنتطرؽ إٔب ا٢بقوؽ
السياسية ُب ليبيا بعد الثورة من خبلؿ مطلبْب ،األكؿ يتحدث عن أكؿ انتخابات حرة كنزيهة جرت بعد الثورة ،كالثا٘ب يتحدث
عن مشركع قانوف العزؿ السياسي.
المطلب األول :انتخابات المؤتمر الوطني العام
االنتخاب ىو عملية اختيار من قبل ا٤بواطنْب الذين تتواؼ ر فيهم شركط االنتخاب ٤بن ينوب عنهم ُب ٩بارسة السلطة .
كاالنتخاب حق طبيعي لكل مواطن ال ٲبكن أف ينزع منو ،كيَبتب على ذلك أف يكوف ا٤بواطن حر ُب ٩بارسة ىذا ا٢بق من عدمو.
كقد أكدت ا٤بواثيق الدكلية على حق األفراد ُب انتخابات حرة كنزيهة ،كجاء تأكيد ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة على ىذا ا٢بق ُب
عاـ ُٖٗٗ حينما أشارت إٔب أف " االنتخابات الدكرية كالنزيهة تعد من العناصر الضركرية الٍب ال غُب عنها ُب ا١بهود ا٤بتواصلة
ا٤ببذكلة ٢بماية مصاّب ا﵀كومْب"(ُ).
كفيما ٱبص االنتخابات الليبية ،فقد أصدر آّلس الوطِب االنتقإب اللييب اإلعبلف الدستورم للمرحلة االنتقالية كذلك بتاريخ ّ
أغسطس َُُِ ،كقد كاف اإلعبلف الدستورم ٗبثابة خارطة طريق لعملية التحوؿ الدٲبقراطي ُب ليبيا ا١بديدة منذ صدركه ،كنظران
لغياب مؤسسات الدكلة ،فإف ىذا اإلعبلف قد جعل مرحلة التحوؿ الدٲبقراطي ( ُٖ شهران بعد صدكر إعبل ف التحرير ُب ِّ
اكتوبر َُُِ ) أطوؿ من تلك الفَبة الٍب ًب االتفاؽ عليها ُب كل من تونس كمصر(ِ) .جاء الباب الثالث من اإلعبلف الدستورم
ٙبت عنواف نظاـ ا٢بكم خبلؿ ا٤برحلة االنتقالية ،كنصت ا٤بادة (َّ) على أف يقوـ آّلس الوطِب االنتقإب خبلؿ مدة ال تتجاكز
التسعوف يومان من إعبلف التحرير باآلٌب:
أكالن :اصدار قانوف خاص بانتخابات ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ
ثانيان :تعيْب ا٤بفوضية العليا لبلنتخابات
ثالثان :الدعوة أب انتخاب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ
يوـن من اعبلف التحرير(ّ).
كما نصت نفس ا٤بادة على أف يتم انتخاب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ خبلؿ مائتْب كاربعْب ا

)ُ) طو ٞبيد حسوف العنبكي ،حق االنتخاب بْب النصوص الدستورية كالقانونية كا٤بمارسة السياسية٦ ،بلة ا٢بقوؽ ،آّلد الثالث ،االصدار العاشر ََُِ ،ا١بامعة
ا٤بستنصرية ،ص َُ كما بعدىا.
)ِ) مصطفى عبد ا﵁ خشيم ،انتخابات ا٤بؤٛبر الوطِب ُب ليبيا ،مسار التحوؿ الدٲبقراطي٦ ،بلة ا٤بستقبل العريب ،عدد َْٔ ،ديسمرب َُِِ ،بّبكت  ،ص ُِّ.
)ّ) اإلعبلف اؿدستور الصادر عن آّلس الوطِب االنتقإب اللييب بتاريخ ّ أغسطس َُُِ.
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كتطبيقان ٤با جاء ُب اإلعبلف الدستورم فقد أصدر آّلس الوطِب االنتقإب القانوف رقم (ْ) لسنة َُِِ كا٣باص بانتخاب
ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ ،كما ًب تشكيل ا٤بفوضية العليا لبلنتخابات كذلك كفقان للقانوف رقم (ّ) الصادر عن آّلس الوطِب االنتقإب
بتاريخ ُٖ يناير َُِِ.
كٛبت الدعوة إٔب انتخابات ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ كذلك ُب يوـ ُٗ يونيو َُِِ ،كٕبسب القانوف رقم (ْ) فأنو سيتم انتخاب
ََِ عضو للمؤٛبر الوطِب العاـ ،كسيكوف االنتخاب "حران مباشران سريان كشفافان كعامان كٗبا يتفق مع ا٤بعايّب الدكلية " ،كما نص
القانوف على أنو "يتم انتخاب (ُِ) عضوان ُب ا٤بؤٛبر الوطِب على أساس نظاـ األغلبية ،على أنت يكوف النظاـ ا٤بتبع ىو نظاـ
الفائز األكؿ للدكائر الفردية ُب ا٤بقعد ىو ا٤برشح الذم ٰبصل على اكرب عدد من األصوات " ،بينما " يتم انتخاب (َٖ) عضوان
على أساس نظاـ التمثيل النسيب ُب قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية ُب الدكائر االنتخابية ا٤بخصصة لذلك"(ُ).
ك٘بدر االشارة إٔب أنو ًب تأجيل االنتخابات إٔب يوـ ٕ يوليو َُِِ  ،كذلك ألسباب فنية كتنظيمية خاصة با٤بفوضية العليا
لبلنتخابات .من جهتها قالت األمم ا٤بتحدة أف ا٤بوعد ا ١بديد لبلنتخابات سيتيح استكماؿ التحضّبات الضركرية قبل عملية
االقَباع ،كقاؿ رئيس بعثة األمم ا٤بتحدة ُب ليبيا آياف مارتن ُب بياف " إف ما ٙبقق حٌب اآلف جدير باإلعجاب خصوصان كقد جاء
ُب إطار جدكؿ زمِب بالغ الضيق كٙبديات عملية كبّبة".
كبدأ الليبيوف تسجيل ا٠بائهم ُب كشوؼ الناخبْب ُب مايو َُِِ كفق اجراءات سلسة كبسيطة ككصل عدد الناخبْب
ا٤بسجلْب إٔب ٕ ِ.مليوف شخص تقريبان أ٘ب ٫بو َٖ %من الناخبْب ا٤بؤىلْب فيما تشكلت ُب ىذه الفَبة عشرات األحزاب
٣بوض االنتخابات ُب موعدىا ا﵀دد(ِ).
كُب يوـ ٕ يوليو َُِِ عاش الليبيوف ،يوـ ان تارٱبيان مشهودان كسط مشاعر ٨بتلطة تراكح بْب الفرح كا٥باجس من توتر أمِب،
حيث تنافس َِّٕ مرشح كأكثر من ََُ حزب كذلك النتخاب ََِ عضو للمؤٛبر الوطِب العاـ (ّ) .كقد كصفت
االنتخابات بأنو " انتخابات ناجحة بامتياز بكل ا٤بقاييس الدكلية كاإلقليمية من حيث الكم كالكيف .فمن حيث الكم ٛبتع كل
ناخب بصوتْب ،أحدٮبا ٱبتار ٗبوجبو مرشحان مستقبلن ،كاآلخر ٱبتار من خبللو قائمة انتخابية ٛبثل مرشحي االحزاب كالكيانات
السياسية ا٤بختلفة .كما يبلحظ أف نسبة ا٤بشاركة ُب االنتخابات تعترب مرتفعة مقارنة بالبلداف الدٲبقراطية التقليدية بشكل عاـ،
كبا١بارتْب تونس كمصر بشكل خاص  .كُب ا١بانب الكمي ،فإف الشيء البلفت لبلنتباه يتمثل ُب ا٤بشاركة السياسية ا٤بلحوظة
للمرأة ،سواء أكانت ُب مرحلة التسجيل ُب قوائم االنتخابات أـ ُب مرحلة التصويت الفعلية يوـ ٕ يوليو َُِِ" .كقد فاقت
مشاركة ا٤برأة الليبية ُب اال نتخابات توقعات العديد من الباحثْب كالسياسيْب ،األمر الذم أضفى بعدان مهمان على أكؿ انتخابات
ليبية منذ حوإب ٟبسة عقود مضت(ْ).
كقد حظيت انتخابات ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ بإشادة دكلية على الرغم من الصعاب الٍب كاجهت عملية االقَباع ُب بعض ا٤بناطق،
كخصوصان ُب شرؽ اؿببلد .فقد كصف الرئيس األمريكي باراؾ اكباما االنتخابات بأهنا عبلمة فارقة ُب ٙبوؿ ليبيا الدٲبقراطي خبلؿ
)ُ) أنظر القانوف رقم (ْ) لسنة َُِِ الصادر من آّلس الوطِب االنتقإب بشأف انتخاب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ على موقع ا٤بفوضية العليا لبلنتخابات ُب ليبيا:
/http://www.hnec.ly
)ِ) http://tamimi.own0.com/t107835-topic
)ّ) جريدة الشرؽ األكسط ،العدد ُُِِٕٔ ،ب ٖ يوليو َُِِ.
)ْ) مصطفى عبد ا﵁ خشيم ،مصدر سابق ،ص ُِْ.ُِٓ-
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فَبة ما بعد القذاُب ،بينما كصفت كزيرة خارجية االٙباد األكريب ،كاثرين أشتوف ،تلك االنتخابات بأنو "تارٱبية" مشيدة بػ "جو
ا٢برية" الذم جرت فيو .كُب إيطاليا ،قاؿ كزير ا٣بارجية اإليطإب ،جوليوتّبزمُ ،ب بياف ،إف االنتخابات التشريعية "تشكل منعطفان
حا٠بان ُب تاريخ الببلد كمرحلة مصّبية ٫بو ترسيخ العملية الدٲبقراطية"(ُ).
كقاؿ جو ستورؾ  ،نائب ا٤بدير التنفيذم لقسم الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا ُب ىيومنرايتسوكتش ُب مؤٛبر صحفي ٗبناسبة
إصدار التقرير العا٤بي لسنة َُِّ " :لقد خطت ليبيا خطوات ىامة لؤلماـ طيلة السنة ا٤باضيةٗ ،با ُب ذلك تنظيم انتخابات
تلجأ على كجو السرعة للتصدم
كتشكيل حكومة جديدة أعلنت التزامها بدعم حقوؽ اإلنساف ،كلكن على السلطات أف
للتحديات الكبّبة الٍب ما زالت قائمة ،كي تكوف ليبيا ا٤بستقبل أفضل من ليبيا ا٤باضي.)ِ(" .
كٲبكن استنتاج بعض الدركس ا٤بستفادة من أكؿ انتخابات جرت ُب ليبيا بعد زكاؿ نظاـ القذاُب ،كمن تلك الدركس:
ُ -ارتفاع نسبة ا٤بشاركة السياسية لتصل نسبة ا٤بشاركة ُب التصويت إٔب َٔ ،%كىي نسبة مرتفعة كفقان للمقاييس العا٤بية.
ِ -ارتفاع نسبة مشاركة ا٤برأة الليبية فاؽ كل التوقعات حيث كصلت نسبة مشاركة ا٤برأة إٔب
مرتفعة مقارنة با٤بقاييس الدكلية.

ْٓ ،%كىي ببل شك نسبة

ّ -أكضحت نتائج االنتخابات أف ا٘باىات الرأ م العاـ اللييب ٛبيل إٔب االعتداؿ أك الوسطية ،كبالتإب ًب انتخاب ا٤برشحْب
كالكيانات السياسية ذات الربامج ا٤بتسمة باالعتداؿ(ّ).
المطلب الثاني :مشروع قانون العزل السياسي
قانوف العزؿ السياسي ىو قانوف يقصد منو استبعاد رموز النظاـ السابق من العمل السياسي (ْ).كآبتتبع للتاريخ ك قراءة كقائعو ،
يبلحظ بوضوح اف كل ثورة أذا ما كتب ٥با النجاح البد كأف تشهد قرارات كإجراءات استثنائية يستهدؼ القائمْب من
خبل٥باا﵀افظة على الثورة من االجهاض حاضرا اك اال٫براؼ ّٔا عن مسارىا ،كقطع الطريق أماـ ا﵀اكالت ا٤بستقبلية للثورة ا٤بضادة
ا٤بَببصة سعيا الخَباقها كإفشا٥با ُب ٙبقيق أىدافها  .كُب مقدمة من يستهدؼ بالقرارات كاإلجراءات االستثنائية عقب ٪باح الثورة
ىم من كانت ٥بم عبلقة ٗبن قامت الثورة ضدىم من رموز بشرية ك مادية  ،لذلك ٓب يكن غريبا أف تعرؼ ليبيا بعد ٪باح ثورهتا
حراكا ٦بتمعيا ينادم بإ قرار كتطبيق قانوف يعزؿ من خبللو سياسيا كل من يثبت ارتباطو ا٢بيوم بالنظاـ السابق ،سواء من خبلؿ
شغلو للمواقع الوظيفية ُب مؤسسات النظاـ الفاعلة اك من خبلؿ ا٤بصاّب القائمة على االنتفاع ا٤بتبادؿ كالنفوذ.

(ُ) جريدة الشرؽ األكسط  ،عدد ُِِٕٕ ُب ٗ يوليو َُِِ.
(ِ) أنظر :التقرير العا٤بي ٤بنظمة ىيوماف رايتس لسنة َُِّ على ا٤بوقع التإب:
http://www.hrw.org/ar/news/2013/02/06-0
(ّ) مصطفى عبد ا﵁ خشيم ،مصدر سابق ،ص ُِٖ.َُّ-
(ْ)

http://www.noreed.com/7_596
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ا٤بتتبع للحراؾ آّتمعي اللييب حوؿ مطلب سن قانوف للعزؿ اؿسياسي يظهر لو أف ا٤بقصود العاـ ّٔذا العزؿ ىو استبعاد األفراد
الذين حسبوا على النظاـ السابق ٗبنعهم من مزاكلة أم نشاط سياسي ،أك القياـ بأم فعاليات ذات طبيعة سياسية أك توٕب
ا٤بناصب القيادية ُب الدكؿ لفَبة معينة(ُ).
كقد ثار جدؿ كبّب ُب ليبيا حوؿ مشركع قانوف اؿ عزؿ السياسي(ِ) بْب مؤيد كمعارض ،كيبدكا أف ىناؾ ضغوطان على ا٤بؤٛبر
الوطِب العاـ من أجل إقرار القانوف كذلك لوجود شكوؾ عند بعض ا١بهات من استمرار بعض ا﵀سوبْب على النظاـ السابق ُب
إدارة بعض ا٤براكز ا٤بهمة ُب الببلد .كقد حضرت ندكة أقامتها ا١بامعة األ٠برية ٤بناؽشة مسودة قرار العزؿ السياسي حضرىا رئيس
اللجنة الدكتور ٧بمد التومي ،كعضو اللجنة األستاذ حسن أمْب كثبلثة من أعضاء ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ ا٤بمثلْب ٤بدينة زليًب ُب
ا٤بؤٛبر(ّ) .كقد ذكر التومي ُب الندكة أف قانوف العزؿ السياسي ىو قانوف احَبازم ا٥بدؼ منو ابعاد أشخاص ٧بسوبْب على النظاـ
السابق سياسيان ،كإبعادىم عن مراكز القيادة ،كأشار إٔب أف تطبيق القانوف سيكوف لفَبة ٧بدكدك قد تصل إٔب عشرة سنوات ٍب
يلغى ىذا القانوف ،كما أكد على أف الليبيْب يريدكف بناء ليبيا ا١بديدة بعيدان عن أفكار كسياسات النظاـ السابقٍ .ب اشار الدكتور
التومي أف إقرار ىذا القانوف كاف ٯبب أف يتم منذ بداية الثورة كلكن لؤلسف ذلك ٓب ٰبدث ألسباب ال نريد ذكرىا ،كأكد على
أف ىناؾ مطالبة شعبية إلقرار ىذا القانوف .كأثناء ا٤بناقشات ُب الندكة كانت ىناؾ اعَباضات عديدة من قبل ا٢بضور على ا٤بسودة
كمنها عدـ كجود مسوغ ال ستبعاد بعض الفئات ا٤بذكورة ُب مسودة القانوف كمنهم رؤساء ا١بامعات كاألشخاص ا٤بتحصلْب على
جنسية أخرل غّب الليبية(ْ).
كطبقا ٤بسودة مشركع قانوف العزؿ السياسي الٍب ستطرح للمناقشة ُب الرب٤باف ُب كقت الحق ٓب يتحدد بعد ،فإفالعزؿ سيشمل
كل من تؤب منصبا قياديا ُب اؿ سنوات العشر األخّبة من حكم القذاُب ،كطبقا ٥بذا ا٤بشركع سيشم ؿ العزؿ رئيس ا٤بكتب
التنفيذم سابقان ٧بمود جربيل كآخرين ،كىناؾ مقَبحات ستقدـ أثناء مناقشة مشركع القانوف لكي يشم ؿ العزؿ كل من عمل مع
تنفيذمكنيابية كثّبة.)ٓ(.
ة
القذاُب ُب العشرين سنة األخّبة من حكمو ،كىو ما سيطاؿ قيادات
ككفقان للقانوف الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف فإف على ليبيا أف تعطي ا٢بق لكل مواطنيها لتوٕب ا٤بناصب السياسية ،دكف ٛبييز على
أساس االنتماء السياسي  .كنظران ألف ليبيا قد صادقت على العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كٕبسب منظمة
ىيومنرايتسوكتش فإهنا " ملزمة بإتاحة فرصة متساكية أماـ مواطنيها للمشاركة ُب ا٢بياة السياسية دكف ٛبييز أك قيود غّب معقولة".
كُب معرض تعليقها على قانوف العزؿ السياسي قالت ىيومنرايتسوكتش إف أحد مشركعات القوانْب الٍب ٯبرم إعدادىا
ُبليبيا ّٔدؼ منع مسؤكٕب عهد القذاُب من توٕب ا٤بناصب العامة كالعليا ينبغي أال يستبعد غّب أكلئك الذين تولوا بعض ا٤بناصب
(ُ) سعد سبلمة ،حوؿ قانوف العزؿ السياسي ،موقع ا٤بنارة لئلعبلـ:
http://www.almanaralink.com/press/2013/02/28792/
(ِ) شكل ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ اللييب ١بنة إلعداد مسودة قانوف العزؿ السياسي ،كقد قامت اللجنة بكتابة مشركع القانوف كعرضو للمناقشة من خبل ؿ كسائل اإلعبلـ
أك من خبلؿ الندكات ا٣باصة ٗبسودة ا٤بشركع أك من خبلؿ ا٤بناقشات داخل ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ نفسو.
(ّ) عقدت الندكة ُب مقر ا١بامعة األ٠برية للعلوـ اإلسبلمية ُب زليًب بتاريخ ِ مارس ََِّ.
(ْ) خبلؿ الندكة كاف يبدك من كبلـ السيد حسن أمْب عضو ١بنة اعداد مسودة قانوف العزؿ السياسي أف لديو ٙبفظات على بعض بنود ا٤بشركع.
(ٓ) جريدة الشرؽ األكسط ،العدد ُُِِّٓ ،ب ُِ مارس َُِّ.
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العليا ا﵀ددة بدقة ،أك ىؤالء الذين توجد ٕبقهم مزاعم بارتكاب أفعاؿ ٧بددة  .كينبغي ألم متهم بارتكاب أخطاء ُب ا٤باضي أف
تتاح لو فرصة عادلة للرد على التهم ا٤بنسوبة إليو  .كقاؿ فريد آبراىامز  ،ا٤بستشار ا٣باص ُب ىيومنرايتسوكتش  " :بعد عقود من
الدكتاتورية كالفساد ،من ا٤بفهوـ أف يرغب الليبيوف ُب استبعاد ا٤بتورطْب ُب انتهاكات ا٤باضي من صفوؼ قادهتم ا١بدد  .لكن
ينبغي أف يستند ا٢بظر ا٤بفركض على ا٤بناصب العامة كالعليا إٔب ٨بالفات ٲبكن إثباهتا كليس ٦برد ارتباط عاـ بالنظاـ السابق ".
كقاؿ فريد آبراىامز " :يتطلب ىذا القانوف الوقت كالدراسة بعناية لضماف احَبامو ٢بقوؽ اإلنساف ككفائو ٕباجة ليبيا إٔب العدالة بعد
ا٢بقبة الدكتاتورية".
كقالت ىيومنرايتسوكتش إنو ينبغي ألم قانوف جديد أف يقدـ تعريفان كافيان ألم ا٤بناصب الٍب ًب شغلها ُب عهد القذاُب
 .من شأف ا٤بصطلحات
كاألفعاؿ الٍب ًب ارتكأّا ُب ا٤باضي ٗبا يستلزـ االستبعاد من ا٤بناصب العامة ،كمدة ىذا االستبعاد
ا لفضفاضة ،إذا ًب استخدامها ،أف تفتح الباب الستخداـ القانوف ألغراض حزبية سياسية  .كأكدت ا٤بنظمة أيضان على أنو ينبغي
لتلك العملية أف تعكس احَباـ ا٢بقوؽ الفردية ا٤بكرسة ُب القانونْب اللييب كالدكٕب  .كينبغي أف تستند القيود إٔب معايّب كاضحة
ا٤بشرعوف
ٌ
يفصلها القانوف ،كأف تككف متناسبة ،كليست حظران عاما على ٝبيع األنشطة السياسية .كقاؿ فريد آبراىامز  " :ٲبتلك ٌ
الليبيوف فرصة ذىبية لضماف أف يتم أم استبعاد على أساس ا٢بالة الفردية ،باستخداـ معايّب كاضحة كصرٰبة كمن خبلؿ عملية
نزيهة .كينبغي تكرٙب ضحايا انتهاكات ا٤باضي من خبلؿ قوانْب جديدة تلتزـ ٕبقوؽ اإلنساف التزاما كامبلن"ُ).
كناشدت منظمة " ٧باموف من أجل العدالة ُب ليبيا " ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ بضماف احَباـ مشركع قانوف العزؿ السياسي للحقوؽ
الدستورية كاالنسانية لليبيْب  .كقالت ا٤بنظمة ُب بياهنا أف "ا٤بصا٢بة الوطنية ال ٲبكن أف تتح قق باستخداـ القوانْب كوسيلة ٤بعاقبة
(ِ)
ا٤بوالْب للنظاـ السابق كا٣بصوـ السياسيْب ك٩بارسة كهذه تندرج ُب سياؽ االنتهاؾ الواضح ٢بقوؽ اإلنساف األساسية".
من جانبو صرح ٧بمود جربيل رئيس ٙبالف القول الوطنية أف الَبكيز على العزؿ السياسي ُب ليبيا لن يقيم دكلة ،داعيانإٔب طرح
رؤية تنموية لليبيا .كأكضح جربيل قائبلن :ليكن ىناؾ قانوف للعزؿ ،كلكن ال بد أف تطرح رؤية تنموية للببلد ،كإٯباد حلوؿ ٤بشاكل
األمن كقضايا الدستور .كأضاؼ :ال ٯبب أف يكوف العزؿ ىو ا٥بم األكرب ألبناء الوطن ،كال ٯبب أف نَبؾ األجندة الرئيسية ،كىي
ا٢باجة إٔب جيش كشرطة ك٧باكم كرؤية تنموية ٤بشاكل تراكمت على مدل ِْ سنة .كقاؿ ٲبكن العمل على تنفيذ األجندة
الرئيسية ُب نفس الوقت االستمرار ُب قانوف العزؿ السياسي(ّ).
كيبدك أف قانوف العزؿ السياسي سيحتاج ا٤بزيد من الوقت إلقراره نتيجة ا٣ببلفات ا٢بادة بْب أعضاء ا٤بؤٛبر ا
أنفسهم ،إضافة إٔب التجاذبات بْب ٨بتلف القول السياسية كالشعبية حوؿ ىذا القانوف.

لوطِب العاـ

(ُ) أنظر بياف منظمة ىيومنرايتسواتش على موقع ا٤بنظمةhttp://www.hrw.org/ar/news/2013/01/22:
(ِ) أنظر البياف على موقع منظمة " ٧باموف من أجل العدالة ُب ليبيا:
http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/59--1602157516061608160615751604159315861604-1575160415871610157515871610
(ّ) أنظر تصريح السيد ٧بمود جبّب ُب جريدة الشرؽ األكسط ،العدد ُُِِّٓ ،ب ُِ مارس َُِّ.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

229

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

الخاتمة
بعد ان انتهينا من بحثنا ىذا توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات اآلتية:
أوالً :النتائج:
ُ -ا٢بقوؽ السياسية ىي تلك ا٢بقوؽ الٍب يقررىا القانوف ٤بواطِب الدكلة فقط باعتبارىم اعضاء فيها كذلك للمساٮبة ُب إدارة
شؤكف البلد .كىذه ا٢بقوؽ ًب اقرارىا ُب ا٤بواثيق الدكلية كاإلقليمية كدساتّب الدكؿ.
ِٛ -بكن الليبيوف ُب العهد ا٤بلكي من ا٢بصوؿ على مؤسسات سياسية شبو مستقلة ،كقوانْب تضمن توفر درجة من ا٤بشاركة
السياسية ،كا٢بريات الفردية ،كا٢بق ُب التجمع كا٤بعارضة.
ّ -االنقبلب الذم جاء بالقذاُب كرفاقو إٔب ا٢بكم ،أدل إٔب تراجع كبّب ُب حصوؿ األفراد على حقوقهم السياسية بسبب
أمور
انفراد القذاُب ُب عملية صنع القرار السياسية ،كتعمد هتميش فئات كاسعة من الليبيْب للحيلولة دكف مشاركتهم ُب إدارة
الدكلة.
ْ -قاـ القذاُب بإلغاء ٝبيع ا٥بياكل السياسية كاالقتصادية السابقة لتحل ٧بلها مؤسسات ٘بريبية صنعها القذاُب ٙبت اسم
ا٤بؤٛبرات كاللجاف الشعبية ،إلدارة شؤكف الدكلة ،إال أف تلك ا٤بؤسسات كاف ا٥بدؼ منها ضماف بقاءه ُب السلطة ،كا٤بصادقة على
ما يطرحو دكف النظر إٔب مصاّب الشعب اللييب.
ٓ -تعرضت حقوؽ اإلنساف السياسية طواؿ فَبة حكم القذاُب إٔب انتهاكات جسيمة ،فقد غابت ا٤بؤسسات الدٲبقراطية
الفعلية ،كغاب معها ا٤ببدأ األساسي ا٤بتمثل ُب االنتخابات كحرية اختيار ٩بثلي الشعب ،حيث ٓب تشهد ليبيا أم عملية دٲبقراطية
حقيقية النتخابات بر٤بانية أك غّبىا من ا٤بمارسات الدٲبقراطية.
ٔ -سياسيات القذاُب ا٤بدمرة ُب ٨بتلف آّاالت ،كاالنتهاكات الصارخة ٢بقوؽ اإلنساف كأسباب أخرل أدت إٔب تصاعد
النقمة الشعبية على ىذا النظاـ  ،كانطبلؽ ا٤بظاىرات الشعبية الرافضة ٥بذا النظاـ كا٤بطالبة برحيل ق ،كالٍب أدت ُب النهاية إٔب قياـ
الثورة الليبية ضد نظاـ القذاُب.
ٕ٪ -بحت الثورة اللييب ُب التخلص من نظاـ القذاُب ،كقد تؤب آّلس الوطِب االنتقإب أدارة شؤكف الببلد خبلؿ ا٤برحلة
االنتقالية ،كقد أصدر آّلس اإلعبلف الدستورم الذم اعترب خارطة طريق لعملية التحكؿ الدٲبقراطي ُب ليبيا ا١بديدة.
ٖ -جرت أكؿ انتخابات حرة كنزيهة ُب ليبيا بعد الثورة ،كذلك النتخاب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ ،كقد كصفت تلك االنتخابات
بأهنا ناجحة بامتياز بكل ا٤بقاييس الدكلية كاإلقليمية.
ٗ-ظهرت مطالبات شعبية إلصدار قانوف العزؿ السياسي ،ا٥بدؼ منو إبعاد أشخاص ٧بسوبْب على النظاـ السابق من العمل
السياسي .كقد ثار جدؿ كبّب حوؿ مشركع قانوف العزؿ السياسي بْب مؤيد كمعارض ،كيبدك أف مسالة التوافق على القانوف بعيدة
ُب الوقت ا٢باضر نتيجة للخبلفات بْب ٨بتلف القول السياسية كالشعبية.
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ثانياً :التوصيات:
ُ -نوصي بضركرة اإلسراع ُب كضع دستور دائم للببلد يتضمن ا٢بقوؽ السياسيةٍ ،ب اإلسراع بسن قوانْب تفعل تنفيذ ىذه
ا٢بقوؽ.
ِ -ضركرةاشاعة ثقافة حقوؽ اإلنساف السياسية بْب ا٤بواطنْب كذلك من خبلؿ الندكات كا٤بؤٛبرات ككسائل اإلعبلـ  .كما
نوصي باعتماد تدريس مادة حقوؽ اإلنساف ُب ا٤برحلة ا١بامعية ك١بميع التخصصات.
ّ -ضركرة التأكيد على حق ا٤برأة ُب ا٤بشاركة السياسية بدكف ٛبييز بينها كبْب الرجل.
ْ -نوصي بتعديل مسودة قانوف العزؿ السياسية ٗبا يتوافق مع ا٢بقوؽ السياسية ا٤بشار إليها ُب ا٤بواثيق الدكلية ،مع جعل فَبة
عزؿ ا٤بشمولْب بالقانوف خمس سنوات بدالن من عشرة .
المصادر
أوالً :الكتب

ُ -ساسي سآب ا٢باج ،ا٤بفاىيم القانونية ٢بقوؽ اإلنساف عرب الزماف كا٤بكاف ،دار الكتاب ا١بديد ا٤بتحدة ،بّبكت ََِْ.
ِ -عبد الكرٙب زيداف ،نظرات ُب الشريعة اإلسبلمية كالقوانْب الوضعية ،مؤسسة الرسالة ناشركف ،بّبكتََِٓ.
ـّٞ -بد الزحيلي ،حقوؽ االنساف ُب اإلسبلـ ،دار الكلم الطيب ،بّبكتُٕٗٗ. ،
ْ -منصور عمر الكيخيا ،القذاُب كسياسة ا٤بتناقضات ،مركز الدراسات الليبية أكسفورد ََِٕ.
ٓ -ميلود ا٤بهذيب٧ ،باضرات ُب حقوؽ اإلنساف ،ا١بزء األكؿ ،مكتبة الركاد ،طرابلس.ََِٓ ،
6 Nations Staff

United Nations, Human Rights; a basic handbook for UN staff, United
Collage Project

ثانياً :البحوث والدوريات

ُ -خّب الدين حسيب ،ليبيا إٔب أين؟ سقوط نظاـ القذاُب  ..كلكن؟٦ ،بلة ا٤بستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية،
عدد ِّٗ ،سبتمرب َُُِ
ِ -طو حميد حسوف العنبكي ،حق االنتخاب بْب النصوص الدستورية كالقانونية كا٤بمارسة السياسية٦ ،بلة ا٢بقوؽ ،آّلد
الثالث ،االصدار العاشر ََُِ ،ا١بامعة ا٤بستنصرية
ّ -عبد العظيم جرب حافظ ،التطورات السياسية ُب ليبيا على أثر ثورة ُٕ شباط َُُِ :رؤية سياسية ٙبليلية٦ ،بلة
آبستنصرية للدراسات العربية كالدكلية ،ا١بامعة ا٤بستنصرية  ،بغداد ،العدد ّٖ ،السنة َُِِ
ْ -مصطفى عبد ا﵁ خشيم ،انتخابات ا٤بؤٛبر الوطِب ُب ليبيا ،مسار التحوؿ الدٲبقراطي٦ ،بلة ا٤بستقبل العريب ،عدد َْٔ،
ديسمرب َُِِ ،بّبكت
ٓ -مُب حسْب عبيد ،أبعاد تغيّب النظاـ اؿسياسي ُب ليبيا ،دراسات دكلية ،ا١بامعة ا٤بستنصرية ،بغداد ،العدد ُٓ ،السنة
َُِِ.
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ٔ -ىيثم التابعي ،القذاُب  ..هنابة "ملك ملوؾ أفريقيا " صاحب الكتاب األخضر ،جريدة الشرؽ األكسطُ ،ب ُِ اكتوبر
َُُِ
ثالثاً :الدساتير والقوانين

اإلعبلف الدستور الصادر عن آّلس الوطِب االنتقإب اللييب بتاريخ ّ أغسطس َُُِ.
القانوف رقم (ْ) لسنة َُِِ الصادر من آّلس الوطِب االنتقإب بشأف انتخاب ا٤بؤٛبر الوطِب العاـ
رابعاً :المواقع االلكترونية

ُ -دنيا األمل ا٠باعيل ،اشكالية اإلصبلح ُب النظاـ السياسي اللييب ،ا٢بوار ا٤بتمدف  ،العدد َُّٔ .ََُِ ،أنظر موقع
آّلةhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083 :
ِ -مقاؿ من ىو القذاُب  ،على ا٤بوقع:
http://gaddafitrial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2011-10-0701-01-08&catid=1:2011-10-04-02-27-22&Itemid=3

ّ -علي بدكاف ،ؿيبيا األمس كما بعد القذاُب ،ا١بزيرة نتhttp://www.aljazeera.net/o :

-4
ٓ -سعد سبلمة ،حوؿ قانوف العزؿ السياسي ،موقع ا٤بنارة لئلعبلـ:

pinions/pages/e2d9c4e4-02e3-43f2-84a7-74f0f0b615c2
/http://www.almanaralink.com/press/2013/02/28792

ٓ -بياف حوؿ قانوف العزؿ السياسي على موقع منظمة " ٧باموف من أجل العدالة ُب ليبيا:

http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/59--1602157516061608160615751604159315861604-1575160415871610157515871610

ٔ -التقرير العا٤بي ٤بنظمة ىيوماف رايتس لسنة َُِّ على ا٤بوقع التإب:
ٕ -منّب شفيق  ،قراءة ُب الدرس اللييب  ،ا١بزيرة نت ،

http://www.hrw.org/ar/news/2013/02/06-0

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D32D9480-6C80-433D-8455-EC7EE2D460CA.htm
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الحقوق السياسية للمرأة في ظل قوانين اإلصالح السياسي في الجزائر
د.حسينة شرون ود  .عبد الحليم بن مشري  /جامعة بسكرة ( الجزائر )
مقدمة:
لقد أدل ا٢براؾ االجتماعي مؤخرا ُب ا١بزائر إٔب مبادرة السلطة بإصبلحات سياسية كاسعة٘ ،بسدت من خبلؿ ما
يعرؼ بقوانْب االصبلح السياسي ،الٍب تضمنت إعادة النظر ُب نظاـ االنتخابات كقوانْب األح زاب السياسية كا١بمعيات كقانوف
اإلعبلـ ،كما ًب استحداث قانونْب جديدين متعلقْب ٕباالت التناُب ُب العهد الرب٤بانية ،ككذا توسيع حظوظ ٛبثيل ا٤برأة ُب آّالس
ا٤بنتخبة ،ىذا القانوف األخّب ٗبا شكلو من جدؿ فقهي كقانو٘ب كحٌب قضائي ،سوؼ يكوف ٧بل دراستنا ُب ىاتو الورقة.
كا٤بتتبع ٤بسار كتطورات حقوؽ اإلنساف خبلؿ النصف األخّب من القرف ا٤باضي كمطلع القرف ا١بديد سيقف ال ٧باؿ
مطوال أماـ مبدأ ا٤بساكاة خاصة بْب الرجل كا٤برأة ،حيث ظل الفكر الغريب؛ كبفعل مطالبات ا٢بركات التحررية ،يسعى إٔب إنفاذ
ىذا ا٤ببدأ تقريبا ُب كل االتفاقيا ت ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف ،ككثّبا ما اهتمت الدكؿ اإلسبلمية بعدـ احَبامها ٢بقوؽ ا٤برأة،
كانتهاكها ٥بذا ا٤ببدأُ ،ب حْب أنو ال توجد ديانة على األرض كرمت ا٤برأة مثلما كرمها اإلسبلـ ،غّب أف نظرهتا لقضية ا٤بساكاة
٨بتلفة عما يسوقو الفكر الوضعي ،ذلك أهنا ترل التكاـ ؿ ال يكوف بْب نظرين كلكن بْب جنسْب ٨بتلفْب؛ لكل جنس خصائصو
ك٩بيزاتو ،كبالتإب لو حقوقو ككاجباتو ا٤بتمايزة عن ا١بنس اآلخر.
كٓب يتوقف األمر عند ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب بل يتعداه إٔب ضركرة معاملة ا٤برأة معاملة تفضيلية عن الرجل ،بالنظر إٔب
ضعفها ،كىذا من أجل الوصكؿ إٔب ا٤بساكاة القانونية الشكلية ،كىذا ما كاف ٦برد نص ُب اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ التميز
ضد ا٤برأة ،ليتحوؿ إٔب نص تطالب ا٤بنظمات ا٢بكومية كغّبىا بتطبيقو كتفعيلو ،كىذا ما دفع ا١بزائر عند تعديلها ا١بزئي للدستور
سنة ََِٖ إٔب إدراج نص ا٤بادة ُّ مكرر الٍب جاء فيها  ":تعمل الدكلة على ترقية ا٢بقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ
ٛبثيلها ُب آّالس ا٤بنتخبة  ،"...كًب إدراج النص مباشرة بعد ا٤بادة ُّ الٍب تنص على أنو  ":تستهدؼ ا٤بؤسسات ضماف مساكاة
كل ا٤بواطنْب كا٤بواطنات ُب ا٢بقوؽ كالواجبات."...
كمن ىنا يطرح اإلشكاؿ ا لرئيسي ٥باتو الدراسة كىو  :كيف ٲبكن ا٤بوازنة بْب مبدأ ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة ُب ظل
التكريس الدستورم كالقانو٘ب ٤ببدأ التمييز اإلٯبايب للمرأة؟
كىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عليو من خبلؿ ا٣بطة التالية:
أوال :الحقوق السياسية للمرأة ومبدأ التمييز اإليجابي.
ثانيا :نظام الكوتا النسائية بين القبول والرفض.
ثالثا :التمكين السياسي للمرأة في الجزائر بموجب القانون العضوي .03 – 12
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أوال :الحقوق السياسية للمرأة ومبدأ التمييز اإليجابي
التعرؼ على ـ اىية ا٢بقوؽ
نتطرؽ ُب ىذا ا٤بقاـ إٔب بعض ا٤بفاىيم األساسية كمدخل ٥باتو الدراسة ،كذلك من خبلؿ ٌ
التعرؼ على ماىية مبدأ التمييز اإلٯبايب.
السياسية للمرأة ُب كل من القانوف الدكٕب كالقوانْب الوطنيةٍ ،ب ٌ
 – 1الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع الوطني:
تعرف الحقوق السياسية بأهنا تلك ا٢بقوؽ الٍب ٚبوؿ للمواطنْب حق ا٤بشاركة ُب شؤكف ا٢بكم بطريق مباشر أك غّب
ّ

مباشر ،كتتمثل ُب ا٢بق ُب التصويت كا٢بق ُب الَبشح لعضوية آّالس النيابية ( الرب٤باف ،آّالس ا﵀لية ) ،كىذه ا٢بقوؽ مقتصرة
على ا٤بواطنْب ُب الدكلة دكف األجانب ا٤بقيمْب ،كقد نصت ا٤بادة ُِ من اإلعبلف العا٤بي على أنو يقع على الدكؿ األ عضاء
إرساء ا٢بقوؽ السياسية للمواطنْب كإشراكهم ُب الشؤكف العامة كتقلد ا٤بناصب العامة ،كنادت ا٤بادة َِ من ذات اإلعبلف بعدـ
التفرقة بْب الرجل كا٤برأة ُب التمتع بكافة ا٢بقوؽ كا٢بريات الواردة ُب ىذا اإلعبلف ،كىذا ماًب التأكيد عليو ُب ا٤بادة َْ من إعبلف
القضاء على التمييز ضد ا٤برأة ،كما نصت ا٤بادة َٕ من اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأة على أنو  ":تتخذ
الدكؿ األطراؼ ٝبيع التدابّب ا٤بناسبة للقضاء على التمييز ضد ا٤برأة ُب ا٢بياة السياسية كالعامة للبلد "؛ كركزت ىذه ا٤بادة على
حقوؽ ا٤برأة النابعة من مشار كتها السياسية ،كىي ا٢بق ُب التصويت ،كا٢بق ُب االنتخاب ،كا٢بق ُب تقلد ا٤بناصب السياسية
i
نصوصها.
با٤بساكاة مع الرجل دكف ٛبييز ،كٓب ٚبلو العديد من االتفاقيات الدكلية من التأكيد على ىذه ا٢بقوؽ ُب

كبالرجوع للشريعة اإلسبلمية٪ ،بد أف ىناؾ سجاؿ كبّب كجدؿ فقهي كاسع األطراؼ ال ٲبكننا التطرؽ إليو ُب ىذا آّاؿ
بْب مؤيد كمعارض للحقوؽ السياسية للمرأة سواء حقها ُب البيعة أك توٕب مناصب عامة ُب الدكلة ،سواء بالَبشح أك التعيْب،
كلئلشارة كذلك ٪بد أف القوانْب الغربية إٔب كقت قريب جدا كانت تنكر ا٢بقوؽ السياسية ٛباما عن ا٤برأة ،كىي الٍب نقلت ٞبى
حقوؽ ا٤برأة إٔب الساحة العربية.
كقد آثرنا اإلشارة إٔب ىذه النقطة على أساس أف للشريعة تأثّبا كبّبا على الواقع االنتخايب ،العريب عموما كا١بزائرم على
ii.

كجو ا٣بصوص ،كإف ٓب نلمسو بطريقة مباشرة ،إال أنو مكرس ُب الواقع االجتماعي على ا٤بستول الشعيب

أما الوضع عندنا؛ فنجد أف الدساتّب ا١بزائرية منذ االستقبلؿ ٓب تتضمن أم نص ٲبيز بْب النساء كالرجاؿ فيما ٱبص
التمتع با٢بقوؽ السياسية سواء من حيث االنتخاب أك الَبشح أك توٕب الوظائف العامة ،بل إف دستور ُٕٔٗ قد اعترب مشاركة
ا٤برأة من قبيل الواجب عندما نص ُب ا٤بادة ُٖ على أنو  ":على ا٤برأة أف تشارؾ كامل ا٤بشاركة ُب التشييد االشَباكي كالتنمية
الوطنية" .كإلف تضمنت ا٤بادة ِٗ من الدستور ا٢بإب مساكاة كل ا٤بواطنْب أماـ القانوف دكف ٛبييز – حٌب بسبب ا١بنس – فقد
أكدت ا٤بادة ُّ على أف ا٤بؤسسات تستهدؼ ضماف مساكاة كل ا٤بو طنْب ُب ا٢بقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح
شخصية اإلنساف ،كٙبوؿ دكف مشاركة ا١بميع الفعلية ُب ا٢بياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،فإف نص ا٤بادة ُْ
جاء نصا عاما ضامنا حريات التعبّب كإنشاء ا١بمعيات ،كاختصت ا٤بادة ِْ بكفالة حق إنشاء األحزاب السياسية الٍب ال ٯبوز
تأسيسها على أساس فيو مفاضلة بْب ا١بنسْب.
أما ا٤بادة َٓ فجاء فيها أف ":لكل مواطن تتوافر فيو الشركط القانونية أف ينتخب كينتخب " كأعقبتها ا٤بادة ُٓ ضامنة
التساكم ُب تقلد ا٤بهاـ كالوظائف العامة ُب الدكلة دكف شرط إال ما نص عليو القانوف .
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فالنصوص الدستورية كما ىو كاضح ٓب ٙبمل أم ٛبييز ،بل جاءت عامة شاملة مساكية بْب ا١بنسْب ُب ٦باؿ التمتع
با٢بقوؽ السياسية.
كبالرجوع إٔب القوانْب ا٤بتعاقبة ا٤بتضمنة تنظيم االنتخاب ال ٪بد فيها كذلك نصوصا ٛبييزية ،كتنص ا٤بادة َّ من القانوف
العضوم ُِ – َُ آبتضمن نظاـ االنتخابات ،كالذم عدؿ أيضا ُب ٝبلة اإلصبلحات السياسية األخّبة ،على مايلي  ":يعد
ناخبا كل جزائرم كجزائرية بلغ من العمر ٜبانية عشر(ُٖ) سنة كاملة يوـ االقَباع ،ككاف متمتعا ٕبقوقو ا٤بدنية كالسياسية ،"...ىذا
عن ا٢بق ُب التصويت ( االنتخاب) ،أما ا٢بق ُب الَبشح فبالرجوع للمادتْب ٖٕك َٗ ٪بد أف شركط الَبشح ال تقصي النساء
كتعاملهم معاملة متساكية مع الرجاؿ ،بل أف شرط ا٣بدمة الوطنية غّب مطلوب ُب ا٤بَبشحات سواء للمجالس ا﵀لية أك الرب٤باف.
كلقد حدد القانوف ا١بديد حاالت التصويت بالوكالة على غرار ما فعلو القانوف ا لسابق لبلنتخابات لسنة ُٕٗٗiii؛
كحصر التصويت بالوكالة على بعض الفئات الٍب تعجز عن الوصوؿ إٔب مكاتب االقَباع فقط  ،ivكىذا تداركا للتجاكزات ا٤باسة
بسرية كشخصية التصويت نتيجة سوء استعماؿ ىاتو الوكاالت ،حيث أف األزكاج كاألباء كاإلخوة كانوا يصوتوف بدال عن زكجاهتم
كبناهتم كأخواهتم ،ألف القانوف كاف ٯبيز بأف يفوض عضو ُب األسرة عضوا أخر للتصويت بدال عنو ،شريطة أف يكوف الوكيل قريبا
أك صهرا للموكل من الدرجة الثانية على األكثر ،بل أعفى القانوف كبل من الزكجْب من ىذه الوكالة ،إذ فسح آّاؿ ألف ينتخب
أحدٮبا عن األخر بعد تقدٙب الدفَب العائلي كالبطاقتْب االنتخابيتْب ،كالتمييز ىنا كاف من الناحية الواقعية فقط ،أما من الناحية
النظرية فاألحكاـ القدٲبة للتصويت بالوكالة ٓب تكن ٛبييزية ضد ا٤برأة ،ذلك أهنا ٚباطب ا١بنسْب بصفة حيادية؛ حيث ٲبكن للمرأة
أف تنوب الرجل القريب ٥با باستظهار الوكالة أك الدفَب العائلي إذا كاف التصويت لصاّب زكجها.v
على الرغم من أف ا٤بادتْب ِٗ كُّ من الدستور تنصاف صراحة على مبدأ ا٤بساكاة أماـ القانوف ،ككذا ا٤بساكاة ُب
ا٢بقوؽ كالواجبات بْب كل ا٤بواطنْب ،سواء كانوا رجاال أك نساء ،إال أنو ُب آّاؿ السياسي استحدث ا٤بؤسس الدستورم نص
ا٤بادة ُّ مكرر ٗبوجب القانوف َٖ – ُٗ الٍب تنص على ضركرة معاملة ا٤برأة معاملة خاصة فيما ٱبص ٛبثيلها ُب آّالس
ا٤بنتخبة ،كىذا ما يسمى بالتمييز اإلٯبايب للمرأة ،كىو ما سنتناكلو بالتفصيل فيما يلي:
 – 2ما ىية التمييز االيجابي:
إف مبدأ التمييز االيجايب أك ما يسمى بنظاـ العمل االٯبايب أك التمييز ا٤بخالف أك اإلجراءات اإلٯبابية ،كىو نظاـ يسعى
إٔب إحداث نوع من ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب ليس على ا٤بستول الشكلي ،أم ٗبعُب النصوص القانونية ،كإ٭با يهدؼ إٔب ضماف ٙبقيق
نتائج متساكية بْب النساء كالرجاؿ ُب الواقع ،كذؿ ؾ من خبلؿ ضماف حصة دنيا للنساء لتمثيلها ُب ا٥بيئات ا٤بنتخبة ،كيرجع
السبب الرئيس ُب انتهاج ىذا النظاـ إٔب ضعف التمثيل النسوم على مستول ا٥بيئات ا٤بنتخبة.
كٯبد ىذا النظاـ سنده القانو٘ب ُب نص ا٤بادة الرابعة فقرة أكٔب من اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز ض د ا٤برأة
لسنة ُٕٗٗ .viالٍب جاء فيها أنو  " :ال يعترب اٚباذ الدكؿ األطراؼ تدابّب خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل با٤بساكاة الفعلية بْب
الرجل كا٤برأة ٛبييزا كما ٙبدده ىاتو االتفاقية ،كلكنو ٯبب أال يستتبع بأم حاؿ ،كنتيجة لو ،اإلبقاء على معايّب غّب متكافئة أك
منفصلة ،ؾما ٯبب كفق العمل ّٔذه التدابّب عندما تكوف أىداؼ التكافؤ ُب الفرص كا٤بعاملة قد ٙبققت".
كقد الحظت ١بنة القضاء على التمييز ضد النساء ،من خبلؿ التقارير ا٤بقدمة من الدكؿ األطراؼ جراء اإللغاء أك
التعديل الذم مس النصوص القانونية الٍب ٙبمل ٛبييزا ضد ا٤برأة ،غّب أف ىناؾ حاجة ماسة إلٛباـ تطبيق االتفاقية عن طريق إدراج
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بعض اإلجراءات ا٣باصة قصد ٘بسيد ا٤بساكاة الفعلية بْب الرجاؿ كالنساء من قبيل العمل اإلٯبايب أك ا٤بعاملة التفضيلية أك نظاـ
ا٢بصص من أجل تسريع عملية إدماج النساء ُب ٦باالت الَببية كاالقتصاد كالسياسة كالعمل ،كيقصد ّٔذه اإلجراءات اإلٯبابية
حسب ذات اللجنة ٦بموعة من األدكات التشريعية كالتنفيذية كاالدارية كالسياسات كا٤بمارسات ،مثل برامج الدعم ،توزيع أك
إعادة توزيع ا٤بوارد ،ا٤بعاملة التفضيلية كنظاـ ا٢بصص ،الٍب هتدؼ إٔب اإلسراع با٤بشاركة ا٤بتساكية للنساء ُب آّاال ت ا٤بختلفة،
كىذه اإلجراءات اإلٯبابية ٚبتلف عن السياسات العامة االجتماعية األخرل الٍب تتخذ من طرؼ الدكلة لتحسْب كضعية ا٤برأة،
كتضمن ٥با حياة كرٲبة بعدـ التمييز ضدىا.vii
كما أف ىذه اإلجراءات اإلٯبابية ال تعترب استثناء لقاعدة عدـ التمييز؛ بل ىي جزء من اسَباتيج
الفعلية بْب ا١بنسْب ،فتطبيق ا٤بادة الرابعة ال يدخل ُب عداد اإلجراءات التمييزية ضد الرجاؿ.viii

ية ٙبقيق ا٤بساكاة

نشّب كذلك إٔب أف ىذه اإلجراءات تتسم بطابع مؤقت حسب ما نصت عليو الفقرة األكٔب من ا٤بادة الرابعة أعبله،
سواء طالت ا٤بدة أك قصرت إذ يزكؿ العمل ّٔا مب جرد ٙبقق التكافؤ ُب الفرص كا٤بعاملة ،أم مٌب أصبحت ا٤برأة قادرة على نيل
مبتغاىا با٤بساكاة مع الرجل.
أما بالنسبة للخطة التطبيقية ٥بذه اإلجراءات ،فقد بينت ١بنة القضاء على التمييز ضد ا٤برأة ،بأف على الدكؿ دسَبة مبدأ
عدـ التمييز اإلٯبايب بدايةٍ ،ب إنشاء مؤسسات تتكفل بإعداد كتنفيذ كمراقبة كتقييم كدعم ىذه اإلجراءات اإلٯبابية من خبلؿ
٨بتلف ا٥بيئات ا٢بكومية كغّبىا ا٤بعنية بشؤكف ا٤برأة ،مع ضماف مشاركة ا٤برأة ُب إعداد كتطبيق كتقييم ىذه الربامج ،ىذا مع مراعاة
الظركؼ الوطنية كا٣باصة من أجل اختيار اإلجراءات األكثر مبلءمة لؤلىداؼ ا٤براد ٙبقيقها.ix
ثانيا :نظاـ الكوتا النسائية بْب القبوؿ كالرفض
سوؼ نتطرؽ فيما يلي إٔب ماىية نظاـ ا٢بصص أك ما يعرؼ بالكوتاٍ ،ب نتطرؽ ألنواعها ،فحجج ا٤بعارضْب كا٤بؤيدين
٥باٍ ،ب تقييم ىاتو ا٢بجج ُب األخّب.
 – 1تعريف نظام الكوتا النسائية:
لعل أ٪بع اإل جراءات اإلٯبابية على ا٤بستول العملي ىو نظاـ الكوتا ،الذم عرؼ ركاجا كبّبا كبتطبيقات متعددة،
لضماف ٛبثيل النساء ُب آّالس ا٤بنتخبة ،كالكوتا ىي نظاـ انتخايب ٱبصص ُب االنتخابات العامة من أجل ضماف حقوؽ األقليات
للوصوؿ إٔب السلطة السياسية ،كىو نوع من التدخل اال ٯبايب للتعجيل با٤بساكاة كالتقليل من التمييز بْب فئات آّتمع ا٤بختلفة
x
كخصوصا التمييز بْب الرجل كا٤برأة
كقد ظهر نظاـ الكوتا نتيجة للدكر ا٥بامشي الذم تلعبو ا٤برأة ُب ا٢بياة العامة كالسياسية ،على الرغم من أف اإلحصاء
أكثمن َٓ %إال أف دكرىا ٧بدكد جدا على صعيد التمثيل الرب٤با٘ب حيث تسجل ا٤برأة
العا٤بي للسكاف يشّب إٔب أف ا٤برأة تشكل ر
أعلى ٛبثيل ٥با ُب الدكؿ اإلسكندنافية ،إذ حققت نسبة ْٓ ُ %ب السويد ،تليها الدكؿ ا٤بنخفضة بنسبة ٍٕ ،% َْ.ب بلجيكا
بنسبة ّ ،% ّٗ.كتستمر ىاتو النسبة ُب اال٬بفاض لتنعدـ ٛباما ُب قطر كجزر سليماف الٍب ال تعمل بنظاـ الكوتا ُ ،ككذا ُب
1

. au parlement en 2010: Regard sur l’année écoulée, Genève, ICA, 2011, P 02. Amin Khaled Hartani, OP
Cit, P 15.
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البحرين حيث يوجد ٛبثيل بامرأة كاحدة ُب انتخابات ََِٕ  ،كّٔذا تصنف الدكؿ العربية عموما من الدكؿ األسوأ ُب ٦باؿ
التمثيل النسوم ُب الرب٤باف على الرغم من االرتفاع ا﵀سوس فمن ّ % ْ.سنة ُٓٗٗ إٔب ٓ % ٗ.سنة ٍََِٗ ،ب ٕ% ُُ.
سنة ََُِ  ،كٚبتلف ىاتو النسب بشكل كبّب من دكؿ عربية إٔب أخرل حسبما إذا كانت تطبق نظاـ الكوتا أك ال تطبقوُ.
كيبلحظ أف ىناؾ ٙبسنا ُب التمثيل النسوم على ا٤بستول العا٤بي ،كإف كانت أغلب الدكؿ ،إذا ما استثنينا دكؿ مشاؿ
أكركبآ ،ب تصل بعد إٔب نسبة َِ  ،%كىذا ما يوضحو ا١بدكؿ التإب:
جدول يبيّن التمثيل النسوي في البرلمان من  1995إلى 2010
1995

2010

النسبة العالمية

ُُّ.

ُُٗ.

الدول االسكندنافية

ّْٔ.

ُْٔ.

أمريكا

ُِٕ.

ِِٓ.

اوروبا( تتضمن دول الشمال)

ُِّ.

ُِْ.

اوروبا (دون دول الشمال)

َُٕ.

ََِ.

افريقيا

ٖٗ.

َُِ.

اسيا

ُِّ.

َُٖ.

دول الباسفيك

َٕٕ.

ُْٖ.

الدول العربية

ّْ.

ُُٕ.

Source: Union interparlementaire, les femmes au parlement en 2010, regard sur l’année écoulée, Genève, ICA, 2011,
P04.
فقد أثبت نظاـ الكوتا ٪باعتو ُب زيادة عدد النساء ُب ا٢بياة السياسية كىذا ما أثبتو التطبيق العملي ٥بذا النظاـ ُب كل
من أفغانستاف ،كالربازيل ،كوسَبيكا ،العراؽ ،كازاخستاف...كتشّب الدراسة إٔب أنو ُب َُ جانفي َُُِ ًب تسجيل أف ىناؾ ّٖ

ٔ

Union interparlementaire, OP Cit, P 03..
ٕبثو ثٍٛي" ،اٌزّى ٓ١اٌَ١بٌٍٍّ ٟوأح اٌؼوث١خ ث ٓ١اٌمواهاد ٚاٌزٛعٙبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌٛالغ "ِ ،غٍخ عبِؼخ كِْك ٌٍؼٍ َٛااللزٖبك٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ  ،عبِؼخ
كِْك ،اٌّغٍل ٕ٘ ،اٌؼلك ٕٓ.ٙٙ9 ٓ ،ٕٓٓ9 ،
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امرأة من أصل ِٗٔ تشغل منصب رئاسة غرفة بر٤بانية ،أم ٗبعدؿ ُ ،% ُْ.كىو ضعف العدد ا٤بسجل سنة ََِٓ( ُٖ امرأة
رئيس غرفة) ،كسجلت كل من ا٤بوزمبيق كتنزانيا رئاسة النساء ألكؿ مرة لغرفة الرب٤باف سنة ََُُِ.
 – 2أنواع الكوتا االنتخابية في العالم:
لنظاـ الكوتا أنواع متعددة ،فهناؾ الكوتا القانونية اإللزامية ،كالكوتا ا٢بزبية االختيارية ،كىناؾ الكوتا ا٤بغلقة الٍب تعِب أف
ؿلنساء حق الَبشح ٤بقاعد ٨بصصة للنساء فقط  .كىناؾ نظاـ الكوتا ا٤بفتوحة كتعِب أف ا٤برشحات يَبشحن للتنافس على ا٤بقاعد
ا٤بخصصة للنساء ،ككذا خارجها ٤بنافسة الرجاؿ مثلما ىو معموؿ بو با١بزائر  .كما ٲبكن تطبيق الكوتا النسوية أثناء الَبشيح أك
تطبق على النتائج النهائية للعملية االنتخابية.
كما أف ىناؾ ما يسمى بالكوتا الدستورية ،حيث ٱبصص الدستور نسبة معينة من ا٤بقاعد ُب السلطة التشريعية لصاّب
ا٤برأة ،كما ىو موجود ُب كل من نيباؿ كالفلبْب كأكغندا.
ككذا الكوتا االنتخابية ا٤بقررة ٗبوجب التشريعات الوطنية ،كىي األكثر تطبيقا تنت شر بصورة كاسعة ُب أمريكا البلتنية،
بلجيكا ،صربيا ،البوسنة كا٥برسك كالسوداف.
كنظاـ الكوتا ا٢بزبية أك الكوتا الطوعية ،كىي كوتا يفرضها ا٢بزب السياسي للمرشحْب لبلنتخابات ،كىذه األنظمة
تصنعها األحزاب السياسية ،كتشمل نسبة من النساء كمرشحات لبلنتخابات ،كىناؾ العد يد من االحزاب السياسية الٍب تبنت
ىذا النوع من الكوتا كإجراءاهتا مثل االرجنتْب ،بوليفيا ،اإلكوادكر ،أ٤بانيا ،النركيج ،كالسويد.
كتقدر االحصائيات العامة أف ىناؾ أكثر من ٟبسْب دكلة قررت نظاـ الكوتا االنتخابية دستوريا أك ُب قوانينها الداخلية،
ِ
كحوإب ُِٓ حزب سياسي ُب ِٕ دكلة تعمل بنظاـ الكوتا االختيارية .
كلنظاـ الكوتا عيوبو ك٧باسنو ،الٍب خلقت جدال فقهيا كاسعا حوؿ األخذ ّٔا أك تركها ،كىذا ما سنحاكؿ بيانو من
خبلؿ مايلي:
- 3حجج معارضي نظام الكوتا:
إف فكرة التمييز اإلٯبايب عموما فكرة خطّبة ألهنا تفسح آّاؿ الحتجاج األقليات األخرل الدينية ،األجنبية ،الشواذ
جنسيا ،ا٤بسنْب أك الشباب ،حيث تطالب ىذه الفئات بتمثيل مستقل يتناسب مع عددىاّ.
ككما أف فكرة الكوتا تتعارض مع مبادئ الدٲبقراطية كالتنافس ا٢بر  .حيث أف ا٤ببدأ العاـ للدٲبقراطية يقضي بأف النائب
ٲبثل كل فئات الشعب ،فنكوف بصدد فرض نواب من النساء قد ال يعربكف عن الرغبة الشعبية ،أك إذا كجهنا النساء ا٤بنتخبات إٔب
االىتماـ ٗبشاكل النساء فقط دكف بقية شرائح آّتمع.
. Union interparlementaire, OP Cit, P 06

1
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ص ص. 0 – 09 :
Amin Khaled Hartani, OP Cit, P 15. Aissata De Diop, Les quotas en Afrique francophone: des débats modestes,
sur internet: http://www.idea.int /publications/ wip/upload/chapter_04b-CS_Francophonie.pdf, P 137.

 .3أعمر يحياوي ،مرجع سابق ،ص .121
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يضاؼ إٔب ما تقدـ أف نظاـ الكوتا يقر بدكنية ا٤برأة كنقص قدرهتا كتفوؽ الرجل عليها كعجزىا للوصوؿ ذاتيا للمقاعد
التمثيلية ،كىذا األمر سوؼ يؤدم إٔب ضعف ثقتها بنفسها ،كستظهر على أهنا أقل مرتبة من الرجاؿ كغّب متساكية معهم ،ذلك
أف كصو٥با للرب٤باف أك غّبه من آّالس ا٤بنتخبة كاف بواسطة القانوف كليس بواسطة اختيار الشعبُ٩ ،با ٯبعلها أقل معارضة للنظاـ
الذم أكصلها.
باإلضافة إٔب أ ف األفضلية التلقائية ا٤بعطاة ألحد ا٤بَبشحْب تعد ٛبييزا كظلما ٘باه غّبه من ا٤بَبشحْب ،فإف نظاـ ٚبصيص
حصص للنساء لن يسهم ُب ترقية العمل السياسي للمرأة ،كقد ينقلب ىذا النظاـ عكسيا ٛباما على ا٥بدؼ منو ،فهو أقرب ما
يكوف إٔب الصدقة أك ا٥بدية٩ ،با يؤدم إٔب ٙبقّب ا٤برأة كتقليص مكانتها ،فاألفضلية التلقائية ٲبكن أف تفرز نتائج عكسية مثلما
حدث ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية ٖبصوص نظاـ ا٢بصص للطلبة السود للدخوؿ للجامعات ،الذم جاء بقصد مكافحة
البلمساكاة االجتماعية ،غّب أف ىذا األمر أبعد الطبلب ذكم العبلمات األحسن كوهنم فقط من لوف أبيض ،كىو ما حكم أيضا
بنوع من السلبية على أصحاب الشهادات السود بأهنم أقل كفاءة من غّبىم ألف حصو٥بم على الشهادة كاف بسبب لوهنم فقط .
كىذا جعل األستاذ جاف مورناج يتخوؼ من أف مصّب النساء سوؼ يكوف ٩باثبلِ.
حيث أف ىناؾ هتميش لكفاءات أكرب منهم ،كأف نظاـ الكوتا سوؼ ٯبعل من ا٤برأة تدخل عرجاء للمجالس ا٤بنتخبة
بسبب أهنا موجودة بسبب جنسها ال بسبب كفاءهتا ،كىو ما يعلمها كذلك االتكاؿ على نظاـ الكوتا للوصوؿ إٔب ا٤بقاعد
التمثيلية ،كليس على أساس النضاؿ السياسي.
كما يرل معارضوا ىذا النظاـ أف قاعدة ا٢بصص ٛبس باستقبل لية تسيّب األحزاب السياسية ،إذ يتعْب على الدكلة عدـ
التدخل ُب الشؤكف الداخلية لؤلحزاب ،من خبلؿ فرض حصص للمرأة ٲبكن أف تكوف األحزاب تفتقر إليها أصبل ُب قاعدهتا
النضالية ،كما أف لؤلفراد كلؤلزكاج داخل األسر أفضلياهتم ُب آّتمعات الغربية ،كعلى الدكلة الليرباؿية أف تنأل عن التدخل ُب ىذه
االختيارات ،فاختيار ٭بط ا٢بياة االجتماعية أك العائلية أك لَببية األكالد ٚبضع الختيار الزكجْب أك أفراد األسرة كليس الختيارات
مفركضة عليهم من خارج ٧بيط األسرةّ.
- 4حجج مؤيدي نظام الكوتا:
يرل مؤيدكا نظاـ الكوتا أف القوؿ بأف التمييز اإلٯبايب يؤدم إٔب بركز ٦بموعات ٨بتلفة تطالب بالتمثيل ا٤بستقل ،األمر
الذم يَبتب عنو تقسيم ا٥بيئة الناخبة ،أمر مردكد عليو بأف األمر ال يتعلق هنائيا بتقسيم ا٥بيئة الناخبة إٔب ٦بموعات بل ىو فقط
٦برد اعَباؼ بالطبيعة الثنائية لبلنسانية :الرجل كا٤برأة ُب آف كا حد .كال ٲبكن أف يعترب الرجاؿ كالنساء ٦بموعتْب بل ٲبثلوف كجهي
االنسانيةْ.

 .محمد كنوش الشرعة ونرمٌن ٌوسف غوانمة ،مرجع سابق ،ص .665
 .عبد القادر لشقر" ،اإلنتخابات التشرٌعٌة المغربٌة لسنة  :2007أٌة مكانة
 .أعمر ٌحٌاوي ،مرجع سابق ،ص
للمرأة فً المجالس المنتخبة؟" ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ،بٌروت :مركز دراسات الوحدة العربٌة ،العدد ،
 ، 009ص . 59
.
 .3أعمر ٌحٌاوي ،مرجع سابق ،ص
 .4المرجع نفسه ،ص ص.123 ،122 :
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كما أف كجود ا٤برأة ُب الرب٤باف يساعد ُب إدارة األزمات الدكلية كحل الصراعات بدال من تعقيدىا ،كىذا يرجع إٔب
جنوح ا٤برأة إٔب ا٥بدكء كاألمن كالسلم بدال من الصراع كالعنف كا٢برب ،كما أف قا عدة ا٢بصص ٛبكن ا٤برأة من إعطاء مالديها من
ا٣بربة ُب العمل السياسي للمشاركة مع الرجاؿ ،ذلك أف النساء مؤىبلت كما الرجاؿ ،غّب أف مؤىبلهتن يتم التقليل منها ُب
النظاـ السياسي الذم يسيطر عليو الرجاؿ ،كألف كجود ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة أمر ضركرم ألهنا تشكل نصف آّتمع ،فإف
الكوتا ىي ا٤بدخل الوحيد لوصو٥با إٔب ا٤بقاعد التمثيلية كإجراء مرحلي يتم التخلي عنو ُب ا٤بستقبل عندما تكوف الظركؼ قد
هتيأت للمنافسة بشكل طبيعيُ.
يضاؼ إٔب ما تقدـ أف قاعدة ا٢بصص هتدؼ إٔب منع التمثيل ا٣بالص للمواطنْب من قبل منتخبْب من جنس كاحد،
كأف ىذه القاعدة تستند إٔب مبدأ االنصاؼ الذم ٲبثل التقسيم ا٤بتساكل للمنتخبْب كا٤بنتخبات ٗبنح َٓ %من ا٤بقاعد للرجاؿ
كمثلها للنساء.
يضاؼ إٔب ذلك أف نظاـ الكوتا أملتو الوضعية ا٣باصة للمرأة ُب ٦باؿ التمثيل السياسي ،كأف قاعدة ا٢بصص موجودة
ُب ميادين أخرل ّٓأّة أكضاع خاصة أيضا ،مثاؿ أف ٔ % ْ.من الوظائف ٧بجوزة للمعوقْب ُب فرنسا بسبب كضعهم ،كىناؾ
تطبيقات أيضا متعلقة باألطفاؿ كغّب ذلك...فالوضعية ا٣باصة بفئة ما تربر حسب ىذا اال٘باه اٚباذ إجراءات إٯبابيةِ.
- 5تقدير وتقييم الحجج السابقة:
على الرغم من ا﵀اسن العديدة ا لٍب ذكرناىا نسبة ٤بؤيدم نظاـ الكوتا ُب ٙبسْب أداء آّالس ا٤بنتخبة باشراؾ العنصر
النسوم ُب العملية السياسية إال أف ا٤ببلحظ أف أغلبية القوانْب ال ٙبرـ ا٤برأة من ٩بارسة حقوقها السياسية ،كالدليل على ذلك أف
النصوص القانونية جاءت عامة ك٦بردة غّب ٨بصصة ١بنس الرج اؿ على حساب النساء ،غّب أف الكثّب من التجارب أثبتت أف
ا٤برأة بعدما جربت السياسة كأزماهتا أصبحت غّب متحمسة ٥بذا آّاؿ ،كالدليل على ذلك أف نسبة امتناع النساء عن التصويت ُب
فرنسا أكرب من نسبة امتناع الرجاؿّ.
بل أف الكثّب من النساء ا٤بناضبلت توصلن إٔب قناعات راسخة بأف آّاؿ السياسي ليس ٦با٥بن الطبيعي ،نذكر من
ذلك ما ذىبت إليو مسز فرانكلْب ركزفلت سنة ُِٖٗ من أف نيل ا٤برأة ٢بق االنتخاب ٓب يغّب من األمر شيئا كٓب ٰبقق األماؿ
عن ىذا ا٤بيداف لتتفرغ لوظائفها
ا٤بنتظرة ،كإذا كانت السياسية ٛبثل عائقا لقياـ ا٤برأة ٗبهامها ا٤بنزلية كجب عليها أف تتخلى
األصلية ،أما مسز بّبؿ أكلد فيلد الٍب تعترب من شهّبات ا٢بركة النسوية األمريكية فأكدت سنة َُّٗ أف خركج ا٤برأة للسياسة
يعد اغتصابا ٤بكانة غّب الئقة ّٔا ألف ٥با ُب بيتها ما يغنيها عن السياسة ،كأضافت أهنا لن ترشح نفسها لوالية نيابية أخرل ،كما
ذىبت ا٤بفكرة األ٪بليزية مارم كوريلي إٔب أف ا٤برأة ٚبتص بوظيفة إ٪باب مصوتْب منتخبْب دكف أف تكوف من بينهم ،كفقا ٤با قررتو
الطبيعة ،لذا فمن ا٣بطأ معارضة ىذا القانوف الطبيعي الذم ليس من السهولة مقاكمتو ،أما النساء اللواٌب يبحثن عن ا٢بق ُب
االنتخاب فلسن على صواب ألهنن ٓب يدركن حقيقة ا٤برأة الٍب خلقت بدكف أف يكوف ٥با ىذا ا٢بق ،كال يعقل أف تتخلص من
سلطاف الرجل ألهنا ىي الٍب صنعتو كما ىو كخضعت لو منذ بدء الدنيا ،كتضيف أف للمرأة ا٢بق ُب األسرة أكثر من الرجل ألهنا
 .محمد كنوش الشرعة ونرمٌن ٌوسف غوانمة ،مرجع سابق ،ص .665
 .أعمر ٌحٌاوي ،مرجع سابق ،ص . 3
 .3المرجع نفسه ،ص . 5
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ٙبسن ميداف الَببية ،أما السياسة فهي عسّبة عليها ،كتقوؿ ا٤بفكرة الفرنسية كوليت أف ا٤برأة الٍب تعتقد أهنا ذكية تطالب با٢بقوؽ
كالرجل ،أما ا٤برأة الذكية فتمتنع عن ذلكُ.
كُب تقييم ٧بايد ٢بقوؽ ا٤برأة السياسية ،نشّب إٔب أف نظاـ ا٢بصص الذم يقدـ على أنو ا٢بل السحرم الذم سيحقق
للمرأة مكانتها ُب مراكز صنع القرار يغيب عن األذىاف ا٤بنجزات اإلٯبابية الٍب حققتها ا٤برأة ُب نضا٥با جنبا إٔب جنب مع الرجل،
كالقبوؿ ّٔذا األمر يدفع با٘باه قطيعة التواصل العضوم ُب ٙبقيق اإل٪بازات الكلية ،ك٧باكلة فرض مفاىيم تنموية جديدة تتبُب
سياسة ٛبكينية للمرأة ،كالعمل على ٚبصيصها ضمن ىذه السياسات كالكوتا النسائية ُب ا٢بياة السياسة مثبل ،كىذه مسألة مهمة
جدا تستدعي التوقف عندىا (كليس ضدىا)ٕ ،بيث ٯبب الوقوؼ مطوال أماـ قضية حقوؽ ا٤برأة ُب العقد األخّب بشكل خاص،
استخدمت كأداة انسانية لتربير التدخل ا٣بارجي بكافة أشكالو ،ذلك أف ا٢باؿ ُب معظم البلداف العربية أف نظاـ الكوتا ٓب يكن
يوما مطلبا شعبيا معلنا ،بل جاء ٗبوجب أكامر فوقية صادرة إما عن حكومات ٧بلية مفركضة على شعؤّا ،أك من الدكؿ الغربية
الكربل أك ا٤بؤسسات الدكلية ا٤بهيمنة اقتصاديا ،كُب كثّب من األحياف ما ينظر إٔب الدكؿ ا٤بتخلفة على أهنا حق ؿ لتجارب الدكؿ
الغربية ،بتحميل ٨بتلف السياسات إٔب ىاتو الدكؿ لتطبيقها دك٭با أم اعتبار لعاداهتا كتقاليدىا ،بغية تفكيك ا٤بكوف الوطِب،
كبالتإب حٌب كإف كاف ىناؾ ٪باح فلن تكتب لو الدٲبومة ألنو ال يعرب عن تطلعات آّتمع ،كلنأخذ ٘بربة العراؽ كمثاؿ ،إذ أعلنت
اإلد ارة األمريكية على أهنا ستجعل من العراؽ ٭بوذجا لبقية البلداف العربية فيما ٱبص حقوؽ ا٤برأة ،كتوصلت إٔب رفع حضورىا ُب
الرب٤باف إٔب ِٓ  %كىي نسبة أعلى حٌب ٩با حققتو دكؿ االحتبلؿ (ففي الواليات ا٤بتحدة األمريكية ٪بد النسبة % ُٔ,ٖ :
ٗبجلس النوابٗ % ُٔ ،بجلس الشيوخ  ،أما ُب بريطانيا فَبتفع إٔب ُِ  %فقط) ،لكن با٤بقابل ٓب ٙبقق ا٤برأة العراقية التمثيل
السياسي ا٢بقيقي ا٤بعرب عن احتياجاهتا ،بل أهنا أىدرت حٌب حقوؽ ا٤بواطنة األساسية كالتعليم كالصحة كالسكن كالعمل كاألمن
كا٢بق ُب ا٢بياة كسبلمة ا١بسد كحرية ا٢بركة ...كُب ا٤بقابل ٪بد أف الدكؿ االسكندنافية كىي األعلى مرتبة ُب التمثيل السياسي
للمرأةٓ ،ب ٙبقق ىذه النسب من خبلؿ فرض نظاـ الكوتا بشكل فوقي ،بل من خبلؿ العمل آّتمعي الناشط للمرأة كمنظمات
لفرض نظاـ ا٤بساكاة ُب التمثيل
آّتمع ا٤بد٘بٗ ،با فيها الكنائس كاألحزاب ،على مدل عقود من الزمنٍ ،ب تشريع القوانْب
للجنسْب معا ،على أف ال تقل نسبة التمثيل السياسي ألم من ا١بنسْب عن َْ  ،%كىو ٭بوذج جيد لكيفية تطوير الوعي كتغيّب
الثقافة آّتمعية ،فهو تغيّب من آّتمع نفسو األمر الذم ييسر ٪باح ىذا النظاـِ.
يضاؼ إٔب ماسبق أف اعتماد ا٢بلوؿ اّب سابية سوؼ ٯبر ا٤برافق إٔب معضلة ا٤بساس بعنصر الكفاءة كا١بدارة ككذا عدـ
سّبىا بانتظاـ كاطراد  .كذلك أف الواقع يكشف أف فسح آّاؿ للمرأة للتمثيل السياسي غّب مقَبف بشرط الكفاءة كإ٭با ا١بنس،
كىو ما ينعكس سلبا على آداء ا٤برأة كما أسلفنا ،كما ٲبكن ا٤براة غّب آب ؤىلة كىو ما ينعكس سلبا على نوع ا٣بدمة ا٤بؤداة كٲبس
ٗبشركعية العمل اإلدارم ،ذلك أف اإلدارة تسّب ٗبوظفْب غّب أكفاء ناىيك عن أف ا٤برأة تضع التزاماهتا العائلية ُب ا٤بقاـ األكؿ،
ابع لنقابات العماؿ األ٤بانية سنة ُْٗٗ،
كىو ميل أكدتو دراسة قاـ ّٔا معهد االقتصاد األ٤با٘ب كا٤بعهد االقتصادم كاالجتماعي الت

 .أعمر ٌحٌاوي ،الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً  ،الجزائر  :دار هومة ، 00 ،ص
ص.6 – 60 :
 .هٌفاء زنكنة" ،المرأة والمشاركة السٌاسٌة فً الوطن العربً " ،بٌروت  :مركز د راسات الوحدة العربٌة  :أوراق
–. 7
عربٌة ،أكتوبر  ، 0ص ص:
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إذ أشارت ىذه الدراسة أف األمهات ُب ٫بو َٓ  %من الشركات يضطركف فجأة إٔب الغياب عن العمل من أجل العناية باألطفاؿ
ككفالة حقوقهم ،الٍب تعترب اختصاصا طبيعيا للنساءُ.
ك٘بدر اإلشارة ُب ىذا ا٤بقاـ بأف السياسات التمكينية للمرأ ة نادرا ما تشّب إٔب دكر ا٤برأة كأـ ككيفية تأمْب أفضل
الظركؼ كا٣بدمات ٥با ،خبلؿ فَبات ا٢بمل كالوالدة ،فضبل عن السنوات التكوينية األكٔب ُب حياة الطفل ،كىو الدكر الذم تعتربه
معظم النساء ،خاصة ُب الببلد العربية أكلوية ال ٲبكن التخلي عنهاِ.
ثالثا :التمكين السياسي للمرأة في الجزائر بموجب القانون العضوي 03 – 12
استحدث ا٤بؤسس الدستورم نص ا٤بادة ُّ مكرر ٗبوجب القانوف َٖ ،ّ ُٗ-الٍب جاء فيها  ":تعمل الدكلة على
ترقية ا٢بقوؽ السياسية للمراة بتوسيع حظوظ ٛبثيلها ُب آّالس ا٤بنتخبة.
ٰبدد قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىذه ا٤بادة " .كُب مارس ََِٗ قررت كزارة العدؿ انشاء ىيئة إعداد قانوف أساسي
يهدؼ إٔب زيادة عدد النساء ُب آّالس ا٤بنتخبة تطبيقا للنص الدستورم السابقْ.
كبعد مركر أربع سنوات كاملة صدر القانوف ُِ َّ-ا﵀دد لكيفيات توسيع حظوظ ٛبثيل ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة ٓ،
كسوؼ نتناكؿ فيما يلي :مضامْب ىذا القانوفٍ ،ب نبْب النتائج ا٤بَبتبة عليو ُب االنتخابات التشريعية كا﵀لية ،لنقف ُب األخّب على
ٙبليل نقدم عاـ لقضية التمكْب السياسي للمرأة ُب ظل قوانْب اإلصبلح السياسي ُب ا١بزائر.
ي المجالس المنتخبة:
- 1مضامين القانون العضوي المتضمن توسيع حظوظ تمثيل المرأة ف
تضمن القانوف ُِ – َّ ٜبانية مواد فقط ،استهلها ا٤بشرع با٤بادة األكٔب التعريفية ٗبوضوع القانوف الٍب جاء فيها ":
تطبيقا ألحكاـ ا٤بادة ُّ مكرر من الدستورٰ ،بدد ىذا القانوف العضوم كيفيات توسيع حظوظ ٛبثيل ا٤براة ُب آّالس ا٤بنتخبة "،
كا٤ببلحظ بداية أف تأسيس القوانْب يرد عادة ُب ديباجة القانوف كالٍب تضمنت ذكر ا٤بادة ُّ مكرر ،ككاف ٲبكن تفادم ىذا
التكرار بالنص ُب ديباجة ىذا القانوف على ىذه ا٤بادة على سبيل التخصيص ،كذلك باستعماؿ الصياغة التالية  :بناء على ا٤بواد :

ُٔ( ُِٓ ،ُِّ ،َُِ ،ُُٗ ،ُّ ،ِٗ ،ؼ َِ) ُِٔ ،والسيما المادة  31مكرر منو.

 .أعمر ٌحٌاوي ،المساواة فً الحقوق بٌن الرجل والمرأة فً القانون الدولً والتشرٌع الجزائري  ،مرجع سابق ،ص
ص. 8 – 5 :
 .هٌفاء زنكنة ،مرجع سابق ،ص .3
 .3القانون  9 – 08المؤرخ فً  7ذو القعدة  4 9الموافق لـ  5نوفمبر  ، 008المتضمن التعدٌل الدستوري،
الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  ،63السنة  ،45الصادارة فً  8ذو القعدة  4 9الموافق لـ  6نوفمبر . 008
 .4برنامج تعزٌز المساواة بٌن الرجل والمرأة فً المنطقة األورومتوسطٌة ،تقرٌر حول تحلٌل الوضع الوطنً  :الحقوق
االنسانٌة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعً فً الجزائر ( ،برنامج ممول من قبل االتحاد األوروبً )،
 ، 0 0 EUROMEDص .
ٌناٌر سنة  0المحدد لكٌفٌات
 .5القانون العضوي  ،03 – 12المؤرخ فً  8صفر عام  433هـ الموافق
توسٌع حظوظ تمثٌل المرأة فً الم جالس المنتخبة ،الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  ،0السنة  ،49الصادرة فً  0صفر 433
هـ ،الموافق لـ ٌ 4ناٌر . 0
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أما ا٤بادة الثانية فقد جاءت مادة آمرة ال ٯبوز االتفاؽ على ٨بالفتها بنصها على أنو ":ٯبب أال يقل عدد النساء ُب كل
قائمة ترشيحات ،حرة أك مقدمة من حزب أك عدة أحزاب سياسية ،عن النسب ا﵀ددة أدناه ٕبسب عدد ا٤بقاعد ا٤بتنافس
عليها"...
فصل ا٤بشرع ُب ذات ا٤بادة النسب ا﵀جوزة للمرأة بتمييز بْب االنتخابات على مقاعد آّلس الشعيب الوطِب
كقد ٌ
كآّالس الوالئية كآّالس الشعبية البلدية.
حيث أنو إذا كانت االنتخابات ٤بقاعد نيابية ُب آّلس الشعيب الوطِب فإف النسبة تكوف إمرأة كاحدة على األقل ُب
الدائرة االنتخابية الٍب تضم أربعة مقاعد  .كىو ماحدده ا٤بشرع بنسبة َِ ُ ،%ب حْب أف النسبة ىنا تكوف ِٓ  ،%كىي ربع
ا٤بقاعد ،كترتفع النسبة إٔب َّ  %عندما يكوف عدد ا٤بقاعد مساكم أك يفوؽ ٟبسة مقاعد ،أما إذا كاف عدد ا٤بقاعد يساكم أك
ؼتفع النسبة إٔب ّٓ ٍ %ب َْ  %عندما يكوف عدد ا٤بقاعد ُب الدائرة االنتخابية يساكم أك يفوؽ اثنْب
يفوؽ أربعة عشر مقعدا تر
كثبلثْب مقعدا ،أما بالنسبة ٤بقاعد ا١بالية الوطنية ُب ا٣بارج فَبتفع النسبة إٔب نصف عدد ا٤بقاعدُ.
أما بالنسبة لبلنتخابات على مقاعد آّالس الشعبية الوالئية ،فا٤بق اعد ا﵀جوزة للمرأة تساكم َّ  %إذا كاف عدد
مقاعد آّلس ىو ّٓ أك ّٗ أك ّْ أك ْٕ مقعدا ،كترتفع ىذه النسبة إٔب ّٓ  %عندما يكوف عدد ا٤بقاعد بآّلس الشعيب
الوالئي من ُٓ إٔب ٓٓ مقعدا.
أما بالنسبة للمقاعد ا﵀جوزة ُب آّالس الشعبية البلدية فقد حددت النسبة بػ َّ %بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية
ا٤بوجودة ٗبقرات الدكائر أك بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بالبلديات الٍب يزيد عدد سكاهنا عن عشرين ألف نسمة فقط.
أما ا٤بادة الثالثة فنصت على أف توزيع ا٤بقاعد يكوف ٕبسب عدد األصوات ا٤بتحصل عليها من طرؼ كل قائمة ،كٙبصل
النساء على النسب ا﵀ددة آنفا ٕبسب ترتيب أ٠بائهن ُب القوائم الفائزة.
أما ا٤بادة الرابعة كمن أجل ضماف عدـ ا٣بلط بْب ا١بنسْب الذم ٲبكن أف ٰبدث بسبب األ٠باء ،فقد أكدت على
ضركرة ٙبديد جنس ا٤بَبشح عند تقدٲبو تصرٰبو بالَبشح.
ٍب جاءت ا٤بادة ا٣بامسة لتضع جزاءات على مخالفة ا٤بادة َِ ،كذلك برفض أم قائمة غّب ٧بَبمة للنسب ا﵀ددة ُب
ا٤بادة الثانية من ىذا القانوف ،كذلك بعدـ انطوائها على ا٢بصص ا﵀ددة للنساء كمع ذلك ٲبنح أجل لتطابق قوائم الَبشيحات مع
أحكاـ ىذا القانوف ،على أف ال يتجاكز ىذا األجل الشهر الذم يسبق تاريخ االقَباعِ.
أما ا٤بادة السادسة فقد نصت على أف استخبلؼ ا٤بَبشح أك ا٤بنتخب ٗبَبشح أك منتخب من نفس ا١بنس ،كىذا ُب
ٝبيع حاالت االستخبلؼ ا٤بنصوص عليها قانونا ،كىذا النص ٰبمي النساء ا٤بنتخبات ككذا ا٤بَبشحات ألنو يسمح ٥بن با٢بفاظ
على األماكن الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها ُب القوائم أك بعد االنتخابّ.

 .عبد القادر عبد العالً ،االصالحات السٌاسٌة ونتائجها المحتملة بعد االنتخابات التشرٌعٌة فً الجزائر ،قطر :المركز
العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ،ماٌو  ، 0ص .05
2

.Réformes politiques : ouverrouillage supplémentaire de la société civile et du champs politiques ? une analyse
critique, Copenhague, avril 2012, P 33.
ٖIbid, P 36.
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أما ا٤بادة السابعة فنصت على إمكانية منح األحزاب السياسية ٤بساعدات مالية من الدكلة ،كىذا ٕبسب عدد
ا٤برشحات ا٤بنتخبات ُب ٨بتلف آّالس ا٤بنتخبة.
ىذا إٝباؿ ما جاء ُب ا٤بواد السبعة ا٤بتضمنة أحكاما موضوعية ،كقد بدأ سرياف ىذا القانوف كطبق ُب
التشريعية كا﵀لية ،كسوؼ نتطرؽ فيمايلي إٔب نتائج تطبيق ىذا القانوف.

النتخابات

 - 2النتائج المترتبة على تطبيق القانون العضوي :03 - 12
٫باكؿ فيما يلي استعراض ٦بموعة من االحصائيات الر٠بية الٍب تبْب لنا حضور النساء ُب آّالس ا٤بنتخبة ،كىذا من
خبلؿ استعراض النتائج ا٤بتحصلة قبل صدكر القانوف كبعده سواء على مستول آّلس الشعيب الوطِب أك آّالس ا٤بنتخبة ا﵀لية.
تطور تمثيل المرأة في الغرفة األولى في الجزائر
جدول يبيّن ّ
عدد النساء

نسبة النساء

الفَبة

المجلس الشعبي الوطني64-63

138

02

% 01,45

البرلمان التأسيسي65

197

10

% 05,07

المجلس الشعبي الوطني82- 77

295

10

% 03,90

المجلس الشعبي الوطني87- 82

285

05

% 01,75

المجلس الشعبي الوطني91- 87

296

07

% 02,40

المجلس االستشاري94- 92

60

06

% 10,00

المجلس الوطني االنتقالي97- 94

192

12

% 06,70

2002
المجلس الشعبي الوطني-97

380

15

% 03,95

007
– 00

المجلس الشعبي الوطني

389

26

% 06,68

0 – 007

المجلس الشعبي الوطني

389

30

% 7,71

0 –7 0

المجلس الشعبي الوطني

462

146

% 31,60

965
- 96

99– 977

00– 99

التشريعيات

٦بموع النواب
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المصدر :معتوق فتيحة ،ص  ،13وموقع المجلس الشعبي الوطني.
ا٤ببلحظ من خبلؿ ا١بدكؿ أف ٛبثيل ا٤برأة ُب الرب٤باف ا١بزائرم ٓب يتعدل عتبة العشرة با٤بئة منذ االستقبلؿ إٔب غاية سنة
َُِِ  ،حيث ارتفعت النسبة بفضل القانوف العضوم ُِ – َّ ا٤بتضمن توسيع حظوظ ٛبثيل ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخ بة ،لتصل
إٔب َٔ ، % ُّ,كتكوف ا١بزائر بذلك قد ارتقت ُب التمثيل النسوم ُب الرب٤باف(الغرفة األكٔب) إٔب ا٤برتبة األكٔب عربيا كا٤برتبة الثامنة
كالعشركف عا٤بيا.
أما بالنسبة للتمثيل النسوم على مستول آّالس الشعبية ا﵀لية ،فقد حاكلنا بياف عدد ا٤بَبشحات كالفائزات
على مستول آّالس ا﵀لية من خبلؿ ا١بدكؿ التإب:

ٗبقاعد

جدول يبيّن عدد المترشحات والفائزات في االنتخابات المحلية
1997
مترشحات

2002
منتخبات

2007

مترشحات

منتخبات

مترشحات

منتخبات

آّالس الشعبية البلدية

1281

75

3679

147

6373

264

آّالس الشعبية الوالئية

905

62

2684

113

-

-

المصدر :معتوق فتيحة ،ص  ، 08برنامج تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة األورومتوسطية ،ص .24
كنشّب إٔب أف االنتخابات ا﵀لية األخّبة ،كبفضل القانوف العضوم ُِ – َّ ،قد تعزز فيها مشاركة ا٤برأة ُب آّالس
ا﵀لية ،كفقا للنسب ا٤بحددة أعبله ،كُب تصريح لوزارة الداخلية كا١بماعات ا﵀لية ،فقد ارتفع عدد ا٤بَبشحات ُب القوائم االنتخابية
إٔب ُّ ألف مَبشحة من أصل ُٖٓ ألف مَبشح ،كىي زيادة معتربة مقارنة باالنتخابات السابقة.
 - 3تحليل نقدي للقانون العضوي  03 – 12والنتائج المترتبة عليو:
يصف البعض القانوف العضوم ُِ – َّ ا٤بتضمن توسيع حظوظ ا٤برأة ُب آّالس ا٤بنتخبة بالقانوف ا﵀ددُ ،كذلك من
عدة أكجو نستعرضها فيما يلي:
أ -إف ىذا القانوف ٰبصر توسيع حظوظ ا٤برأة فقط ُب آّالس ا٤بنتخبة ،كال يعزز كصوؿ كرقي النساء ا١بزائريات إٔب ا٢بياة
السياسية بكاملو ا ،فبل كجود لتمثيل معترب للنساء ُب ا٢بكومة أك حٌب ُب ٦بلس األمة ،إذ ٓب تتعد األربع مقاعد من ُْْ أم
ُٖٕ % ِ,ب العهدتْب األكلتْب ،كتوجد حاليا عشر نسوة من أصل ُِْ عضو ،كلهن معينات ُب الثلث الرئاسيِ.

. Réseau euro-méditerranéen des droit de l’homme, OP Cit, 29.
. Union interparlementaire, Les femmes dans les parlements nationaux, Etat de la situation au 1 er février 2013,

Réseau euro-méditerranéen des droit de

1

2

http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010213.htm. et

l’homme, OP Cit, P 35.
أنظر نفس االنتقاد فً المغرب على مستوى مجلس المستشارٌن فً :عبد القادر لشقر ،مرجع سابق ،ص . 6
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كُب ا٤بناصب العليا ُب الدكلة ،الٍب يكوف التعيْب فيها ٗبوجب مرسوـ رئاسي فعدد النساء أقل ففي سنة ُٓٗٗ من بْب
ّْٓٗ ىناؾ ُُّ امرأة ،أم ّّ ،% َ,كُب سنة ََِِ دخلت ٟبس نساء ا٢بكومة ،بينما تراجع عددىن إٔب ثبلثة سنة
ََِٗ  ،كمنذ االستقبلؿ ٓب تشارؾ أم امرأة ُب ا٢بكومات التسع األكٔب إٔب غاية سنة ُْٖٗ أين ًب تعيْب السيدة زىور كنيسي
كأكؿ امرأة كزير ،كالسيدة ليلى الطيب كنائب كزير ،كُب ََِِ تضمنت ا٢بكومة امرأة كزيرا كاحدة ،أربعة أخريات كزيرا منتدبا.
كُب إطار التعيينات ُب ا٤بناصب السامية عينت السيدة أبركاف كرئيس ّٓلس الدكلة ،أما بالنسبة للنساء ُب ٦باؿ القضاء
فقد بلغت نسبة ّٖ  .ُ%غير أف آّاؿ القضائي يتطلب الكفاءة للوصوؿ إٔب منصب قاض ،كليس نظاـ ا٢بصص على أساس
ا١بنس.
كتشّب االحصائيات إٔب كجود سفّبتْب ،ك ّْ امرأة رئيس ٧بكمة ،كثبلث نساء ٗبنصب كاؿ ،ككاحدة ٗبنصب كاؿ
منتدب ،كثبلث نساء أمينا عاما بالواليات ،كأربع نساء ٗبنصب مفتش عاـ للوال ية ،ك ُُ رئيس دائرة ،كما أٜبرت ا١بهود الٍب
قامت ّٔا اللجنة الوطنية ا٣باصة ٕبماية كترقية األسرة ،كالٍب أسست سنة ُٔٗٗ عن انشاء الوزارة ا٤بنتدبة ا٤بكلفة باألسرة كقضايا
ا٤برأة سنة ََِِِ.
كلكن على الرغم من ٧بدكدية ٛبثيل ا٤برأة ُب آّاؿ السياسي ،إال أف ىذا األـر ال يرجع لسياسة الدكلة ُب ىذا آّاؿ ،أك
ا٤بنظومة التشريعية ،كإ٭با ىو مرتبط بطبيعة التنشئة السياسية للمرأة ،كبالقيم الثقافية السائدة ُب آّتمع ّ ،فضبل عن الظركؼ الٍب
تفرضها درجة اىتماـ ا٤برأة بالسياسة كا٢بياة العامة ،كموقفها من مسألة األداء السياسي كالكفا ءة السياسية كىناؾ أسباب عديدة
كراء ضعف الَبشح نذكر منها:
 انشغاؿ ا٤برأة بالبحث عن مركز ٥با داخل البيت كليس ُب األحزاب السياسية كالتنظيمات. عدـ كجود اسَباتيجية مشَبكة بالنساء قادرة على توحيد صفوفهن كٙبويل القضايا النسائية ا٤بشَبكة لساحة االىتماـالوطِب.
عدد النساء ا٤بناضبلت ُب األحزاب غّب كاؼ ،كبالتإب ال ٲبكن أف يشكل قوة تطمح لوصوؿ إٔب السلطةْ.ب – نشّب إٔب أف القانوف العضوم كبعد عرضو الوجويب على آّلس الدستورم ،أبدل ىذا األخّب ٙبفظا على الفقرة
الثالثة من ا٤بادة الثانية حيث جاء ُب رأيو رقم َٓ  /ر.ـ.د ُُُ/ما يلي:

 .1برنامج تعزٌز المساواة بٌن الرجل والمرأة فً المنطقة األورومتوسطٌة ،التقرٌر السابق ،ص ص  . 4 – 3 :أنظر
بعض اإلحصائٌات حول مشاركة المرأة الجزائرٌة فً مناصب علٌا فً الدولة فً  :سعاد بن جاب هللا  ،مرجع سابق ،ص
 65وما بعدها.
 .معتوق فتٌحة ،الدراسة المسحٌة الخاصة بالتمكٌن السٌاسً للمرأة  ،الجزائر :الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضاٌا
المرأة ،د س ن ،ص .
 .3هبة رؤوف عزت ،مرجع سابق ،ص  3وما بعدها .صابر بلول ،مرجع سابق ،ص  657وما بعدها.
 .4معتوق فتٌحة ،مرجع سابق ،ص  . 7وأنظر على سبٌل المقارنة معوقات المشاركة النسائٌة فً الحٌاة السٌاسٌة فً
دول أخرى :محمد بنهالل" ،المشاركة السٌاسٌة للمراة فً المغرب بٌن المعوقات وسبل التجاوز " ،المجلة العربٌة للعلوم
السٌاسٌة ،بٌروت  :مركز دراسات الوحدة العربٌة ،العدد  ، 0 ، 9ص  33وما بعدها  .عبد القادر لشقر ،مرجع
سابق ،ص . 57
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"اعتبارا أف الفقرة َّ من ا٤بادة الثانية من القانوف العضوم ،موضوع اإلخطار ،ا٤بذكور أعبلهٚ ،بص ُب حكمها بعض
البلديات كتتفادل ذكر البلديات األخرل؛
الدستور،

كاعتبارا أف القانوف ال ٲبكن أف ٰبدث أم ٛبييز بْب ا٤بواطنْب ،كبالنظر ٤ببدأ ا٤بساكاة أماـ القانوف ،طبقا للمادة ِٗ من

كاعتبارا أف أحكاـ الفقرة ّ تفادت ٙبديد النسبة ا٤بخصصة للمرأة ُب قوائم ا٤بَبشحْب ُب البلديات الٍب ليست مقر دائرة
أك يقل عدد سكاهنا عن عشرين ألف(َََ )َِ .نسمة؛
كاعتبارا من أنو إذا كاف ا٤بشرع ٓب يقصد إقصاء ا٤برأة من حق التمثيل ُب آّالس ا٤بنتخبة ُب ىذه البلديات ،بل سنها
لتفادم رفض قوائم ا٤بَبشحْب إذا ٓب تتضمن عددا كافيا من النساء ،بسبب القيود االجتماعية كالثقافية ،فإف أحكاـ ىذه الفقرة
تعترب مطابقة للدستور شريطة مراعاة ىذا التحفظ".
كا٤ببلحظ أف نص ا٤بادة الثانية ُب فقرهتا الثالثةٓ ،ب يعدؿ بل كرد كما كاف عليو مشركع القانوف ،كىو ما أدل إٔب انتقاد
البعض لرأم آّلس الدستورم الذم ٓب يرفض ىذا النص ،كاكتفى بالتحفظ ،كتربير عدـ ا٤بساكاة بْب ا٤بواطنات بإمكانية رفض
القوائم االنتخابية الٍب ليس ٥با عدد كاؼ من النساء ا٤برشحات بسبب القيود االجتماعية كاؿثقافية ،كىذا ما يشكل تناقضا صرٰبا
مع مبدأ التمييز االٯبايب الذم يسعى إلدراجو ،فآّلس الدستورم يعترب مسبقا أف ا٢بدكد االجتماعية كالثقافية تفسر اقصاء
النساء ،كيرفض مع ذلك تصحيحها ٕبجة أف بعض فئات الشعب ا١بزائرم ُب ا٤بناطق الريفية على كجو ا٣بصوص ،ال ترغب ُب
ا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ بْب ا٤برأة كالرجلِ.
كقد جاء رأم اللجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كٞبايتها ُب ا١بزائر – الٍب شاركت ُب ا٤بناقشات حوؿ
مشاريع قوانْب االصبلح السياسي -مطابقا للطرح السابق ،حيث جاء ُب تقريرىا السنوم لسنة َُُِ ما يلي  ..." :ىذه
األحكاـ تشكل انتهاكا مزدكجا ٤ببدا ا٤بساكاة ا٤بنصوص عليو ُب الدستور ،ألهنا تكرس التمييز بْب ا٤برأة ا١بزائرية على أساس
االنتماء إٔب مناطق جغرافية ٨بتلفة ،كُب ٦بالس شعبية ال تردف أف تكن ٩بثبلت فيها .كاف على ا٤بشرع أف يبقي على حصة كاحدة
٨بصصة للنساء اللواٌب ٯبب أف ٛبثلن ا٢بد األدٗب ٗبا أف زيادة فرص حصوؿ ا٤برأة على ٛبثيل ُب ا٥بيئات ا٤بنتخبة ىو عملية طويلة
النفس كليست ىدفا فوريا يتم التوصل إليو ُب بعض ا٤بناطق من الببلد على حساب مناطق أخرل"ّ.
أب بأف الدٲبقراطية ىي حكم األغلبية
كنشّب ىنا إٔب أنو على الرغم من كجاىة الطرح األخّب ،إال أنو ال ٯبب أف ننسى دا
كليس األقلية ،كأف القانوف يعرب عن تطلعات الشعب كليس تطلعات فئة من الشعب ،كبالتإب ٯبب أف ٰبَبـ كل التقاليد كالعادات
مع احَباـ خصوصية األقليات الٍب ال ٯبب أف تكوف بأم حاؿ من األحواؿ ىي األصل؛ فآّلس الدستورم عندما جنح إٔب
 .رأي المجلس الدستوري رقم  ،05الصادر فً  7محرم عام  ، 433جرٌدة رسمٌة العدد  ،0السنة  ،49الصادرة
فً  0صفر  433هـ ،الموافق لـ ٌ 4ناٌر . 0
2

Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme, OP Cit, 34..

 .3اللجنة الوطنٌة االستشارٌة لترقٌة حقوق اإلنسان وحماٌتها ،حالة حقوق اإلنسان فً الجزائر :التقرٌر السنوي ،2011
الجزائر :المؤسسة الوطنٌة لالتصال النشر واإلشهار ، 0 ،ص . 6
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القيود االجتماعية كالثقافية فهو يعرب عن التوجو العاـ داخل آّتمع ،كال أدؿ على ذلك من أف الكثّب من األحزاب كحٌب ُب بعض
ا٤بدف الكربل كجدت صعوبة كبّبة ،ليس ُب اختيار ا٤برشحات ،كإ٭با ُب إٯبادىن كقبو٥بن بأف تكوف أ٠باؤىن معلقة على القوائم
االنتخابية ،فإذا كانت ا٢برية ُب االختيار ىي األصل ،فإنو ال ٯبب أف نفرض على الناس آرائنا بدعول ٞباية حقوؽ االنساف أك
ٞباية حقوؽ ا٤برأة ،ذلك أف ا٤برأة ا١بزائرية باختبلؼ مناىلها كطرؽ تربيتها كنتنشئتها ،فإهنا ال تزاؿ ُب حالة ٙبفظ شديد من
اقتحاـ آّاؿ السياسي ،كال أدؿ على ذلك من أف السلطة التشريعية كآّالس ا٤بنتخبة تضم بسبب نظاـ ا٢بصص نساء ٓب تناضلن
كلو ليوـ كاحد بأم حزب سياسي ،كٓب يكن ٥بن أم طموح حزيب أك سياسي ،كنَبؾ أمر ا٢بديث عن الكفاءة كا٤بؤىبلت
لصاحبات الشأف أنفسهن يثبًب ذلك.
خاتمة:
بعد استعراضنا لنظاـ الكوتا كبياف عيوبو ك٧باسنو كتطبيقو ُب ا١بزائر مؤخرا كالنتائج ا٤بَبتبة على ىذا التطبيق ،كتوصلنا إٔب
أف التشريع ا١بزائرم ٓب يكن يتضمن أم ٛبييز بْب الرجاؿ كالنساء ُب ٦باؿ التصويت أك الَبشح أك تقلد الوظائف العامة ُب الدكلة،
كما أف ضعف التمثيل النسوم ُب آّاؿ السياسي ال يوعز إٔب السياسة ا٤بمنهجة من طرؼ الدكلة القصاء ا٤برأة أك هتميشها ،لكن
ىناؾ أسباب متعددة منها ما يرجع إٔب التنشئة كالقيود االجتماعية كالثقافية ،كمنها ما يرجع إٔب طبيعة ا٤برأة نفسها ،كىذا كلو كاف
سببا رئيسا ُب تد٘ب نسب مشاركة ا٤برأة ُب ا٢بياة السياسية ،غّب أف الضغوط الد كلية كا٤بطالبات الداخلية من بعض ا١بمعيات
ا٢بقوقية ،خصوصا النسوية منها ،دفع بالدكلة إٔب دسَبة مبدأ التمييز اإلٯبايب لتعزيز ٞباية حقوؽ ا٤برأة كترقيتها ُب آّاؿ السياسي
لكنو جاء مقتصرا على آّالس ا٤بنتخبة كما أسلفنا ،رغم ا١بهود ا٤ببذكلة من الدكلة الدماج آبرأة ُب شٌب الوظائف العامة دكف ٛبييز
بينها كبْب الرجل ،غّب أف ىذا االختيار الدستورم كبعد صدكر القانوف العضوم ُِ – َّ ا٤بتضمن توسيع حظوظ ٛبثيل ا٤برأة
ا﵀ققة حيث
ُب آّالس ا٤بنتخبة ،كتطبيقو على أرض الواقع ُب االنتخابات التشريعية كا﵀لية ،كعلى الرغم من النتائج الكبّبة
ارتقت ا١بزائر ُب التمثيل النسوم ُب الرب٤باف إٔب ا٤برتبة األكٔب عربيا كا٤برتبة الثامنة كالعشركف عا٤بيا ،إال أف ردكد الفعل األك لية على
أكؿ كوتا نسائية ُب الرب٤باف ا١بزائرم كآّالس ا٤بنتخبة ٓب تكن با٤بشجعة خاصة كأهنا ال تعرب عن كفاءات سياسية كال نضالية إال ما
قل منها ،كالتخوؼ ال يزاؿ قائما كالتجربة ُب أك٥با؛ ُب انتظار ما ستسفر عنو األياـ ،كما ستكشف عنو االحصائيات حوؿ
الفاعلية النسوية ُب األداء السياسي ،سواء على مستول الغرفة األكٔب من السلطة التشريعية ،أك على مستول آّالس الشعبية
الوالئية كالبلدية.
الهوامش:
( ) أنظر على سبيل ا٤بثاؿ :العهد الدكٕب للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية ُب ا٤بواد ، 6– 5– 03أنظر أكثر تفصيبل ٥بذا ا٤بوضوع :خالد

مصطفى فهمي ،حقوق المرأة بين االتفاقيات الدولية والشريعة االسالمية والتشريع الوضعي :دراسة مقارنة ،االسكندرية :دار

 ، 007ص9
ا١بامعة ا١بديدة،

كما بعدىا .الشافعي ٧بمد بشّب ،قانون حقوق اإلنسان :مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدولية ،ط

 ، 009ص7
 ،05اإلسكندرية :منشأة ا٤بعارؼ،

كما بعدىا .الصادؽ شعباف" ،الحقوق السياسية لإلنسان في الدساتير العربية"،

 ، 007ص
مقاؿ ُب كتاب :حقوق اإلنسان الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية ،ط  ،0بّبكت :مركز دراسات الوحدة العربية ،يوليو
 3 0كما بعدىا.
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Guy S. Goodwin-Gill, Elections libres et régulières: nouvelle édition augmentée, Union parlementaire, 2006, P 76.
( ) أنظر أكثر تفصيبل للخبلؼ حوؿ ا٢بقوؽ اؿسياسية للمرأة ُب الشريعة االسبلمية كالقانوف الوضعي ُب ا٤براجع التالية :الشحات

إبراىيم منصور ،المرأة بين حقوقها السياسية واتفاقية عدم التمييز في القانون الوضعي والشريعة االسالمية ،االسكندرية :دار

ا١بديدة ، 0 ،ص  9كما بعدىا .خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص8
3
ا١بامعة
السياسي رؤية إسالمية ،ا١بزائر :دار ا٤بعرفة ، 00،ص9

كما بعدىا .ىبة رؤكؼ عزت ،المرأة والعمل

كما بعدىا٧ .بمد بلتاجي ،مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة

 ، 000ص  4كما بعدىا .محمد عابد ا١بابرم ،الديمقراطية وحقوق
الصحيحة ،القاىرة :دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة،

 ، 004ص 80كما بعدىا .عصاـ أٞبد البشّب" ،حقوق المرأة بين
اإلنسان ،ط ،03بّبكت :مركز دراسات الوحدة العربية ،أكتوبر

الشريعة والقانون الوضعي" ،مقاؿ ُب كتاب :حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،ج  ،0الرياض :أكادٲبية

نايف العربية للعلوـ األمنية ، 00،ص  68كما بعدىا .صبلح عبد الغِب ٧بمد ،الحقوق العامة للمرأة ،ج  ،0مدينة نصر (مصر):

 ، 998ص 07كما بعدىا٧ .بمد ا٢بسيِب مصيلحي" ،حق المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة
مكتبة الدار العربية للكتاب،

اإلسالمية" ،مقاؿ ُب كتاب :حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،ج  ،0الرياض :أكادٲبية نايف العربية للعلوـ
األمنية ، 00،ص ص.7 0– 7 8:
 ، 997ا٤بتضمن القانوف العضوم ا٤بتعلق بنظاـ االنتخابات ،اِبريدة
اؿ  4ا٤بوافق لػ 06مارس
( )3األمر ،07– 97ا٤بؤرخ ُب 7شو7
. 997
الر٠بية ،العدد  ،السنة ،34الصادرة بتاريخ 7شو7اؿ  4ا٤بوافق لػ 06مارس
( )4أنظر أكثر تفصيل :سعاد بن جاب ا﵁" ،مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية" ،مقاؿ ُب كتاب :المشاركة السياسية
 ، 004ص. 58
للمرأة العربية :تحديات أم التكريس الفعلي للمواطنة ،ا٤بعهد العريب ٢بقوؽ اإلنساف ،تونس،

( )5أعمر ٰبياكم ،المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري ،ا١بزائر :دار األمل للطباعة
يع ، 0 ،ص. 30
كالنشر كالتوز 0

 ،1976ا٤بصادؽ عليها من طرؼ ا١بزائر بتحفظ ،باألمر،03– 96
( )6اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة
شعباف  4ا٤بوافق لػ 4يناير
6
 ، 996ا١بريدة الر٠بية ،العدد ،03السنة ،33الصادرة ُب3
شعباف  4ا٤بوافق لػ 0يناير
6
ا٤بؤرخ ُب9
. 996
( )7أعمر ٰبياكم ،مرجع سابق ،ص ص . 6، 4:كأنظ نفس ا٤بعُب ُب:
Guy S. Goodwin-Gill, OP Cit, P 77.
( )8أعمر ٰبياكم ،مرجع سابق ،ص. 6
( )9ا٤برجع نفسو ،ص ص. 8، 7:
(٧ ) 0بمد كنوش الشرعة كنرمْب يوسف غوا٭بة"،الكوتا النسائية في النظام االنتخابي األردني من وجهة نظر المرأة األردنية"٦ ،بلة
إٔباث الّبموؾ ،جامعة الّبموؾ (األردف) ،آّلد ، 7العدد ج ، 0 ،ص .663ستينا الر سركد كريتا تافركف ،التصميم من أجل

المساواة :النظم االنتخابية ونظام الكوتا الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة ،ترٝبة :عماد يوسف ،ا٤بؤسسة الدكلية

 ، 007ص.09
للدٲبقراطية كاالنتخابات ،السويد،
Guy S. Goodwin-Gill, OP Cit, P 77.
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Amin Khaled Hartani, Femmes et représentation politique en Algérie: virtualitée constitutionnelles solutions
normatives possibles, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Faculté de droit, Université
d'Alger, Volume XLI, N°03, 2003, P P: 14 – 15.
( ) Union interparlementaire, Les femmes au parlement en 2010: Regard sur l’année écoulée, Genève, ICA, 2011, P
02. Amin Khaled Hartani, OP Cit, P 15.
( )Union interparlementaire, OP Cit, P 03.
صابر بلوؿ" ،التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع"٦ ،بلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
 ، 009ص.669
كالقانونية ،جامعة دمشق ،آّلد ، 5العدد ،0
(Union interparlementaire, OP Cit, P 06.) 3
(٧ ) 4بمد كنوش الشرعة كنرمْب يوسف غوا٭بة ،مرجع سابق ،ص .664ستينا الر سركد كريتا تافركف ،مرجع سابق ،ص ص. 0– 09:
Amin Khaled Hartani, OP Cit, P 15. Aissata De Diop, Les quotas en Afrique francophone: des débats modestes, sur
internet: http://www.idea.int /publications/ wip/upload/chapter_04b-CS_Francophonie.pdf, P 137.
( ) 5أعمر ٰبياكم ،مرجع سابق ،ص .
(٧ ) 6بمد كنوش الشرعة كنرمْب يوسف غوا٭بة ،مرجع سابق ،ص.665

 :2007أية مكانة للمرأة في
 .عبد القادر لشقر" ،اإلنتخابات التشريعية المغربية لسنة

( ) 7أعمر ٰبياكم ،مرجع سابق ،ص

 ، 009ص. 59
المجالس المنتخبة؟" ،آّلة العربية للعلوـ السياسية ،بّبكت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ،
(8
(9
(0
(
(

) أعمر ٰبياكم ،مرجع سابق ،ص
) ا٤برجع نفسو ،ص ص. 3، :
) ٧بمد كنوش الشرعة كنرمْب يوسف غوا٭بة ،مرجع سابق ،ص.665
) أعمر ٰبياكم ،مرجع سابق ،ص. 3
) ا٤برجع نفسو ،ص. 5
.

( ) 3أعمر ٰبياكم ،الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،ا١بزائر :دار ىومة ، 00،ص ص.6 – 60:

( ) 4ىيفاء زنكنة" ،المرأة والمشاركة السياسية في الوطن العربي" ،بّبكت :مركز دراسات الوحدة اؿعربية :أكراؽ عربية ،أكتوبر
 ، 0ص ص. 7– :

( ) 5أعمر ٰبياكم ،المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري ،مرجع سابق ،ص ص5:
. 8
( ) 6ىيفاء زنكنة ،مرجع سابق ،ص .3
 ، 008ا٤بتضمن التعديل الدستورم ،ا١بريدة الر٠بية ،العدد،63
ؽ لػ 5نوفمرب
القعدة  4ا٤بواؼ
( ) 7القانوف 9– 08ا٤بؤرخ ُب 7ذك 9
. 008
القعدة  4ا٤بوافق لػ 6نوفمرب
السنة ،45الصادارة ُب 8ذك 9
–

( ) 8برنامج تعزيز ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة ُب ا٤بنطقة األكركمتوسطية ،تقرير حول تحليل الوضع الوطني :الحقوق االنسانية للمرأة
 ، 0 EUROMEDص .
0
والمساواة على أساس النوع االجتماعي في الجزائر( ،برنامج ٩بوؿ من قبل االٙباد األكركيب)،
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 433ىػ ا٤بوافق يناير سنة  0ا﵀دد لكيفيات توسيع حظوظ ٛبثيل ا٤برأة ُب
( ) 9القانون العضوي ،03– 12ا٤بؤرخ ُب 8صفر عاـ
 433ىػ ،ا٤بوافق لػ 4يناير . 0
خبة ،ا١بريدة الر٠بية ،العدد  ،0السنة ،49الصادرة ُب 0صفر
آّالس ا٤بنت

( )30عبد القادر عبد العإب ،االصالحات السياسية ونتائجها المحتملة بعد االنتخابات التشريعية في الجزائر ،قطر :ا٤بركز العريب
لؤلٕباث كدراسة السياسات ،مايو  ، 0ص.05
( Réseau euro-méditerranéen des droit de l’homme, Réformes politiques : ouverrouillage supplémentaire de la )3
société civile et du champs politiques ? une analyse critique, Copenhague, avril 2012, P 33.
( Ibid, P 36.)3
(Réseau euro-méditerranéen des droit de l’homme, OP Cit, 29.)33
(Union interparlementaire, Les femmes dans les parlements nationaux, Etat de la situation au 1er février 2013, )34
http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010213.htm. et Réseau euro-méditerranéen des droit de l’homme, OP Cit, P 35.
أنظر نفس االنتقاد ُب ا٤بغرب على مستول ٦بلس ا٤بستشارين ُب :عبد القادر لشقر ،مرجع سابق ،ص . 6
( )35برنامج تعزيز ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة ُب ا٤بنطقة األكركمتوسطية ،التقرير السابق ،ص ص . 4– 3:أنظر بعض اإلحصائيات حوؿ
مشاركة ا٤برأة ا١بزائرية ُب مناصب عليا ُب الدكلة ُب :سعاد بن جاب ا﵁ ،مرجع سابق ،ص 65كما بعدىا.
( )36معتوؽ فتيحة ،الدراسة المسحية الخاصة بالتمكين السياسي للمرأة ،ا١بزائر :الوزارة ا٤بنتدبة ا٤بكلفة باألسرة كقضايا ا٤برأة ،د س
ف ،ص .
( )37ىبة رؤكؼ عزت ،مرجع سابق ،ص 3كما بعدىا .صابر بلوؿ ،مرجع سابق ،ص 657كما بعدىا.
( )38معتوؽ فتيحة ،مرجع سابق ،ص . 7كأنظر على سبيل ا٤بقارنة معوقات ا٤بشاركة النسائية ُب ا٢بياة السياسية ُب دكؿ أخرل٧ :بمد

بنهبلؿ" ،المشاركة السياسية للمراة في المغرب بين المعوقات وسبل التجاوز" ،آّلة العربية للعلوـ السياسية ،بّبكت :مركز

دراسات الوحدة العربية ،العدد ، 0 ، 9ص 33كما بعدىا .عبد القادر لشقر ،مرجع سابق ،ص. 57

 433ىػ،
 ، 433جريدة ر٠بية العدد  ،0السنة ،49الصادرة ُب 0صفر
( )39رأي المجلس الدستوري رقم ،05الصادر ُب٧ 7برـ عاـ
ا٤بوافق لػ 4يناير . 0
(Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme, OP Cit, 34.)40
 ،2011ا١بزائر:
(  )4اللجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كٞبايتها ،حالة حقوق اإلنسان في الجزائر :التقرير السنوي
ا٤بؤسسة الوطنية لبلتصاؿ النشر كاإلشهار ، 0 ،ص . 6
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المواطنة بين الشرعية الدولية والتشريع الجزائري
أ .وليد قارة  /باحث دكتوراه – جامعة بسكرة الجزائر

مقدمة:
تعد ا٤بواطنة من ا٤بفاىيم الٍب تبلورت عرب ٙبوالت تارٱبية متتابعة منذ بداية ا٤بفهوـ ُب ا٢بضارة اليونانية كاإل غريقية القدٲبة
مركرا بالعصور الوسطى كعصر النهضة كالتنوير كحٍب عصور الثورات الكربل الٍب أكدت على ا٢بقوؽ األساسية لئلنساف ُ ،كقد
شاع استعمالو بكثرة ُب ٝبيع أرجاء العآب العريب كاإلمرباطورية العثمانية ُب النصف الثا٘ب من القرف التاسع عشرِ.
حيث تكرس دكر ا٤بواط نة ُب كوهناجوىر التفاعبلت الٍب ينتجها آّتمع كمكونان أساسيان من مكونات الدكلة بصيغتها
ا٤بدنية ا٤بعربة عن انصهار كتفاعل ٝبيع تكويناهتا الداخليةّ ،كما تتضمن حقوؽ للمواطن كٛبلي عليو كاجبات ٘باه الدكلة ،كبالتإب
فعدـ كجودىا يؤدم إٔب انتشار انتهاكات حقوؽ اإلنساف كانعداـ ا٤بسئولية  .كبالتإب فليس ىناؾ شك أف مسائل حقوؽ ا٤بواطىنىة
أصبحت من الثوابت الدستورية الٍب يضمنها الدستور كٰبميها القانوفْ.
لذلك سنحاكؿ ُب ىذه الورقة البحثية  ،أف نربز مفهوـ ا٤بواطنة كأىم مكوناهتا ٕبسب ما خلصت إليو التجارب الدكلية
ُب ىذه القضية ك من خبلؿ ما تضمنتو ا٤بواثيق الدكلية الٍب تعمل على ادراج حقوؽ اإلنساف كأكلوية ُب ٝبيع النصوص التشريعية
الوطنية ُب جل آّتمعات ،كبالتإب البد من إدراج اإلجراءات كاإلصبلحات الٍب تتخذىا الدكؿ ُب تشريعاهتا الوطنية ،كنأخذ
ا١بزائر ٭بوذجا.
 – Iتعريف ا٤بواطنة:
ناضل اإلنساف من أجل االعَباؼ بكيانو كٕبقوقو كمشاركتو ُب اٚباذ القرارات دائما ،كزادت حدة النضاؿ ليأخذ شكل
ا٢بركات االجتماعية ُب عهد ا٢بكومات الزراعية على غرار حضارة كادم الرافدين كحضارات السومريْب ،آشور ،بابل ،كصوال إٔب
حضارات الصْب كا٥بند كفارس كحضارات الفينيقيْب كالكنعانيْب كاإلغريق كالركمافٓ.
أين ترسخ أقرب معُب ٤بفهوـ ا٤بواطنة ا٤بعاصرة ُب التاريخ القدٙب ،كىو ما توصلت إليو دكلة ا٤بدينة عند اإلغريق ،كالذم
شكلت ا٤بمارسة الدٲبقراطية ألثينا ٭بوذجا لو ُ.
ٔ -ػٍٍ١ٌ ٟخ ،اٌّٛإٛخ ث ٓ١اٌَ١بق اٌمٚ ِٟٛاٌؼبٌّ ،ٟاٌٍغٕخ اٌؼوث١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ.ٕٓٓ9 ،
ٕ ِ -ؾّل اٌؼبثل اٌغبثو ،ٞاٌ١ٕٛٛخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌّٛإٛخِ ،مبي ِْٕٛه ػٍِٛ ٝلغ ِٕزل ٜاٌّٛإٛخ :
http://montada-elmouatana.blogspot.com

ٖ ٠ -بٍو فبٌل ػجل ثووبدِ ،جلأ اٌّٛإٛخ ٚاٍزؾمبق اٌلٍزٛ

ه اٌلائُِ ،ووي اٌَّزمجً ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس،

ِزبػ

ػٍ ٝاٌواث ٜاٌزبٌ: ٟ

http://mcsr.net/activities/007.html

ٗ ٕ-بثو ػبثل ٓ٠أؽّل " ،ؽمٛق اٌّٛإََٛخ ،ؽمٛق كٍزٛه٠خ "ِ ،ٕٖٓٔ ،مبي ِْٕٛه ػٍ ٝاٌواث ٜاٌزبٌ:ٟ
http://www.hurriyatsudan.com

٘ -ػٍ ٟفٍ١فخ اٌىٛاهِ ،ٞف َٛٙاٌُ ٚإٛخ ف ٟاٌلٌٚخ اٌلّ٠موا١ٛخ ،ك  ،ٛ .ك ،ْ.اٌلٚؽخ.ٕٓ ،ٕٓٓٓ،
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لكن تراجع مبدأ ا٤بواطنة ُب الفكرة السياسي ُب العصور الوسطى من ََّ إٔب ََُّ بعد ا٤بيبلد ،كٓب ىناؾ اىتماـ
ّٔذا ا٤بفهوـ حٌب حلوؿ القرف الثالث عشر ،أين قاـ الفكر السياسي كالقانو٘ب ا١بديد ُب ا٢بضارة الغربية ،حيث توج ذلك بقياـ
الثورتْب الفرنسية كاألمريكية ُب القرف الثامن عشر ،كقد رسخت مبادئ حكم جديدة ،أم قياـ حكم دٲبقراطي ٗبعُب حكم مقيد
بعدما كاف حكم مطلق ِ.
لكن مصطلح ا٤بواطنة يتسع للعديد من ا٤بفاىيم كالتعريفاتا٤بعاصرة٩ ،با جعلنا نشّب إليها على اختبلؼ توجهاهتا.
أوال – التعريف اللغوي للمواطنة
يعود أصل كلمة ا٤بواطنة كمدلو٥با إٔب عهد ا٢بضارة اليونانية القدٲبة ،كالكلمة من ) (Polisككانت تعِب ا٤بدينة باعتبارىا
بناء حقوقيا كمشاركة ُب شؤكف ا٤بدينةّ.
كما تستعمل كلمة ا٤بواطنة كَبٝبة لكلمة الفرنسية ) ، (Citoyennetéكىي مشتقة من كلمة ( .)Citéكتقابلها
باللغة اإل٪بليزية كلمة ) (Citizenshiا٤بشتقة من كلمة) ، (Cityأم ا٤بدينةْ .
كما تشّب الَب ٝبة أحيانا إٔب أف ىذا اللفظ يشّب إٔب مفهومْب ساداُب فرنساُب كقت ما ،أما األكؿ فهو
patriotismeمن  patrieكمعناه الوطن ،كالثا٘ب ناسيوناليزـ  nationalismeمن  nationالٍب ترٝبت بػ "األمة" .
ٓ

كما تشّب ا٤بواطنة ٗبعناىا اللغوم العريب ،إٔب لفظ " كطن " ،كىو ٕبسب كتا ب لساف العرب البن منظور " الوطن ىو
ا٤بنزؿ الذم تقيم فيو ،كىو موطن اإلنساف ك٧بلو… ككطن با٤بكاف كاكطن أقاـ ،كأكطنو اٚبذه كطنا ،كا٤بوطن… كيسمى بو ا٤بشهد
من مشاىد ا٢برب كٝبعو مواطن ،كُب التنزيل العزيز ،لقد نصركم ا﵁ ُب مواطن كثّبة … كاكطنت األرض ككطنتها كاستوطنتها أم
اٚبذهتا كطنا ،كتوطْب النفس على الشيء كالتمهيد ٔ.
ثانيا – المواطنة في علم االجتماع:
حيث تعرؼ ُب قاموس علم االجتماع على أهنا مكانة أك عبلقة اجتماعية تقوـ بْب فرد طبيعي ك٦بتمع سياسي (دكلة)
كمن خبلؿ ىذه العبلقة يقدـ الطرؼ األكؿ (ا٤بواطن) الوالء ،كيتؤب الطرؼ الثا٘ب ا٢بماية ،كتتحدد ىذه العبلقة بْب الفرد كالدكلة
عن طريق أنظمة ا٢بكم القائمةٕ.

ٔ

-Miller,David,ed: The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Blackwell,1995,p74.

ٕ -اٌّوعغ اٌَبثك.ٗ ٓ ،
ٖ ِ -ؾّٛك اٌؾبفع ِؾّٛك ،اٌّٛإٛخ ف ٟاإلػالْ اٌؼبٌّ ٛ١اٌلٍزٛه ٚاٌمبٔ ْٛاٌٚ ،ٓ١١ٕٛٛهلخ ثؾش ٠خ ِملِخ ٌٛهّخ ػًّ " اٌّٛإٛخ ف ٟظً اٌزؼلك
اٌؼولٚ ٟاٌضمبف – ٟاٌَٛكاْ ٔؾ ٛػمل اعزّبػ ٟف ٟاٌَٛكاْ " ،اٌَٛكاْ ٘-ٗ ،أوزٛثو ٕٔٔٓ.
ٗ ١ِٕ-و اٌجؼٍجىٍِٛٛ ،ٟػخ اٌّٛهك.ٔ99ٔ ،
٘

ِ -ؾّل اٌؼبثل اٌغبثو ،ٞاٌ١ٕٛٛخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌّٛإٛخِ ،مبي ِْٕٛه ػٍِٛ ٝلغ ِٕزل ٜاٌّٛإٛخ http://montada-elmouatana.blogspot.com :

- ٙأٔظو اثٓ ِٕظٛه " ٌَبْ اٌؼوة " كاه ٕبكه ث١وٚد ،ٔ9ٙ8 .اٌّغٍل ٖٔ ٓٔ٘ٗ.
- 7هاعغ كوزٛه ِ /ؾّل ػبٛف غ١ش (لبِ ًٛػٍُ االعزّبع)  -كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ – اإلٍىٕله٠خ .٘ٙ ٓ - َٔ99٘ -
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ثالثا – التعريف القانوني للمواطنة:
كترل دائرة ا٤بعارؼ الربيطانية أف ا٤بواطنة تتمثل ُب العبلقة بْب الفرد كالدكلة كما ٙبددىا تشريعات تلك الدكلة ،تتضمن
كاجبات كحقوؽ تجاه ذلك الفرد ،كما تدؿ كلمة ا٤بواطنة على مرتبة معينة من ا٢برية بدكف االخبلؿ با٤بسؤكليات ُ.
كقد عرفتو موسوعة الكتاب الدكٕب كموسوعة كوكّب األمريكية ا٤بواطنة ( )Citizen shipبأهنا :ال تتميز عن مفهوـ
ا١بنسية كبالتإب فهي أكثر اكتماال من بْب أشكاؿ العضوية ُب ٝبا عة سياسية (دكلة أك بعض كحدات ا٢بكم ) ،حيث تنجم عن
ىذه العضوية كاجبات كدفع الضرائب كالدفاع عن البلد ،إٔب جانب حقوؽ كحق التصويت كحق تؤب ا٤بناصب العامة ُب الدكلةِ.
ك يستخلص ٩با سبق ذكره أف مفهوـ ا٤بواطنة من ا٤بفاىيم النظرية لشركط التغيّب ،تشكل األرضية العملية ا٢بقيقية للبناء
الدمقراطي ا٤بتْب ،كبالتإب فهي تعِب الدٲبقراطية الٍب تعرب عن ٦بموعة من ا٤ببادئ كالعدالة كا٤بساكاة كالتسامح كالتفاىم بْب أفراد
الوطن أك الدكلة الواحدة ،تكرس ا٢بماية ا٢بقيقية ٤بكونات آّتمع العرقية كالدينية كالطبقية ..اْب ،كتعمل على تطوير اْب س الوطِب
ّ
٤بواجهة ذلك البناء الدمقراطي ُب آّتمع.
 -IIمكونات المواطنة:
حيث البد من توافر عناصر أك مقومات لقياـ ا٤بواطنة بشكل سليم يؤدم حتما إٔب بناء ٦بتمع دٲبقراطي يكفل ألفراده
حقوقهم كيفرض عليهم كاجبات ٗبا يتناسب مع مبدأ ا٤بشاركة كا٤بساكاة كالعدالة  .كقد اتفق الباحثوف ُب ىذه القضية على كجوب
توافر عدد معْب من العناصر أك ا٤بكونات ال تقوـ ا٤بواطنة بدكهنم ،تتمثل ُب ما ٕب :
أوال-الوالء واالنتماء
إف االنتماء ٗ Belongingnessبفهومو البسيط يعِب االرتباط كاالنسجاـ كاالٲباف مع ا٤بنتمي إليو كبو" ،كىو شعور

بالَبابط كشعور بالتكامل مع ا﵀يط ْ.بمعنى االنتماء إٔب الدكلة ذات البُب كا٥بياكل الدستورية ٱبتلف عن االنتماء إٔب القبيلة أك
 ،ككلما زاد
الطائفةُ ،ب أنو يتاح لكل األفراد مٌب توفرت ٥بم الشركط القانونية كالدكلة الدستورية الٍب تسمح بوجود ا٤بعارضة
نضجها ٭بت ا٢بريات الٍب يتمتع ّٔا أفرادىآ.

كىذا ما يسمى بالعضوية السياسية أم االنتماء إٔب ٦بتمع سياسي معْب ،لكن ينعدـ الشعور باالنتماءلكياف دكلة ما من
طرؼ ا٤بواطن الٍب يتمتع ٔبنسيتها ألسباب عدة ،قد تكوف إمالعدـ حصو٥بعليحقوقها٤بختلفةفيآّتمع،أكمايواجههمنتمييزكصعوبات
على أرض الواقع ،كإما لتزايدالفسادالذييضعفالركحالوطنية العامةٔ.

ٔ -ػٍ ٝفٍ١فخ اٌٖج١ؾ ،ٟاٌّٛإٛخ ٚاٌلّ٠موا١ٛخ ف ٟاٌجٍلاْ اٌؼوث١خِ ،ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،ث١وٚد.ٖٓٓ ،ٕٓٓٔ ،
ٕ -اٌّوعغ اٌَبثك.ٖٔ-ٖٓٓ ،
3

- Center for Civic Education.(1994). National Standers for Civic and Government. From the World Wide Web:
http://www.Civiced.org/stds-htm

ٗ  -ؽٕبْ ِواك ٚؽٕبْ ِبٌى ،ٟأ صو االٔفزبػ اٌضمبف ٟػٍِ ٝف َٛٙاٌّٛإٛخ ٌل ٜاٌْجبثبٌغيائوِ ٞغٍخ اٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ،عبِؼخ ثَىوح ،ػلك
فبٓ اٌٍّزم ٝاٌل ٌٟٚاألٚي ؽٛي اٌ٠ٛٙخ ٚاٌّغبالد اإلعزّبػ١خ ف ٟظً اٌزؾٛالد اٌَٛ١ٍٛصمبف١خ ف ٟاٌّغزّغ اٌغيائو.٘ٗٗ ٓ ،ٞ
٘ ٠-بٍو فبٌل ػجل ثووبدِ ،جلأ اٌّٛإٛخ ٚاٍزؾمبق اٌلٍزٛه اٌلائُِ ،وعغ ٍبثك .
ٍ - ٙبِؼ فٛى ،ٞاٌّٛإٛخِ ،ووي اٌمب٘وح ٌلهاٍبد ؽمٛق االَٔبْ ،اٌطجؼخ األ.ٔ7-ٔ٘ٓ ،ٕٓٓ7 ،ٌٝٚ
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كقد جسد القانوف التوجيهي للَببية الوطنية ُب ا١بزائر ىذا ا٤ببدأُب الفصل األكؿ من الباب األكؿ ،بعنواف أسس ا٤بدرسة
ا١بزائرية ،ا٤بادة الثانية منو  :تتمثل رسالة ا٤بدرسة ا١بزائرية ُب تكوين مواطن مزكد ٗبعآب كطنية أ كيدة شديد التعلق بقيم الشعب
ا١بزائرم قادر على فهم العآب من حولو كالتكيف معو كالتأثّب فيو متفتح على ا٢بضارة العا٤بية ُ .كبالتإب يهدؼ إٔب غرس الشعور
باالنتماء للشعب ا١بزائرم ُب نفوس األجياؿ ككتنشئتهم على حب الوطن كاالعتزاز باالنتماء إليو ك تعلقهم بالوحدة اؿ كطنية
ككحدة الَباب الوطِب كرموز األمة ،كا٤بقومات األساسية للدكلة ا١بزائرية كبالدين االسبلمي كاللغة العربية كاألمازيغية.
ثانيا-المشاركة المجتمعية التطوعية:
حيث يتجسد ىذا العنصر ُب ٙبمل ا٤بسؤكليات كااللتزاـ بالواجبات ،إلذؿ يرل أصحاب ىذا اال٘باه أف الدٲبقراطي ة
تتضمن حدا أقصى من ا٢بقوؽ الفردية كالواجبات التقليدية تكوف ُب صورة طاعة القانوف ،كدفع الضرائب كاحَباـ حقوؽ األخرين
كالقتاؿ من أجل مصلحة الوطن ،كٙبقيق التزامات اجتماعية ،تتمثل ُب ا﵀افظة على ا٤بلكية كاالمواؿ العامة ،الدفاع عن أمن
الدكلة كسيادهتا ُب حالٍب ا٢برب كالسلم ،كا٢بفاظ على أمن آّتمع على الصعيد الداخلي كا٣بارجي ،كعدـ ا٤بساس بو أك التورط
ٔبرائم تكوف موجهة ضد مصلحة الوطن ِ.
كما يرل البعض اآلخر أف على القانوف أف ٲبنكن األفراد من أف يشاركوا بفاعلية ُب اٚباذ القرارات الٍب تؤثرعلى حياهتم،
كاف ٲبكنهم من ا٤بشاركة الفعالة ُب عمليات اٚباذ القرارات السياسية ُب آّتمعات الٍب ينتسبوف إليها ّ.
كىناؾ من يرجع ٙبقق مواطنة مؤسسات آّتمع ا٤بد٘ب إٔب قياـ تلك ا٤بؤسسات باألدكار التالية:
 دكر الشراكة مع السلطة التنفيذية ُب ٙبسْب األداء ا٢بكومي. دكر الشراكة مع السلطة التشريعية لتحسْب األداء الرب٤با٘ب. دكر ا٤براقب ّٓرات الساحة السياسية للحفاظ على مبادئ ا٤بواطنة الصا٢بة كالرقي با٤بصلحة العامة ْ.ثالثا – المساواة وعدم التمييز:
حيث أف ا٢بد األدٗب العتبار دكلة ما حريصة على مبدأ ا٤بواطنة ُب نظاـ حكمها ،يتطلب اعتبار ٝبيع سكاف تلك
الدكلة الذين يتمتعوف ٔبنسيتها مواطنْب متساكين ُب ا٢بقوؽ كالواجبات ،يتمتع كل فرد منهم ٕبقوؽ كالتزامات مدنية كقانونية
متساكية ٓ.

ٔ-اٌٛص١مخ األٍبٍ١خ اٌّزّٕٚخ اٌمبٔ ْٛهلُ  ٓٗ - ٓ8اٌّإهؿ فِ ٔ٘ ٟؾوَ ػبَ  ٕٔٗ9اٌّٛافك ٖٕ ٕ٠به ٍٕخ  ،ٕٓٓ8اٌّز ّٓٚاٌمبٔ ْٛاٌزٛعٟٙ١
ٌٍذهث١خ اٌ١ٕٛٛخ.
ٕ  -ؽَ ٓ١فو٠غخ ،اٌّٛإٛخ ،رطٛه٘ب ِٚمِٛبرٙبِ ،غٍخ إٌّزل ٜاٌمبٔ ،ٟٔٛوٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ ِؾّل فٚ١و ثَىوح ،اٌؼلك اٌٌ اثغ،
أفو.ٔ8ٓ ،ٕٓٔٓ ً٠
ٖ  -ػٍ ٟفٍ١فخ اٌىٛاهِ ،ٞف َٛٙاٌّٛإٛخ ف ٟاٌلٌٚخ اٌلّ٠موا١ٛخِ ،وعغ ٍبثك.ٙ ٓ ،
ٗ -أؽّل ؽَ ٓ١أؽّل ،اٌّٛإٛخ اٌٖبٌؾخ " أٌٍ ٚهؤٚ ،" ٜهلخ ثؾض١خ ِملِخ ٌّإرّو اٌزٛافك إٌَ ٞٛاٌضبٌش ثؼٕٛاْ ١٘ :ئبد اٌّغزّغ اٌّلٔٚ ٟاٌزّٕ١خ
اٌ١ٕٛٛخ ،اٌى٠ٛذ.ٖٙٓ ،ٕٓٓٙ/ٗ/ٔٔ-ٔٓ ،
٘  -ػٍ ٟفٍ١فخ اٌىٛاهِ ،ٞف َٛٙاٌّٛإٛخ ف ٟاٌلٌٚخ اٌلّ٠موا١ٛخِ ،وعغ ٍبثك.9 ٓ ،
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كقد أشار إليها األستاذ عبد العزيز قريش بأهنا تعِب مساكاة األفراد أماـ القانوف كالدستورٗ ،با يعِب ٩بارسة ا٤بواطن حقوقو
كا ملة كأداء كاجباتو كاملة دكف ميز أك مضايقة أك إلغاء أك هتميش ،كا٢بقوؽ تضمن لو حق ا٤بشاركة ُب آّتمع السياسي أك آبد٘ب
كما تضمن لو ٩بارسة حقوقو ا٤بتنوعة األخرل .فا٤بواطنة إذف (تتعلق با٤بساكاة بْب ٝبيع ا٤بواطنْب كالفرص ا٤بتساكية ١بميع ا٤بواطنْب
للمشاركة ُب ا٢بياة السياسية كالعامة ،أم أف ركِب ا٤بواطنة ٮبا ا٤بساكاة كا٤بشاركة ) .كبذلك فػ (ُب دكلة ا٤بواطنة ٝبيع ا٤بواطنْب
متساككف ُب ا٢بقوؽ كالواجبات ،ال ٛبييز بينهم بسبب االختبلؼ ُب الدين أك النوع أك اللوف أك العرؽ أك ا٤بوقع االجتماعيُ.
كقد اقر ذلك الدستور ا١بزائرم ،إذ تنص ا٤بادة ُّ منو " :على أف تستهدؼ ا٤بؤسسات ضماف مساكاة كل ا٤بواطنْب
كا٤بواطنات ُب ا٢بقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف ،كٙبوؿ دكف مسا ٮبة ا١بميع الفعلية ُب ا٢بياة
السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية كالثقافية.
ك تشكل ا٤بساكاة حجر األساس ُب عملية مكافحة التمييز ٔبميع أشكالو كمظاىرة ا٤بتنوعة ،كىذا تأكيدا ٤با تضمنو "
تتعهد الدكؿ األطراؼ ُب ىذا بأف ٘بعل
العهد الدكٕب للحقوؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ُب مادتو ِِ ،إذ نصت علل أف ٌ
٩بارسة ا٢بقوؽ ا٤بنصوص عليها ُب ىذا العهد بريئة من أم ٛبييز بسبب العرؽ أك اللوف أك ا١بنس أك اللغة أك الدين أك الرأم
سياسيا أك غّب سياسي ،أك األصل القومي أك االجتماعي ،أك الثركة أك النسب ،أك غّب ذلك من األسباب " ،كقد أكدت ذلك
ايضا ا٤بادة ٓ من االتفاقية الدكلية للقضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز العنصرم ِ ،كقد صادقت عليها ا١بزائر ُب عاـ ُِٕٗ.
 -IIIحقوؽ ا٤بواطنةُب التشريع ا١بزائرم كفقا للشرعية الدكلية
لقد خصص دستور ُٕٔٗ الفصل الرابع "ا٢بريات األساسية كحقوؽ اإلنساف كا٤بواطن " ـف الباب األكؿ [ُُ] ّْ
كرس الدستور ا٢بإب (دستور ُٔٗٗ ) الفصل نفسو ٙبت عنواف كاسع " ا٢بقوؽ كا٢بريات " من الباب األكؿ ٕبيث
مادة ضمنو ك ٌ
أعاد النص على ا٤بواد ِٖ من دستور ُٖٗٗ تضمنها الفصل الرابع ٙبت عنواف "ا٢بقوؽ كا٢بريات" كدعمها بثبلث مواد جديدة؛
أم أف الدستور ا٢بإب يقر قائمة من ا٢بقوؽ كا٢بريات ضمن ُّ مادة .كخصص ا٤بؤسس الدستورم ا١بزائرم ُب ا٤بقابل للحقوؽ
كا٢بريات بعد الفصل ا٤بخصص ٥با مباشرة "الواجبات" حسب تعبّب الدستور ا٢بإب من خبلؿ تسع مواد ،كدستور ُٕٔٗ تضمن
سبع مواد ٙبت عنواف "كاجبات ا٤بواطن" .كقبل أف نفصل ُب تطور ٦باؿ االعَباؼ با٢بقوؽ كا٢بريات العامة ىع ٍرب الدساتّب ا١بزائرية،
البد من اإلشارة إٔب أف ا٤بؤسس الدستورم قد انضم لئلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف سنة ُّٔٗ ،كلقد كاف انضمامان ٞباسيان
تكرس ٗبصادقة ا١بزائر على العهد الدكٕب للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كالعهد الدكٕب للحقوؽ االقتصادية ،كاالجتماعية كالثقافية بعد
ٌ
سقوط النظاـ االشَباكي كا٢بزب الواحد ُب ا١بزائر سنة ُٖٗٗ.
كرس دستور ِّ فرباير ُٖٗٗ النظاـ الدٲبقراطي كالتعددية السياسية بصفة ر٠بية ،ال زاؿ النظاـ السياسي
كمنذ أف ٌ
ا١بزائرم يبحث عن صيغة دٲبقراطية مناسبة الؾ تساب شرعية مقبولة من طرؼ ٝبيع القول السياسية كاالجتماعية الفاعلة ُب

ٔ  -ػجل اٌؼي٠ي لوِ ،ِ٠ف َٛٙا ٌّٛإٛخ ٚؽمٛق اٌّٛاٚ ،ٓٛهلخ ثؾض١خ ِملِخ ٌٍّزمِ ٝجبكهاد اٌزٛإً ٚاإلػالَ ٚاٌزٛص١ك فبً إٌّزل ٜاٌّزٍٛطٟ
اٌل ٌٟٚاٌضبٌٔ ٟغّؼ١بد اٌّغزّغ اٌّلٔ ٟإٌّظُ رؾذ ّؼبه  " :اٌىواِخ اإلَٔبٔ١خ ٘ ٟاٌوأٍّبي األٍبٌٍٛ ٟعٛك اإلَٔبْ " فبً ،أ٠بَ ٙٚ ٘ٚ ٗ :
ٛ١ٌٛ٠ى .ٕٓٓ8
Source: http://www.oujdacity.net/international-article-12475-ar/

ٕ  -كفٍذ ؽ١ي اٌزٕف١ن ف ٗ ٟوبٔ ْٛاٌضبٔٚ ،ٔ9ٙ9 ٟرُ الوا٘ب ثمواه اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ هلُ ((XX 2 ٕٔٓٙٙف ٕٔ ٟوبٔ ْٛاٌضبٔ .ٔ9ٙ٘ ٟاٌّٖله:
:http//: www.ohchr.org/english/law/cerd.htm
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تصب كلها
آّتمع ،أل ٌف الدٲبقراطية ال تعِب ٦برد اإلقرار بالتعددية السياسية ،كلكنها تعِب كذلك ٦بموعة من اإلجراءات كالقواعدٌ ،
ُب إعطاء فرصة للمواطنْب للتعبّب عن أفكارىم بكل حرية ُ.
كقد حرصت ا١بزائر على تكريس الدٲبقراطية كترسيخها لدل األجياؿ ُب قوانينها ،على غرار القانوف التوجيهي للَببية
الوطنية ،كالذم نص ُب الصفحة الرابعة ،الفقرة الثانية جاء ٗبا يفيد ُب نصو ":ظهور التعددية السياسية الٍب تفرض على ا٤بنظومة
الَببوية إدراج مفهوـ الدٲبقراطية ،كباؿتإب تزكيد األجياؿ الشابة بركح ا٤بواطنة ككل ما ينطوم عليو ىذا ا٤بفهوـ من قيم كمواقف
التفتح كالتسامح كا٤بسؤكلية ُب خدمة آّتمع الذم تغذيو ا٥بوية الوطنية كالسعي إٔب رغد العيشِ.
كقد تضمن الدستور ا١بزائرم كغّبه من دساتّب الدكؿ ٦بموعة ا٢بقوؽ الٍب أرقت لكل انسا ف اك مواطن من خبلؿ
ا٤بواثيق الدكلية ،حيث تضمن ُب أحد فصولو ىذه القضية ػ ٙبت عنواف ا٢بقوؽ كا٢بريات ،كسوؼ نركز على ما تضمنو الدستور
األخّب لعاـ ُٔٗٗ كما تبعو من تعديبلت ،إلبراز ٦بهودات ا١بزائر ُب إقرار حقوؽ ا٤بواطنة.
إذ تؤكد ا٤بادة ِّ منو ىذا اال٘باه بنصها  :ا٢بريات األساسية كحقوؽ اإلنساف كا٤بواطن مضمونة  .كتكوف تراثا مشَبكا
بْب ٝبيع ا١بزائريْب كا١بزائريات ،كاجبهم أف ينقلوه من جيل إٔب جيل كي ٰبافظوا على سبلمتو كعدـ انتهاؾ حرمتو من ىذا
ا٤بنطلق ال ٲبكن تصور ٦بتمع متحضر كمتطور دكف أسس من ا٢بقوؽ الدستورية للمواطن م رجع ا٤بشرع ٥با ُب كل حركة أك قرار
يتخذ ُب آّتمع.
أوال -حقوق مدنية:
حيث حرصت ا١بزائر من خبلؿ مصادقتها على ٨بتلف ا٤بواثيق ا٤بتعلقة ّٔده ا٢بقوؽ كأبرزىا العهد الدكٕب للحقوؽ
ا٤بدنية كالسياسية ،على تضمْب تشريعاهتا الوطنية ٨بتلف ا٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية كا٢بق ُب التنقل كسرية ا٤براسبلت كا٢بق ُب
ا١بنسية كا٤بلكية ا٣باصة..إْب ،نربز أٮبها كالتإب:
 – 1الجنسيةٙ :بدد ا١بنسية ،بكوهنا "الرابطة القانونية" الٍب ٘بمع الفرد" ا٤بواطن" برقعة جغرافية معينة ك٧بددة ،كيتمتع
ّٔا ىذا األخّب أصبل بالوالدة ،أك يكتسبها بعد كالدتو ٗبقتض ل التشريعات كالقوانْب ذات العبلقة  .لذلكٛ ،بنح ا١بنسية ٢باملها
كيلزمو ٗبجموعة من الواجباتّ.
«مركزا قانونيا  ، Statut Juridiqueٲبنحو ٦بموعة من ا٢بقوؽ ي
حرصت ا١بزائر كفقا لبلتفاقيات الدكلية الٍب عنيت ٗبسألة ا١بنسية على منح ا١بنسية كالتمتع ّٔا لك من لو ا٢بق ،فق د
نصت ا٤بادة ٔ من قانوف ا١بنسية ا١بزائرم لعاـ َُٕٗ  ،على منح ا١بنسية ٤بن يثبت ذلك كفق رابطة الدـ بصفة أصلية ،ككفق
رابطة اإلقليم بصفة استثنائية كما جاءت بو ا٤بادة ٕ من ذلك القانوف ،كٝبع بْب ذلك ُب ا٤بيبلد ا٤بضاعف ،ىذا األخّب الذم
الغي ٗبوجب القانوف رقم َٓ َُ-ا٤بؤرخ ُب عاـ ََِٓ ،كالذم عدؿ قانوف َُٕٗ  ،كالذم أقر اثبات ا١بنسية ا١بزائرية للطفل
إذا كاف أمو جزائرية كلو ٓب يكن ابوه جزائرم.
- 2الحق الطبيعي لإلنسان في الحياة وحريتو في السالمة الشخصية:
ٔ ِ-واىلخ ػجل اٌغفٛه ،اإلٕالؽبد اٌٌ٠بٍ١خ ف ٟاٌغيائو :رؾ ّل٠بد ٚآفبقِ ،غٍخ اٌلّ٠موا١ٛخ ،اٌؼلك  ،ٗ9عبٔف.ٕٖٓٔ ٟ
ٕ -اٌٛص١مخ األٍبٍ١خ اٌّزّٕٚخ اٌمبٔ ْٛهلُ ِ ،ٓٗ- ٓ8وعغ ٍبثك.
ٖ  -اِؾّل ِبٌى ِٓ ،ٟأعً رٖٛهاد عل٠لحٌٍّٛإٛخ ،اٌّٛإٛخ ف ٟاٌّغوة اٌؼوثٚ ،ٟهلخ ثؾض١خ ٕبكح ػٓ ِغّٛػخ اٌقجواء اٌّغبهثِ ،ٓ١١ووي
اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌّزٍٛط١خ ،ػلك ٛٔ ،ٓ9فّجو ِٕٕٔٓ ،زبػ ِٓ فالي اٌواث ٜاٌزبٌwww.cemi-tunis.org :ٟ
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حق ا٤بواطن ُب ا٢بياة "من خبلؿ تطوير أساليب ك امكانيات مكافحة ا١برٲبة  ،كدعم فاعليات مواجهة اإلرىاب
كالتطرؼ الذم يذىب األبرياء ضحية لو ُ.
كحق اإلنساف ُب سبلمة جسده تعِب ٘برٙب كل فعل أك امتناع عن فعل من شأنو أف يشكل اعتداء على سبلمة ا١بسد،
ٕبيث ٰبدث ضررا سواء كاف ماديا أك معنويا ،كا٤بساس ّٔذا ا٢بق يعد جرٲبة كفق االتفاقيات الد كلية على غرار اإلعبلف العا٤بي
٢بقوؽ اإلنساف كاتفاقيات دكلية أخرل ِ.
كيتجسد ىذا ا٤ببدأ ُب حالة ما إذا خوؿ القانوف لضابط الشرطة القضائية حق التوقيف للنظر أم شخص يشتبو ُب
مساٮبتو ُب اقَباؼ جرٲبة ما إال أف ذات القانوف ٰبظر عليو ُب نفس الوقت ٩بارسة أم شكل من أشكاؿ ا٤بعاملة البلنسانية (ا٤بادة
َٓ من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ) كا٤بادة ّْ من الدستور ا١بزائرم ا٢بإب ،كا٤بادة َُٕمن قانوف العقوبات ا١بزائرم .
حيث تتضمن معاقبة ا٤بوظف الذم يأمر بعمل ماس سواء با٢برية الشخصية للفرد.
- 3حق الملكية:
حػماية كاحَباـ ا٤بلكيػ ة ا٣بػاصة فبل ٛبس إال للضركرة ك٤بصلحػة عامة كبتعويض عادؿ كفقػان للقانػػوف ،كقد أكد ا٤بشرع
ا١بزائرم ُب دستور ُٔٗٗ ا٤بتضمن التعديل الدستورم لسنة ُٖٗٗ  ،باف ا٤بلكية ا٣باصة مضمونة دستوريا ،كحق اإلرث مضموف
 ،كال ٲبكن نزع ا٤بلكية إال ُب إطار القانوف مقابل تعويضات تتميز بكوهنا قبلية كعادلة كمنصفة ،كما أف الدكلة تتعهد بضماف
حرمة ا٤بسكن ،فبل تفتيش إال ٗبقتضى القانوف كُب إطار احَبماه ّ.
-4الحق في اللجوء أمام القضاء والمساواة أمام القانون:
يستوجب عدـ إىدار
كيتمثل ىذا ا٢بق ُب عدة أشكاؿ ،أٮبها حق ا٤بواطن ُب ا٢بماية من ا٢ببس التعسفي ،حيث
حقوؽ االنساف اثناء تطبيق قانوف الطوارئ ،حيث ٙبدد ضوابط االعتقاؿ كفق القانوف ،كمعيارىا توافر دالئل االشتباه كا٣بطورة
كفق ا٤بعلومات ا٤بؤكدة ا٤بتوافرة الٍب تقتضي صدكر قرار االعتقاؿْ.
الشرعية اإلجرائية كأداة تنظيم دكر الشرطة ُب مرحلةاالستدالؿ  :كتتحقق بعدة إجراءات تكفل عدـ ا٤بساس ٕبقوؽ ا٤بواطن .تتمثل أساس ُب:
 عدـ إٛباـ أم إجراء ماس ٕبرمة اإلنساف أك حرمة مسكنو كقاعدة إال بعد توافر القدر البلزـ من الدالئل الكافية.أف تكوف حاالت القبض كالتفتيش لئلنساف أك مسكنو كف نقا للضوابط كاإلجراءات القانونية ا٤بقررة. مراعاة ا٤بدد القانونية ا٤بخولة ألجهزة الشرطة ُب احتجاز األفراد عند فحص حاالت أك عقب إلقاء القبض القانو٘ب عليهم.ٔ  -ؽّبكٖ اٌ١ٕٙل،ٜاٌقطبة األِٕٚ ٝلٚب٠ب ؽمٛق اإلَٔبْ " ِالِؼ هؤ٠خ ٙٔٚظ ػٍّ ٝػٍٛ ٝو٠ك اٌجؾش ٚاٌزؾٍٚ ،ً١هلخ ػًّ ِملِٗ ٌٍّإرّو اٌلٌٝٚ
اٌضبٔ ٝإلٍزطالػبد اٌوأ ٜاٌؼبَ"اٌوأ ٜاٌؼبَ فِ ٝغزّغ ِزغ١و" ،ك.د.ٕٔٓ ،
اٌؼلك اٌَبثغ،
ٕ ٖٔ -و اٌل ٓ٠ػبّٛه ،ف ٟاٌَالِخ اٌغَل٠خِ ،غٍخ إٌّزل ٜاٌمبٔ ،ٟٔٛوٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ ِؾّل فٚ١و ثَىوح،
أفو.ٖٔ٘ ٓ ،ٕٓٔٓ ً٠
ٖ  -فٛاكع١خ ٍّ١ؾخ ؽٕبْ ،لٛ١ك اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ اٌقبٕخ ف ٟاٌغيائوِ ،غٍخ اٌّفىو ،وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ،عبِؼخ ِؾّل فٚ١و ،ثَىوح،
اٌؼلك اٌواثغ ،أفو.ٕٖٗٓ ،ٕٓٓ9 ً٠
ٗ -ؽّبكٖ اٌ١ٕٙل ،ٜاٌقطبة األِٕٚ ٝلٚب٠ب ؽمٛق اإلَٔبْ.ٕٕ ٓ ،
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 كجوب عدـ اللجوء إٔب أية إجراءات قسرية قد تَباكح ُب أغلب األحياف ما بْب سوء ا٤بعاملة اإلنسانية أك التعذيب باعتبارهاإجراءات مؤٍب عليها عقابينا.

االعتماد على مبدأ أصل الرباءة ُب التعامل مع ا٤بواطن ُ .كأف يعَبؼ لو بالشخصية القانونية ،ككل ىذه ا٤ببادئ أقرهتا التشريعاتالعقابية ا١بزائرية.
كذلك أقر الدستور ا١بزائرم مبدأ تسليم آّرمْب  :حيث نظمتها ا٤بادة ٗٔ ُب دستور ُٕٔٗ ك(ا٤بادة ٓٔ من دستور
ُٖٗٗ ،كا٤بادة ٖٔ من الدستور ا٢بإب ،كضمن لؤلجانب حقوقهم من خبلؿ نص ا٤بادة ٖٔ من دستور ُٕٔٗ ،ا٤بادة ٔٔ من
دستور ُٖٗٗ .كا٤بادة ٕٔ من الدستور ا٢بإب.
ثانيا – حقوق سياسية:
مرة منذ االستقبلؿ مبدأ "التعددية ا٢بزبية" ،كفسح آّاؿ للتنافس السياسي ،كالتداكؿ على
أقر دستور ٌُٖٗٗ ،
ألكؿ ٌ
ٌ
السلطةِ ، .كٓب يأت ىذا ا٤ببدأ إٔب لتكريس الدٲبقراطية كخلق جو ا٤بواطنة الذم يكفل ا٢بقوؽ للمواطن كيلزمو بواجبات ،أقرهتا
٨بتلف ا٤بواثيق الدكلية ،كصادقت ا١بزائر عليها ،كتتمثل أىم ىذه ا٢بقوؽ ُب:
-1المجتمع المدني والجمعيات:
حيث نصت ا٤بادة ُِ من العهد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية ّ ،على أف يكوف ا٢بق ُب التجمع السلمي
معَبفا بو ،كال ٯبوز أف تقيده إجراءات إال تلك ا٤بنصوص عليها قانونا كتشكل تدابّب ضركريةُ ،ب ٦بتمع دٲبقراطي لصيانة األمن
القومي أك السبلمة العامة أك النظاـ العاـ.
كما اقرت الفقرة ُ من ا٤بادة ِِ من نفس العهد على حق كل فرد ُب تكوين ا١بمعيات مع آخرينٗ ،با ُب ذلك حق
انشاء النقابات كاالنضماـ إليها من اجل ٞباية مصا٢بو  .كقد أكد ىذا ا٢بق العهد الدكٕب للحقوؽ االجتماعية كاالقتصاديةك
الثقافيةُْ ،ب ا٤بادة ٖ منو ُب فقرهتا االكٔب.
إذ يساىم تفعيل آّتمع ا٤بد٘ب ٧بليا ُب ٙبقيق فوائد تتمثل اٮبها ُب ترقية مشاركة ا٤بواطنْب ُب ا٢بياة ا﵀لية كبالتإب
ٛبكينهم من تقييم كإعادة النظر ُب االحتكار الذم ٲبارسو منتخبيهم ُب طرح ٮبومهم كقضاياىم ،كذلك تعمل ا١بمعيات
علىاالستعانة با٤بواطنْب لتحقيق ىدؼ تنمية ا٤بو ارد البشرية ،كٲبكن أف نعطي أفضل مثاؿ ُب ىذا آّاؿ ،كىو ٝبعية اقرأ ا١بزائرية
الٍب تقوـ ٗبجهودات رائعة ﵀و األمية ٓ.
ٔ -اٌّوعغ اٌَبثك.ٕ7ٓ ،
ٕ ِ -واىلخ ػجل اٌغفٛه ،اٌزؾل٠بد اٌَ١بٍ١خ ف ٟاٌغيائو ،رؾل٠بد ٚآفبقِ ،وعغ ٍبثك .
ٖ -كفً ؽ١ي اٌزٕف١ن ف ٕٖ ٟآماهٔ97ٙ؛ ٚالو ثمواه اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ هلُ (ٕٕٓٓ (XXIaف ٔٙ ٟوبٔ ْٛاألٚي ٚ .ٔ9ٙٙلل ٕبكلذ اٌغيائو ػٍ ٝاٌؼٙل
فٍ ٕٔ ٟجزّجو .ٔ989اٌّٖله:
http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

ٗ  -كفً ؽ١ي اٌزٕف١ن ف ٖٟوبٔ ْٛاٌضبٔ ،ٔ97ٙ ٟرُ ئلواهٖ ف ٟاٌ١ٙئخ اٌغ اِخ ثمواه هلُ (ٕٕٓ ٔٙ (XXIaوبٔ ْٛاألٚي ٕ .ٔ9ٙٙبكلذ ػٍ ٗ١اٌغيائو
ف ٕٔ ٟوبٔ ْٛاالٚي ػبَ .ٔ989اٌّٖله:
menu _a/b/3 cescr.htm/unhchr.ch/html.//www:Http

٘ ٕ -بٌؼ ى٠بٔ ،ٟرفؼ ً١اٌؼًّ اٌغّؼٌّ ٞٛىبفؾخ اٌفَبك ٚئهٍبء اٌلّ٠موا١ٛخ اٌّْبهوز١خ ف ٟاٌغيائوِ ،غٍخ اٌّفىو ،وٍ١خ
عبِؼخ ِؾّل فٚ١و ثَىوح ،اٌؼلك اٌواثغ ،أفو.ٖٙ ٓ ،ٕٓٓ9 ً٠

اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ،
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ك قد كرست ا١بزائر ىذا ا٤ببدأ ُب ا٤بادة ٔٓ من دستور ُٕٔٗ كنصت على  " :حرية إنشاء ا١بمعيات معَبؼ ّٔا
كٛبارس ُب إطار القانوف
ك إضافة إٔب ذلك فقد شرع قانوف لتنظيم العمل ا١بمعوم ،يتمثل ُب القانوف رقم َٗ ،ُّ/إذ تنص ا٤بادة الثانية منو
على أف ا١بمعية ٛبثل اتفاقية ٚبضع للقوانْب ا٤بعموؿ ّٔا كٯبتمع ُب إطارىا أشخاص طبيعيْب أك معنويْب على أساس تعاقدم
كلغرض غّب مربح،
لكن ا٤ببلحظ أف اإلطار القانو٘ب للعمل ا ١بمعوم يضع العديد من القيود الٍب تؤثر على فعالية ىذا النشاط ،كعلى
رأسها التصريح ا٤بسبق بتشكيل ا١بمعيات ،إضافة إٔب تعدد ا١بهات الوصية على العمل ا١بمعومُ.
 -2حرية المعتقد:
كنص العهد الدكٕب للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية لعاـ ُُٔٔٗ ،ب ا٤بادة الثامنة عشر ُب فقرهتا ا ألكٔب على أف:لكل إنساف
حق ُب حرية الفكر كالوجداف كالدين  .كيشمل ذلك حريتو ُب أف يدين بدين ما ،كحريتو ُب اعتناؽ أم دين أك معتقد ٱبتاره،
كحريتو ُب إظهار دينو أك معتقده بالتعبد كأقامة الشعائر كا٤بمارسة كالتعليم ٗبفرده أك مع ٝباعو ،كأماـ ا٤بؤل أك على حده.
كطآبا أف ا١بزائر من الدكؿ ا٤بعَبفة باختبلؼ الديانات ،كحق من يدين بديانة ٨بتلفة ُب العبادة ،إٔب جانب أهنا صادقت
على ىذا العهد ،فقد كرست ىذا ا٢بق ُب الدستور الذم ينص على أف االسبلـ دين الدكلة ،حيث كفلت حرية ا٤بعتقد كفق ما
نصت عليو ا٤بادة (ّٔ) من دستور ُٖٗٗ ا٤بعدؿ عاـ ُٔٗٗ " ال مساس ٕبرمة ا٤بعتقد " ،كقد حرص على تنظيم ا٤بمارسات
الدينية ٗبوجب أمررقم َٔ َّ-ا٤بؤرخ ُب ِٗ٧برـ ُِْٕ ا٤بوافق ؿ ِٖ فرباير ََِٔ  ،ا٤بتضمن شركط كقواعد ٩بارسة الشعائر
الدينية لغّب ا٤بسلمْب ،إذ ينص على أف ٚبضع ا٤بمارسة الدينية ُب ا١بزائر سواء كانت إسبلمية أك غّبىا إٔب ترخيص ٰبدد مكاهنا
كمن يشرؼ عليها.
-3حرية التعبير:
أصبحت حرية الرأم كالتعبّب من ا٤ببادئ األساسية الٍب ال يتنازع عليها ،فهي مكفولة ُب العديد من ا٤بواثيق كاإلعبلنات
الدكلية ،فاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف الذم صدر سنة ُْٖٗ ُب ا٤بادة ُٗ ـنو تنص على" :لكل شخص حق التمتع ٕبرية
الرأم كبالتعبّب ،كيشمل ىذا ا٢بق حريتو ُب اعتناؽ اآلراء دكف مضايقة ،كُب التماس األنباء كاألفكار كتلقيها كنقلها إٔب اآلخرين،
بأية كسيلة كدك٭با اعتبار للحدكد".
كنظرا ٤با سبق ذكره كٗبا أف ا١بزائر صادقت على ا٤بواثيق الدكلية الٍب تدعوا إٔب احَبما رحية الرأم كالتعبّب ،فقد ًب تكريس
ىذا ا٤ببدأ ُب دستور ُٖٗٗ ا٤بعدؿ عاـ ُٔٗٗ ،كذلك ٙبديدا ُب ا٤بادة (ّٔ) الٍب تنص على حرمة حرية الرأم كا٤بادة (ُْ)
حيث ينص على حريات التعبّب ،كما ًب تنظيم ٩بارسة اإلعبلـ من خبلؿ إصدار قانوف اإلعبلـ ا١بديدِ ،ليحل ٧بل قانوف اإلعبلـ
لعاـ َُٗٗ الذم اتصف بتقييده الشديد ٢برية التعبّب ،القانوف ا١بديد تضمن ُب ا٤بادة الثانية منو ٩بارسة نشاط اإلعبلـ ٕبرية ُب
إطار أحكاـ القانوف ،كأخذ بأف اإلعبلـ لو دكر ُب االستجابة ٢باجات ا٤بواطن ُب ٦باؿ اإلعبلـ كالثقافة كالَببية كآب عارؼ العلمية
ٔ -اٌّوعغ اٌَبثك.ٙٔٓ ،
ٕ -لبٔ ْٛػ ٞٛٚهلُ ٘ٓ ٕٔ-اٌّإهؿ فٕ ٔ8 ٟفو ػبَ ٖٖٗٔ اٌّٛافك ٕٔ ٕ٠ب٠و  /عبٔفٍٕ ٟخ ٕٕٔٓ٠،زؼٍك ثبإلػالَ.
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كالتقنية ،كترقية ركح ا٤بواطنة كثقافة ا٢بوار ،كترقية الثقافة الوطنية ُب ظل احَباـ التنوع اللغوم كالثقاُب الذم ٲبيز آّتمع اِبزائر ،كما
أشارت إٔب ذلك ا٤بادة ا٣بامسة منو .
لكن ُب ا٤بقابل أظهرت إٔباث ١بنة ٞباية الصحفيْب أف ىذا القانوف ا٤بكوف من ُّّ مادة ٰبتوم على ِّ مادة على
األقليم كن استخدامو التقييد حرية التعبّب  .كتتسم عدة مواد بغموضها كتفرض قيودا غّب ضركرية على إمكانية الوصوؿ إٔب
ا٤بعلومات إضافة إٔب غرامات باىضة ضد من ينتهك القانوف .كيتيح القانوف فرض غرامات على الصحفيْب تصل إٔب َََََٓ,
دينار جزائرم (مايعادؿ َٕٔ ٔ,دكالر أمريكي)  ،كإمكانية إغبلؽ ا٤بطبوعات ،إذا ما صدرت إدانة ٕبقهم بارتكاب جرٲبة التشهّب
كانتهاكات أخرل من بينها نشر معلومات حوؿ ٙبقيقات جنائية أكلية كإىانة رؤساء الدكؿ كالدبلوماسيْب األجانب ،حسبما
تظهر إٔباث ١بنة ٞباية الصحفيْب ،كما يضع القانوف ا١بديد قيودان ال ضركرة ٥با على ملكية كسائل اإلعبلـ كإدارهتاُ.
كما رحب ا٤بقرر ا٣باص ُب عاـ َُُِ  ،بقرار رفع حالة الطوارئ ُب الببلد ،ا٤بطبقة منذ عاـ ُِٗٗ ،كاصفا ا٣بطوة
تعلق األمر ٕبرية التجمع كالرأم كالتعبّبِ.
باإلٯبابية ،إال أنو حذر من أف األطر القانونية ا٤بوجودة حاليا مازالت مقيدة عندما م
-4االنتخابات واألحزاب السياسية:
قامت الدكلة بإصبلحات سياسية ،كذلك با٤ببادرة بتعديبلت دستورية ُب ِٖ نوفمرب ُٔٗٗ ،الٍب تبلىا قانوف
االنتخابات ُب ٔ مارس ٍُٕٗٗ ،ب قانوف األحزاب ُب نفس التاريخ  .ىذه اإلصبلحات جاءت لوضع ٌح د للمرحلة االنتقالية
استمرت من ُِٗٗ إٔب ُّٔٗٗ.
الٍب ٌ
نص الدستور ا٢بإب صراحة على أف ا٢بق ُب إنشاء األحزاب السياسية معَبؼ بو كمضموف حسب ا٤بادة ِْ ،كنصت
الفقرة األخّبة من ا٤بادة ُْ من الدستور ا٢بإب على أنوٙ" :بدد التزامات ككاجبات أخرل ٗبوجب القانوف" ،كيجب أف نوضح بأف
القانوف ا٤بتعلق باألحزاب السياسية يشرعو الرب٤باف ٗبوجب قانوف عضوم حسب ا٤بادة ُِّ.
كذلك كضع الدستور ا٢بإب مقاييس جديدة لتأسيس األحزاب السياسية ،كإعادة تنظيم ا٤بؤسسة التنفيذية .كما ينٌص
كتزيز دكر آّلس الشعيب الوطِب (الغرفة السفلى للرب٤باف) ُب الرقابة على
ال ٌدستور على إنشاء غرفة بر٤بانية ثانية ىي "٦بلس األمة" ،ع
ا٢بكومة.
كما أقر القانوف العضوم الذم ٰبكم األحزاب السياسية ُب ٔ مارس ُٕٗٗ  ،مبدأ تداكؿ السلطة كالتعددية ا٢بزبية
كلعل
كخلق جو من ا٢برية النسبية للممارسة السياسية ،فأعاد النظر ُب اإلجراءات التنظ ٲبية كشركط إنشاء األحزاب السياسيةٌ ،
أبرزىا منع توظيفها لعناصر ا٥بوية الوطنية ألغراض سياسية.
كما أقر دستور ُٔٗٗ على حق كل فرد ُب ا٤بشاركة ُب الشؤكف العامة لبلده ،إذ تنص ا٤بادة ٔ ا٤بشَبكة بْب دستورم
ُٖٗٗ كُٔٗٗ ىذا األخّب الذم أضاؼ عبارة كحده ،على أف  " :السيادة الوطنية ملك للشعب كحده " كٲبارسها الشعب عن
ٔ  -لبٔ ْٛاإلػالَ اٌغيائو ٞاٌغل٠ل ٠قٕك ؽو٠خ اٌزؼج١و،

ٔٛ٠ٛ١هن ٕ٘ ،عبٔفِ ،ٕٕٓٔ ٟمبي ِْٕٛه ػٍِٛ ٝلغ ٌغٕخ ؽّب٠خ اٌٖؾفٓ١١

:

http://cpj.org/ar/2012/01/018401.php
ٕ

 فج١و ف ٟؽمٛق اإلَٔبْ ٠إول أّ٘١خ ؽو٠خ اٌزؼج١و ِغ ثلء اٌغيائو إلٕالؽبد ٍ١بٍ١خِ ،ووي أٔجبء األُِ اٌّزؾلح،اٌزبٌhttp://www.un.org/arabic/news/story.asp :ٟ
ٖ ِ -واىلخ ػجل اٌغفٛه ،اٌزؾل٠بد اٌَ١بٍ١خ ف ٟاٌغيائو ،رؾل٠بد ٚآفبقِ ،وعغ ٍبثك

 ،ٕٓٔٔ/ٓٗ/ٔ9ػٍ ٝاٌواثٜ
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طريق االستفتاء أك بوساطة ٩بثلْب منتخبْب ،إضافة إٔب ما سبق فقد تضمن تعديل الدستور ا١بزائرم ُب عاـ ََِٖ ،عدة نقاط
أٮبها تلك ا٤بتعلقة با٢بقوؽ السياسية للمرأة ،كذلك ُب ا٤بادة ُّ مكرر ٘بسيدا ٤ببدأا٤بساكاة اإلٯبابية بقو٥با  " :تعمل الدكلة على
ترقية ا٢بقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ٛبثيلها ُب آّالس ا٤بنتخبة ٰ .بدد قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىذه ا٤بادة " ،كقد
اعتمد ىذا القانوف العضوم من جانب ٦بلس األمة بتاريخ ِٓ تشرين الثا٘ب /نوفمرب َُُُِ.
ثالثا -حقوق اجتماعية:
حيث حرصت ا١بزائر على ضماف أكرب قدر ٩بكن من ا٢بقوؽ االجتماعية للمواطن ا١بزائرم مثل ا٢بق ُب السكن
كا٤بعيشة الكرٲبة كالصحة كالعمل كالتعليم ،كذلك من خبلؿ مصادقتها على العهد الدكٕب للحقوؽ االجتماعية كاالقتصادية
كالثقافيةُ ،ب ُِ كانوناألكلعاـ ُٖٗٗ .نربز عددا منها كاآلٌب:
 – 1الحق في العمل:
تكفل ا٤بادة ِّ من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ االنساف لعاـ ُْٖٗ  ،حق كل شخص ُب العمل كُب حرية اختيار عملو،
كُب شركط عمل عادلة كمرضية ،كُب ا٢بماية من البطالة ،كقد ذىب إٔب ذلك العهد الدكٕب للحقوؽ االجتماعية كاالقتصادية
كالثقافية،حيث نص على حق العملٗ ،با يتضمنو ذلك من ا٢بق ُب التمتع بشركط عمل عادلة تكفل على كجو ا٣بصوص أجورا
كمكافآت عادلة كمتساكية عن األعماؿ ا٤بتساكية دكف ٛبييز .فضبلن عن ا٢بق ُب ظركؼ عمل آمنة كصحية ،كٙبديد ساعات العمل
ٗبا يسمح بتوفّب أكقات مناسبة للفراغ كالراحة ،كٗبا يكفل لؤلفراد العاملْب كأسرىم حياة كرٲبة كالئقة( .ا٤بادتْب السادسة كالسابعة)
كقد صادقت ا١بزائر على ىذه االتفاقيات كالتشريعات األخرل كالنصوص التطبيقية ٥با ا٤بتعلقة بالعمل ،حيث ٛبت
ا٤بصادقة من قبل ا١بزائر على ٗٓ إتفاقية دكلية ،من بينها االتفاقيات الدكلية الثمانية األساسية كالٍب تعتربىا منظمة العمل الدكلية
من اآلليات ا١بوىرية الٍب يستلزـ التصديق عليها كتكييف التشريع الوطِب معها ككضعو حيز التنفيذ الفعلي ،كىي ٚبص ٦باالت
عدة تتمثل أٮبها ُب  :حظر العمل ا١بربم ،ا٢برية النقابية كٞباية ا٢بق النقايب ،التفاكض ا١بماعي ،ا٤بساكاة ُب ميداف األجور ،عدـ
التمييز ،سن العمل ،حظر أسوء أشكاؿ تشغيل األطفاؿ.
كما كفل قانوف العمل ا١بزائرم (َٗٞ ، ِ)ُُ/باية حق اإلضراب ،حيث نص عليو ُب القسم الرابع ،إذ نصت ا٤بادة
ِّ منو على أف ٰبمي القانوف حق اإلضراب الذم ٲبارس مع احَباـ أحكاـ ىذا القانوف كقد حدد شركط ت نفيذه ُب ا٤بادة ِٖ
منو ،بأف يوافق على اللجوء إٔب اإلضراب عن طريق االقَباع السرم ،كتكوف ا٤بوافقة بأغلبية العماؿ آّتمعْب ُب ٝبعية عامة تضم
نصف عدد العماؿ الذين تتكوف منهم ٝباعة العماؿ ا٤بعنية على األقل  .كما يعاقب القسم ا٣بامس  :عرقلةحريةالعمل ،كذلك ُب
ا٤بادة ّْ  ،حيث تفيد بأف يعاقب القانوف على عرقلة حرية العمل.

ٔ ٍ١ٍٙ -خ لّٛك ،ٞاٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد األٍبٍ١خ َػجْو اٌلٍبر١و اٌغيائو٠خٚ،هلخ ثؾض١خ ِملِخ ثزبه٠ـ ٘ٓ ِ ،ٕٕٓٔ/ٓٙ/زبؽخ ِٓ فالي اٌواث ٜاٌزبٌ: ٟ
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2277-topic

ٕ  -لبٔ ْٛهلُ ِٓ ٕٓ-9إهؿ ف ٔٓ ٟهعت ػبَ ٓٔٗٔ اٌّٛافك  ٙفجوا٠و ٍٕخ ٓ٠ ٔ99زؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ إٌيػبد اٌغّبػ١خ ف ٟاٌؼًّ ٚرَ٠ٛزٙب
ِّٚبهٍخ ؽك اإلٙواةِ ،ؼلي ِٚززُ ثمبْ ْٚهلُ ِٔ ٕ7-9إهؿ ف ٔٗ ٟعّبك ٜاٌضبٔ١خ ػبَ ٕٔٗٔ اٌّٛافك ٕٔ كَّ٠جو ٍٕخ ٔ .ٔ99ط.ه هلُ ٙ8
ٌَٕخ ٔٔ99
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-2الحق في الصحة:
ا٢بق ُب الصحة يتميز بسرعة تغّبه باٚباذه أشكاال عدة ،فهو متطور مثلما تتطور القواعد ا٤بؤسسة لو ،كعليو فا٢بق ُب
الصحة منتوج ىجْب من خبلؿ الشعب األساسية للقانوف ،كخاصة القانوف ا٤بد٘ب كاإلدارم ،كما توجد بعض األحكاـ الٍب تعززه،
مثل القانوف الدستورم كالقوانْب ذات الصبغة العا٤بية ا٤بعنية بو ُ.
كا٢بق ُب الصحة مضموف خبلؿ اإلعبلف العلمي ٢بقوؽ اإلنساف ،الذم أصدرتو األمم ا٤بتحدة عاـ ُْٖٗ ،كذلك ُب
نص ا٤بادة ِٓ ُ /ب الفقرة األكٔب منها ،حيث يؤكد على ا ٢بق ُب الصحة من خبلؿ إشباع ا٢باجات الضركرية  .كىذا ما أكده
كذلك العهد الدكٕب للحقوؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لعاـ ُٔٔٗ  ،حيث حرص على حق ا١بميع ُب أف يبلغوا أرفع
مستول صحي ٩بكن ،كقد ذىب إٔب ىذا ا٤ببدأ مذلك إعبلف أ٤با –أتا  ،Alma-Ataسنة ُٖٗٗ.
كألف ا١بزائر من الدكلة ا٤بصادقة على العهد ،فقد تضمنت ا٤بادة ْٓ من دستور ُٔٗٗ .ا٢بق ُب ا٢بماية الصحية ،إال
أف الضماف اإلجتماعي برز من خبلؿ األحكاـ غّب ا٤بلغية من قانوف ُِ ٕٖ-ا٤بتضمن القانوف األساسي للعماؿِ .كالقانوف رقم
ُُ  ّٖ-ا٤بتعلق بالتأمينات االجتماعية ا٤بعدؿ كا٤بتممّ.
كما تضمن قانوف ﺭقﻡ َٓ  ٖٓ -ا٤بتعلق بالصحة كٞبايتها،ىذا ا٢بق ُب مادتو األكٔب ،بقولو ٰ " :بدد ىذا القانوف
األحكاـ األساسية ُب ٦باؿ الصحة ك٘بسيد ا٢بقوؽ كالواجبات ا٤بتعلقة بالصحة " .كجاء األمر رقم ُٕ ٗٔ-الداعي إٔب عدـ
اإلقصاء ،حيث خصص فصبل كامبل للمعوزين ،كنص على الرعاية الصحية للفئات ا﵀ركمة ،كماؿ تضمن الفصل التاسع من
قانوف رقم َٓٞ ٖٓ -باية ا٤بعوقْب ،كمعا١بة األخطار الصحية كدٲبقراطية الصحة ،إٔب جانب ما سبق ذكره ،فقد حرصت ا١بزائر
كذلك على رعاية األمومة كالطفولة ،كأقرت حق ا﵀كوـ عليهم ُب الرعاية كحرصت على مكافحة ا٤بخدرات.
 –3الحق في التعليم:
ا٢بق ُب التعليم كالثقافة (ا٤بادة الثالثة عشرة ) من العهد الدكٕب للحقوؽ االقتصادية كاالقتصادية كاالجتماعية  .كما نص
ُب ا٤بادة الرابعة عشرة على ٦بانية التعليم ُب مراحلو األكٔب.
كنصت ا٤بادة ا٣بامسة عشرة على حق الفرد ُب ا٤بشا ركة ُب ا٢بياة الثقافية ،كُب التمتع ٗبنافع التقدـ العلمي كتطبيقاتو،
كُب االنتفاع ٕبماية ا٤بصاّب ا٤بادية كاألدبية النا٘بة عن األعماؿ العلمية كالفنية كاألدبية.
كمن خبلؿ مصادقة ا١بزائر لبلتفاقيات الدكلية السابق ذكرىا ،فقد كرست جهودىا ُب سبيل حرية البحث العلمي
كاإل٪بازات األدبيػة كالفنية كالثقافية ا٤بتفقة مع ركح كأىداؼ الدستور كما توفر الوسائل ا﵀ققة لذلك ،كتقدـ الدكلة كل مساعدة
لتطور العلوـ كالفنوف ،كما تشجع االخَباعات العلمية كالفنية كاإلبداع الفِب كٙبمي نتائجهػػا.

-V, Anne Laude, Bernard Mathieu et Didier Tabuteau: Droit de la santé, Thémis droit ; puf, France, 2007, p 1-5.

ٔ

ٕ  -اٌّٛاك ِٓ ٓ ٔ8ئٌ ٔ98 ٝاٌّزؼٍمخ ثبٌقلِبد اال عزّبػ١خ ٚرْو٠غ ٚرٕظ ُ١اٌّٚبْ االعزّبػ ّْ ،ٟاٌمبٔ ْٛهلَ  ٕٔ-78اٌّإهؿ ف ٔ ٟهِٚبْ
ػبَ  ٖٔ98اٌّٛافك ٘أٚد ٍٕخ  ٔ978اٌن٠ ٞز ّٓٚاٌمبٔ ْٛاالٍبٍ ٟاٌؼبَ ٌٍؼبًِِْٕٛ ،ه ف ٟاٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ػلك ٕٖ ٌَٕخ .ٔ978
ٖ  -اٌمبٔ ْٛهلُ ِٔٔ 8ٖ-إهؿ ف ٕٔ ٟهِٚبْ ػبَ ٖٓٗٔ اٌّٛافك ٕ ٍٕ ٌٟٚٛ٠خ ٖ ٔ98اٌّزؼٍك ثبٌزإِٔ١بد االعزّبػ١خ اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ثبٌّوٍَٛ
اٌزْو٠ؼ ٟهلَ ٗٓ ِ 9ٗ -إهؿ فّٛ ٖٓ ٟاي ٗٔٗٔ اٌّٛافك ٔٔ أفوٍٕ ً٠خ ِْٕٗٛ ،ٔ99ه ف ٟاٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ،ػلك ٕٓ ٌَٕخ ٗٚ ،ٔ99األِو
هلَ ِ 9ٙ- ٔ7إهؿ فٕ ٕٓ ٟفو ػبَ  ٔٗٔ7اٌّٛافك ٍٕ ٛ١ٌٛ٠ ٙخ ِْٕٛ ،ٔ99ٙه ف ٟايعو٠لح اٌوٍّ١خ ،ػلك ٕٗ ٌَٕخ .ٔ99ٙ
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كتكفل التشريعات األساسية ٔبمهورية ا١بزائر اّب ؽ ُب التعليم ١بميع األطفاؿ  .تنص ا٤بادة ّٓ من الدستور على :
"ضماف ا٢بق ُب التعليم ،كأف التعليم ٦با٘ب بالشركط الٍب ينص عليها القانوف" .باإلضافة لذلك ،ينص مشركع قانوف بشأف التعليم
على أف التعليم إلزامي ك٦با٘ب ١بميع األطفاؿ من ا١بنسْب ما بْب ٔ كُٔ سنة ،مع إمكانية مد عامْب لؤلطفاؿ ا٤بعوقْب ،ككذلك
يفرض غرامة على اآلباء أك األكصياء الذين ال يلتزموف ّٔذاُ.
خاتمة:
ٲبكن القوؿ أف غياب ا٤بواطنة الواعية كا٤بسؤكلة ُب أكطاننا ،على الرغم من ادعائنا باهنا موجودة كمكفولة ٗبوجب
دساتّبنا كقوانينا كأفكارنا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،سوؼ يؤدم إٔب عدـ احَبما القانوف كبالتإب ستفشل ٛبا دكلة
القانوف ،الٍب يناضل من اجلها كل من ٰبلم بتجسيد حكم دٲبقراطي كيل باحَباـ حقوؽ االنساف ،كحتما ستنتشر البلمباالة
كانعداـ االىتماـ با٤بشاركة الفعالة بْب ٝبيع فئات آّتمع٩ ،با يؤدم إٔب عدـ تح رؾ التنمية الٍب نأمل ُب ٙبقيقها بالشكل الذم
يكفل كرامة اإلنساف كحرياتو ككاجباتو ،الذم يعترب كسيلة بناء األطر القانونية كا٤بؤسسية الكافية لقياـ ٦بتمع كاعي كصاّب.
كقد الحظنا أف الدٲبقراطية البد كأف ٛبر عرب ا٤بواطنة الصا٢بة ا٢بقيقة الٍب ٘بعل اإلنساف يتمتع ٕبق كقو السياسية كا٤بدنية
كاالجتماعية كالثقافية ك٘بعلو يفتخر بانتمائو لوطنو كيشارؾ ُب فعالياتو ،كىذا ما تفعلو معظم الدكؿ الٍب تسعى لتحقيق ا٢بكم
الراشد أك الدٲبقراطي ،على غرار ا١بزائر الٍب أقرت مبادئ نبيلة ُب بياف الفاتح من نوفمرب ،كبقت كفية لذلك باف صادقت على
٨بتلف ا٤بواثيق ا٢بقوقية الٍب ترعى مصاّب الفرد ُب آّتمع ،كٙبمي حقوقو ،فسعت إٔب ٙبسْب مضامْب تشريعاهتا ٗبا يتناسب
كالشرعية الدكلية .كمازالت تقوـ باإلصبلحات الٍب تراىا سببا ُب تطور آّتمع ،على الرغم من عدـ مسايرة بعض ا٤ببادئ مطفأ ُب
تلك القوانْب على غرار ؽانوف االعبلـ كا٢برية ُب ا٤بعتقد كالعمل كاالنتخابات ،حيث مازالت تشوب تلك التشريعات نقائص أك
ٗبعُب أصح قيود تكبل ا٢بريات نوعا ما٩.با يستدعي االجتهاد أكثر لَبسيخ أكرب قدر ٩بكن من نسبة ا٢برية كا٢بقوؽ ٗبا يتوافق مع
القانوف.

ٔ ِٛ -عي ِؼٍِٛبد ؽمٛق اٌطفً ف ٟاالٍزؼواٗ اٌلٚه ٞاٌْبًِ ٌٍغيائوِ ،بهً

ِ ،ٕٓٓ8زبػ ِٓ فالي اٌواث ٜاٌزبٌٟ

:

http://www.crin.org/docs/Algeria_CR_compilation_Ara.doc
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الهوامش:
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ٔ) علي ليلة ،ا٤بواطنة بْب اؿسياؽ القومي كالعا٤بي ،اللجنة العربية ٢بقوؽ اإلنساف،
ٕ) ٧-بمد العابد ا١بابرم ،الوطنية كالقومية كا٤بواطنة ،مقاؿ منشور على موقع منتدل ا٤بواطنة:
http://montada-elmouatana.blogspot.com .a
ا٤بستقب للدراسات كالبحوث ،متاح على الرابط
ؿ
ٖ) -ياسر خالد عبد بركات ،مبدأ ا٤بواطنة كاستحقاؽ الدستور الدائم ،مركز
التإبhttp://mcsr.net/activities/007.html :
ٗ) -صابر عابدين أٞبد " ،حقوؽ ا٤بواطىنىة ،حقوؽ دستورية" ، 0 ،3مقاؿ منشور على الرابط التإب:
٘) http://www.hurriyatsudan.com
 ، 000ص .
- )ٙعلي خليفة الكوارم ،مفهوـ ا٤بواطنة ُب الدكلة الدٲبقراطية ،د .ط ،د.ف ،الدكحة،
-Miller,David,ed: The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Blackwell,1995,p74. )7
- )8ا٤برجع السابق ،ص.4
٧- )9بمود ا٢بافظ ٧بمود ،ا٤بواطنة ُب اإلعبلف العا٤بيو الدستور كالقانوف الوطنيْب ،كرقة ٕبثية مقدمة لورشة عمل " ا٤بواطنة ُب ظل
التعدد العرقي كالثقاُب – السوداف ٫بو عقد اجتماعي ُب السوداف " ،السوداف 5-4،أكتوبر . 0
ٓٔ)-منّب البعلبكي ،موسوعة ا٤بورد. 99،
ٔٔ)٧-بمد العابد ا١بابرم ،الوطنية كالقومية كا٤بواطنة ،مقاؿ منشور على موقع منتدل ا٤بواطنة:
ٕٔ)http://montada-elmouatana.blogspot.com
 ، 968آّلد 3ص.45
ٖٔ)-أنظر ابن منظور " لساف العرب " دار صادر بّبكت.
 995ـ  -ص.56
ٗٔ)-راجع دكتور ٧ /بمد عاطف غيث (قاموس علم االجتماع)  -دار ا٤بعرفة ا١بامعية – اإلسكندرية -
٘ٔ)-على خليفة الصبيحي ،ا٤بواطنة كالدٲبقراطية ُب البلداف العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بّبكت ، 00،ص.30
-)ٔٙا٤برجع السابق ،ص.3 -03
- Center for Civic Education.(1994). National Standers for Civic and Government. From the World Wide Web: )ٔ7
http://www.Civiced.org/stds-htm
-)ٔ8حناف مراد كحناف مالكي ،أثر االنفتاح الثقاُب على مفهوـ ا٤بواطنة لدل الشبابا١بزائرم ٦بلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية،
جامعة بسكرة ،عدد خاص ا٤بلتقى الدكٕب األكؿ حوؿ ا٥بوية كآّاالت اإلجتماعية ُب ظل التحوالت السوسيوثقافية ُب
.544
آّتمع ا١بزائرم ،ص
-)ٔ9ياسر خالد عبد بركات ،مبدأ ا٤بواطنة كاستحقاؽ الدستور الدائم ،مرجع سابق.
 ، 007ص. 7- 5
ٕٓ)-سامح فوزم ،ا٤بواطنة ،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف ،الطبعة األكٔب،
 ، 008ا٤بتضمن القانوف
عاـ  4ا٤بوافق 3ينار سنة
ٕٔ)-الوثيقة األساسية ا٤بتضمنة القانوف رقم 04- 08ا٤بؤرخ ُب٧ 5برـ 9
التوجيهي للَببية الوطنية.
ٕٕ)-حسْب فرٯبة ،ا٤بواطنة ،تطورىا كمقوـاهتا٦ ،بلة ا٤بنتدل القانو٘ب ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة ٧بمد خيضر
بسكرة ،العدد السابع ،أفر0يل  ، 0ص. 8
ٖٕ)-علي خليفة الكوارم ،مفهوـ ا٤بواطنة ُب الدكلة الدٲبقراطية ،مرجع سابق ،ص.6
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

266

أعمال المؤتمر الدولي األول :حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت 2013/04/7-5

ٕٗ)-أٞبد حسْب أٞبد ،ا٤بواطنة الصا٢بة " أسس كرؤل " ،كرقة ٕبثية مقدمة ٤بؤًبر التوافق السنوم الثالث بعنواف :ىيئات آّتمع
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ا٤بتوسطي الدكٕب الثا٘ب ١بمعيات آّتمع ا٤بد٘ب ا٤بنظم ٙبت شعار " :الكرامة اإلنسانية ىي الرأ٠باؿ األساسي لوجود اإلنساف
. 008
" فاس ،أياـ 4:ك 5ك 6يوليوز
Source: http://www.oujdacity.net/international-article-12475-ar/)ٕ7
. 965
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 ، 969كًب اقراىا بقرار ا٥بيئة العامة رقم (
-)ٕ8دخلت حيز التنفيذ في 4كانوف الثا٘ب
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نفي . 0
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ٕٖ)ٞ-باده ا٥بنيدل،ا٣بطاب األمُب كقضايا حقوؽ اإلنساف " مبلمح رؤية كهنج علمى على طريق البحث كالتحليل ،كرقة عمل
مقدمو للمؤٛبر الدكٔب الثاٗب إلستطبلعات الرأل العاـ"الرأل العاـ َب ٦بتمع متغّب" ،د.ت ،ص .
ٖٖ)-نصر الدين عاشورُ ،ب السبلمة اِبسدية٦ ،بلة ا٤بنتدل القانو٘ب ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة ٧بمد خيضر
بسكرة ،العدد السابع ،أفر0يل  ، 0ص. 53
ٖٗ)-خوادجية ٠بيحة حناف ،قيود ا٤بلكية العقارية ا٣باصة ُب ا١بزائر٦ ،بلة ا٤بفكر ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة ٧بمد
. 34
 ، 009ص
خيضر ،بسكرة ،العدد الرابع،أفريل
ٖ٘)ٞ-باده ا٥بنيدل ،ا٣بطاب األمُب كقضايا حقوؽ اإلنساف ،ص .
-)ٖٙا٤برجع السابق ،ص. 7
-)ٖ7مرازقة عبد الغفور ،التحديات السياسية ُب ا١بزائرٙ ،بديات كآفاؽ ،مرجع سابق.
 . 966كقد صادقت
 (XXIa 00في 6كانوف األكؿ
 976؛ك اقر بقرار ا٥بيئة العامة رقم (
-)ٖ8دخل حيز التنفيذ في 3آذار
. 989ا٤بصدر:
ا١بزائر على العهد ُب سبتمرب
http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm)ٖ9
 . 966صادقت
ً ، 976ب إقراره ُب ا٥بيئة العامة بقرار رقم 6(XXIa (0كانوف األكؿ
ٓٗ)-دخل حيز التنفيذ في 3كانوف الثا٘ب
. 989ا٤بصدر:
عليو ا١بزائر ُب كانوف االكؿ عاـ
ٔٗ)menu _a/b/3 cescr.htm/unhchr.ch/html.//www:Http
ٕٗ)-صاّب زيا٘ب ،تفعيل العمل ا١بمعوم ٤بكافحة الفساد كإرساء الدٲبقراطية ا٤بشاركتية ُب ا١بزائر٦ ،بلة ا٤بفكر ،كلية ا٢بقوؽ
 ، 009ص.63
كالعلوـ السياسية ،جامعة ٧بمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،أفريل
ٖٗ)-ا٤برجع السابق ،ص .6
 433ا٤بوافق يناير  /جانفي سنة ، 0يتعلق باإلعبلـ.
ٗٗ)-قانوف عضوم رقم -05ا٤بؤرخ في 8صفر عاـ
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٘ٗ)-قانوف اإلعبلـ ا١بزائرم ا١بديد ٱبنق حرية التعبّب ،نيويورؾ 5،جانفي  ، 0مقاؿ منشور على موقع ١بنة ٞباية الصحفيْب:
http://cpj.org/ar/2012/01/018401.php
-)ٗٙخبّب ُب حقوؽ اإلنساف يؤكد أٮبية حرية التعبّب مع بدء ا١بزائر إلصبلحات سياسية ،مركز أنباء األمم ا٤بتحدة،
 ، 0 /04/ 9على الرابط التإب:
http://www.un.org/arabic/news/story.asp)ٗ7
)ٗ8مرازقة عبد الغفور ،التحديات السياسية ُب ا١بزائرٙ ،بديات كآفاؽ ،مرجع سابق
-)ٗ9سهيلة قمودم ،ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية ىع ٍرب الدساتّب ا١بزائرية،كرقة ٕبثية مقدمة بتاريخ ، 0 /06/ 05متاحة من خبلؿ
الرابط التإبhttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2277-topic :
 990يتعلق بالوقاية من النزعات ا١بماعية ُب العمل
عاـ  4ا٤بوافق  6فرباير سنة
ٓ٘)-قانوف رقم 0 -90مؤرخ ُب 0رجب 0
كتسويتها ك٩بارسة حق اإلضراب ،معدؿ كمتتم بقانوف رقم  7-9مؤرخ ُبٝ 4بادل الثانية عاـ  4ا٤بوافق ديسمرب سنة
 . 99ج.ر رقم 68لسنة99
ٔ٘)-V, Anne Laude, Bernard Mathieu et Didier Tabuteau: Droit de la santé, Thémis droit ; puf, France, 2007, p 1-
5.
ٕ٘)-ا٤بواد من 80إٔب 98ا٤بتعلقة با٣بدمات االجتماعية كتشريع كتنظيم الضماف االجتماعي ،مﻥ القانوف ﺭقﻡ -78ا٤بؤرخ في
 978الذم يتضمن القانوف االساسي العاـ للعامل ،منشور في ا١بريدة الر٠بية عدد 3
 398ا٤بوافق5أكت سنة
رمضاف عاﻡ
. 978
لسنة
 983ا٤بتعلق بالتأمينات االجتماعية ا٤بعدؿ كا٤بتمم
 403ا٤بوافق يوليو سنة
ٖ٘)-القانوف رقم  83-مؤرخ في رمضاف عاـ
 ، 994منشور في ا١بريدة الر٠بية ،عدد 0لسنة
با٤برسوـ التشريعي ﺭقﻡ 94- 04مؤرخ في 30شواؿ 44ا٤بوافق أفريل سنة
 ، 996منشور ُب ا١بريدة الر٠بية ،عدد  4لسنة
عاـ  4ا٤بوافق 6يوليو سنة
 ، 994كاألمر ﺭقﻡ 96- 7مؤرخ في 0صفر 7
. 996
ٗ٘)-موجز معلومات حقوؽ الطفل ُب االستعراض الدكرم الشامل للجزائر ،مارس ، 008متاح من خبلؿ الرابط التإب:
http://www.crin.org/docs/Algeria_CR_compilation_Ara.doc

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

268

2013/04/7-5  حقوق االنسان في ظل التغيرات العربية الراىنة – بيروت:أعمال المؤتمر الدولي األول

دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية المرأة
 جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر- كلية الحقوق والعلوم السياسية، عمراوي مارية.أ
:الملخص
بماية عن طريق٢ كقد بدأ إحاطة ىذه ا،برأة تطورا كبّبان ُب اآلكنة األخّبة مقارنة بكل العصور الٍب مضت٤باية حقوؽ اٞ عرفت
 بينما كانت ُب السابق ال تعدك أف تكوف تلك، على عكس ا﵀اكم الوقتية،بنائية الدكلية كهيئة دائمة١بثلة ُب ا﵀كمة ا٩ العدالة الدكلية
باية عامةٞ بماية إٔب قسمْب؛ قسم عاـ يشمل٢ كإنقسمت ىذه ا،بماية عرب مواثيق دكلية كإقليمية غّب ـكفولة ٔبهاز إقتصاص كزجر٢ا
برأة٤بمل تبعات أم فعل صادر من اٙك
 ي،بقوؽ األساسية لئلنساف٢للمرأة كشخص طبيعي يتمتع ٕبقوؽ ًبٌ توثيقها دكليان كأيستمدت من ا
.بتابعة بينها كبْب الرجل٤بت طائلة التتبع كمساكاة ك٘بريد ىذه اٙ بسؤكلية الدكلية كإلتزامها بواجبات٤عرب تعميم ا
 كتأثرت،بقوقها٢ برأة٤بماية عرب التطور التارٱبي إلكتساب ا٢باضر بل إستسقت ىذه ا٢باية عامة ٓب تكن كليدة اٞ كقسم آخر يشمل
برائم الٍب١ من خبلؿ التعمق ُب ا،بقررة ُب نظاـ ركما بتطور حقوؽ اإلنساف؛ ليكوف ٗبثابة ٘بسيد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب٤بماية ا٢ىذه ا
برأة كسبلح٤بركب السابقة كإستعماؿ ا٢برائم إتسمت بالتطور مقارنة بسابقاهتا خبلؿ ا١برأة بشكل كبّب كنظرا لكوف ىذه ا٤إستهدفت ا
 رغم،با من إٯبابيات٥ با٤ بماية من خبلؿ موائمتها ُب التشريعات اؿكطنية٢ كالٍب إستوجبت تفعيل ىذه ا،ض ٌد الطرؼ اآلخر ُب النزاع
.بماية ككل٢با إنعكاسات سلبية على سيادة الدكؿ كطبيعة ا٥ العراقيل الٍب أيعتربت أف
Résumé :
La question de la protection des droits de la femme, a connu dernièrement une grande évolution
comparativement aux temps passés. Le contour de cette protection par la justice internationale
incarnée dans la cour pénale internationale comme institution permanente, au contraire des tribunaux
temporaires. Or, dans le passé cette protection n’était que le fait de traités internationaux et régionaux
non assortis de coercition ; cette protection a été divisée en deux parties : une partie générale qui
englobe une protection générale de la femme comme une personne naturelle bénéficiant de droits et
qui a été consacrés mondialement et tirées des droits principaux de l’homme, et assume toute acte
émanant d’une femme par la généralisation de la responsabilité internationale chargées d’obligations,
sous peine de poursuite et d’égalité et l’abstraction de cette poursuite entre elle et l’homme.
L’autre partie englobe une protection speciale tirée de l’évolution historique de l’acquisition de la
femme de ses droits. Cette protection instauré sous le régime romain a été touché par l’évolution des
droits de l’homme, pour être une incarnation du droit international humanitaire, de par
l’approfondissement des l’étude des crimes qui ont ciblés la femme en grande partie, et vu que ces
crimes ont évolués par rapport aux anciens durant les ancienne guerres et l’usage de la femme comme
une arme entre les belligérants dans ces conflits, ce qui a nécessité l’activation de cette protection de
par sa cohérence dans les règlements et lois nationales vu ses point de vues positifs, malgré les
entraves qu’on a considérés comme ayant des effets négatifs sur l’autorités des Etats et la nature de la
protection en général.
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مقدمة:
"على األرجح األكثر خطورة أف تكوف إمرأة على أف تكوف جندم ُب نزاع مسلح" ؛ ما جذبنا ُب ىذا ا٤بوضوع ىو تعرض ا٤برأة
مر العصور إٔب يومنا ىذا؛ كبالرغـ من التطور الذم من ا٤بفَبض أنو حاصل على
للكثّب من الضغوطات كا١برائم ا٤بعنوية كا٤بادية على ٌٍ
الصعيد التوعوم إال أنو اليزاؿ إدخاؿ األبرياء ُب التصفيات ا٢بسابية كخصوصا ا٤برأة من ا١برائم الٍب ٙبتل ا٤برتبة األكٔب كتتصدر ا١برائم
ا﵀رمة دكليا ككطنيان.
كالٍب تنتهك مرارا كتكرارا سواء ُب ا٢بركب كالنزاعات الدكلية أك الداخلية ،كلنا الكثّب من ا٢بقائق كالٍب مرت ُب الكثّب من
الدكؿ سواء كانت غربية أك عربية ،فمن ا٤بؤسف أف تتحمل ا٤برأة ُب آّتمع صراع ا٤بصاّب الذكورية مهمان كانت غايتها.
كأكؿ ىذه ا١برائم ىي جرائم العنف ا١بنسي الذم أصبح ٝباعي ك٩بنهج كفق طرؽ ٮبجية يندل ٥با ا١ببْب خالية من الرحم ،كٓب يقف
إضطهاد ا٤برأة عند ىذا ا٢بد بل أصبحت حقل ٘بارب ليست علمية؛ بل اقل ما يقاؿ عنها أهنا منافية لؤلخبلؽ كا٤ببادئ اإلنسانية.
إف ٞباية ا٤برأة أصبح أمر ضركرم كيؤرؽ آّتمع الدكٕب عامة كا٤برأة خصوصا لعدـ فاعلية ا١بهود ا٤بنصبة ُب ىذه القضية ،كىذا ما
يدفعنا للبحث عن مكامن ا٢بماية ا٤بقررة ُب ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية للمرأة ،كمدل فاعلية ىذه ا٢بماية على ا٤بستول الواقعي.
كقد جاء القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب مكرسا ٥بذه ا٢بماية ُب الكثّب من ا٤بواثيق الدكلية ،كقد ٪بح على الصعيد التشريعي من خبلؿ
تفعيل دكر ا٤برأة اإلجتماعي كالسياسي كتبوئها للمناصب العليا ُب الدكؿ حٌب العربية منها كىذا ما نبلحظو من كجود إرادة سياسية
عميقة ُب تغيّب كضع ا٤برأة العربية مثلما ىو حاصل ُب ا١بزائر ،إال أف ىذه الشعارات كلها ال تفتأ تفشل أماـ الواقع ا٤برير ُب حالة كجود
إنفبلت أمِب ،أك ظهور نزاعات مسلحة دكلية كانت أـ داخلية.
كطبقان لتصرٰبات األمْب العاـ لؤلمم ا٤بتحدة باف كي موف ،تتعرض امرأة كاحدة على األقل من كل ثبلثة نساء ُب العآب للضرب ،أك
اإلجبار على ٩بارسة ا١بنس ،أك االستغبلؿ بطريقة أخرل ُب حياهتا .كتعلن معظم الدكؿ اليوـ مسؤكليتها عن ٞباية النساء من العنف،
لكن األمر ٓب يكن كذلك دائمان.
ُ 993ب فيينا  .ككاف
ييعترب االعَباؼ بالعنف ضد النساء جديدان نسبيان فقد ًب تقنينو ألكؿ مرة ُب ا٤بؤٛبر الدكٕب ٢بقوؽ اإلنساف ُب عاـ
لزاما ٘بسيد ىذه ا٢بماية من خبلؿ ىيكل قضائي دكٕب ،يكوف بعيدان عن الضغوطات الٍب ٩بكن أف يتعرض إليها أثناء تأدية مهامو
كالكشف عن ا٢بقيقة كٙبقيق العدالة.
كقد جاء نظاـ ركما األساسي للمحكمة ا١بنائية الدكلية كآلية دكلية ٢بماية حقوؽ اإلنساف ،كٓب يستثِب ٞباية ا٤برأة ُب ىذا النظاـ؛
حيث جاء ىذا النظاـ متسمان بالشمولية كعدـ اؿتفرقة ُب ا٢بماية بْب ا١بنسْب ،كللمرأة دكر رئيسي ُب البناء كالنهوض بآّتمعات ٩با
جعلها مستهدفة من طرؼ ا٤بعتدين ،كأىلها لتكوف ٧بل ٞباية قانونية معززة ُب نظاـ ركما األساسي.

Patrick Cammart, Ex-Commandant de la mission des Nations Unies en République Démocratique du
Congo-MONUC.
2
http://www.imow.org/wpp/stories/viewStory?language=ar&storyid=1853.
1
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-فما ىو وضع حماية المرأة في ظل نظام روما األساسي؟ كلئلجابة على اإلشكالية التالية كجب البحث ُب ا٢بماية العامة للمرأة

كفق نظاـ ركما األساسي ُب (مبحث أول) ،كتسليط الضوء على ا٢بماية ا٣باصة ا٤بمنوحة للمرأة ُب نظاـ ركما األساسي ُب (مبحث
ثاني).

المبحث األول :الحماية العامة للمرأة ضمن نظام روما األساسي
إف النظاـ األساسي لركما إستم ٌد مبادئو كقواعده من التشريعات الوطنية كمن ا٤بواثيق الدكلية ليصبح بذلك ضامن لتنفيذ قواعد

القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كبالتإب فهو يعتمد ا٤بساكاة ُب ا٢بماية العامة ا٤بقررة للمرأة كجزء من ا٤بدنيْب (مطلب األول) والعمومية
كالتجريد ُب ا٤بسؤكلية الدكلية (المطلب الثاني).

المطلب األول :حق المرأة في الحماية كجزء من المدنيين
لقد كاف ىناؾ ٛبييز كاضح ُب التساكم ُب إكتساب ا٢بقوؽ كوف ا٤برأة مستضعفة إال أف ىذه النظرة بدأت تتغّب كبدأ مفهوـ ا٤برأة

كا٢بقوؽ األساسية لئلنساف بالتجذر كفق ا٤بواثيق الدكلية(أ) ،كما ًبٌ توحيد ٞباية ا٤برأة بإختبلؼ مرؾزىا القانو٘ب مثلها مثل الرجل إال ُب

ا٢باالت ا٣باصة ا٤بنصوص عليها سواء ُب ا٤بواثيق الدكلية أك نظاـ ركما األساسي(ب).
أ  -المرأة والحقوق األساسية لإلنسان

لقد أثرت ا٢بركة الرامية إٔب اإلعَباؼ با٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة على ٝبيع التشريعات الٍب هتتم ٕبقوؽ اإلنساف ،حيث أف على
الدكؿ األطراؼ ُب العهدين الدكليْب ا٣باصْب ٕبقوؽ اإلنساف أف يكفلوا ضماف مساكاة الرجل كا٤برأة ُب التمتع ٔبميع ا٢بقوؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كا٤بدنية كالسياسية ،كتشجيع ىذه ا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ ،مع األخذ بعْب االعتبار ا
التفاقيات الدكلية ا٤بعقودة برعاية األمم ا٤بتحدة كالوكاالت ا٤بتخصصة  .كُب أغلبية النزاعات ا٤بسلحة تسلب ا٢بريات كا٢بقوؽ
األساسية كال يتم اإلعتماد ُب ىذه ا٢بالة إال على القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،فالتمييز ٕب ٌد ذاتو إنتهاؾ خطّب ٢بقوؽ اإلنساف.
كٓب يقبل آّتمع الدكٕب با٤بساكاة للمرأة ُب حقوؽ اإلنساف كعدـ التمييز بسهولة ففي عاـ ُ9ب  9أثناء مؤٛبر باريس بذلت الياباف
جهود حثيثة إلدراج مبدأ ا٤بساكاة ُب عهد عصبة األمم إال أف ىذه البادرة فشلت ،كىذا ٓب ٲبنع من ظهور جهود كبّبة على ترسيخ مبدأ
ا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ كا٢بماية بْب ا١بنسْب كقد ظو ر ىذا جليا ُب ميثاؽ األمم ا٤بتحدة كما تبعها من مواثيق كمعاىدات دكلية ،كقد أكدت
ا٤بواد (/ / 3ب) ك(/55ج) ك(/76ج) من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة على أف السلم كاألمن الدكليْب يعتمداف على إحَباـ ا٤بساكاة ُب حقوؽ
اإلنساف بدكف ٛبييز على ٝبيع ا٤بستويات ،ككذا اإلعبلف العآبم ٢بقوؽ اإلنساف ُب ا٤بادة األكٔب كالذم جاء مؤكدا للمساكاة ١بميع
البشر.
كينطلق مفهوـ حقوؽ اإلنساف ّٔذا الشأف من حقيقة أخبلقية مفادىا أف ٝبيع البشر نساء كرجاؿ؛ يتحلوف بكرامة إنسانية ال ٯبب
التعدم عليها إضافة إٔب ٛبتعهم با٢بق الذم ال ٲبكن التنازؿ عنو كىو حق التحرر من ا٣بوؼ كا٢باجة ،كا٤بساكاة أماـ القانوف .

ٔ اتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأةٗ ،بوجب ؽرار ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة ّْ َُٖ/ا٤بؤرخ ُب ُٖ/ديسمربُٕٗٗ.
ٕ علي ا١برباكم -عاصم خليل ،النزاعات ا٤بسلحة كأمن ا٤برأة ،سلسلة دراسات إسَباتيجية (َِ) ،معهد إبراىيم أبولغد للدراسات الدكلية جامعة بّبزيت فلسطْب،
ََِٖ .صّّ.
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 993إعبلف كبرنامج عمل فيينا كالذم جاء فيو أف إنتهاكات ا٢بقوؽ األساسية للمرأة ُب
كإعتمد ا٤بؤٛبر العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ُب
حاالت النزاع ا٤بسلح ٚبالف ا٤ببادئ ا٤بؤسسة ٢بقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب؛ كاؿٌب تقتضي إٚباذ تدابّب فعالة بصورة خاصة .
قد يكوف من ا٣بطأ اإلدعاء بأف التشريع ا٢بإب ٢بقوؽ اإلنساف ٲبثل نظاما يمرضيا من كجهة نظر ا٤برأة ،فيوـ بعد يوـ يتم الكشف عن
قصور ىذه القوانْب؛ الٍب ال تراعي ا٤بخاطر ا﵀دقة با٤برأة فقد أقرت ا٤بقررتْب ا٣باصتْب اللتْب ًبٌ تعيينهما من طرؼ األمم ا٤بتحدة لتقصي

 995راديكا كوماراسوامي كا٤بختصة ُب ٞباية األقليات لندا شافيز؛ حيث ًب
 994ك
أحواؿ النساء ُب فَبة النزاعات ا٤بسلحة سنة

اإليصاء بإعادة النظر كتقييم إتفاقيات جنيف ُب إطار النزاعات الدكلية إلدراج معايّب حديثة متعلقة بالعنؼ ض ٌد ا٤برأة ُب زمن ا٢برب
خصوصا بالنسبة ١برائم اإلغتصاب النظامي الرؽ ا١بنسي كا٤بمارسات ا٤بشأّة ُب فَبة النزاعات ا٤بسلحة  ،كما ًب ٌّ التنويو على ما
يعَبض النساء البلجئات من مصاعب خاصة؛ فقامت مفوضية األمم ا٤بتحدة لشؤكف البلجئْب بتوفّب ٞباية لصاّب البلجئات علل
ا٤بستول ا﵀لي ،كبالرغم من طابعها اإلبتكارم إال أهنا ركزت على العنف ا١بنسي .
غّب أف اإلعَباؼ الذم تضمنتو مواثيق ا﵀اكم ا١بنائية الدكلية ا٤بؤقتة ليوغسبلفيا سابقا كركاندا يعترب تطور حاصل ُب ترسيخ حقوؽ
ا٤برأة األساسية كمساكاة التعدم عليها كعلى حقوقها ـع الرجل بل كحٌب أكثر ُب بعض األحياف؛ عندما أستعملت كسبلح بشع
لَبىيب األعداء.
كقد إستمد نظاـ ركما األساسي ا٤بساكاة ُب حقوؽ اإلنساف بْب ا١بنسْب من األنظمة األساسية لكبل ا﵀كمتْب يوغسبلفيا ا٤بادة
( ) /4كا٤بادة (  ) /لركاندا ككذا إتفاقية منع جرٲبة اإلبادة اِبماعية 948كالٍب تقابلهم ا٤بادة ( )6من نظاـ ركما ،كما ال ننسى دكر
ا٤بنظمات ا٢بقوقية اإلقليمية ُب ترسيخ خصوصية حقوؽ اإلنساف الٍب تتصف أهنا ملك للفرد بوصفو كائنا إنسانيا ال ٲبكن حرمانو من
حقوقو كدكف أم ٛبييز ُب إكتساب ىذه ا٢بقوؽ ،فاألمن الدكٕب مرتبط با٤برأة ألف النزاعات ا٤بسلحة تزيد من الفوارؽ كا٥بوة بْب ا١بنسْب
السيما إرتباط األطفاؿ الذين ىم أجياؿ ا٤بستقبل باألـ ،كبتشرد ىذه األـ ك١بوئها ٰبرـ األطفاؿ من اإللتحاؽ با٤بدارس كيزيد من تفشي
ظواىر الإنسانية كاألمراض كا١بهل كالعنف كا٤بتاجرة ّٔم كفئة مستضعفة.
كما أف إختصاص ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية جاء مهتما با١برائم األش ٌد خطورة كا٤باسة بالضمّب الدكٕب ،كالٍب من شأهنا أف هتدد السلم
كاألمن الدكليْب ،كالٍب كرست حقوؽ ا٤برأة بشكل عاـ كجزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف ُب آّتمع  ،كأصبح ال ٲبكن ا٢بديث عن
حقوؽ اإلنساف دكف التأكيد على حقوؽ ا٤برأة بإعتبار ذلك جزء أساسي لبناء حالة اإلستقرار كالسلم الدكٕب.
ب توحيد حماية المرأة بإختالف مركزىا القانوني
منذ خلق قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كا٤برأة تتمتع ٕبماية قانونية عامة مثلها مثل الرجل  ،ك٤با كانت الكرامة اإلنسانية ليس ٥با
جنس ؾما صرح الدكتور بوشناؽ خبلد  ،فإف النساء ىن األخريات معنيات ّٔذه ا٢بماية كعلى قدـ ا٤بساكاة مع الرجاؿ  ،فمن ا٤ببلحظ
ٔ ا٤بادة ّٖ من إعبلف كبرنامج عمل فيينا ،كثيقة األمم ا٤بتحدة  A/CONF.157/24ا١بزء األكؿ أكتوبر ُّٗٗ.
ٕ مفيد شهاب ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،جوديت ج غرداـ ،النساء كحقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،دار ا٤بستقبل العريب القاىرة.َََِ ،
ص َُٖ.
ٖ مفيد شهاب ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،جوديت ج غرداـ ،مرجع سابق .ص ُُٖ.
4
Françoise Krill، «La Protection De La Femme Dans Le Droit International Humanitaire », Revue
Internationale de la Croix-Rouge, Vol 67, No 756,Decembre 1985, pp 343- 370.
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أف ُب حالة النزاعات ا٤بسلحة أف الطرؼ الضعيف ُب النزاع كا٤برأة كالطفل يتعرض ١برائم إضافية كتتعرض ىذه الفئة إٔب ٩بارسات عنيفة
للرؽ.
كتعسفية كاإلستعباد ا١بنسي كا٤بتاجرة فيهما كإخضاعهما ٌ
فأغلب األحياف ٪بد النساء الضحايا من ا٤بدنيات أما ا٤بقاتبلت فيكن جزء من القوات ا٤بشاركة ُب القتاؿ بشكل مباشر أك ضمن
كحدات اإلحتياط أك ا٤بساندة كالدعم .كقد تكوف ىذه ا٤بشاركة إرادية أك إجبارية ،تشّب ا٤بعلومات ا٤بتوفرة لدل ا٤بنظمات الدكلية ٢بقوؽ
اإلنساف أف ا٤بقاتبلت من النساء ٱبضعن ليس فقط ٤با ٱبضع لو الرجاؿ ا٤بقاتلوف من ظركؼ معيشية كنفسية قاسية يفرضها عليهن
القتاؿ ،كإ٭با أيضان إٔب عنف كأذل خاص ّٔن كوهنن نساء ،كذلك من قبل ا٤بقاتلْب األعداء أك حٌب الزمبلء ،فقد تيستغل ا٤بقاتبلت من
قبل زمبلئهن أك آسريهن الرجاؿ ،خاصة ُب النزاعات الداخلية ،لتقدٙب رزمة من ا٣بدمات اللصيقة تقليديان با٤برأة ،كتنظيف ا٤بعسكر
سخر ا﵀اربات لتقدٙب ا٣بدمات ا١بنسية ٥بؤالء الرجاؿ ،دك٭با أدٗب اعتبار
كٙبضّب الطعاـ كتوفّب ا٤بياه كغسل ا٤ببلبس .كفوؽ ذلك ،قد تي ٌ
لرأيهن ُب ذلك ،ما يعِب فعليان أهنن ييغتصنب ليس فقط من قبل آسريهن ،كإ٭با من قبل زمبلئهن أيضان .
كما أف عمل ا٤بنظمات الدكلية كا﵀لية أك حٌب ا٢بكومية كالغّب حكومية منها دأبت على إٯباد حل ٢بماية ا٤برأة من العنف مهما
كاف نوعو ٕبيث التشمل اإلغتصاب فقط إ٭با أم شىيء من شأنو التعدم على كرامة ا٤برأة  ،على إختبلؼ كضعيتها القانونية فسواء
كانت مدنية أك أسّبة أك مسجونة أك مقاتلة ففي األخّب ال ينفي عنها كل ذلك إنسانيتها كٛبتعها ٕبقوؽ إنسانية على قدـ ا٤بساكاة بينها
 907كالذم ٰبظر قتل
كبْب الرجل .فعدـ ا٤بساس با٢بق من أكائل ا٤ببادئ الٍب ًبٌ اإلعَباؼ ّٔا ك٪بدىا ُب ملحق إتفاقية الىام الرابعة
تفرؽ بْب ا٤برأة
األسرل ،كا٤بادة 3من إتفاقية جنيف الثالثة
ُ 949ب مادهتا الرابعة حينما عددت األشخاص ا٤بمكن إعتبارىم مقاتلْب ٓب ٌ
 ، 949كبعدـ التعرض لؤلسرل ُب سبلمة بدهنم كعقو٥بم ،حيث كاف
كالرجل كمشلت الفئتْب ،كا٤بادة من إتفاقية جنيف األكٔب كالثانية
التاريخ كفيبل بالكشف عن الكثّب من ا٢بقائق الٍب تظهر ٘بارب كإبادات تعرضت ٥با ا٤برأة ُب ا٢برب العا٤بية الثانية ىي كالرجل على حد
سواء كبتعقيمهم باألشعة ،ليصحوا العآب على فضائع ليست أقل منها ُب يوغسبلفيا سابقا .كما جاءت ا٤بادة من إتفاقية جنيف
 949كا٤بادة 3منو ا٢بماية من اإلقتصاص،
٢ 9 9بماية ىذه الفئة من اإلىانة كتطفل ا١بماىّب ،ككذا التعذيب ُب إتفاقية جنيف
كا٢بماية من اإلغتصاب كا٤بساس بالشرؼ ضد ا٤برأة األسّبة كما حدث ُب البوسنة كا٥برسك كركاندا ضمن سياسة التطهّب العرقي ،أك
ُب إطار منهجي ككاسع النطاؽ أثناء ا٢برب العا٤بية الثانية عندما قاـ ا١بنود الركس بإغتصاب مليوف إمرأة أ٤بانية .
كمع ذلك فإف ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية لركاندا ٓب تدرج جرٲبة اإلغتصاب ضمن قرارات اإلهتاـ كٓب يشرع ا٤بدعي العاـ ُب إهتاـ ا٤بدانْب
 997بعد آّهودات الٍب ًبٌ بذ٥با من طرؼ منظمات نسائية غّب حكومية  ،فهذا اإلدراج ١برٲبة
بأعماؿ العنف ا١بنسي إال ُب أكت
Bouchenak K.A. , Les droits de la femme à travers les textes universels des nations unies, observatoire
national des droits de l’homme, 1995, p 10.
ٕ طاليب سركرٞ ،باية حقوؽ ا٤برأة ُب التشريعات ا١بزائرية مقارنة مع إتفاقيات حقوؽ اإلنساف -الظركرؼ العاديةٕ ، -بث لنيل شهادة ا٤باجستّب فرع القانوف الدك ٕب
كالعبلقات الدكلية ،كلية ا٢بقوؽ جامعة ا١بزائرَََِ .ص ُ.
ٖعلي ا١برباكم-عاصم خليل ،النزاعات ا٤بسلحة كأمن ا٤برأة ،سلسلة دراسات إسَباتيجية(َِ) ،معهد إبراىيم أبولغد للدراسات الدكلية جامعة بّبزيت فلسطْب،
ََِٖ .صُٗ.
ٗ اللجنة الدكلية للصليب األٞبر ،مذكرة بشأف اإلغتصابات ا٤برتكبة أثناء النزاع ا٤بسلح ُب يوغسبلفيا سابقا ،الصادرة ُب ّ ديسمرب ُِٗٗ.
٘ قّبع عامر ،حماية النساء كمن النز اعات ا٤بسلحة ،مذكرة ٚبرج لنيل شهادة ا٤باجستّب ُب العلوـ القانونية ٚبصص قانوف دكٕب إنسا٘ب ،كلية ا٢بقوؽ جامعة ا٢باج
٣بضر باتنة .ََُِ ،ص َٔ.
 ٙمفيد شهاب ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،جوديت ج غرداـ ،مرجع سابق .ص ُّٖ.
1
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اإلغتصاب ضمن إختصاص ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية لركاندا يعترب إنتصار ٢بقوؽ اإلنساف عامة كا٤برأة خاصة ،كوف اإلىتماـ فيما مضى
منصب على النزاعات ا٤بسلحة ذات الطابع الدكٕب كيستبعد ذات الطابع الداخلي ،كبذلك ًبٌ ترسيخ كٙبقيق ا٢بقوؽ اإلنسانية للمرأة
لتشمل أعماؿ العنف ا٤بوجهة ض ٌد ا٤برأة ُب كل النزاعات ا٤بسلحة الدكلية كالداخلية.
كتداب كإجراءات من شأهنا ٞباية الضحايا كا٤بساندين للعدالة على إختبلؼ
كقد ًبٌ مراعاة ُب ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية عدة عناصر ير
جنسهم ،ككتم أ٠باء الشهود كالضحايا كٞباية ا٤برأة من الفئتْب ،كيظهر ىذا اإلىتماـ ُب ا٤بادة (-8/36ب) كإشَباطها لوضع قضاة ذكك
إختصاص ُب قضايا العنف كاإلعتداء على ا٤برأة ،كا٤بادة (- /45ب) من النظاـ األساسي لركما كالٍب نصت على ضركرة مراعاة خصوصية
ا١برائم ذات النوع ا١بنسي كالعوامل ا٤بتعلقة بالسن كا١بنس كا٢بالة الصحية للضحايا كالشهود ،كإٚباذ تدابّب هتدؼ إٔب السّب ا٢بسن
كالفعاؿ إلجراءات التحقيق كا٤بتابعة .
كجاءت ا٤بادة ( )68من نظاـ ركما ٢بماية آِّب عليهم كالشهود أك ا٤بتهم ،كإشَباكهم ُب اإلجراءات كٞباية امنهم كسبلمتهم البدنية
كالبسيكولوجية كحياهتم ا٣باصة من خبلؿ إٚباذ إجراءات استثنائية مثل إجراء جلسات سرية خركجا عن مبدأ علنية ا١بلسات ا٤بنصوص
عليو ُب ا٤بادة ( )67أك بالسماح بتقدٙب األدلة بوسائل إلكَبك٘بة أك بوسائل خاصة أخرل ،كتنفذ ىذه التدابّب بشكل خاص ُب حالة
ضحية العنف ا١بنسي أك الطفل الذم يكوف ٦بنيان عليو أك شاىدان ،مآب تأمر ا﵀كمة بغّب ذلك ،مع مراعاة كافة الظركؼ ،كال سيما آراء
آِّب عليو أك الشاىد ك تسمح ا﵀كمة للمجِب عليهم ،حيثما تتأثر مصا٢بهم الشخصية ،بعرض آرائهم كشواغلهم كالنظر فيها ُب أم
مرحلة من اإلجراءات تراىا ا﵀كمة مناسبة كعلى ٫بو ال ٲبس أك يتعارض مع حقوؽ ا٤بتهم كمع مقتضيات إجراء ٧باكمة عادلة كنزيهة،
كًبٌ توفّب أشخاص ذكك خربة ٢بماية األطراؼ بإختبلؼ مراكزىم كبإختبلؼ ا١برائم ا٤بوجهة ض ٌدىم كمنهم من تعرض لصدمات ذات
صلة ٔبرائم العنف ا١بنسي كتوفّب تدابّب ا٢بماية ا٤بناسبة كالَبتيبات األمنية كتقدٙب النصح كا٤بساعدة على النحو ا٤بشار إليو ُب ا٤بادة
(.)6/43
كما ٯبوز للمدعي العاـ قبل الشركع ُب ا﵀اكمة ،أف يكتم أية أدلة أك معلومات ٲبكن الكشف عنها ٗبوجب ىذا النظاـ األساسي
فيقدـ بدالن من ذلك موجزان ٥با إذا كاف الكشف عن ىذه األدلة يؤدل إٔب تعريض سبلمة أم شاىد أك أسرتو ٣بطر جسيم ،كٛبارس ىذه
التدابّب بطريقة ال ٛبس حقوؽ ا٤بتهم أك تتعارض معها أك مع مقتضيات إجراء ٧باكمة عادلة كنزيهة .مع إٯباد توازف إلجراء ٧باكمة عادلة.
كتكوف السلطة التقديرية للمحكمة ُب ٙبديد ا٢بماية كا٤بوازنة بْب ا٢بقوؽ كالضمانات لكل األطراؼ كىي مكفولة بالنظاـ األساسي
لركما كاإلتفاقيات الدكلية  ،كما ٛبارس نفس اإلجراءات لصاّب ا٤بتهمْب إذا ما كاف ىناؾ خطر على حياهتم  .كتوزيع عادؿ للوظائف
ا٤بطلوبة ُب ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية بْب النساء كالرجاؿ سواء كانت قضائية أك إدارية للتوصل ألحسن ا٢بلوؿ.
أما بالنسبة لئلجراءات ا٤بتبعة ُب التفتيش كاإلعتقاؿ سواء بالنسبة لؤلسّبات أك ا٤بقاتبلت فمثلها مثل كل ا٤بواثيق الدكلية ٓب يتم
التفرقة بْب ا١بنسْب ال من حيث اإلجراءات كال حٌب ا٢بماية .كقد نصت ا٤بادة 0فقرة ب ا٤بلحق باإلتفاقية جنيف الثالثة على حاالت
اإليواء ا٣باصة منها أسّبات ا٢برب ا٢بوامل كأمهات الرضع كصغار األطفاؿ ،كبذلك نبلحظ أف ا٢بماية ا٤بقررة كانت تتصف بتسويتها
كتوحيدىا بْب ا١بنسْب إال فيما ٱبص حالة ا٤برأة ا٢باـؿ كأمهات األطفاؿ الصغار.

ٔ منتصر سعيد ٞبودة ،ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ،دار ا١بامعة ا١بديدة القاىرة .ََِٔ ،ص ُّٖ.
ٕ ا٤بادة (ٕٔ) ك(ٖٔ) من نظاـ ركما األساسي ،كا٤بادة (ُْ) من العهد الدكٕب ا٣باص للحقوؽ ا٤بدنية كالسياسية ُٔٔٗ.
ٖ ا٤بادة (ٖٔ )ٓ/من النظاـ األساسي لركما.
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المطلب الثاني :عمومية المسؤولية الدولية
إف مبدأ ا٤بسؤكلية الدكلية عن إرتكاب ا١برائم ا٤بذكورة ُب نظاـ ركما جاء ليطبق على ٝبيع ا١برائم كليست فقط ا١برائم ا٣باصة
بالنساء ،كنتجت عنو ٙبميل ا٤بسؤكلية لؤلفراد كإستبعادىا عن الدكؿ ،كىي حسب ا٤بادة( )77من النظاـ األساسي منقسمة إٔب قسمْب

(أ) مسؤكلية جنائية ،كمسؤكلية مدنية (ب).
أ  -المسؤولية الدولية الجنائية

تقوـ ا٤بسؤكلية ا١بنائية على مفهوـ ٦برد تتمثل ُب صبلحية الشخص ألف يتحمل تبعة سلوكو كىنا ٪بد ا٤بسؤكلية صفة ُب الشخص أك
حالة تبلزمو سواء كقع منقما يقتضي ا٤بساءلة أك ٓب يقع منو شيء ،كتقوـ على مفهوـ كاقعي لتحميل الشخص تبعة سلوؾ صدر منو كىنا
ا٤بسؤكلية ليست ٦برد صفة أك حالة قائمة بالشخص بل ىي جزاء  ،كمن ىنا يستلزـ توفر الركن ا٤بعنوم بعنصريو اإلدراؾ كاإلرادة ،كىذا
ما جسدتو ا٤بادة ( ) / 5من نظاـ ركما األساسي ،كقد جاءت ىذه ا٤بادة مساكية ُب ٙبميل ا٤بسؤكلية ا١بنائية بْب الفاعل األصلي أك
الشريك أك ا﵀رض أك ا٤بساعد بأم كسيلة كانت.
إف اإلجراءات ا٤بقررة ُب نظاـ ركما تشمل جعل ا١برائم ببلئحة ركما األساسية جزءان من القانوف الوطِب ،كضماف حقوؽ ا٤بتهمْب،
كضماف أف القوانْب الصادرة لتمكْب إجراء إدعاء ك٧باكمة ىذه ا١برائم يتم تطبيقها على ٫بو متساكم على ٝبيع األشخاص بغض النظر
عن صفاهتم الر٠بية أك أم كضع آخر ،كالنص على ا٤بسؤكلية ا١بنائية الفردية للقادة العسكريوف كالرؤساء ا٤بدنيوف ،حيث اف الصفة الر٠بية
كا٢بصانة ال تعفي من ا٤بسؤكلية كفق ما جاء ُب ا٤بادة ( ) 7من نظاـ ركما كىذا ا٤ببدأ ًبٌ ٘بسيده من قبل ٧بكمة يوغسبلفيا مادة (،)7
ك٧بكمة نورمربج مادة (.)7
كما يسأؿ الرئيس جنائيان عن أعماؿ مرؤكسيو نتيجة عدـ سيطرتو عليهم مادة ( ،) 8أك ُب حالة إمتثا٥بم ألكامر الرئيس مادة (،)33
بينما قررت ا٤بادة ( )4/ 5على أف تقرير ا٤بسؤكلية ا١بنائية الفردية ال يؤثر ُب قياـ مسؤكلية الدكؿ ٗبوجب القانوف الدكٕب.
لقد كانت جرٲبة اإلغتصاب ماسة بشرؼ ا٤برأة ككرامتها ك٥با إنعكاسات سلبية على نفسيتها كجسدىا بينما اآلف أصبحت تتعدل
ىذا لتصبح كسيلة إذالؿ كإبادة لشعوب بكاملها ،كٯبب تسليط الضوء على ا٤بادة ( ) / 7من إتفاقية جنيف الرابعة كالٍب تناكلت أكال
اإلغتصاب على أنو إعتداء عن الشرؼ كضركرة ا٢بماية منو ،لكن اإلعَباؼ ٔبسامة ىذه ا١برٲبة كمساكاهتا مع ا١برائم ا٤باسة بآّتمع
الدكٕب ٓب ٘بسد إال مع نظاـ ركما األساسي ،ىذا ما دفع با﵀كمة ا١بنائية الدكلية بتجرٲبها كرصد عقوبات جنائية متساكية مع ا١برائم
األخرل الداخلة ضمن إختصاصها.
إذ أف إدانة الفاعل بالفعل آٌّرـ الصادر منو كذلك بإنزاؿ العقوبة بو كتحذير لو كإصبلح لنفسو كزاجر لو كلغّبه ،فإقامة ا٤بسؤكلية
ا١بنائية ٙبقق األه داؼ الٍب ترمي إٔب ٞبايتها الدعول ،فيشعر الشخص بوجوب إلتزامو بالقانوف كذلك ٙبت طائلة ا١بزاء .
كا٤ببلحظ اف ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ٛبارس اختصاصها على أخطر ا١برائم الٍب تثّب قلق آّتمع الدكٕب بأسره الداخل ُب ا٤بادة ()5
كمع ذلك ٓب تدرج على غرار ٧بكمٍب نورمبورج كطوكيو عقوبة اإلعداـ كجاء إقَباح الدكؿ اإلسكندنافية بتقرير عقوبة السجن ا٤بؤبد.

ٔ حسينة شركف٧ ،باضرات ُب ا٤بسؤكلية ا١بنائية السنة اكٔب ماسَب حقوؽ ٚبصص قانوف جنائيhttp://www.jilhrc.com/main،
ٕ مصطفى العوجي ،القانوف ا١بنائي ،منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية ،بّبكت ََِٔ .ص ْٕٖ.
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كا٤بطلع على ا٤بادة ( )77من النظاـ األساسي كالٍب تعاِب العقوبات الواجبة التطبيق على الشخص ا٤بداف ،رىنا بأحكاـ ا٤بادة) (0
يكوف للمحكمة أف توقع على الشخص ا٤بداف بارتكاب جرٲبة مشار إليها ُب ا٤بادة ( )5من ىذا النظاـ األساسي السجن لعدد ٧بدد من
السنوات لفَبة أقصاىا 30سنة ،أك السجن ا٤بؤبد حيثما تكوف ىذه العقوبة مربرة با٣بطورة البالغة للجرٲبة كبالظركؼ ا٣باصة للشخص
ا٤بداف كُب حدكد ضيقة كتفرض ىذه العقوبة على من ثبت إرتكابو جرٲبة بالغة ا٣بطورة.
كىذه العقوبات ٧بددة حصران كليست على سبيل ا٤بثاؿ كٮبا عبارة عن عقوبات سالبة للحرية أصلية ،كالشخص الذم يرتكب جرٲبة
تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية يكوف مسؤكالن عنها بصفتو الفردية كعرضة للعقاب كفقان ٥بذا النظاـ األساسي.
كما نص نظاـ ركما األساسي ُب ا٤بادة ( ) 3على قانونية التجرٙب (( ال يعاقب أم شخص أدانتو ا﵀كمة إال كفقان ٥بذا النظاـ
األساسي )) كٰبمد ىذا النص ٢بصره مصدر العقاب بالنظاـ األساسي لدل البعض ،بينما للضحايا فهو غّب فعاؿ كوف ا١برٲبة ا٤بقَبفة
ال تتناسب كالعقوبة.
أما فيما ٱبص حماية ىيكل العدالة فتٌم ٞبايتو من خبلؿ ا٤بادة ( )3/70بعقوبة أصلية على أف ال تتجاكز ٟبس سنوات لكل من ضلل
ىدد احد الطراؼ ،كعقوبة مالية ٙبدد كفق القواعد اإلجراءات كقواعد اإلثبات ،أك العقوبتْب معان.
العدالة أك ٌ
كمن ا٤ببلحظ خلط نظاـ ركما األساسي بْب ا٤بدكنة العقابية كاإلجرائية كىذا ما ال ٪بده ُب التشريعات الوطنية ،كما ًب إستبعاد
ا﵀اكمة الغيابية ما عدا ُب حالة تعطيل سّب ا﵀اكمة من طرؼ ا٤بتهم ،كتسهيل إجراءات كفق أم طريقة ٛبكنهم إٔب الوصوؿ ٤ببتغى
العدالة مادة (.)68
كقامت ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ُب الىام ٗبحاكمة نائب الرئيس السابق ١بمهورية الكونغو الدٲبوقراطية جاف بيار بيمبا ا٤بتهم ٔبرائم
حرب كجرائم ضد االنسانية تتصل خصوصا بعمليات إغتصاب إرتكبتها ميليشياتو ُب إفريقيا الوسطى .كيواجو عقوبة السجن ا٤بؤبد،
بصفتو "قائدا عسكريا" كيؤخذ عليو انو كاف يعلم بأف عناصره ارتكبوا جرائم كٓب يتخذ كل التدابّب ٤بنعهم من ارتكأّا .
ة  -المسؤولية الدولية المدنية
إف ا٥بدؼ من فرض تدابّب الغرامات كا٤بصادرة ىو جرب أضرار آِّب عليهم بطريق رد ا٢بقوؽ كالتعويض ا٤بادم ،أك بطريق رد اإلعتبار
بدفع نفقات العبلج الطيب أك النفسي ،يقتضي القانوف الدكٕب من أجل ذلك البحث عن موجودات كأصوؿ ا﵀كوـ عليهم كمصادرهتا .
عرؼ القانوف الدكٕب تغيّبا ٕبيث أصبح ينظم قضايا األفراد ليصبحوا من ا٤بخاطبْب بأحكامو ،كىذا ما عربت عنو ٧بكمة العدؿ
الدكلية ُب قضية التعويض عن األضرار  ،كإنتهاؾ حقوؽ اإلنساف كالتعدم على أمن كسبلمة كتضرر ا٤برأة ىو إحدل ا١برائم الدكلية
الذم ال يزيلو أم تعويض ،كىذا ١بسامة األضرار الٍب تبقى آثارىا مع مركر الزمن كرٗبا على مركر األجياؿ خصوصا ُب حالة كجود أطفاؿ
نشأت عن ىذه العبلقات ا١بنسية القسرية أك حاالت التعقيم كغّبىا على النحو ا٤بذكور ،كىي من ٦بموع األضرار الٍب ال ٲبكن إعادة
ا٢باؿ فيها إٔب ما كانت عليو ،لكن ا٢باجة ١برب الضرر حتمت أف يكوف مبدأ ا٢بق ُب التعويض من ا٤ببادئ الٍب ال ٲبكن ٘باىلها.
http://www.france24.com/ar/20101122-congo-former-vice-president-trial-war-crimes-bembacentral-african-republic-rape-murder.
ٕ عبد ا﵁ رخركر ،ا٢بماية ا١بنائية لؤلفراد كفقا لنظاـ ركما األساسي ،رسالة ماجستّب ُب القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية ،كلية اّبقوؽ ،بن عكنوف ،ا١بزائر،
ََِّ ،ص ُِِ.ُِّ-
ٖ ٧بمد آّذكب ،القانوف الدكٕب العاـ ،منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية ،الطبعة األكٔب ،بّبكت ،لبنافََِٓ ،صُّٕ.
1
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فباإلضافة إٔب السجن ،للمحكمة أف تأمر بعقوبات تكميلية أك مالية بفرض غرامة ٗبوجب ا٤بعايّب ا٤بنصوص عليها ُب القواعد
 ) 46الٍب حددت موجبات ًب ربطها بالقدرة ا٤بالية للشخص ا٤بداف ،كالدافع إٔب ا١برٲبة ىو
اإلجرائية كقواعد اإلثبات ضمن القاعدة (
الكسب ا٤بإب للشخص كإٔب أم مدل كاف ارتكأّا ّٔذا الدافع.
كما ينجم عن ا١برٲبة من ضرر كإصابات ،فضبلن عن ا٤بكاسب النسبية الٍب تعود على ا١با٘ب من إرتكأّا ،ال تتجاكز بأم حاؿ من
األحواؿ ما نسبتو %75من قيمة ما ٲبكن ٙبديده من أصوؿ ،سائلة أك قابلة للتصريف ،كأمواؿ ٲبلكها الشخص ا٤بداف ،بعد خصم مبلغ
مناسب يفي باإلحتياجات ا٤بالية للشخص ا٤بداف كمن يعو٥بم.
كمصادرة العائدات كا٤بمتلكات كاألصوؿ النا٘بة بصورة مباشرة أك غّب مباشرة من تلك ا١برٲبة ،دكف ا٤بساس ٕبقوؽ األطراؼ الثالثة
ا٢بسنة ،كما تأمر ا﵀كمة بالعقوبات التكميلية التالية على األشخاص الطبيعيْب عمبلن ّٔذا النظاـ األساسي دكف األشخاص ا٤بعنوية.
كلؤلسف ٓب يتضمن النظاـ األساسي اإلشارة إٔب إمكانية ا٢بكم عٔب الشركاء ُب جرٲبة تدخل ُب إختصاص ا﵀كمة أك على الذين
أصدركا أكامر لتنفيذىا كالذين قد يكونوف أشخاصان إعتبارية أك دكؿ ،كطبقان للمادة( )6/75ال ٲبكن للتعويضات ا٤بمنوحة بقرار من
ا﵀كمة ا٤بساس با٢بقوؽ الٍب ٲبنحها القانوف الداخلي للضحية.
كٓب يكن للضحايا حق ُب ا٤بطالبة بالتعويض سواء ُب ٧باكمة نورمربغ أك طوكيو عن األضرار الٍب ٢بقت ّٔم ،لكن نظاـ ركما
األساسي كفل ٥بم ىذا ا٢بق كقد تضمن أسس تعويض آِّب عليهم من الناحية القانونية كا٤بادية كا٤بعنوية .
كينص النظاـ األساسي للمحكمة على إنشاء صندكؽ إستئماف ٙبوؿ اليو العائدات من الغرامات ا﵀كوـ ّٔا كاألصوؿ كا٤بمتلكات
ا٤بصادرة  ،كتصرؼ لفائدة الضحايا كعائبلهتم كتأذف ا﵀كمة بتحويل ا٤باؿ كغّبه من األصوؿ إٔب الصندكؽ على أف ٙبدد الدكؿ
األطراؼ ُب نظاـ ا﵀كمة معايّب إدارتو.
كقد جعلت ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية من أسباب ٚبفيف العقوبة بعد إنقضاء ثلثي مدة العقوبة أك إنقضاء مدة ٟبسة كعشرين سنة ُب
حالة السجن ا٤بؤبد؛ بناءان على إستعداد السجْب ا٤بستمر للتعاكف مع جهود ا﵀كمة ُب التحقيق كا٤بقاضاة كمساعدتو للمحكمة ُب
ٙبديد مكاف األصوؿ ا٣باضعة للغرامة أك ا٤بصادرة أك التعويض.
كذلك ٲبثل تشريع ٧بكمة ا١بنايات الدكلية أكؿ تشريع حيث يستطيع الضحايا ا٤بشاركة ُب اإلجراءات القضائية كالسعي إٔب
ا٢بصوؿ على تعويض .حيث ٲبكن اف ٰبصل الضحايا ُب قضايا اإلغتصاب الٍب حدثت ،على تعويضات أماـ ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية الٍب
تعد أكؿ ٧بكمة جنائية دكلية تسمح ٗبشاركة الضحايا ُب االجراءات.
من أىم أشكاؿ التعاكف مع ا﵀كمة فيما ٱبص ا١بزاءات ا٤بدنية ،منح الدائرة التمهيدية ُب ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية صبلحية الطلب
من الدكؿ التعاكف معها بإٚباذ تدابّب حجز أمواؿ ا٤بتهم ا٤بادة ( ،)75لضماف تنفيذ عقوبة ا٤بصادرة ُب حالة صدكرىا ٞباية ٤بصلحة آِّب
عليهم بالتعويض أك الرد شرط صدكر أمر بالقبض على ا٤بتهم أك أمر باإلحضار من ا﵀كمة .
كما ُب حالة إرتكاب ا٤بتهم أثناء ا١بلسة ما من شأنو عرقلة إجراءاهتا كصفوىا يداف على ىذا الفعل مع إمكانية ا٢بكم بالتعويضات
مدنية عند الطلب ،كالعقوبات تقوـ على مبدأ عدـ ا٤بساس بالتطبيق الوطِب للعقوبات ك القوانْب الوطنية كمراعاة أحكاـ ا٤بادة(.)80

ُ ضارم خليل ٧بمود ،باسيل يوسف ،ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ىيمنة القانوف أـ قانوف ا٥بيمنة ،منشأة ا٤بعارؼ ،اإلسكندرية .ََِٖ ،ص َُٔ.
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المبحث الثاني :الحماية الخاصة للمرأة ضمن نظام روما األساسي
إف تكريس ا٢بماية ا٣باصة للمرأة ما ىو إال إستجابة للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،حيث مع زيادة النزاعات ا٤بسلحة الدكٕبة كالداخلية
أصبحت ا٤برأة ضحية نوع معْب من ا١برائم كاإلنتهاكات ا٤بتمثلة ُب العنف ا١بنسي كالٍب ٩بكن أف تنتهي بإهناء حياهتا  ،فأصبحت ا٤برأة
فعاؿ ُب يد العدك؛ كال تقل رحلة العودة إٔب الديار بعد انتهاء القتاؿ قسوة عن عملية
مستهدفة ُب فئة معينة من ا١برائم كٛبثل سبلح ٌ
الفرار ،بل قد تكوف أكثر كطأة لذلك كانت ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية أكؿ آلية لتتبع ا١برائم الدكلية توٕب حيز كبّب ٢بماية حقوؽ ا٤برأة

ا٣باصة (مطلب األول) ،كتسهر على تفعيل ا٢بماية ا٣باصة للمرأة من خبلؿ موائمة التشريعات الوطنية لنظاـ ركما األساسي(المطلب
اني).
الث

المطلب األول :حق المرأة في حماية خاصة كفئة مستهدفة
إف ا٢بماية ا٣باصة ا٤بقررة للمرأة ُب نظاـ ركما األساسي متأثر بتطور حقوؽ اإلنساف(أ) ،ككاف نظاـ ركما األساسي السبٌاؽ ُب

التعمق ُب ا١برائم ا٣باصة بالنساء(ب).

أ  -تأثر نظام روما األساسي بتطور مبادئ حقوق اإلنسان
إف تطور مبادئ تشريع حقوؽ اإلنساف خبلؿ ا٣بمسْب سنة األخّبة قد أثر ،كاليزاؿ يؤثر تأثّبا حا٠با ليس على القانوف الدكٕب
مر العصور على أف ا٤بعاناة الٍب ٛبس البشرية منذ بدء ا٣بليقة
اإلنسا٘ب فحسب بل كذلك على القانوف الدكٕب ككل  ،كنبلحظ على ٌ
تشت ٌد كطأة أثناء النزاعات ا٤بسلحة ،كتعزؿ الفرد من ٩بارسة حٌب أساسيات حقوقو ،كيكوف ا١بانب األكرب ٥بذه ا٤بعاناة من نصيب ا٤برأة،
خصوصا أف ا٤برأة تنسى ُب ىذا الصراع الدائر كتكوف بعيدة عن صنع القرار ٩با ٯبعلها عاجزة إزاء ما ىو حاصل كاألسوء من ذلك أنو ال
توجد كسائل كقائية من أم فكع كاف .
 974بإقرار ٞباية خاصة
كقد ًبٌ من خبلؿ اإلعبلف بشأف ٞباية النساء كاألطفاؿ ُب حاالت الطوارئ كا٤بنازعات ا٤بسلحة لسنة
للنساء لوضع ٌحد للمعاناة الواقعة عليهم كٞبايتهم من القصف كاألسلحة الكيماكية ،كما يتعْب على ٝبيع الدكؿ الوفاء الكامل
 ، 949ككذلك صكوؾ القانوف الدكٕب األخرل
لعاـ  ، 9كاتفاقيات جنيف لعاـ
بااللتزامات ا٤بَبتبة عليها طبقا لربكتوكوؿ جنيف 5
ا٤بتصلة باحَباـ حقوؽ اإلنساف أثناء ا٤بنازعات ا٤بسلحة ،الٍب تتيح ضمانات ىامة ٢بماية النساء كاألطفاؿ .
 949عندما نصت ُب فقرهتا األكٔب على أف تكوف
فجاءت أكؿ إشارة لتكريس ا٢بماية ا٣باصة ُب ا٤بادة 6من إتفاقية جنيف الرابعة
 977كا٤بساكاة
ا٤برأة ُب كضع ٞباية ،كا٤بادة 3من اإلتفاقية األكٔب كالثانية كا٤بادة 6من اإلتفاقية الثالثة كا٤بادة 7من الربكتوكوؿ الثا٘ب لعاـ
ُب ا٤بعاملة بْب النساء كالرجاؿ  ،كا٢بماية مقررة للنساء سواء كن مقاتبلت أك مدنيات ،كما إف تقع ا٤برأة ُب األسر فهنا ٝبلة من القواعد
ٔ
ا٤بهربْب ر٧بان حديديان
تركم الصومالية ٝبيلة قصتها مع «رحلة ا٤بوت » ا٤بأساكية الٍب يتكبدىا الصوماليوف عرب البحر إٔب اليمن للهرب من ا٢برب بالقوؿ «إف لدل ٌ
مدبب الرأس كيقوموف بإدخالو ُب أحشاء أم امرأة ٙباكؿ التذمر من الوضع أك رفض األكامر » كتتابع «ال أستطيع نسياف ا٤بشهد ا٤بأساكم الغتصاب أخٍب أ٠باء )
تذمرنا بالبكاء أدخلوا الرمح ا٢بديدم ُب أحشائها ٍب ألقوا ّٔا ُب البحر » .كتضيف
َِ عامان( من قبل أثنْب من ا٤بهربْب كسط ذىولنا كأماـ أعيننا ٝبيعان ،كعندما ٌ
ٝبيلة« :كنت مع أمي الٍب اهنارت كأغمي عليها من ىوؿ ا٤بشهد فأخٍب أ٠باء كانت قبل اغتصأّا تشتكي من ا١بوع ،فوجدت نفسها أماـ كحوش بشرية أفقدكىا
عذريتها كحياهتا أماـ أعيننا ٝبيعان .علي ا١برباكم-عاصم خليل ،مرجع سابق ىامش ص ِّ.
ٕ مفيد شهاب ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،جوديت ج غرداـ ،مرجع سابق .ص ُٕٓ.
ٖ مفيد شهاب ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،جوديت ج غرداـ ،مرجع سابق .ص ُٕٔ.
ٗ أعتمد كنشر على ا٤بؤل ٗبوجب قرار ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة ُّّٖ (د )ِٗ-ا٤بؤرخ ُب ُْ ديسمرب ُْٕٗ.
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التفصيلية الٍب قررت لصاّب ا٤برأة حيث تستفيد إٔب جانب ا٢بماية العامة الواردة ُب اإلتفاقيات إٔب معاملة خاصة حيث كبالرجوع للمادة
عامل ا٤برأة بكل اإلعتبار ١بنسهم كذلك من خبلؿ معايّب ٧بددة ُب ا٤بعاملة ُب الضعف
 949الٍب تقرر أف ت
ُ 3/ 4ب اإلتفاقية الثالثة
كالشرؼ كا٢بياء كا٢بمل كاألمومة ،كالفصل بْب ا١بنسْب ُب اإليواء كاإلشراؼ ا٤بباشر عليهن من طرؼ النساء مع مراعاة الظركؼ
الصحية للحوامل ،أما بالنسبة للمدنيات فنصت ا٤بادة /37من اإلتفاقية الرابعة لتخص ا٤برأة با٢بماية ضد أم إعتداء على شرفهن كال
سيما اإلغتصاب كاإلكراه على الدعارة.
كما إعتمدت ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة ٗبوجب قرارىا  86/5ا٤بؤرخ ُب ديسمرب  1997اسَبا٘بيات ٭بوذجية كتدابّب عملية
للقضاء على العنف ضد ا٤برأة ُب ٦باؿ منع ا١برٲبة كالعدالة ا١بنائية ،حثت فيو الدكؿ على القياـ بتنقيحات قانونية موضوعية كإجرائية
جنائية كمدنية تكفل للمرأة ٞباية خاصة ضد ا١برائم كالتمييز كتقدٙب دعم صحي كإجتماعي للضحايا من النساء ،مع كضع تدابّب منع
قم  8لوضع حد للعنف ا١بنسي ُب حالة
تعزم التعاكف .كقد جاء قرار ٦بلس األمن ر0
ا١برٲبة ا٤باسة با٤برأة كحث الدكؿ كا٤بنظمات على ز
النزاع ،ا٤بسلح كقد ًب إدانة العنف ا١بنسي بشدة ُب النزاعات ا٤بسلحة .
كأصبح من ا٤بسلم بو أف ا٥بيئات ا٤بكلفة بضماف إحَباـ حقوؽ أحكاـ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ٯبب أف يشمل جرائم العنف
ا١بنسم ،كخبلؿ ا٤بفاكضات الٍب دارت بشأف النظاـ األساسي للمحكمة ا١بنائية الدكلية ًبٌ التوصل إٔب إدراج ىذه ا١برائم لتكوف ليس
فقط جرائم ض ٌد اإلنسانية بل أيضا جرٲبة حرب ُب ا٤بواد ( )7ك( ،)8ككصفها بأهنا إنتهاكات جسيمة للمادة ( )3ا٤بشَبكة بْب إتفاقيات
جنيف األربع ،كما ًبٌ إحاطتها ٔبملة من إجراءات ٙبقيقية تكفل تطبيق القانوف.
 955إعتمد ا٤بؤٛبر الدكٕب السادس كالعشركف للصليب األٞبر كا٥ببلؿ األٞبر بتوافق اآلراء قرارا يتناكؿ على كجو التحديد
كُب عاـ
أعماؿ العنف ا١بنسي الٍب ترتكب ض ٌد ا٤برأة كأداف ىذه ا٤بمارسة كأك ٌد أف اإلغتصاب ُب تسيّب النزاعات ا٤بسلحة ٲبثل جرٲبة حرب
كأك ٌد ضركرة تكوين األشخاص القائمْب على ٞباية حقوؽ اإلنساف .
إشتمل نظاـ ركما ا٤بنشئ للمحكمة ا١بنائية الدكلية للمرة األكٔب على تعريفات لبلغتصاب كاالسَبقاؽ ا١بنسي كالدعارة ا١بربية
العقم جربان كغيرىا من أشكاؿ العنف ا١بنسي ذات ا١بسامة ا٤بماثلة آبذكور كجرائم ضد اإلنسانية كجرائم
كا٢بمل ا١بربم كإحداث ي
حرب ،كذلك جزئيان من كحي الفقو القانو٘ب ا٤ببتكر للمحاكم ا١بنائية الدكلية ا٣باصة بيوغوسبلفيا السابقة كركاندا كمن كاقع توصيات
منظمات آّتمع ا٤بد٘ب ا٤بعنية ٕبقوؽ ا٤برأة.
 008قاؿ "إف ا٤بئات من النساء أرىنب
كُب زمارة من طرؼ النائب العاـ للمحكمة ا١بنائية الدكلية إلفريقيا الوسطى يوـ 4جانفي
كتعرضن لئلغتصاب ا١بنسي ا١بماعي ك٩بنهج ،كتعرضن للَبكيع ا١بنسي نساء كبنات صغّبات ،كبار ُب السن كُب بعض األحياف
رجاؿ؛ كقد عمل مرتكيب العنف ا١بنسي على توسيع ىذا الفعل على نطاؽ كاسع داخل إفريقيا الوسطى كغّبىا ،كٯبب أف يكوف ٥بم الرد
بأم حق ًبٌ إرتكاب ىذه ا١برائم ا٣بطّبة كا٤بندرجة ضمن إختصاص ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية" ،كأكد مدعي عاـ ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية
لويس مورينو اككامبو ُب مؤٛبر صحاُب عقده ُب اله ام "أهنا جرائم لئلذالؿ كالسيطرة".
كما صرحت النائب العاـ ا٤بساعد فاتو بن سودا لدل ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية "إف النساء ىم ضحايا لئلعتداء ا١بنسي كا١برائم
ذات الطابع ا١بنسي ،ككل مرتكيب ىذا النوع من ا١برائم سوؼ يبلحقوف من طرؼ ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ".كأضافت "إف تشريع ركما
Conseil de sécurité, Résolution 1820 (2008), 23 juin 2008, para. 7.
ٕ القرار (با) الوارد نصو ُب آّلة الدكلية ،العدد ْٕ جانفي-فيفرم ُٔٗٗ .ص ٔٔ.ٕٔ-
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كاسع جدان ُب تعريفو للجرائم ا٤بوجهة ضد نوع اجتماعي ٧بدد كُب توفّبىا للوسائل الٍب تتعامل مع ىذه ا١برائم" ،كترل الدكائر اإلبتدائية
للمحكمة ا١بنائية الدكلية لركاندا أنو ال ٲبكن أف يشكل اإلغتصاب فقط عمل ال إنسا٘ب بل أيضا ىو شكل من أشكاؿ التعذيب.
كأىم مادة تكلمت عن إتصاؿ نظاـ ركما األساسي مع القانوف الدكٕب كحقوؽ اإلنساف فكانت ا٤بادة ( ،) 0حيث نصت على أف
القانوف الواجب التطبيق ُب ا﵀كمة ُب ا٤بقاـ األكؿ ىو النظاـ األساسي كأركاف ا١برائم كالقواعد اإلجرائية كقواعد اإلثبات ا٣باصة
با﵀كمة ،كُب ا٤بقاـ الثا٘ب حيثما يكوف ذلك مناسبان ا٤بعاىدات الواجبة التطبيق كمبادئ القانوف الدكٕب كقواعده ٗبا ُب ذلك ا٤ببادئ
ا٤بقررة ُب القانوف الدكٕب للمنازعات ا٤بسلح ،كإال فا٤ببادئ العامة للقانوف الٍب تستخلصها ا﵀كمة من القوانْب الوطنية للنظم القانونية ُب
العآب ٗبا ُب ذلك حسبما يكوف مناسبان القوانْب الوطنية للدكؿ الٍب من عادهتا أف ٛبارس كاليتها على ا١برٲبة شريطة أال تتعارض ىذه
ا٤ببادئ مع ىذا النظاـ األساسي كال مع القانوف الدكٕب كال مع القواعد كا٤بعايّب ا٤بعَبؼ ّٔا دكليان.
طبق مبادئ كقواعد القانوف كما ىي مفسرة ُب قراراهتا السابقة ،بينما الفقرة
أما الفقرة الثانية من نفس ا٤بادة فأجازت للمحكمة أف ت
الثالثة كىي األىم فتشَبط أف يكوف تطبيق كتفسّب القانوف عمبلن ّٔذه ا٤بادة متسقْب مع حقوؽ اإلنساف ا٤بعَبؼ ّٔا دكليان كأف يكونا
خاليْب من أم ٛبييز ضار يستند إٔب أسباب مثل نوع ا١بنس على النحو ا٤بعركؼ ُب ا٤بادة ( )3/7كالذم ًب تعريفو كفق ىذه األخّبة أف
تعبّب ا١بنس يشّب إٔب ا١بنسْب الذكر كاألنثى ُب إطار آّتمع كال يشّب تعبّب نوع ا١بنس إٔب أم معُب ٱبالف ذلك ،أك السن أك العرؽ أك
اللوف أك اللغة أك الدين أك ا٤بعتقد أك الرأم السياسي أك غّب السياسي أك األصل القومي أك اإلثِب أك االجتماعي أك الثركة أك ا٤بولد أك أم
كضع آخر.
ة  -التعمق في الجرائم الخاصة بالمرأة في نظام روما األساسي
إٔب كقت قريب ٓب تكن جرائم اإلغتصاب من بْب جرائم ا٢برب الٍب نظرت فيها ٧بكمة نورمربج رغم التأثّب القوم للعنف ا١بنسي ُب
أثناء ا٢برب العا٤بية الثانية ،حيث فشلت ىذه ا﵀كمة ُب إدماج ا١برائم ذات الطبيعة ا١بنسية ،ككانت ىذه ا١برٲبة من بْب األمور الٍب
يصعب تفاديها ُب النزاعات ا٤بسلحة ككانت ا٤ببلحقة فيها تكاد تكوف منعدمة  ،كليست حوادث اإلغتصاب ُب العراؽ ببعيدة عنٌا
للتوأب بعد ذلك جرائم العنؼ ا١بنسي ُب الدكؿ األخرل حٌب العربية منها مثل حدث ُب ليبيا كما ىو حادث ُب سوريا.
ككاف الفضل لنظاـ ركما ُب التقسيم ا١بديد للجرائم ا١بنسية فمنها ماىو داخل ضمن ا١برائم ضد اإلنسانية كمنها ما ىو ضمن
ا٤بادة ( )6من نظاـ ركما فقرة (د) تنص على حالة فرض تدابّب تستهدؼ منع اإل٪باب
جرائم ا٢برب كمنها ما ىو ضمن جرائم اإلبادة ،ؼ
داخل ا١بماعة ،كوف ىذا التدبّب من شأنو إبادة ٝباعة قومية أك إثنية أك عرقية أك دينية.
أما ا٤بادة ( )7من نظاـ ركما فقرة (ز) كالٍب تكلمت عن عدة أنواع من ا١برائم ا١بنسية ،كعززت أكؿ مرة ُب ا٤بادة (/ /8ب ) /كا٤بادة
(/ /8ق ،)6/اإلغتصاب أك اإلستعباد ا١بنسي أك اإلكراه على البغاء ،أك ا٢بمل القسرم ،أك التعقيم القسرم ،أك أم شكل آخر من
أشكاؿ العنف ا١بنسي على مثل ىذه الدرجة من ا٣بطورة .كمن خبل٥با يظهر لنا أنو ًبٌ تعديد الكثّب من ا١برائم ا١بنسية:

ٔ مفيد شهاب ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،جوديت ج غرداـ ،مرجع سابق .ص ُٕٕ.
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 اإلغتصاب :كىو إتصاؿ الرجل با٤برأة إتصاال جنسيا طبيعيا كاليقوـ إال كفق أركاف مذكورة ُب ملحق ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية كىي
أف يعتدم ا٤بتهم على جسد الضحية بإيبلج عضو جنسي ُب أم جزء من جسدىا ،كأف يكوف اإلعتداء بالقوة أكالتهديد بإستخداـ
القوة أك اإلكراه ،كأف يكوف ٩بنهج على نطاؽ كاسع ضد ا٤بدنيْب ،كٯبب توفر القصد ا١بنائي بشقيو العلم كاإلرادة .
 اإلستعباد ا١بنسي :كتعد ىذه ا٤برة األكٔب الٍب يتم فيها ذكر ىذه ا١برٲبة كفق كثيقة دكلية  ،كقد كرد ُب ا٤بادة 7الفقرة ( /ز) ،كا٤بادة8
الفقرة ( /ب ) /بصفتها جرٲبة حرب ،كتعِب ىذه ا١برٲبة ٩بارسة السلطة على شخص أك٦بموعة أشخاص بوصفو مالك كيكوف لو حق
التصرؼ كالبيع كالشراء اإلعارة كغّبىا ،كحرماهنم من التمتع با٢برية ،كالتسبب ُب قيامهم بأفعاؿ ذات طابع جنسي ،كيكوف ضمن
ىجوـ كاسع النطاؽ ،كٙبتوم ىذه ا١برٲبة على الركن ا٤بعنوم بعنصريو .
 اإلكراه على البغاء :كقد نصت على ىذه ا١برٲبة ا٤بادة  7فقرة ( /ز) كجرٲبة ضد اإلنسانية ،كا٤بادة  8فقرة ( /ب ) /كجرٲبة
حرب ،حيث تصبح الضحية ٧ببل لئلغتصاب مقابل فائدة تعود ٤بستخدمو كيكوف ا٥بجوـ معلوـ كض ٌد ٦بموعة مدنيْب كفق ىجوـ كاسع
النطاؽ كيقوـ على اإلكراه ،كىو فعل مذؿ لكرامة آبرأة كجسمها.
 ا٢بمل القسرم :كنصت عليو ا٤بادة 7فقرة ( /ك) كىو إكراه ا٤برأة على ا٢بمل القسرم كالوالدة الغّب مشركعة قصد التأثّب على
التكوين العرقي ضد ٦بموعة معينة .كما نصت عليها ا٤بادة 8كتعترب من عمليات التطهّب العرقي ،كال ٯبوز بأم حاؿ تفسّب ىذا التعريف
على ٫بو ٲبس القوانْب الوطنية ا٤بتعلقة با٢بمل.
 التعقيم القسرم :كتعترب جرٲبة مزدكجة ُب ظل نظاـ ركما األساسي حيث ىي جرٲبة ضد اإلنسانية كجرٲبة حرب ،كىي إستئصاؿ
لؤلعضاء البيولوجية للضحية قسران دكف رضا آِّب عليو كقد تكوف موجهة ض ٌد ا٤برأة كالرجل كقد توسع نظاـ ركما ُب ىذه ا١برٲبة ٕبيث
جعلها شاملة سواء كانت باإلستئصاؿ أك ا٣بصي .
 اإلسَبقاؽ :كما تشكل ىذه ا١برائم انتهاكان خطّبان التفاقيات جنيف ،كنصت عليو ا٤بادة )/ /7ج) من نظاـ ركما حيث يعِب
٩بارسة أم من السلطات ا٤بَبتبة على حق ا٤بلكية ،أك ىذه السلطات ٝبيعها ،على شخص ماٗ ،با ُب ذلك ٩بارسة ىذه السلطات ُب
سبيل اال٘بار باألشخاص ،كال سيما النساء كاألطفاؿ ،حيث حرصت ُب ىذا ا٤بفهوـ على مدل ٘برٲبو ُب تطبيقو خاصة على النساء
كاألطفاؿ.
كترؾ نظاـ ركما األساسي السلطة التقديرية للمحكمة ا١بنائية الدكلية ُب تقدير أم فعل إذا كاف يدخل ُب نطاؽ ا١برائم ا١بنسية،
كا٤بعيار ا٤بعتمد ىو مدل تأثّب ىذا الفعل على كرامة كشرؼ الضحية كىذا لتوسيع ٞباية الضحايا  ،كىذا ما نصت عليو ا٤بادة
(/ /8ب ) /ك ا٤بادة (/ /7ز) من خبلؿ إدراج عبارة أم شكل آخر من أشكاؿ العنف ا١بنسي.
أما بالنسبة للحماية اإلجرائية فالقاعدة اإلجرائية كاإلثبات ا٤بعتمدة من طرؼ اللجنة التحضّبية ألجل ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية  ،فقد
تضمن ٞباية إجرائية مهمة فمثبل القاعدة ( )70مبادئ األدلة ُب قضايا العنف ا١بنسي فتقتضي ُب ىذا النوع من القضايا ،إسَبشاد
ُ عبد الفتاح بيومي حجازم ،ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية دراسة متخصصة ُب القانوف ا١بنائي الدكٕب-
للمحكمة ،دار الكتب القانونية مصر ا﵀لة الكربل .ََِٕ ،صْٖٓ.ٖٓٓ-
ٕ جاسم زكر ،الضمانات الدكلية ٢بماية النساء ضد ا١برائم الدكلية ،األكادٲبية للدراسات اإلجتماعية كاإلنسانية ،العدد الثا٘ب ََِٗ ،جامعة حسيبة بن بوعلي
الشلف ا١بزائر ،ص َِ .ِٖ-ص ِّ.
ٖ عبد الفتاح بيومي حجازم ،مرجع سابق .صُٗٓ.ِٓٗ-
ٗ للمزيد ُب ىذا الشأف راجع أكثر عبد الفتاح بيومي حجازم ،مرجع سابق ،صَِٔ.َٕٔ-
٘ جاسم زكر ،مرجع سابق ،ص ِْ.
النظرية العامة للجرٲبة الدكلية -نظرية اإلختصاص القضائي
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ا﵀كمة با٤ببادئ كثّبة كتطبقها عند االقتضاء فبل ٲبكن استنتاج كجود الرضا من أم كلمات أك سلوؾ للضحية إذا فسدت أىلية ا٤بوافقة
الطوعية كا٢بقيقية للضحية بفعل استخداـ القوة أك التهديد باستخداـ القوة أك اإلكراه أك استغبلؿ بيئة قسرية؛ كما ال ٲبكن استنتاج
كجود الرضا من أم كلمات أك سلوؾ للضحية إذا كاف عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية.
كال يشكل سكوت الضحية أك عدـ مقاكمتو أساسا لبلستنتاج بأف العنف ا١بنسي ا٤بزعوـ ًب برضاه؛ كال ٲبكن استنتاج مصداقية
الضحية أك الشاىد أك طبعو أك نزكعو إٔب قبوؿ ا١بنس من الطبيعة ا١بنسية للسلوؾ السابق أك البلحق للضحية أك الشاىد.
كما جاءت القاعدة ( )7مبينة التعامل مع األدلة على سلوؾ جنسي آخر ،ففي ضوء تعريف كطبيعة ا١برائم ا٣باضعة لبلختصاص
القضائي للمحكمة ،كرىنا بأحكاـ ا٤بادة ( )4/69من النظاـ األساسي ،ال تقبل الدائرة أدلة على السلوؾ ا١بنسي السابق أك البلحق
للضحية أك الشاىد.
أما القاعدة (  )7فجات مبينة اإلجراءات السرية ا٤بتخذة ُب النظر ُب صبلحية األدلة أك مقبوليتها حيثما ييعتزـ تقدٙب أك استخبلص
أدلةٗ ،با ُب ذلك عن طريق استجواب الضحية أك الشاىد ،بأف الضحية كافق على جرٲبة مزعومة من جرائم العنف ا١بنسي أك أدلة على
سكوتأك عدـ مقاكمتو ،على النحو ا٤بشار إليو ُب ا٤ببادئ (أ) إٔب (د) من القاعدة ( ،)70كيتم
ق
كبلـ الضحية أك الشاىد أك سلوكو أك
تقدٙب إخطار إٔب ا﵀كمة الٍب ستتؤب كصف جوىر األدلة ا٤بزمع تقدٲبها أك استخبلصها كمدل صلة ىذه األدلة ٗبواضيع القضية.
كلدل إٚباذ قرار بصبلحية أك مقبولية األدلة ا٤بشار إليها ُب الفقرة من القاعدة تستمع الدائرة ُب جلسة سرية إٔب آراء ا٤بدعي العاـ
كالدفاع كالشاىد كالضحية أك ٩بثلو القانو٘ب إف كجد ،كتأخذ ُب االعتبار ما إذا كاف لتلك األدلة درجة كافية من القيمة اإلثباتية بالنسبة
كفق للفقرة 4من ا٤بادة ( .)69ك٥بذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة 3من ا٤بادة
ألحد مواضيع القضية كما قد تلحقو تلك األدلة من ضرر ،ا
( ) من نظاـ ركما األساسي الٍب توجب أف يكوف تفسّب كتطبيق نظاـ ركما متسقا مع حقوؽ اإلنساف كعدـ التمييز ،كا٤بادتْب ()67
ك( )68ا٣باصة بالضمانات .كتسَبشد با٤ببادئ (أ) إٔب (د) من القاعدة ( ،)70كال سيما فيما ٱبص االستجواب ا٤بقَبح للضحية.
كعندما تقرر الدائرة أف األدلة ا٤بشار إليها ُب الفقرة من القاعدة مقبولة ُب اإلجراءات ،تيدكف الدائرة ُب ملف القضية الغرض ا﵀دد
الذم قبلت من أجلو األدلة .كلدل تقييم األدلة أثناء اإلجراءات ،تطبق الدائرة ا٤ببادئ (أ) إٔب (د) من القاعدة (.)70
المطلب الثاني :تفعيل الحماية الخاصة للمرأة من خالل موائمة التشريعات الوطنية لنظام روما األساسي
إف ا٢بماية ا٣باصة ا٤بقررة للمرأة كفق نظاـ ركما األساسي ال تكوف ذات معُب إال إذا ًبٌ موائمتها ُب التشريعات الوطنية ،إال أف ىذه

ا٤بوائمة كانت بْب مؤيد كرافض كوهنا ذات إٯبابيات (أ) ،كسلبيات (ب).
أ  -إيجابيات التفعيل

إف كل التوصيات كا٤بواثيق كا٤بعاىدات الدكلية كحٌب نظاـ ركما األساسي ٓب تكفل ا٢بماية الكاملة للمرأة حيث الزالت تعا٘ب من
اإلضطهاد ا١بنسي كغّبىا من اإلنتهاكات ا﵀رمة دكليا ،كىذا راجع كوف التشريعات الوطنية ٓب تشمل كتردع ىذا النوع من ا١برائم ضمن
قوانينها كالذم يعترب إحتوائها ضمنها ٗبثابة كسيلة كقائية ُب كجو ىذه ا١برائم ا٤باسة باألمن الوطِب كالدكٕب على ح ٌد السواء.

ٔ القواعد اإلجرائية كقواعد اإلثبات اعتمدت من قبل ٝبعية الدكؿ األطراؼ ُب نظاـ ركما األساسي للمحكمة ا١بنائية الدكلية ُب دكرهتا األكٔب ا٤بنعقدة ُب نيويورؾ
خبلؿ الفَبة من ّ إٔب َُ سبتمرب ََِِ.
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كال نستطيع نكراف أنو يتم توقيف العمل بالقوانْب ُب زمن النزاعات سواء كافت دكلية أك داخلية كىذا كاقع ملموس يفرضو علينا
تعنت األطراؼ ا٤بتنازعة ،ك٧باكلتهم عرقلة الدكر ا٤بهم كالبارز الذم تلعبو ا٤برأة ُب آّتمع ،حيث تعترب ا٤برأة منتجة لؤلجياؿ ك٧بافظة على
العرؽ من اإلندثار٩ ،با جعلها سبلح ُب يد آّرمْب إلذالؿ ا٣بصوـ كٙبطيم معنوياهتم.
نصت معاىدة فيينا للمعاىدات ُب ا٤بادة( ) 7أنو الٲبكن التذرع بأحكاـ القانوف الوطِب لعدـ تنفيذىا ٤بعاىدة ما ،كنظاـ ركما ىو
حد ذاتو إنتصار على ٦بموع ىذه ا١برائم ،كوهنا ليست مؤقتة كسابقاهتا
عبارة عن معاىدة ،كاإلقرار بدٲبومة ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ُب ّْ
كالٍب من ا٤بمكن أف تكوف ذات أىداؼ سياسية.
اف ماكرد ُب ا٤بادة ( )80يعد حبل توافقيا للخبلفات حوؿ ٠بو نظاـ ركما على التشريعات الوطنية كسابقاهتا من ا﵀اكم الدكلية الٍب
يق العقوبات ا٤بقررة فيو.
عطلت القوانْب الداخلية ،حيث أكدت ىذه ا٤بادة على عدـ منازعة القانوف الداخلي أك ا٢بؤكؿ دكف تطب
ٯبب تشجيع الدكؿ على إدماج ىذا النوع من تعريف ا١برائم ك٘برٲبها الٍب تعمل على ٞباية ا٤برأة ،مع العمل على عو٤بة العدالة بأم
طريقة تراىا مناسبة٩ ،با ٯبعل األنظمة الوطنية تعمل على ٘بريد ا٤بتابعة إلقرار العدالة ،بصرؼ النظر عن الصفة الرسمية الٍب يتمتع ّٔا
الشخص كلو كانت ر٠بية .
حيث ٰبضرنا على ا٤بستول الدكٕب عموما كخصوصا ُب الدكؿ العربية ا٢بصانة الكاملة للقادة كحاشيتهم حٌب عند إرتكاب جرائم
خطّبة كال تتم مسائلتهم ،كعندما تسقط ا٢بصانة تكوف ا١برائم قد سقطت بالتقادـ كىذا ما تداركو نظاـ ركما األساسي من خبلؿ ا٤بادة
( ) 9كالٍب ت ٌقر بعدـ سقوط ا١برائم الداخلة ُب ىذا النظاـ بالتقادـ ،فنبلحظ أف القصف األمريكي على ا٤بدنيْب اللٌيبيْب ٓب تلقى صدل
لدل ا﵀اكم األمريكية إستنادان للحصانة الٍب يتمتع ّٔا ا٤بدعى عليهم  ،كيعترب من أىم إٯبابيات ا٤بوائمة بْب نظاـ ركما كالقوانْب الوطنية
لتمكْب الضحايا من متابعة جبلديهم بعد إنتهاء مسؤكلياهتم العملية.
لذلك تعترب الدكؿ ا٤بؤيدة للمحكمة ا١بنائية الدكلية قد حققت ٪باحان فائقان بإعتماد نظامها ،حيث تكوف صفة ا٢بصانة ضابطا
سلبيا لوالية القضاء كيستلزـ ىذا الضابط السليب كجود ضابط إٯبايب يعطل الضابط السليب  ،كبالتمعن ُب ىذه القاعدة سنجد أف النظاـ
األساسي ىو الضابط اإلٯبايب إلقرار الوالية القضائية ،كبذلك تَباجع الديكتاتورية.
ٙبميل ا٤بسؤكلية ا١بنائية ٤برتكيب اإلغتصاب كالعنف ا١بنسي ض ٌد ا٤برأة كإعتباره مساسا ٕبقوؽ اإلنساف ،مع مراعاة اإلعتبارات
ا٣باصة بشرؼ ا٤برأة ُب كافة الوضعيات أسّبة مقاتلة مدنية .ككاف ملحوظان أف ىناؾ جرائم ذات مفهوـ متطور ،مثل ا١برائم ضد
اإلنسانية كا٤برتبط بتجارب تارٱبية قد ال ٯبد ا٤بشرع الوطِب مربر لتجرٲبها ،مثل جرائم اإلغتصاب ا١بماعي ،كاإلجهاض كاإلستعباد،
كا١بنس ،كاإلسَبقاؽ ،فلزـ ما يلزـ ا٤بشرع الوطِب ُب زمن العو٤بة كاألكلوية ا٤بتصاعدة لقضايا حقوؽ اإلنساف كما يرتبط ّٔا لزكما من
تسييس بات عليو أف ينظر ٤بفهوـ ا١برائم ضد اإلنسانية نظرة سياسية كاعية كليس فقط نظرة قانونية ٧بلية .
إقرار كٙبديد طبيعة ا٤بخالفات ا٤برتكبة ض ٌد ا٤برأة ضمن التشريعات كفرض عقوبات متناسبة مع ا١برـٔ ،بانب نشر كتركيج كتوعية
ا٤بواطنْب بضركرة ما ٰبتويو النظاـ األساسي من ٞباية ٢بقوؽ ا٤برأة ،مع تكريس إحَباـ ا٤برأة كحقوقها األساسية ُب النظاـ الداخلي.
ٔ ا٤بادة (ِٕ )ُ/من نظاـ ركما األساسي.
ٕ شريف عتلـ ،ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ا٤بوائمات الدستورية كالتشريعية (مشركع قانوف ٭بوذجي)١ ،بنة الصليب األٞبر ََِّ ،هتميش ص ُٓ.
ٖ أشرؼ عبد العليم الرفاعي ،اإلختصاص القضائي الدكٕب ،دار الكتب القانونية مصر .ََِٔ ،ص َُٔ.
ٗ إبراىيم سبلمة ،ا١برائم ضد اإلنسانية ،من كتاب شريف عتلم ،مرجع سابق ،ص ٖٗ.
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ة  -سلبيات التفعيل
لقد خولت ا٤بادة(/ 3ب) سلطة ّٓلس األمن الٍب ٗبوجبها ٛبكن لو رفع الدعول أماـ ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية إستنادا للفصل السابع
من ميثاؽ األ٩بم ا٤بتحدة أم هتديد السلم كاألمن الدكليْب كحٌب كلو كانت الدكلة غّب طرؼ ُب النظاـ االساسي ،كا٤بادة( ) 6كالٍب تعطيو
سلطة كقف اجراءات ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ُب ام مرحلة بإمكانية إرجاء التحقيق أك ا٤بقاضاة ،كتثّب عبلقة ا﵀كمة ٗبجلس األمن
جدالن كبّبان ،بعدـ السماح بالبدء أك ا٤بضي ُب التحقيق أك ا٤بقاضاة ٤بدة شهران قابلة للتجديد بالشركط ذاهتا من دكف ٙبديد٩ ،با أثار
ٙبفظ كثّب من الدكؿ كدفع ّٔا إٔب عدـ االنضماـ إٔب ا﵀كمة ،ألهنا ترل أف ُب ذلك تدخبلن من آّلس الذم ىو أداة سياسية ُب عمل
جهاز قانو٘ب ،ىذه الصبلحيات تؤدم أب تكريس تبعية ا﵀كمة أب ٦بلس االمن كبالتإب ٙبقيق مصاّب الدكؿ الدائمة العضوية كاٮباؿ
مصاّب آّتمع الدكٕب كمنها ٞباية كتعزيز السلم كاالمن الدكٕب الٍب تشارؾ ا﵀كمة فيو كبالتإب ٙبقيق مصاّب ضيقة لدكؿ كربل متحكمة
ك٥با سلطة على ٦بلس األمن مثل أمريكا ،كىذا ما الحظناه عند تعطيل عمل ا﵀كمة ٤بدة سبع سنوات بطلب من الواليات ا٤بتحدة
األمريكية ،األمر الذم ضرب ٗبصداقية أىداؼ ا﵀كمة قبل أف ترل النور.
كل ىذا يجعل التخوؼ قائم من سياسة ٦بلس االمن كالكيل ٗبكيالْب كاتباع العدالة ا٤بزدكجة للقضايا الدكلية حيث ٲبكن أف تغلب
تدخل بإسم األمن كالسلم الدكليْب للتدخل ُب الشؤكف الداخلية للدكؿ ،ككأداة ضغط ،كفيو
السياسة القانوف كتصبح بذلك ا﵀كمة أداة ُّ
مساس لسيادة الدكؿ ،كالتخ كؼ ا٤بستمر من إستخداـ حق الفيتو من طرؼ األعضاء الدائمْب ُب آّلس.
كقد كاف الفضل لنظاـ ركما األساسي ُب إقرار ا٢بماية ا٣باصة للمرأة من خبلؿ تعريفو ا٤بستفيض للجرائم ا٤بعنية با٤برأة ،لكن ُب
ا٤بقابل ال ننكر أف ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية تلعب دكرا ٧بتشمان ُب ىذا آّاؿ نظرا لتغلب ا٤بفاىيم كالتخوفات السياسية على ا١بانب
القانو٘ب الرادع.
حيث تضمنت ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ُب اختصاصها اشد ا١برائم الدكلية خطورة ،اال اف عقوبتها التتناسب مع جسامتها ٕبيث ال
تشملها عقوبة االعداـ .فجرائم العنف ا١بنسي ا٤بوجو ض ٌد ا٤برأة ُب أغلب األحياف يكوف ٩بزكجان ٔبرائم أخرل كالقتل كاإلبادة مثلما
حدث ُب يوغسبلفيا سابقا أك التنكيل ٔبسم الضحايا كتقطيع األطراؼ مثل ما حدث ُب ا٥بوتو كالتوتسي ،إف ما للجرائم الداخلة ُب
اختصاص ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية من خطورة كما كرد من عقوبة ُب ا٤بادة ( )77من النظاـ األساسي توحي إٔب غياب ا٥بدؼ من العقوبة
تسوؿ لو نفسو إرتكاب ىذه ا١برائم.
كىو الردع ،حيث ٓب ترد عقوبة اإلعداـ الٍب ٥با كقع خاص ُب نفس من ٌ
كما أف ا٤بادة ( )80نفسها ٩بكن أف تكوف ذات جانب سليب ،حيث برز بْب الدكؿ تباين حوؿ إدراج عقوبة االعداـ ،بْب معارض
كمؤم للتوجهات ا٢بديثة الٍب تستبعد ىذه العقوبة ،كتوجهات ذات طابع زجرم أك ديِب تستدعي القصاص من آّرـ ،كعليو فسنجد
د
إختبلؼ ُب العقوبة لنفس ا١برٲبة ٩با يؤدم أب نتيجة غّب منطقية بْب ا﵀كمة ا١بنائية كالقوانْب الوطنية ألف من سيحاكم اماـ ا﵀كمة
ا١بنائية الدكلية ستكوف حالتة افضل ٩بن سيحاكم اماـ القضاء الوطِب الٍب ٙبكم علية باإلعداـ.
إف ا٤بادة ( ) 0الٍب جاءت ٧بددة ٢باالت إنتفاء مبدأ التكامل ُب حالة ما إذا ٛبت ٧باكمة الشخص أماـ ٧بكمة كطنية٩ ،با ٲب ٌكن
باؿزاىة كاإلستقبللية ،تضفي صعوبات متعلقة بتحديد ا١بهة
ىذا الشخص من اإلستفادة من ٧باكمة صورية ،أك أف ال تتسم ا﵀اكمة ن
يهز
الٍب يقع عليها تقرير مدل جدية ا﵀اكمة٩ ،با ينمي ا٣بوؼ لدل الدكؿ ُب الطعن ُب أىم جهاز سيادم أال كىو القضاء الوطِب ٩با ٌ
اإلستقرار الداخلي للدكؿ.
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كقصر مسؤكلية ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية على األشخاص الطبعيين كإستبعاد االشخاص ا٤بعنوية على الرغم من اف ا١برائم تعد من
ا١برائم الٍب ترتكب ٤بصلحة اشخاص معنوية٩ ،با ٰبرـ الضحايا من تعويضات معتربة أحسن من إقتصاصها من الشخص الطبيعي.
كإٝباالن ُب ثلث اهتامات جرائم العنف ا١بنسي ٓب تتأكد االهتامات ،كبالتإب ٓب تصل االهتاـات إٔب مرحلة التقاضي ،كمن ٍب فبلبد
من منح جرائم العنف ا١بنسي اىتمامان أكرب ُب أعماؿ الفحص األكٕب كالتحقيقات ا٣باصة ٗبكتب االدعاء كالبد أف يشتمل التحقيق
على خرباء متخصصْب ،كما يلزـ عرض االهتامات الٍب تعكس كاقع جرائم العنف ا١بنسي كلما كجدت أسانيد كافية ٥با كالبد أف
يكوف نظر استحقاؽ توجيو اهتامات ا١برائم ا١بنسية متفقان مع الفقو القانو٘ب الدكٕب القائم .
إف الردع ليس دائما فعاؿ كىذا راجع لنقص تعاكف الدكؿ كيعترب ىذا كاحد من اىم التحديات الٍب تعرقل دكر ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية
ُب معاقبة الفاعلْب ،فاألساس القانو٘ب الذم ٰبدد طبيعة ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية يقر بكوهنا معاىدة دكلية ،ينطبق عليها ما ينطبق على
ا٤بعاىدات بشكل عاـ ،حيث أهنا ال تيلزـ سول اطرافها ،كاإلنضماـ إليها إختيارم كغّب ملزـ للموائمة ُب التشريعات دكف ارادهتا
كرضاىا ،االمر الذ يؤدم أب إفبلت الكثّب من ا٤بجرمْب ،مع غياب جهاز تنفيذم يسهر على ٙبقيق أىداؼ ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ٩با
ٯبعل أحكامها حرب على كرؽ.
بينما ٪بد الكثّب من التعارض بْب الكثّب من النصوص سواء اإلجرائية الذم كرد ُب ا٤بادة ( )4/99كالذم يثّب شبهة التعارض مع
إستقبللية السلطة القضائية ،أك ا٤بوضوعية كالعفو العاـ الصادر من الرب٤باف ،أك ا٣باص الصادر من الرئيس أك كالتقادـ الذم فيو تعارض
مع القوانْب الداخلية الٍب تقره بينما ينكره نظاـ ركما.

الخاتمة:
لقد أدت ا١بهود الدكلية ٦بتمعة إٔب ترسيخ ٞباية ىامة ٢بقوؽ ا٤برأة ،كأصبح للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب مرجعية ٙباكم كل منتهك لو
عرب ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية كالٍب بدكرىا إستفاضت من خبلؿ نظامها األساسي ُب إقرار ٞباية للمرأة ،غّب أف ىذه ا٢بماية ٓب تسلم من
ا١بذب السياسي للمواضيع القانونية كالٍب جعلها ُب أرضية ىشة تتداعى من أكؿ إشكالية ٲبكن أف تقابلها ،كىذا من ٦بموع التخوفات
الٍب تولدت لدل الدكؿ من اإلنضماـ ٤بعاىدة ركما ألسباب سياسية ،كٙبٌكم ٦بلس األمن ُب األدكار ا٤بمنوحة للمحكمة ا١بنائية
الدكلية ،ك٢ب ٌد الساعة ٓب نرل ٞباية فعلية ككقائية من ىذا ا١بهاز القضائي على ما ييرتكب من جرائم ُب حق ا٤برأة إ ٍذ الزالت تعا٘ب كيبلت
اؿزاعات بأنواعها ،كخصوصا ا٤برأة ُب العآب الثالث كالعريب ٩با يستدعي جهود على مستول الدكؿ العربية ٣بلق جهاز قضائي ٩باثل
ن
ٱبص الصراعات داخل الدكؿ العربية ٢بماية آّموعات ا٤بستضعفة ،كما ٯبب أف تتظافر ا١بهود الدكلية إلحياء عمل ىذا ا١بهاز بعيدا
عن الضغوطات الدكؿية كأف يتمتع بإستقبللية فعلية ،مع تعزيز ثقافة حقوؽ اإلنساف كتوعية األجياؿ بذلك من خبلؿ تكريسو ُب
ا٤بنظومات الَببوية ،بدكف أف ننسى إعطاء حيز كبّب لدكر آّتمع ا٤بد٘ب ُب الرقابة على السلطات العامة ُب الدكلة خصوصان التنفيذية
لتحقيق العدالة ا١بنائية ا٤بنشودة ،كٞباية حقوؽ الضحايا من ىذا النوع من ا١برائم ،تشجيع عمل ا١بمعيات كا٤بنظمات الراصدة
لئلعتداءات الواقعة على ا٤برأة كالتكفل بقضاياىم كإنشاء صناديق دعم ٥بذه الفئة ،تشجيع الدكؿ العربية للتصديق على ٝبيع اإلتفاقيات
http://www.fidh.org/

ٔ

ا﵀كمة ا١بنائية الدكلية ََِِ َُِِ-عشر سنوات كعشر توصيات من أجل ٧بكمة ا١بنائية الدكلية
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الدكلية ٢بماية ا٤برأة مع األخذ بعْب اإلعتبار ا٣بصكصية الداخلية لكل دكلة ،مع سن تشريعات كطنية خاصة هتتم ّٔذا الجانب كترصد
لو عقوبات رادعة كمشاركة الدكلة ُب تكوين األسرة زمن السلم حٌب تتفادل ا٤بخاطر كاإلنزالقات أثناء نشوب النزاعات ،توعية ا٤برأة
قانونيان لتمكينها من إستيفاء حقوقها ،فتح ٦باؿ اإلعبلـ لتسليط الضوء على ا٤بعاناة الٍب تتعرض ٥با ا٤برأة نتيجة ىذا الواقع الذم
يصاحب تلك النزاعات كا٢بركب ا٤بسلحة كفضح األساليب كاإلنتهاكات ا٤بستخدمة ضدىا.
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التوصياث
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بتاريخ َٕ نيساف/ابريل َُِّ بتوفيق من ا﵁ عز كجل ،اجتمعت ١بنة توصيات مؤٛبر حقوؽ اإلنساف ُب ظل التغّبات العر بية
الراىنة كالذم داـ ثبلثة أياـ من ٓ إٔب ٕ ابريل َُِّ ،كا٤بشكلة من:
الدكتورة سركر طاليب ا٤بل /بصفتها رئيسة ا٤بؤٛبر
الدكتور عبد ا٢بليم بن مشرم /بصفتو رئيسا للجنة التوصيات
الدكتور عبد السبلـ ٧بمد خلف ا﵁ /من ليبيا
الدكتورة حسينة شركف /من ا١بزائر
الدكتور دٞبا٘ب عبد السبلـ  /من ا١بزائر
الدكتورة أزىار ٰبي قاسم  /من العراؽ
الدكتور فضل الربيعي /من اليمن
الدكتور ٨بتارم عبد الكرٙب  /من ا١بزائر
الدكتور ىبلؿ دركيش  /من لبناف
كبعد الرجوع إٔب تقارير ا١بلسات الٍب دارت حوؿ ٨بتلف ٧باكر ا٤بؤٛبر من طرؼ ا٤بقررين الذم تابعكا جلسات ا٤بؤٛبر ،كبالرجوع ٤با
جاء فيها ًب ا٣بركج منها ٔبملة من التوصيات نتلوىا كاألٌب:
ُ -إٝباع األساتذة الباحثْب ا٤بشاركْب ُب ا٤بؤٛبر على أف حقوؽ اإلنساف عامة كغّب قابلة للتجزئة كمتأصلة ُب الكرامة اإلنسانية
كمكفولة ُب الشرائع السماكية.
ِ -ضركرة توسيع اال ىتماـ با٢بقوؽ االجتماعية بالدرجة األكٔب ككذا االقتصادية للمواطن العريب دكف حصر االىتماـ ُب ا٢بقوؽ
السياسية.
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ّ -تسريع نشر االتفاقيات الدكلية ا٤بتعلقة ٕبماية كضماف حقوؽ اإلنساف الٍب يتم االنضماـ إليها كمطابقة القوانْب كالتشريعات
الداخلية ٥با ك٘بسيدىا فعليا ،دكف اإلخبلؿ بالثقافة اإلسبلمية كالعربية.
ْ -أف يكوف عمل مشَبؾ فيما بْب ا٤بنظمات كا٤بؤسسات العلمية ُب ٙبقيق مطالب حقوؽ اإلنساف من خبلؿ توثيق كرصد
االنتهاكات ُب حق اإلنساف ُب الوطن العريب كاإلسبلمي.
ٓ -االتفاؽ على تنظيم دكرات تثقيفية لبث الوعي ُب ٦باؿ حقوؽ اإلنساف.
ٔ -العمل على إعداد دليل مبسط يشرح آليات تطبيق االتفاقيات الدكلية ا٤بتعلقة ٕبقوؽ اإلنساف ُب متناكؿ للمواطن العادم.
ٕ -ضركرة كفالة حقوؽ ا٤برأة ٗبا يتناسب مع كاقعنا كخصوصيتنا اإلسبلمية ،فعلى الرغم من التطور ا٤بلحوظ ُب ٦باؿ ٞباية حقوؽ
ا٤برأة إال أنو ًب الَبكيز فقط على حقوقها السياسية ُب بعض الدكؿ العربية دكف أخرل ،مع التنبو إٔب األصوات كا٤بنظمات ا٤بشبوىة
الٍب تنادم ٕبقوؽ ا٤برأة كُب حقيقتها سلبها أقدس حقوقها.
ٖ -أما بالنسبة ٢بماية حقوؽ الطفل فعلى الرغم من إدراج ٧بور متعلق بو فإنو ٓب تتم تغطية ىذا ا٤بو ضوع كىو األمر الذم اقَبح
معو جامعة أريس كا٤بركز تنظيم مؤٛبر خاص بو مستقببل يتم اإلعبلف عنو ُب موقع ا١بامعة كللمركز.
ٗ -إشعار جامعة الدكؿ العربية كمنظمات كمراكز حقوؽ اإلنساف بضركرة تفعيل ا٤بيثاؽ العريب ٢بقوؽ اإلنساف.
َُ  -الدعوة إٔب إنشاء مؤسسة أكادٲبية دكؿية ٧بايدة مستقلة تعُب بكفالة حقوؽ اإلنساف ،ال يكوف لديها أم انتماء ديِب أك
عرقي أك طائفي أك حزيب.
ُُ -ضركرة مواصلة عقد ا٤بؤٛبرات كالندكات كاألنشطة لنشر الوعي القانو٘ب كاالجتماعي للتعريف ٕبقوؽ اإلنساف كضمانات
تعزيزىا.
ُِ -الدعوة لنشر أكراؽ العمل ا٤بقدمة خبلؿ ا٤بؤٛبر كتوزيعها.
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i

 .أٔظو ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي :اٌؼٙل اٌلٌٍ ٌٟٚؾمٛق اٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ف ٟاٌّٛاك ٖٓ – ٕ٘ –  ،ٕٙأٔظو أوضو رفٖ١ال ٌٙنا اٌّٛٙٛع  :فبٌل ِٖطفٝ
ف ،ّٟٙحمىق انًرأة بٍُ االتفبلُبث انذونُت وانشرَعت االساليُت وانتشرَع انىضعٍ  :دراست يمبرَت ،االٍىٕله٠خ :كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح،ٕٓٓ7 ،
ٓ ِٚ ٔٔ9ب ثؼل٘ب .اٌْبفؼِ ٟؾّل ثْ١و ،لبَىٌ حمىق اإلَسبٌ  :يصبدرِ وتطبُمبتّ انىطُُت وانذونُت  ،ٓ٘ ٛ ،اإلٍىٕله٠خِْٕ :أح اٌّؼبهف،
ِٚ ٕٕ7 ٓ ،ٕٓٓ9ب ثؼل٘ب .اٌٖبكق ّؼجبْ" ،انحمىق انسُبسُت نإلَسبٌ فٍ انذسبتُر انعربُت "ِ ،مبي ف ٟوزبة :حمىق اإلَسبٌ انرؤي انعبنًُت
واإلساليُت وانعربُت ،ٕٓ ٛ ،ث١وٚدِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خِٚ ٖٔٓ ٓ ،ٕٓٓ7 ٛ١ٌٛ٠ ،ب ثؼل٘ب.
ii
 .أٔظو أوضو رفٖ١ال ٌٍقالف ؽٛي اٌؾمٛق اٌَ١بٍ١خ ٌٍّوأح ف ٟاٌْو٠ؼخ االٍالِ١خ ٚاٌمبٔ ْٛاٌٙٛؼ ٟف ٟاٌّواعغ اٌزبٌ١خ  :اٌْؾبد ئثواِٖٕ٘ٛ ُ١ه،
انًرأة بٍُ حمىلهب انسُبسُت واتفبلُت عذو انتًُُز فٍ انمبَىٌ انىضعٍ وانشرَعت االساليُت  ،االٍىٕله٠خ  :كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح9ٔ ٓ ،ٕٖٓٔ ،
ِٚب ثؼل٘ب  .فبٌل ِٖطف ٝفِ ،ّٟٙوعغ ٍبثكِٚ ٕٔ8 ٓ ،ب ثؼل٘ب ٘ .جخ هؤٚف ػيد ،انًرأة وانعًم انسُبسٍ رؤَت إساليُت  ،اٌغيائو  :كاه
اٌّؼوفخِٚ ٔٔ9 ٓ ،ٕٓٓٔ ،ب ثؼل٘ب ِ .ؾّل ثٍزبع ،ٟيكبَت انًرأة فٍ انمرآٌ انكرَى وانسُت انصحُحت  ،اٌمب٘وح  :كاه اٌَالَ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو
ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخِٚ ٕٗٔ ٓ ،ٕٓٓٓ ،ب ثؼل٘ب ِ .ؾّل ػبثل اٌغبثو ،ٞانذًَمراطُت وحمىق اإلَسبٌ  ،ٖٓ ٛ ،ث١وٚد ِ :ووي كهاٍبد اٌٛؽلح
اٌؼوث١خ ،أ وزٛثو ِٕٗٓٓٚ ٔ8ٓ ٓ ،ب ثؼل٘ب  .ػٖبَ أؽّل اٌجْ١و" ،حمىق انًرأة بٍُ انشرَعت وانمبَىٌ انىضعٍ "ِ ،مبي ف ٟوزبة  :حمىق
اإلَسبٌ بٍُ انشرَعت اإلساليُت وانمبَىٌ انىضعٍ  ،ط ٕٓ ،اٌو٠بٗ  :أوبك١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خِٚ ٙ8ٔ ٓ ،ٕٓٓٔ ،ب ثؼل٘ب ٕ .الػ
ػجل اٌغِٕ ٟؾّل ،انحكوق انعبيت نهًرأة  ،ط ِٔٓ ،لٕ٠خ ٖٔو (ِٖو)ِ :ىزجخ اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبةِٚ ٔٓ7 ٓ ،ٔ998 ،ب ثؼل٘ب ِ .ؾّل اٌؾَٟٕ١
ٍِٖ١ؾ" ،ٟحك انًسبواة بٍُ انرجم وانًرأة فٍ انشرَعت اإلساليُت "ِ ،مبي ف ٟوزبة  :حمىق اإلَسبٌ بٍُ انشرَعت اإلساليُت وانمبَىٌ انىضعٍ ،
ط ٕٓ ،اٌو٠بٗ :أوبك١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ.7ٕٓ – 7ٔ8 :ٓ ٓ ،ٕٓٓٔ ،

.iiiاألِو  ،ٓ7 – 97اٌّإهؿ فّٛ ٕ7 ٟاي  ٔٗٔ7اٌّٛافك ٌـ ِ ٓٙبهً  ،ٔ997اٌّز ّٓٚاٌمبٔ ْٛاٌؼ ٞٛٚاٌّزؼٍك ثٕظبَ
االٔزقبثبد ،اٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ،اٌؼلك ٕٔ ،إٌَخ ٖٗ ،اٌٖبكهح ثزبه٠ـ ّٛ ٕ7اي  ٔٗٔ7اٌّٛافك ٌـ ِ ٓٙبهً .ٔ997
iv

 .أٔظو أوضو رفٍٖ : ً١ؼبك ثٓ عبة هللا" ،يشبركت انًرأة انجزائرَت فٍ انحُبة انسُبسُت "ِ ،مبي ف ٟوزبة  :انًشبركت انسُبسُت نهًرأة انعربُت :
تحذَبث أو انتكرَس انفعهٍ نهًىاطُت  ،اٌّؼٙل اٌؼوثٌ ٟؾمٛق اإلَٔبْ ،ر.ٔ٘8 ٓ ،ٕٓٓٗ ،ٌٔٛ
v

 .أػّو ٠ؾ١ب ،ٞٚانًسبواة فٍ انحمىق بٍُ
ٚاٌزٛى٠غ.ٕٖٓ ٓ ،ٕٓٔٓ ،

انرجم وانًرأة فٍ انمبَىٌ انذونٍ وانتشرَع انجزائرٌ

 ،اٌغيائو  :كاه األًِ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو

vi

 .اتفبلُت انمضبء عهً جًُع أشكبل انتًُُز ضذ انًرأة نسُت  ، 976اٌّٖبكق ػٍٙ١ب ِٓ ٛوف اٌغيائو ثزؾفع ،ثبألِو  ،ٖٓ – 9ٙاٌّإهؿ فٟ
ّ ٔ9ؼجبْ  ٔٗٔٙاٌّٛافك ٌـ ٓٔ ٕ٠ب٠و  ،ٔ99ٙاٌغو٠لح اٌوٍّ١خ ،اٌؼلك ٖٓ ،إٌَخ ٖٖ ،اٌٖبكهح فّ ٕٖ ٟؼجبْ  ٔٗٔٙاٌّٛافك ٌـ ٗٔ ٕ٠ب٠و
.ٔ99ٙ
vii

 .أػّو ٠ؾ١بِ ،ٞٚوعغ ٍبثكٚ .ٔٔٙ ،ٔٔٗ : ٓ ٓ ،أٔع ٔفٌ اٌّؼٕ ٝف:ٟ

Guy S. Goodwin-Gill, OP Cit, P 77.

viii

 .أػّو ٠ؾ١بِ ،ٞٚوعغ ٍبثك.ٔٔٙ ٓ ،
ix

 .اٌّوعغ ٔفٌٖ.ٔٔ8 ،ٔٔ7 : ٓ ٓ ،
x
ِ .ؾّل وٕ ُٛاٌْوػخ ٔٚوٍِٛ٠ ٓ١ف غٛأّخ" ،انكىتب انُسبئُت فٍ انُظبو االَتخببٍ األردٍَ يٍ وجهت َظر انًرأة األردَُت "ِ ،غٍخ أثؾبس
اٌ١وِٛن ،عبِؼخ اٌ١وِٛن (األهكْ) ،اٌّغٍل  ،ٕ7اٌؼلك ٔطٍ .ٖٙٙ ٓ ،ٕٓٔٔ ،زٕ١ب اله ٍوٚك ٚه٠زب ربفو ،ْٚانتصًُى يٍ أجم انًسبواة  :انُظى
االَتخببُت وَظبو انكىتب انخُبراث انًُبسبت وانخُبراث غُر انًُبسبت  ،روعّخ  :ػّبك ٍٛ٠ف ،اٌّإٍَخ اٌل١ٌٚخ ٌٍلّ٠موا١ٛخ ٚاالٔزقبثبد ،اٌَ٠ٛل،
.ٓ9 ٓ ،ٕٓٓ7
Guy S. Goodwin-Gill, OP Cit, P 77.
Amin Khaled Hartani, Femmes et représentation politique en Algérie: virtualitée constitutionnelles solutions normatives
possibles, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Faculté de droit, Université d'Alger, Volume
XLI, N°03, 2003, P P: 14 – 15.
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