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وافر  فيها تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتت

 :األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :للمقاالتبالنسبة  

 :اآلتيةتنشر املجلة املقاالت التي تستوفي الشروط  •

االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات  •

 .العلميلشروط البحث  والتي تستجيب املحكمة،

تحكيم املواد العلمية  واملوضوعية فيالحياد  التحكيم مبدأتعتمد هيئة  •

املرشحة للنشر مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو 

 .األنظمةص أو مساسها بمبادئ باألشخا

تكون  وأال يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية  •

 .ملتقىمحل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

يتعدى حجم  وأال  اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة  •

 .البحث ومالحقهوامش، مصادر حتساب صفحة مع ا 15العمل 

 وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث  •

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. اللغات:

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

أو  اإلنجليزية  العربية، الفرنسية، وإلى:تقبل األعمال املترجمة من  •

  .األملانية

 .أعالهذكورة  تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات امل •
 

 

 

 قواعد النشر
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 :سياسة التحكيم 

 .املقالةاختصاص  العلمية حسبتحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخبرة  •

 .تسلمهامن دقائق 5يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته في غضون  •

 .التحكيمتراعي السرية في  •

من تمكينها من املادة املقترحة  شهرفي غضون  واتخاذ القرارتلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي  •

 .للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

 .يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة املجلة •

 شروط النشر:

 .14حجم  Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 . 12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات األجنبية شكل •

 .يرفق الباحث الباعث مادته بسيرة ذاتية علمية مفصلة •

 .البحثمتن  يتبع تسلسليتهمشن معلومات البحث حسب طريقة شيكاغو األمريكية بترتيب  •

 .ترتب هوامش املعلومات في نهاية كل صفحة •

 التهميش:نموذج  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، واسم امِلؤلفلقب  :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمسنة 

 .الصدور  النص، سنة النص، مضمون  ، نوعالبلد :التشريعيةالنصوص  .2

املجلة،  املقالة، عدد واسم الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب  :والدورياتاملجالت  .3

 .االقتباس الصدور، صفحة تاريخ

تسجيل   املذكرة، مؤسسةدرجة  املذكرة، واسم الطالب، عنوانلقب  :الرسائل الجامعية .4

 .االقتباس الجامعية، صفحة التخصص، السنة املذكرة، كلية

نشر التقرير، سنة إصدار  التقرير، مكانإصدار التقرير، موضوع  جهة :الرسميةالتقارير  .5

 .التقرير ، صفحة االقتباس

     :املراجع االلكترونية .6

ذكر صاحب   مع  كامال  اإللكتروني  الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ املادة املنشورة،

 

 المجلة:ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصراً على عنوان 
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 اإلفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يصدر هذا العدد تزامنا مع العيد العاملي للعنصر النسوي الذي ال يختلف اثنان على فاعليته وفعاليته في 

ترقية الحياة البشرية في مختلف مناحيها وعبر كل األزمنة، فاملرأة شريك حتمي ومتفوق في  إحداث النهضة 

اهد على استنارة املجتمعات بفواعل اإلنسانية وصناعة الحضارة والعلم ويزخر تاريخ البشرية بعديد الشو 

نسوية صنعن الفارق وأعدن صياغة األدوار الكالسيكية للمرأة خالفا ملنطق األنوثة والسلعنة الجسدية، 

فظهرت أنثوية العلم والفقه والسياسة وغيرها من املجاالت التي نالت فيه املرأة أعلى مراتب التفوق، وحسبنا 

ي نشر قيم  الرسالة املحمدية في بعدها الكوني البشري، فمن أمنا عائشة رض ي كمسلمين دور املرأة املسلمة ف

هللا عنها إلى إستير دفلو ال يكفيكن يوم في السنة لالعتراف بإنجازاتكن وفضلكن على البشرية فأنتن خالدات 

 .مدى الحياة

 أيامكن محطات للعطاء والتميز.تحية إلى كل زميالتي في املركز وضمن فريق عمل املجلة جعل هللا كل 

 

 احلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلاتو

 الدكتورة هادية حيياوي التحرير /رئيسة 

  



 2020 مارس :  27العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
10 

 

 

  

   



 2020 مارس :  27العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
11 

 

 

  

 جريمة العدوان ومخاوف تسييس العدالة الجنائية الدولية

The aggression crime And the fears of politicizing international criminal justice 

 .دكتور في الحقوق، باحث في القانون الدولي والعالقات الدولية، الحســـــن أبكـــــاس د.

 رئيس قسم القانون، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، اململكة العربية السعودية.

Dr El- Hacenebkas Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

 

 

ABSTRACT 

The idea of international criminal jurisdiction extends to ancient times, so that the idea is 

brewing with the passing of ages until the beginning of the twentieth century, where it will 

witness a radical development, especially after the First World War and the resulting disasters 

represented in the death of millions of people, something that created a feeling in the 

international community of the need to find International criminal jurisdiction, a feeling that 

multiplied with the recurrence of these disasters in the Second World War, so that several 

international criminal tribunals were established, but with a temporary nature (Tokyo, 

Nuremberg, Rwanda, and Yugoslavia ...), until these efforts culminated in the establishment of a 

criminal court International standing and independent under the Rome Statute of the year 1998, 

she was given the job of trying those involved in the most heinous international crimes. 

The establishment of the International Criminal Court has not escaped from many of the 

criticisms leveled against it, based on the operative of its statute, which some have noticed that it 

put the court at the mercy of political tensions, given the powers of adaptation and referral to the 

benefit of the UN Security Council, especially with regard to crimes of aggression, which raises 

fears All those who follow have the transformation of the court's spirit of action from the legal 

angle into the space of the political game, of which the Security Council is one of its main fields. 

Key words: International Law Commission, International Criminal Court, Aggression, 

International Crime, Security Council, General Assembly. 
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 :امللخــــــص

تمتد فكرة القضاء الجنائي الدولي إلى عصور قديمة، لتختمر الفكرة مع توالي العصور حتى بداية القرن 

 جذريا، وخاصة بعد الحرب العاملية األولى وما أسفرت عنه من كوارث تمثلت في 
ً
العشرين، حيث ستشهد تطورا

 لدى املجتمع الدولي 
ً
بضرورة إيجاد قضاء جنائي دولي، وهو موت املاليين من البشر، الش يء الذي أوجد شعورا

الشعور الذي تضاعف مع تكرار تلك الكوارث في الحرب العاملية الثانية، فكان أن تم إنشاء عدة محاكم دولية 

جنائية، لكن بطابع مؤقت )طوكيو، ونورمبورغ، ورواندا، ويوغوسالفيا...(، إلى أن كللت هذه الجهود بإنشاء 

سند إليها وظيفة محاكمة 1998ومستقلة بموجب نظام روما املنش ئ، لعام محكمة جنائية دولية دائمة 
ُ
م، أ

 املتورطين في الجرائم الدولية األكثر بشاعة.

 على منطوق نظامها 
ً
إن إنشاء املحكمة الجنائية الدولية لم يسلم من عدة انتقادات وجهت لها استنادا

لتجاذبات السياسية، ملا أعطى من صالحيات األساس ي الذي ال حظ البعض أنه وضع املحكمة تحت رحمة ا

التكييف واإلحالة لفائدة مجلس األمن الدولي، خاصة فيما يتعلق بجرائم العدوان، األمر الذي يثير مخاوف 

لدى كل املتتبعين من تحويل روح عمل املحكمة من الزاوية القانونية نحو فضاء اللعبة السياسية التي يشكل 

 أهم ميادينها الرئيسية.مجلس األمن الدولي أحد 

كلمات مفتاحية: لجنة القانون الدولي، املحكمة الجنائية الدولية، العدوان، الجرائم الدولية، مجلس 

 األمن، الجمعية العامة.

 

 مقدمــــــة

تعتبر املحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة في تاريخ القضاء الدولي، وبمعنى 

هي محكمة دولية ال تنتمي إلى منظومة األمم املتحدة، وال تشكل جزءا منها، وإن كانت هذه االستقاللية ال آخر، 

تمنعها من أن تربطها بعض عالقات التعاون والتنسيق مع األمم املتحدة، وخاصة على مستوى مجلس األمن، 

 ألمم املتحدة.( من ميثاق ا54إلى  39وعلى ضوء ما نصت عليه مواد الفصل السابع )من 

واملحكمة الجنائية الدولية، كمؤسسة دولية لها أهلية وشخصية قانونية دولية، أنشئت لغاية ممارسة 

اختصاصها الجنائي على الجرائم الدولية األشد خطورة وجسامة، وموضوع اهتمام املجتمع الدولي بأسره، 

 لها، بل وسمح
ً
 دائما

ً
لها نظام روما املنش ىء لها بأن تمارس مهامها داخل   وتتخذ من مدينة "الهاي" الهولندية مقرا

 أي من أراض ي الدول األطراف في النظام.

 وحسب نظام روما، تختص املحكمة الجنائية الدولية في نظر الجرائم الدولية األساسية األربع، وهي:

 ؛Genocideجرائم اإلبادة الجماعية  -
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 ؛Crimesagainsthumanityوالجرائم ضد اإلنسانية  -

 ؛Warcrimesجرائم الحرب و  -

 .Crimesofaggressionوجرائم العدوان  -

وتجدر اإلشارة إلى أن االختصاص الرابع من اختصاصات املحكمة )جرائم العدوان( كان قرر نظام روما عدم 

م، للتباين الكبير بين مكونات املجتمع الدولي حول مفهوم 2017وضعه موضع التفعيل إال مع مطلع سنة 

 ألعمال 1974، وإن كانت الجمعية العامة لألمم املتحدة قد صاغت في وقت سابق )سنة (1)"العدوان"
ً
م( تعريفا

م، التعريف الذي صاغوه 2010العدوان، وهو التعريف الذي استوحى منه، املجتمعون في مؤتمر "كامباال" سنة  

 ، وتعتمده املحكمة اليوم في تكييف جرائم العدوان مفهومConsensusبالتوافق 
ً
 وشروطا

ً
 ؛(2)ا وأركانا

 بين الدول، فقد كانت هذه 
ً
 واختالفا

ً
وبحكم كون جريمة العدوان تعتبر من أكثر الجرائم الدولية جدال

الجريمة محال للنقاش واالجتهاد على مدى فترة غير يسيرة من الزمن، بل وطرحت لها تعريفات عديدة من قبل 

ردت العديد من تلك التعريفات،  -لغاية في نفسها–يد من الدول كتاب وفقهاء القانون الدولي، وإن كانت العد

 ؛(3)خاصة من الدول الكبرى التي رأت أن اعتماد البعض من تلك التعريفات فيه ضرب ملصالحها الحيوية

 أهمية املوضوع: -أ

بين وضع الحرب العاملية الثانية ألوزارها وما تاله من قراءات لنتائجها الكارثية  وتعتبر املرحلة الفاصلة ما

على البشرية في كل مناحي حياتها، وصوال إلى قيام نظام روما، من أهم املراحل التي أوجدت األرضية الخصبة 

اكم الجنائية الدولية لنشوء وترعرع نظام قانوني دولي جنائي بمفهومه الحديث. حيث أنه بعد االنتهاء من املح

املؤقتة، والتي أقيمت في طوكيو ونورمبورغ ملحاكمة مجرمي الحرب العاملية الثانية، والتي ذهب اتجاه واسع من 

املتتبعين، على ضوء األحكام التي أصدرتها، إلى نجاحها في مهامها، تمسكت منظمة األمم املتحدة الوليدة حينها 

 لعصبة األمم الفاشلة-
ً
سكت بمبدأ ضرورة حث املجتمع الدولي على االنكباب على وضع منظومة تم -خلفا

مة، الستكمال مقومات نظام الجرائم الدولية
َ
 .قانونية دولية جنائية ُمْحك

لكن، ما الضمانات التي أوجدتها األنظمة الجنائية الدولية الحالية للحيلولة دون السقوط في فخ االزدواجية 

الدولية، وخاصة على مستوى أفعال العدوان التي ستطالها، وال شك، تقلبات  والتأرجح في ميزان العدالة

 وتجاذبات القوى على مستوى مجلس األمن؟

 

 
الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ، الجزء الثاني، دار  -سهيل، حسين الفتالوي، جرائـم الحـرب وجرائـم العــدوان، موسـوعة القـانون الـدولي الجنــائي  -1

 .125، ص 2011األولى، عمان 
، DC/RC/3لجنة الصياغة، مشروع قرار جريمة العدوان، املؤتمر االستعراض ي لنظام روما األساس ي، املحكمة الجنائية الدولية، الوثيقة رقم -2

 . 2010، يونيو 11كامباال، 
 . 37- 24، ص 2012والقانون الدولي اإلنساني، املجلة الدولية للصليب األحمر  فرانسوا، يونيون، الحرب العادلة وحرب العدوان  -3
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 إشكــــاليات البحـــــث. .أ

 هذا التساؤل يجر العديد من التساؤالت الفرعية لتطفو على السطح، من قبيل: 

 في ظل تموقع ا -
ً
لدول غير املصادقة على اتفاق روما خارج هل سيظل مبدأ "اإلفالت من العقاب" قائما

 سلطة املحكمة؟ 

 وهل أنظمة املحكمة ستمكن املحكمة من أن تطال يدها تجاوزات الدول الكبرى؟ -

 وما تداعيات تمرد بعض الدول على نظام روما بعدما أبدت عدم رغبتها في الخضوع لوالية املحكمة؟  -

وإلى أي حد يمكن القول بأن االستقاللية املبحوث عنها منذ زمن على مستوى مؤسسات العدالة الجنائية  -

 الدولية ال ترقى إلى املستوى املنشود في ظل االرتباط مع مجلس األمن الدولي؟ 

 املناهج املعتمدة. .ج

 من هذا التحول يستدعي الغوص فيه وسبر أغواره من كل الزوايا االستعانة بما تتيحه
ً
مناهج  إن موضوعا

البحث العلمي من أدوات منهجية تتيح للباحث التحكم في بوصلة التحليل واستجماع كل خيوط العدالة 

الجنائية الدولية، وهي الضالة التي لن نجدها في غير املنهج التحليلي، بما يجعل الباحث يتقيد بأبجديات هذا 

رات، من حيث تحليل خلفياتها واستشراف املنهج في محاولة منه لرصد واستقراء وتتبع املجريات واملتغي

تداعياتها، مع ضرورة العروج بين الفينة واألخرى على املنهج النسقي وما يتيحه من آليات وميكانيزمات ربط 

هذه املؤسسة، دون تجاهل ما للمنهج  األحداث وتقلباتها في اإلطار النسقي للنظام العاملي الذي تتحرك بداخله

 تناول املحكمة الجنائية وظيفيا ووالية وسلطة.الوظيفي من أهمية في 

 التصميم املقترح: .ح

مجموعة من اإلشكاليات والتساؤالت يطرحها موضوع العدالة الدولية الجنائية في تقاطعها مع التجاذبات 

السياسية على الساحة الدولية، تستدعي عملية سبر أغوارها تقسيم الدراسة إلى شقين؛ يقف أولهما على 

نظومة القانونية التي تؤثث حقل العدالة الجنائية الدولية)املبحث األول(، في حين سيحاول الثاني طبيعة امل

رصد مدى استقاللية املحكمة الجنائية الدولية كرمز لترسيخ مبدأ "عدم اإلفالت من العقاب"، خاصة في ظل 

 صميم اآلتي:ارتباط بعض واليتها بقرار من مجلس األمن )املبحث الثاني(، وذلك وفق الت

 املبحث األول: االطار القانوني للعدالة الجنائية الدولية؛ -*

 املبحث الثاني: مجلس األمن الدولي وحدود سلطة تكييف العمل العدواني. -*
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 املبحث األول:

 االطار القانوني للعدالة الجنائية الدولية

 مض
ً
طردا امتد آلالف سنين مضت، وإن كان على غرار كل األنظمة، عرف القانون الدولي بكل فروعه تطورا

بصورة تخضع ملعايير وضوابط الزمان واملكان. فالبوادر األولى للقانون الدولي ظهرت مع ابرام العديد من 

املعاهدات واألوفاق بين الوحدات البشرية املختلفة منذ ما يزيد عن ثالثة آالف وخمسمائة سنة قبل 

 امليالد)معاهدات قاديش، ورمسيس...(.

فالحضارات القديمة بمختلف مرجعياتها ومكوناتها ال تخلو، في تنظيمها وتطورها، من قواعد القانون الدولي 

في صيغتها البدائية، وإن لم يكن بالشكل الدقيق الذي تتسم به هذه القواعد في عصرنا الحاضر. فقد حينها 

حضارة االغريقية والحضارة اليونانية، كان الحديث عن قانون مانو الهندي، وقانون كونفوشيوس، وأنظمة ال

 بقانون العالقات الدولية في الدولة اإلسالمية، وما يليها من الدول واألنظمة الالحقة.
ً
 مرورا

 املطلب األول:

 سياق التأسيس للعدالة الجنائية الدولية

ليدي وبداياته الفعلية إن ما ُيجِمع عليه فقهاء التشريع القانوني الدولي، هو أن أساس القانون الدولي التق

م، والتي رافقت نجاح الوحدات الدولية القائمة حينئذ من 1648كانت مع صلح أو معاهدة وستفاليا لسنة 

إرساء صيغ التعايش وحماية الدول الصغيرة وتوازن القوة في أوروبا على وجه الخصوص، وذلك بعد أن تم وضع 

 الشهيرة بين املماليك
ً
األوربية، وإن كانت هذه الفترة اتسمت فيها قواعد القانون الدولي   حد لحروب الثالثين عاما

انطالقا من قاعدة أن الدولة عبارة عن جماعة أو وحدة  بالسمة املسيحية، واالنغالق األوربي على الذات،

 
ً
مسيحية منظمة، وما استتبع ذلك من اقصاء للوحدات الدولية األخرى على ضوء هذا املنطق الذي كان سائدا

 ؛(1) الدولة العثمانية، اليابان...الخ()

( ملسمى القانون الدولي ليصبح Publicوترسخت أسس القانون الدولي أكثر مع إضافة مصطلح )العام 

مسماه الجديد هو "القانون الدولي العام"، وما يحمله هذا التحول الهام من حمولة تجعل من قواعد هذا 

 لكل 
ً
التفاعالت الدولية التي تظهر فيها الدولة كسلطة عامة على اقليمها بكل أجزائه، وصاحبة القانون ضابطا

 سيادة في مواجهة الجماعة الدولية، فمصطلح "العام" هنا يوحي إلى القوة وليس إلى معاني العمومية والتجريد؛

حقيقية لعملية التدوين وعلى مستوى تدوين قواعد القانون الدولي العام، يمكن أن نقول أن االنطالقة ال

 برصيد عصبة األمم )1818م، ومن بعده إكس الشابيل 1815تلك كانت مع مؤتمر فيينا 
ً
-1919م، مرورا

م( في هذا الصدد، وصول إلى الجهود املتواصلة ملنظمة األمم املتحدة التي قامت على أنقاض العصبة 1945

 
1-VESPASION, Pella, la codification du droit international, P.G.D.I, Paris, 1952, P 225. 
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ت بالظهور السريع 1945سنة مباشرة بعد أن وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها  م، وهي الجهود التي تقوَّ

 واملتزايد للهيئات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية؛

إن هذه التطورات أضفت على قواعد القانون الدولي العام سمات متعددة وجديدة إلى جانب السمات 

الجتماعية، والعلمية، والفنية...الخ؛ التقليدية الكالسيكية )سياسية اقتصادية(، وهي السمات: اإلنسانية، وا

بل إن إلقاء نظرة بسيطة على كل مناحي الحياة يكشف بجالء حضور القانون الدولي في كل تفاصيل الحياة 

اإلنسانية )بيئة، تنمية، بحار، تجارة، بحث علمي...الخ(، ويتعزز هذا الحضور أكثر بما تنتجه الوكاالت الدولية 

لدائمة )األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة( من تشريعات قانونية دولية تغطي كل األربع عشرة املتخصصة ا

 املجاالت الحياتية؛

بين بقواعد القانون الدولي العام، أو ما يصطلح عليهم بأشخاص 
َ
ورصدا للجهود الفقهية في تحديد املخاط

تحديد تلك الفئة، من قائل بأن الدولة القانون الدولي العام، نجد أن فقهاء القانون الدولي العام اختلفوا في 

ب الوحيد بقواعده، إلى قائل آخر يحصر أشخاص هذا القانون 
َ
هي أساس هذا الفرع من القانون، وهي املخاط

في الفرد، بينما ذهب تيار ثالث إلى التأكيد على الدولة واملنظمات الدولية، خاصة مع برهنة هذه األخيرة على 

جريات األحداث والوقائع الدولية، وألح اتجاه آخر على ضرورة عدم إغفال األدوار قدرتها في التأثير على م

الخطيرة التي أصبحت تتوالها املؤسسات االقتصادية العمالقة )الشركات متعددة الجنسيات( على الساحة 

ك الدولي الدولية، وتيار آخر أكثر شمولية عندما قال بأن قواعد القانون الدولي العام جاءت لتحكم السلو 

للدول واملنظمات والشركات العابرة للقارات، وحتى األفراد في بعض األحيان التي يجدون أنفسهم موضوع 

 في جرائم القرصنة والرق واالسترقاق، وغيرها 
ً
 طرفا

ً
تطبيق القانون الدولي، كالحاالت التي يكون فيها الفرد مثال

؛من الجرائم التي يتخذ فيها االختصاص القضائي طابع
ً
 عامليا

ً
 ا

، ولكن وإن 
ً
 متميزا

ً
وكان من نتائج التطورات املتسارعة للقانون الدولي العام وتاريخيه، أن أصبح للفرد وضعا

 على مبدأ "الحماية 
ً
كان حقيقة أن الفرد ال يستطيع أن يقتض ي حقوقه بنفسه، وإنما عن طريق دولته استنادا

 بقواعد القانون الدولي الدبلوماسية"، إال أن هذا ال يمكن أن يجعلنا ن
ً
نكر بأن الفرد أصبح موضوعا ومخاطبا

 العام وتطبيقاتها؛ ومن أهم هذه املواضع: جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية؛

ومن النتائج كذلك حالة االنتقال التي عرفها القانون الدولي العام من حالة قانون الدول الذي يقوم على 

  
ً
 وثيقا

ً
 وعدما–مبدأ "السيادة املطلقة"، وهي السمة التي كانت جعلت منه قانونا مرتبطأ ارتباطا

ً
بعنصر   -وجودا

سه االنحسار الجزئي ملبدأ "سيادة الدول"، والذي "السيادة"، إلى قانون املجتمع الدولي، وهو الوضع الذي يعك
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يعني أن الدول لم يعد يضيرها ش يء في أن تتنازل عن جزء من سيادتها لفائدة املجتمع الدولي أو املصلحة العامة 

 .(1)الدولية، أو النظام العام الدولي

النظام العام الداخلي، والحفاظ   وملا كان القانون الجنائي الداخلي، كأحد فروع القانون العام، أوجد لحماية

على املصلحة العامة داخل املجتمع الداخلي، فمن األولى أن يكون النظام العام الدولي األولى بالرعاية، 

لخصوصية مواضيعه وأشخاصه، ولخطورة تداعيات انتهاكه. ومن ثم من الواجب إيجاد إطار قانوني )قانون 

 ياة املجتمع الدولي.جنائي دولي( يحمي هذه النظام، وينظم ح

ومن هذا املنطلق عمل املجتمع الدولي لردح من الزمان على بلورة صيغة قانونية تستجيب لهذه الضرورة 

الحتمية، فبذلت العديد من الجهود التي واجهت تحديات متعددة األوجه، تذبذبت بين ما هو سياس ي وقانوني 

، كمؤسسة قضائية دولية دائمة، على (2)كمة الجنائية الدوليةوتقني، وغيرها، إلى أن ولد نظام روما املنش ئ للمح

خالف املحاكم املؤقتة التي تشكلت في أوقات سابقة لهذه املحكمة، كمحاكم نورمبرغ، وطوكيو، 

، ورواندا، وسيراليون، وغيرها من املحاكم املؤقتة التي تشكلت لنظر قضايا معينة، وانتهت (3)ويوغوسالفيا

 وضعت ألجل النظر فيه من قضايا جنائية دولية؛بانتهاء نظر ما 

 املطلب الثاني:

 منظمة األمم املتحدة وتحدي "اإلفالت من العقاب"

وتعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة األمم املتحدة في مجال حقوق االنسان الرغبة األكيدة التي يعبر  

دولي جنائي يتولى محاكمة املجرمين الذين تورطوا عنها املجتمع الدولي، وبشكل متواصل، من أجل إنشاء قضاء  

 . (4)في ارتكاب جرائم دولية

فعقب الحرب العاملية الثانية، وما نتج عن هذه الحرب من جرائم فظيعة، والتي ال تزال تداعياتها وإرهاصاتها 

تها (5)قائمة إلى اليوم، لم تتوقف الجهود الدولية الستكمال وترسيخ قواعد هذا القضاء
َّ
، وهي الجهود التي غذ

 إلى الوصول إلى قضاء جنائي دولي قائم ومستقل بذاته 1950أكثر، محاكمات طوكيو ونورمبورغ لسنة  
ً
م، سعيا

 
، ص 2011الدراســات السياســية واالستراتيجية، مؤسسة األهرام، القاهرة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة والســيادة الوطنيــة، مركــز  عــادل، ماجــد، -1

48 . 
م، ودخل حيز التنفيذ في الفاتح من يونيو  1998اعتمد النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مؤتمر األمم املتحدة بروما في يوليوز  -2

 م2002
الصادر عن مجلس األمن في  827ة هي لجنة أسستها منظمة األمم املتحدة بموجب القرار محكمة الجنايات الخاصة بيوغوسالفيا السابق -3

 .، ملحاكمة مجرمي الحرب على الجرائم التي ارتكبت في يوغوسالفيا السابقة، ومقرها في مدينة الهاي الهولندية25.05.1993
 . 127،ص2015قوق اإلنسان، دار دجلة، الطبعة الثانية، عمان عبد هللا، علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية ح -4
 . 35- 16، ص ص 2014أشرف، محمد الشين، الجهود الدولية في التصدي لجريمة العدوان، مركز االعالم األمني، املنامة  -5
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. بل وأثمرت قيام (1)ودائم يتولى محاكمة كبار مجرمي الحروب، وإنزال العقاب على من يرتكب جريمة دولية

ملحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت في ممارسة مهامها )بعد استكمال م، إيذانا بوالدة ا1998نظام روما سنة  

 م.2002التصديقات( في الفاتح من يونيو سنة 

ومن أجل تقنين جنائي دولي شامل، عملت منظمة األمم املتحدة على استجماع كل املؤاخذات واالنتقادات 

تها باالجهاز على بعض املبادئ األساسية للقانون ، كتلك التي اتهم(2)التي وجهت إلى محاكمات طوكيو ونورمبورغ

الجنائي )مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ عدم سريان التشريع الجنائي بأثر رجعي، ومبدأ شخصية 

 ومادة خام 
ً
 أساسيا

ً
املسؤولية الجنائية(، وإن كانت هذه املالحظات لم تمنع من أن تشكل تلك املحاكمات مرجعا

ي الدولي. فاتجهت بذلك املنظومة الدولية إلى ترجمة وتجسيد مبادئ نورمبورغ، التي بموجبها للتقنين الجنائ

 أوليا في عملية التقنين تلك.
ً
 تمت معاقبة مجرمي الحرب األملان النازيين، باعتبارها منطلقا

هموا بارتكاب جرائم الحرب العاملية الثان ية، اتخذت فبعد صدور أحكام محكمة نورمبورغ بإدانة من اتُّ

 أكدت 1946الجمعية العامة لألمم املتحدة، في اجتماعها املنعقد في الحادي عشر من ديسمبر سنة 
ً
م، قرارا

فيه أن منظمة األمم املتحدة تتشبث باملبادئ التي اعتمدتها وتبنتها محكمة نورمبورغ ملحاكمة مجرمي الحرب 

 نحو تطويرها ل
ً
 في املجال الجنائي الدولي)األملان وتعتبرها اللبنة األساس سعيا

ً
 دوليا متكامال

ً
 (؛3تشكل تقنينا

م، أنيطت بها مهام 1946وبناء على قرار الجمعية العامة، تم إنشاء لجنة خاصة في الحادي عشر من نوفمبر  

رصد وتتبع التطورات املستمرة التي يعرفها القانون الدولي بشكل عام قصد تحديث أحكامه، أعقبه قرار آخر 

م، 1947جمعية نفسها بإنشاء لجنة دائمة )لجنة القانون الدولي( في الحادي والعشرين من نوفمبر من ال

أسندت إليها مهمة إعداد مشروع تقنين للجرائم ضد السالم وأمن اإلنسانية على ضوء مخرجات محاكمات 

 نورمبورغ.

 فما هي أهم املبادئ التي أفرزتها محاكم نورمبورغ وطوكيو؟

 يشكل جناية على ضوء قواعد القانون الدولي، يسأل عن فعله ويطبق عليه كل شخص يرت -
ً
كب فعال

القانون: هذا املبدأ يكرس قاعدة أساسية في التشريع الجنائي، وهي قاعدة "شخصية املسؤولية الجنائية" التي 

عليه العمل في القانون   تقع على األفراد في الجرائم الدولية وما يتفرع عنها من عقاب؛ وبمعنى آخر، أن ما استقر

 الجنائي الدولي قائم على فكرة "املسؤولية الفردية" عن الجرائم الدولية؛

 
،  2013معة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، عصام، عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي.. مبادئه، قواعده املوضوعية واإلجرائية، دار الجا -1

 . 93ص 
 . 69، ص 2007محمد، عبد املنعم عبد الغني، الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  -2
، 2001، مارس سنة1، العدد15ت، السنة رشيد، العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكوي -3

 . 35-16ص ص 
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إن عدم معاقبة القانون الوطني لعمل يعتبره القانون الدولي الجنائية بمثابة جناية، ال يمنع مسؤولية  -

ا القانون الجنائي الدولي لم يتعرض فاعله في القانون الدولي؛ أي أن كل فعل جنائي مسَّ بمصلحة دولية يحميه

 له القانون الوطني باملساءلة، فمن حق القانون الدولي أن يتدخل التخاذ ما يلزم من تدابير ملواجهة هذا الفعل. 

وهذا املبدأ وإن كان يوحي باإلجهاز على فكرة سيادة الدول، لكن العمل الدولي اليوم يقوم على فكرة التكامل 

طني والدولي؛ أي كل عمل يعتبر جناية دولية يجرمه القانون الوطني ويعاقب عليه، فاألولوية بين القضاءين الو 

للقانون الوطني بما ال يتناقض مع روح القاعدة القانونية الدولية السامية على نظيرتها الوطنية، لكن غياب 

 هذا املقتض ى في القانون الوطني، فالوالية تثُبت للقانون الدولي. 

اب شخص لجناية دولية بصفته رئيس دولة أو حاكما ال يعفيه من املسؤولية التي أقرتها قواعد إن ارتك -

القانون الدولي، ذلك أن التمسك بما ُيعرف بـــالصفة الرسمية وما يقترن بها من "حصانات" لإلفالت من 

دراجه ضمن بنود النظام العقاب، ال يقره القانون الدولي في مجال الجرائم الدولية. وهو املبدأ الذي تم إ

 األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية؛

إن ارتكاب شخص لجريمة دولية بناء على أمر من حكومته أو من رئيسه املباشر أو غير املباشر في التسلسل   -

الوظيفي للشخص، ال يعفي هذا األخير من الوقوع في خانة املسؤولية عن الفعل وفق قواعد القانون الدولي، 

 من أبجديات  شريطة
ً
أن يكون له الخيار في قبول األمر الصادر إليه من عدمه. وهذه القاعدة كانت أصال

القانون الجنائي العام، قاعدة "عدم جواز الدفع بطاعة الرئيس األعلى لإلفالت من املسؤولية إال في حالة 

 أن في األمر تفاوتا ما بين القانونين الجنائ
ً
يين الوطني والدولي، لكن ما سار عليه اإلكراه"، وقد يبدو ظاهريا

 يسقط ذريعة التمسك باألوامر العليا؛ -ولفظاعتها-العمل الدولي أن قيام الجريمة الدولية 

هم بارتكاب جريمة دولية يضمن له القانون الدولي كافة حقوقه في الخضوع ملحاكمة عادلة،  - كل شخص اتُّ

 القانون؛إن على مستوى الوقائع أو على مستوى 

تعامل الجرائم التالية على أنها جرائم دولية، وهي: الجرائم ضد السلم، وجرائم الحرب بما تعكسه من  -

انتهاكات تطال قواعد وأعراف الحروب، والجرائم ضد اإلنسانية، وهي الجرائم التي ثَبّنتها محكمة نورمبورغ، 

ر مع صدور نظام روما وصنفت تقليديا على أنها جرائم دولية، وإن كان هذا التص نيف سيطاله نوع من التغيُّ

 األساس ي عندما تحدث عن أربع جرائم دولية؛

االشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم الدولية الثالث التي أفرزها نظام نورمبورغ يشكل جناية في مفهوم  -

درجة من املسؤولية على القانون الدولي؛ أي أن ذات العقوبة تطبق على الشريك كما الفاعل األصلي، وذات ال

 قدم املساواة.
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هذه املبادئ السبعة إذن اعتمدتها األمم املتحدة وأدرجتها ضمن التشريع القانوني الجنائي في املرحلة الالحقة 

. (1)ملحاكمات نورمبورغ وطوكيو، بل وشكلت روح منطوق نظام روما األساس ي املنش ئ للمحكمة الجنائية الدولية

م، والتي 1948نهجها اتفاقية تجريم إبادة الجنس البشري في التاسع من ديسمبر سنة  وقبل ذلك سارت على

 واحدا قبل إقرار اإلعالن العاملي لحقوق االنسان في العاشر من 
ً
أقرتها الجمعية لألمم املتحدة باإلجماع، ويوما

 م.1948ديسمبر لعام 

جناية اإلبادة هي من جنايات القانون ضد البشر،  لقد جاء في ديباجة اتفاقية تجريم اإلبادة تلك ما يلي: "إن

وهي تتناقض مع روح األمم املتحدة ومبادئها وغاياتها، وأن العالم املتمدن يدينها". كما أكدت، في مادتها األولى، 

على ضرورة عمل الدول على تكثيف الجهود ملحاربتها، سواء أارتكبت هذه الجريمة أثناء السلم أم أثناء الحرب. 

ك أنها تقوم، حسب املادة الثانية، بمجرد ما أن يكون القصد من ارتكابها إفناء جماعة وطنية، أو ساللة ذل

، عددت تلك األفعال  
ً
 - على سبيل التوضيح–عرقية، أوطائفة دينية. بل إن االتفاقية، حسب املادة الثانية دائما

 في: 

 قتل أفراد من املجموعة؛ -

 الفريق الجسدية أو الروحية؛االعتداء الخطير على سالمة  -

؛ -
ً
 أو جزئيا

ً
 إخضاع املجموعة، بصورة عمدية، لظروف حياة تقود إلى اإلفناء الجسدي كليا

 التدابير الرامية إلى إعاقة املجموعات في هذه املجموعة؛ -

 نقل األوالد القاصرين من مجموعة إلى أخرى. -

االتفاقية استقت روحها من نظام نورمبورغ، يالحظ من هذه البنود وغيرها من البنود الالحقة، أن هذه 

وأضافت لبنة أخرى للبناء الذي ينجزه املجتمع الدولي، بقيادة األمم املتحدة، للخروج بمنظومة قانونية جنائية 

 دولية مستقلة.

وكأولى الخطوات التي أقدمت عليها لجنة القانون الدولي في موضوع تقنين قواعد الدولي الجنائي الصدد 

م، مشروع تقنين استندت فيها على مخرجات محاكمات نورمبورغ 1954ة بعد إنشائها، أنها صاغت سنة مباشر 

تها الجمعية العامة لألمم املتحدة بعد أن عرضتها اللجنة أمامها -مع األسف-، لكن (2)من املبادئ  خالل  (3)ردَّ

م. والحقيقة أن 1954امن والعشرين يوليوز انعقاد دورتها السادسة في الفترة بين الثالث من شهر يونيو إلى الث

 
1-POLITIS, Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale, le point de vue d’un négociateur, R.G.D.I.P. 45, Ed. Pedone 

A. Paris 2011, P 165. 
 . 58، ص 2011الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  علي عبد القادر، القهوجي، القانون الدولي الجنائي، الطبعة -2
3-  

ً
تضمن املشروع أربعة مواد كان القاسم املشترك بينها االقتصار على مسؤولية األشخاص الطبيعيين ورفض مسؤولية الدول باعتبارها أشخاصا

 ى صفة التقنين الجنائي الدولي الدقيق.معنوية، كما أن املشروع لم يتطرق إلى العقوبات الواجب تطبيقها، ليفتقر بذلك إل



 2020 مارس :  27العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
21 

 

 

التدخل السافر واملتواصل للقوى العظمى ملواجهة مثل هذه املبادرات كان لغاية تعطيل إخراج منظومة 

قانونية وقضائية جنائية دولية إلى حيز الوجود. وهو املشروع الذي استند هو اآلخر على أهم املبادئ التي 

 لدولية املؤقتة ملحاكمة مجرمي الحرب العاملية الثانية، ومن جملتها:تمخضت عن املحاكم الجنائية ا

اعتبار الجرائم ضد السالم واألمن البشري من الجرائم الدولية، وأقرت مسؤولية األشخاص  -

 الطبيعيين املتورطين فيها، ومن ثم وجوب معاقبتهم عنها)املادة األولى من املشروع(؛

ة بسالمة وأمن الدول، والجرائم ضد األفع -في ثالث عشرة فقرة-تعداد  -
َّ
ال التي تشكل الجرائم املخل

 االنسانية، وجرائم الحرب، وأفعال املؤامرة والتحريض واالشتراك والشروع)املادة الثانية(؛

إقرار املسؤولية الجنائية الدولية في حق مرتكب الفعل الجرمي الدولي، ولو كان رئيس دولة)املادة  -

 الثالثة(؛

ولية الفرد املرتِكب للفعل الُجرمي الدولي، واملتصّرِف بناء على أمر صدر له من حكومته أو إقرار مسؤ  -

 من رئيسه األعلى إال إذا لم يكن في استطاعته رفض تنفيذ األمر وقت تلقيه)املادة الرابعة(.

دقيق  وقد عملت الجمعية العامة على تعليق هذا املشروع إلى حين توصل الجماعة الدولية إلى تعريف

، وهو الشرط الذي أقحم العمل الدولي في هذا الباب في دوامة من التجاذبات (1)ومحدد لجريمة "العدوان"

الخالفية التي أججتها مصالح القوى الكبرى )وخاصة الواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، واالتحاد السوفيتي 

تح املجال حينها أمام  السابق(، ومن ثم تعطلت مسيرة الدفع بالقانون الجنائي
ُ
الدولي إلى البروز واالستقرار. وف

الرتكاب مجازر يشيب لها الولدان، على غرار ما اقترفته البلدان االستعمارية من جرائم في  -وغيرها-تلك القوى 

 على كل الضوابط والقواعد التي تراعى عادة في الحروب والن
ً
زاعات مستعمراتها بالتقتيل والتهجير والحرق...قفزا

: فرنسا في الجزائر واملغرب وغيرهما من البالد األفريقية، والعدوان الثالثي على جمهورية مصر العربية، 
ً
)مثال

 العدوان اإلسرائيلي على األراض ي العربية واستوطانها...الخ(.

 املبحث الثاني:

 مجلس األمن الدولي وحدود سلطة تكييف العمل العدواني

، يحرم استخدام القوة في 2160م، صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار، يحمل رقم  1966في سنة  

دولة( ملناقشة مستقبل   92م، تنظيم مؤتمر دولي بين الدول غير النووية )1968العالقات الدولية، أعقبه سنة  

مرة على أن مستقبل األمم ال يمكن أن األمم، كرَّس التوجه األممي في هذا الباب، عندما اتفقت الدول املؤت

 
 . 15، ص  2010هريست، إليزابيث ويلمز، وثيقة من أجل تعريف العدوان، مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي، األمم املتحدة،    -1
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يسوده االستقرار واألمن إال إذا اقتنع مجموع مكونات املجتمع الدولي بضرورة نبذ استخدام القوة أو التهديد 

 .(1)باستخدامها في العالقات الدولية

أشغالها لتقنين القانون م، استأنفت لجنة القانون الدولي  1954وبعد توقف أشغالها الذي استمر منذ سنة  

الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من ديسمبر سنة   36/ 106الدولي الجنائي، بموجب القرار  

 وفي –م، ومن ثم بلورة مشروع عام وشامل لقضاء جنائي قائم األركان، خاصة بعد نجاح الجمعية 1974
ً
نسبيا

، واعتبار األعمال العدوانية تندرج ضمن (2)لجريمة "العدوان"في صياغة مشروع تعريف مبدئي  -نفس السنة

على هذا املفهوم كما  -خاصة الواليات املتحدة األمريكية–خانة الجرائم الدولية، لكن اعتراض بعض الدول 

تمت صياغته، رغم اتسامه بالوضوح في بنوده الثمان، أجهض مرة أخرى جهود لجنة القانون الدولي في املادة 

 من الفتور على عمل اللجنة في املراحل الالحقة، خاصة وأن املفترض أن الجن
ً
ائية الدولية، بل وأضفى نوعا

ينحصر دورها في املجال القانوني، دون أن يعمل أي طرف على إقحامها في صراعات وأهوال السياسة الدولية 

 وتقلباتها.

التي تم إقبارها في مهدها، لم تستسلم اللجنة،   ورغم كل االكراهات التي تعترض سبيل اللجنة، وكل املبادرات

م، على 1983وأعادت املحاولة من جديد من أجل ترسيخ قواعد قضاء جنائي دولي، وذلك عندما عملت سنة 

وضع مشروع قانون قائم على مبدأ املسؤولية الجنائية للدول عن الجرائم الدولية، حاولت استكماله سنة 

 عن الثوابت التي أقامت عليه مشروعها لسنة  م، وإن كان لم يبتعد كث1984
ً
م، واملؤسس هو اآلخر على 1954يرا

 .(3)مخرجات محاكمات طوكيو ونورمبورغ، وحصر املسؤولية الدولية الجنائية على األفراد فقط دون الدول 

عليه  م، ما أقدمت1984ولعل الجديد في مشروع لجنة القانون الدولي في املادة الجنائية الدولية لسنة 

والتي صنفت على أنها جرائم  -السابق ذكرها–اللجنة من إضافتها لجرائم جديدة إلى قائمة األفعال الثالث 

دولية، وهي: أفعال التمييز العنصري، واالعتداء الجسيم على البيئة، والعدوان االقتصادي، واالتجار في 

ن مفهوم الجريمة الدولية قد تم التوسع فيه املخدرات، وسيمت كل هذه األفعال بسمة الجرائم الدولية. ليكو 

 .(4)ليشمل أصناف جديدة من األفعال غير التقليدية

 
تمع منى، محمود مصطفى، استخدام القوة املسلحة في القانون الدولي بين الخطر واإلباحة، دراسة تحليلية لتطبيقات املساعدة الذاتية في املج -1

 . 126- 124، ص ص 1989الدولي املعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
،  1967ديسمبر    18( املؤرخ في  22  -)د    2330، املنشأة عمال بقرار الجمعية العامةوهو املشروع الذي أعدته اللجنة الخاصة املعنية بتعريف العدوان -2

 .1974أبريل  12مارس إلى   11الذي يتناول أعمال دورتها السابعة املنعقدة من 
3-Ottavio, QUIRICO, Réflexions sur le système de droit international pénal la responsabilité «pénale» des états et des autres 

personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit international, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université 

des sciences sociales – Toulouse 1,faculté de droit, 13 décembre 2005, PP 97-104. 
النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الثانية،  .. مة الجنائية الدوليةمنتصر، سعيد حمودة، املحك -4

 .100، ص 2011اإلسكندرية،
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م، عندما 1996إن الفاصل الحاسم في مجال ترسيخ أسس متينة لقضاء جنائي دولي سيكون مع إطاللة سنة  

شكل النظام الذي انبثق بدأ التحضير للمؤتمر الدولي الذي سينعقد حينها بمدينة روما اإليطالية، والذي سي

م(، املرجعية القانونية التي تقوم  1998عنه، واملعروف بنظام روما )الذي استكمل كل مقوماته القانونية سنة 

عليه اليوم املحكمة الجنائية الدولية، وهو النظام الذي استقى روحه من املشاريع القانونية، ومن الجهود 

الصدد. ليتجسد في هيئة قضائية دولية جنائية دائمة ومستقلة، أصبحت السابقة للجنة القانون الدولي في هذا  

 مع استكمال التصديقات املطلوبة، لتشرع املحكمة في مزاولة مهامها في الفاتح من يونيو سنة 
ً
 ملموسا

ً
واقعا

 م.2002

أي –ت تعتبر مع استقرار النظام القانوني الدولي، أصبح اللجوء إلى الحرب أكثر تقييدا وتنظيما بعدما كان

من الوسائل املهمة لفض املنازعات الدولية، ووسيلة الستحصال الحقوق، إلى أن استقر املجتمع  -الحرب

الدولي على مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية، وهو املبدأ الذي تم ترسيخه ضمن 

 أسس وأركان روح ميثاق األمم املتحدة.

 املطلب األول:

 حو تعريف "العمل العدواني".ن

 "
ً
 ال يستهان بها من أجل وضع تعريف للفعل الذي يشكل "عدوانا

ً
لقد بذلت منظمة األمم املتحدة جهودا

 ألهوائها ومصالحها، فضال عن 
ً
 منها من أن يظل تعريفه رهين رؤى الدول املتنازعة، ووفقا

ً
، وذلك خوفا

ً
دوليا

 لتفعيل واتخاذ التدابير الالزمة وفق ما أورده ميثاق األمم ضرورة الحسم في تحديد هوية املعتدي،  
ً
وذلك تمهيدا

املتحدة بخصوص "األمن الجماعي". بما يستتبع ذلك من ترتيب املسؤوليات، وإقرار العقوبات املناسبة في حقه، 

 
ً
 ؛(1)وكل ذلك في إطار جماعي منظم ومضبوط قانونا

في تعريف "العدوان" ارتبطت بالقرار الذي أصدرته منظمة   ويمكن أن نقول بأن أول خطوة اتسمت بالجدية

األمم املتحدة، الغاية منه تشكيل لجنة خاصة لدراسة أشكال العدوان، وأثر ذلك على حفظ السلم واألمن 

م(، لكن، مع األسف، 1954-1953الدوليين. وبالفعل اجتمعت هذه اللجنة وباشرت أعمالها ملدة سنة زمنية )

 .(2)يفها، بعد أن عجزت عن الوصول إلى صياغة مفهوم واضح ومحدد ودقيق لجريمة العدوانكان اإلخفاق حل

م، أعيد تشكيل لجنة أخرى، ولذات الغرض، وهي التي سعت إلى 1967وللمرة الثانية، وبالضبط في سنة 

حث املوضوع النجاح فيما أخفت فيه سابقتها، من خالل التعامل األكثر جدية مع هذا املوضوع، حيث قامت بب

رح في صيغة قرار تبنته الجمعية العامة لألمم 
ُ
من كل زواياه، وخرجت بصياغة تعريف ألعمال العدوان، ط

 
 . 132، ص 1985نشأت، عثمان الهللي، األمن الجماعي الدولي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة  -1
هويمل، جريمة العدوان في القانون الدولي، دراسة قدمت الستكمال متطلبات النجاح في مساق القانون الدولي للعام بدر محمد، هالل ابو  -2

 . 125، ص 2013، جامعة ال البيت، كلية الدراسات العليا، األردن، تشرين األول 2013-2012الجامعي 
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م.ويتألف القرار الخاص بتعريف العدوان من ديباجة 1974ديسمبر    14املتحدة في دورتها التاسعة والعشرين في  

 .(1)اني موادوملحق يحتوي على التعريف، ويتكون امللحق من ديباجة وثم

وفي ديباجة القرار، أعربت الجمعية العامة لألمم املتحدة عن اعتقادها العميق بأن املوافقة على تعريف 

. كما دعت الديباجة جميع الدول إلى االمتناع عن جميع (2)العدوان سوف تسهم في تقوية السلم واألمن الدوليين

األخرى بما يتنافى وميثاق األمم املتحدة. كما ورد في ديباجة القرار أشكال العدوان، واللجوء إلى أساليب القوة 

 للعدوان في هذه املرحلة، هو كون األعمال 
ً
أن السبب الذي جعل الجمعية العام لألمم املتحدة تتبنى تعريفا

 العدوانية تشكل أخطر أشكال اللجوء إلى االستخدام غير املشروع للقوة.

م، اتخذت الجمعية العامة لألمم 1974عتماد الرسمي لتعريف العدوان لعام وفي هذا اإلطار، وبمجرد اال 

اعتبار احتالل دولة جنوب أفريقيا لناميبيا سنة  -ال الحصر–املتحدة قرارات عدة، منها على سبيل املثال 

 ضد الشعب الناميبي. كما أصدرت الجمعية عدة قرارات بشأن القضية 1978
ً
 قائما

ً
م، غزوا يشكل عدوانا

عتبر أي احتالل عسكري لهذه 
َ
الفلسطينية، أعلنت أنها استرشدت فيها بمقاصد األمم املتحدة ومبادئها التي ت

، أو أي ضّمٍّ لها، أو لجزء منها، عمال من أعمال العدوان
ً
. ناهيك عن األعمال التي (3)األراض ي، ولو كان مؤقتا

 ُوصفت بالعدوانية، وذات الصلة بالهجومات اإلسرائيلية عل
ً
ى مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان. وأيضا

م. وفي قرارها 1982م، بل وامتدت إلى احتالل بيروت في يونيو  1982م و  1981على القرى واملدن اللبنانية عامي  

م، أعربت الجمعية العامة عن انزعاجها من العمل العدواني اإلسرائيلي على املنشآت 1981الصادر عام    27/ 36

 م.1981عراقية في السابع من يونيو النووية ال

من كل ما تقدم، يمكن أن نرصد أهمية االهتمام الذي أولته األمم املتحدة، عبر جمعيتها العامة، لتحدي 

وضع تعريف محدد ودقيق لجريمة العدوان قصد املساعدة على وضع معايير وضوابط تكييف األفعال 

. غير أن غياب إطار قانوني من شأنه أن يرتب مسؤولية الدول (4)عدواناواملمارسات الدولية التي يمكن أن تشكل  

الجنائية، ناهيك عن هيمنة القوى الكبرى على دهاليز صنع القرار داخل األمم املتحدة، كل ذلك جعل من 

 .(5)قرارات وتوصيات الجمعية العامة في هذا الصدد مجرد دعوات لإلدانة واالستنكار

 
ــــائي  شعباني، هشـــــام، جــريمة العـدوان فـــــي ضــــوء تعــدي  -1 ــانون الجنــ ــادة املاجستير في القــــ ـل القانـون األســـاس ي لرومـا، مــذكرة مقــــدمة لنيـــــل شهــــ

 .141، ص 2013-2012، الجزائر -أم البواقي-الدولي، جامعة العربي بن مهيدي
، جامعة قاصدي 14لدائمة، دفاتر السياسة والقانون، العدد لطفي، كينة محمد، مفهوم جريمة العدوان في نظام املحكمة الجنائية الدولية ا  -2

 . 304- 293، ص ص 2016مرباح ورقلة، الجزائر، يناير 
،  2014 محمد أحمد، داود، الحماية األمنية للمدنيين تحت االحتالل في القانون الدولي اإلنساني، رسالة دكتوراه، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، -3

 . 113ص 
في الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساس ي للمحكمة  2009يق العامل املخصص لجريمة العدوان لشهر مارس تقرير الفر  -4

، منشور املحكمة الجنائية الدولية، 2009مارس 13- 09يناير،  و 23-19الجنائية الدولية، الدورة السابعة، االستئنافين األول والثاني، نيويورك، 

(Add/20/7/ICC-ASP.الفصل الثاني،املرفق الثاني،التذييل األول ،) 
 . 147ص  2008هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة املعارف، اإلسكندرية املحكمة الجنائية الدولية.. ضاري، خليل محمود،  -5
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ن أوال املقصود بالجريمة وحتى يتسنى لنا أن  نِسَم جريمة العدوان على أنها جريمة دولية، ينبغي أن نتبيَّ

 الجريمة الدولية؟ مبمفهو الدولية. فماذا ُيقصد 

كما سبقت اإلشارة في موضع سابق، تنحصر املهمة األساسية للقانون الجنائي الدولي، كفرع من فروع 

لدولية، عن طريق توفير الحماية الجنائية لها، بعد أن كانت وظيفة القانون العام الدولي، في حماية املصالح ا

القانون الدولي في صيغته التقليدية تنحصر في حماية بعض املصالح املحددة للدول. بل يمكن أن نقول بأن 

 لروح "قانون الشعوب" بحق؛
ً
 جليا

ً
 القانون الجنائي الدولي يعد انعكاسا

 وجريمة العدوان عندما تناولها نظ
ً
ام روما املنش ئ للمحكمة الجنائية الدولية، إنما تناولها بخصوصيتها دونا

عن غيرها من الجرائم الخاضعة لوالية املحكمة، ومن زاوية إيجابية، على اعتبار أنها الجريمة التي ال تقوم إال 

تفق والتعريف الذي بقيام سلوك إيجابي قاد إليها، إذ ال يمكن تصور استكمال أركانها بسلوك سلبي. وهذا ما ي

أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة عندما سعت إلى وضع تعريف للفعل العدواني في العمل الدولي، كما سبق 

وأن تناولها في موضوع سابق. هذا التعريف الذي اعتبر أن جريمة العدوان هي جريمة إيجابية، وذلك عندما 

لم يقل "أو التهديد بها". وبالتالي لكي تتحقق كل مقومات و  -عبارة "استخدام القوة -أي التعريف–استخدم 

 .(1)جريمة العدوان، يجب أن يكون هناك فعل عدواني مادي، وليس مجرد التفكير أو إبداء النية أو التهديد

كما أن النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، نصت هي نفسها على تلك االيجابية، وذلك عندما 

 من األفعال اآلتية، ومنها أفعال العدوان، أشارت إلى أن  
ً
الجرائم التي تخضع لوالية املحكمة هي التي تشكل فعال

 .(2)ولم يقل "االمتناع عن فعل"

ال شك أن جريمة العدوان تعتبر من أخطر الجرائم التي ترتكب بحق املجتمعات البشرية والشعوب حتى 

. ومما زاد الطين بلة أن لم تكن ثمة جهة (3)جريمة الدوليةوقتنا الحاضر، وهي أفعال تستجمع كل مقومات ال

قضائية دولية تناط بها مهمة النظر في هذا الصنف من الجرائم، حيث استمر الوضع واملمارسة الدوليين على 

هذا الفراغ لفترة طويلة، إلى أن تم اإلعالن، بعد مخاض عسير ال تزال آثاره الجانبية قائمة حتى اليوم، عن 

م، وهي املحكمة الجنائية الدولية 1998اء هيئة قضائية دولية متخصصة في السابعة عشر من شهر يوليوز  إنش 

 بالهاي.

 
1-Veronique Michele, METANGMO, Le crime d'agression : recherches sur l'originalité d'un crime a la croisée du droit international 

pénal et du droit international du maintien de la paix, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en droit, Université du Droit et de 

la Sante - Lille II, 2012, PP 63-66. 
العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الثانية، دار صافي يوسف، اإلطار  محمد، -2

 . 76، ص 2012النهضة العربية، القاهرة، 
 . 124، ص 1989حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  -3
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وفي قراءة لبنود اتفاق روما، املعتبر بمثابة النظام األساس ي للمحكمة، واملتكون من ديباجة ومائة وثمان 

األساس القانوني ملوضوع بحثنا هذا، والتي نصت صراحة عشرين مادة، تستوقفنا املادة الخامسة باعتبارها 

 على اختصاص املحكمة بنظر جرائم العدوان إلى جانب الجرائم الثالث األخرى التي سبق سردها.

ومعاهدة روما اعتبرت جريمة العدوان كأشد الجرائم خطورة، األمر الذي يجعلها مثار اهتمام بالغ من لدن 

 .(1)محل إجماع عن خطورتها من كل مكونات هذا املجتمعاملجتمع الدولي، بل وشكلت 

 فما هي طبيعة املسؤولية املترتبة في حق مرتكب جريمة العدوان؟

 
ً
منذ غابر األزمان، وعلى ضوء كل التشريعات القانونية الجنائية الوطنية، يعتبر مبدأ املسؤولية الفردية أمرا

، هذه املسؤولية جعلتها هذه التشريعات  
ً
تقوم على مقومات ثالث: الخطأ، والضرر، والعالقة السببية بين شائعا

الخطأ والضرر، بينما في التشريع القانوني الجنائي الدولي، والخصوص ما تم التنصيص عليه في النظام 

ن األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد تم إدراج املسؤولية الفردية الجنائية التي يسأل عنها األفراد املرتكبي

ب املسؤولية الجنائية على  للجرائم املنصوص عليها في املادة الخامسة من النظام، ومنها جريمة العدوان، فرتَّ

 القادة والرؤساء واألفراد على السواء.

ومن جانبها نصت املادة الثامنة والعشرون على أنه: "باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام 

 للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة:األساس ي من أسباب أخرى 

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن  -أ

الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة واملرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته الفعليتين، أو 

رته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص تخضع لسلطته وسيط

 سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة؛

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف  -ب

 ائم؛السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجر 

إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الالزمة واملعقولة في حدود سلطته ملنع  -ت

 أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة؛

ملحكمة الجنائية وبتمعن بسيط في هذه املادة، وفي غيرها من مواد النظام األساس ي ذات الصلة، نجد أن ا

الدولية تختص بنظر الدعوى متى كانت الجريمة موضوع االتهام ارتكبت في إقليم دولة طرف، أو بمعرفة أحد 

 رعايا هذه الدولة.

 
، السنة الخامسة، يونيو 2فريجـه، جريمة العدوان في منظور القانون الدولي الجنائي، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، العدد    محمد هشـام،  -1

 .496- 457م، ص ص  2017
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ومن الالفت للنظر، أن نظام روما األساس ي قد جاء بحكم قد ال يتسق مع قواعد املسؤولية الجنائية، وهو 

ن الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية، ومنها جريمة أنه في حالة ارتكاب شخص لجريمة م

 ألمر 
ً
 أو امتثاال

ً
العدوان، ال يعفي الشخص من املسؤولية الجنائية، حتى وإن كان ارتكاب تلك الجريمة تنفيذا

. مع مالحظة أن املسؤولية 
ً
الجنائية صادر عن حكومة أو رئيس مدني أو عسكري، إال في حاالت محدودة جدا

الفردية بالنسبة لجريمة العدوان ال تؤثر وال تلغي مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي العام، وهذا ما أقره 

 . (1)نظام روما األساس ي

 املطلب الثاني:

  التكييف ومخاوف تسييس العدالة الجنائية الدولية

، الذين يملكون حق رفع وإحالة 
ً
حاالت الجرائم التي تختص املحكمة في النظر على ضوء نظام روما دائما

 فيها، هم:

 الدول األطراف في معاهدة روما املنشئة للمحكمة؛ -

مجلس األمن الدولي، باعتباره الجهاز التنفيذي التابع لألمم املتحدة، وذلك عندما يمارس وظائفه على  -

 ضوء مقتضيات الفصل السابع من امليثاق؛

 ؛(2)الجنائية الدولية من تلقاء نفسهاملدعي العام للمحكمة  -

الدول غير األطراف في نظام املحكمة األساس ي، شريطة إقرارها املسبق )أي تلك الدول( بقبول  -

 اختصاص املحكمة، كما كان حصل مع دولة ساحل العاج والسلطة الوطنية الفلسطينية...؛

كمة الجنائية في نظر عشرات القضايا وبالفعل، وبعد استكمال نظام روما إجراءات تفعيله، شرعت املح

ومئات امللفات الدولية الجنائية؛ حيث ُعرض أمامها العديد من املتهمين بارتكاب جرائم دولة، كما هو األمر 

، (3)بخصوص جرائم الحرب اليوغوسالفية السابقة )ميلوزفيتش، وكاراديتش...(، وجرائم حرب دارفور...وغيرها

رى لم تسلم من التقلبات السياسية وموازين القوى على الساحة الدولية مما يدفع وإن كانت املحكمة هي األخ

بالبعض إلى القول بأن املحكمة تمارس سياسة الكيل باملكيالين، خاصة وأنها تتغاض ى عن تناول العديد من 

نسان وحرياته الجرائم التي تنضوي تحت واليتها في العديد من مناطق العالم، حيث االنتهاك السافر لحقوق اال

 األساسية دون أن تتخذ ما يلزم من تدابير نظرها )العدوان اإلسرائيلي على األراض ي الفلسطينية واللبنانية...(.

 
، ص  2016ية، الجزائر نصر الدين، بوسماحة، املحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء األول، دار هومة، الطبعة الثان -1

59 . 
ملجلد الخاليلة، ياسر، صالحية دعي عام املحكمة الجنائية الدولية في بيات مدى استقالله بين النص والتطبيق، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ا  -2

 .46-27، ص ص 2013، 16، العدد 22
 م1998ائم الدولية التي ارتكبت بعد إقرار نظام روما سنة وتجدر اإلشارة إلى أن االختصاص الزمني للمحكمة حددته أنظمة في الجر  -3
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وإذا كان نظام روما األساس ي قد حدد الجرائم التي تدخل تحت الوالية االختصاصية للمحكمة الجنائية 

–بادة الجماعية، والعدوان، إال أن هذه األخيرة ظلت معلقة  الدولية، وهي: جرائم ضد اإلنسانية، والحرب، واال 

 
ً
في تفعيلها في غياب تعريف متفق عليه لفعل "العدوان" إلى حين انعقاد مؤتمر كامباال سنة  -كما سيأتي الحقا

، الذي أخذ على عاتقه مهمة وضع حد للجدل القائم حول هذا املوضوع. غير أن الصيغة التي خرج (1)م2010

ذا التعريف وآليات ربط تحرك املحكمة بقيام جريمة العدوان جعل العديد من فقهاء القانون الدولي يرون بها ه

 إذا ما ال حظنا أن التسليم بوقوع عدوان من عدمه يدخل في دائرة 
ً
فيه مساس باستقاللية املحكمة، خصوصا

نعقاد اختصاص املحكمة )وهي اختصاص جهاز مجلس األمن األممي )وهو جهاز سياس ي(، ومن ثم التقرير با

بالنظر   -أو ال يسمح–جهاز سياس ي( من عدمه يجعل هذه األخيرة تقع تحت رحمة املجلس، وهو الذي يسمح لها  

 .(2)في هذه الجريمة أو تلك

وفي عالقة مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة بأعمال العدوان، أجازت املادة الثانية من التعريف 

ي القرار أعاله، أجازت للمجلس أن يكيف االعتداءات املسلحة القائمة، وأن يتجنب إضفاء الصفة الذي صيغ ف

 جسيما يهدد السلم واألمن الدوليين
ً
. لكنه باملقابل، (3)العدوانية عليها في حالة ما إذا رأى أنها لم تشكل خطرا

د هذا التعريف السلطتين التقديرية والتكييفية ملجلس األمن بخ صوص بعض األعمال املسلحة، والتي قيَّ

 -أوردها القرار  
ً
 على أنها أعمال يجب على املجلس أن يعلنها عدوانية في جميع الحاالت، وهذه األعمال هي:  -حصرا

 قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى والهجوم عليه؛ -

 ل؛قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقناب -

 حصار املوانئ لدولة أخرى؛ -

 مهاجمة القوات املسلحة البرية والبحرية والجوية لدولة أخرى؛ -

 استخدام القوات املسلحة املوجودة على إقليم الدولة املضيفة بما يتعارض مع شروط اتفاق وجودها؛ -

 سماح دولة لدولة أخرى باستخدام إقليمها في العدوان على دولة ثالثة؛ -

 عصابات، أو جماعات مسلحة، أو قوات غير نظامية، أو مرتزقة من قبل دولة ضد دولة أخرى.إرسال   -

كل هذه الحاالت الحصرية ال يملك مجلس األمن صالحيات تكييف ما إذا كانت تشكل أعماال عدوانية من 

 عدمه، بل يجب عليها اعتبارها كذلك بمجرد ما تستوفي كل املقومات املستعرضة.

 
، كمباال،  RC/5تقرير الفريق العامل املعني بجريمة العدوان، املؤتمر االستعراض ي لنظام روما األساس ي، املحكمة الجنائية الدولية، الوثيقة رقم  -1

 .2010يونيو  10
 ة في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية، ضمن الندوة العلمية: املحكمة الجنائية الدوليـة..جريمة العدوان إحدى الجرائم الخطير  كمال، حماد،   -2

 . 276-270،ص ص  2010تشرين األول،  4- 3تحدي الحصانة، كلية الحقوق، جامعة دمشق، من 
ر، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر  الشريف، باديس، دور مجلس األمن في تفعيل العدالة الجنائية الدولية، بحث لنيل شهادة املاجستي -3

 . 167، ص 2011- 2010
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ص املجلس إلى تكييف ومادام أنه ال
ُ
 يمكن للمحكمة تحريك دعوى جنائية ضد دولة معتدية إال إذا خل

، وملا كان مجلس األمن الدولي محل انتقاد وموضع مالحظات، إن على 
ً
سلوك تلك الدولة بأنه يشكل عدوانا

مة الجنائية مستوى تركيبته أو على مستوى طريقة معالجته ومزاولته ملهامه واختصاصاته، فكون نظر املحك

ق على شرط إقرار مجلس األمن بعدوانية الفعل من عدمه، وبالتالي أهلية املحكمة 
َّ
الدولية لجريمة العدوان معل

من عدمها في نظر الفعل وما استتبعه من نتائج، لهو أكبر مظهر من مظاهر تسييس ملؤسسة يفترض فيها 

لية الجنائية املجردة التي كانت هذه املحكمة إحدى آليات القانونية والحيادية، وبالتالي ضرب لروح العدالة الدو 

رح، والذي  إقرارها وحمايتها، بعد مخاض جد عسير بسبب التجاذبات السياسية التي أخرت ميالد هذا الصَّ

رح–ينبغي على املجتمع الدولي بذل أقص ى الجهود للحيلولة دون وقوعه   مرة أخرى تحت نيران الصراع   -أي الصَّ

لتهبة ومن ثم "تحريره" من براثن القوى الكبرى. وال أدل على ذلك الحصانة التي تمتلكها اليوم إسرائيل الدولي امل

للتنصل من والية املحكمة الجنائية الدولية عن عدوانها املستمر بسبب الحماية األمريكية لها )والتي لم تعد 

 من أسرار اللعبة الدولية( داخل مجلس األمن.
ً
 سرا

 خــــــــــــــاتمة

 من خالل ما تقدم، يمكن أن نستخلص النتائج اآلتية:

نظام روما األساس ي جاء بمجموعة من املبادئ، ومنها عدم االعتداد بالصفة الرسمية، أو بالحصانات  -

التي يتمتع بها األشخاص في الدول، بل إنه ساوى بين رئيس الدولة أو الحكومة بالجندي البسيط في امليدان 

عندما يحين وقت املساءلة عن ارتكاب جريمة العدوان؛ مع عدم استثناء أي موظف في الدولة له عالقة 

 
ً
 عن إصداره أمرا

ً
 في تنفيذها، فضال

ً
 لها، أم مشاركا

ً
، أم معدا

ً
بالجريمة من قريب أو بعيد، وسواء أكان مخططا

عدوان، وبالتالي مقاضاتهم عنها على بارتكابها، وهم بذلك يعتبرون جميعهم مسؤولين عن ارتكاب جريمة ال

 اختالف مراكزهم داخل الدولة؛

القانون الدولي الجنائي أضحى يخاطب الفرد مباشرة، بل ويخضعه للمساءلة من قبل هيئة قضائية  -

 في االعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية؛
ً
 ومهما

ً
 دولية، وهو املستجد الذي يشكل تحوال جذريا

الجديدة يمكن أن نعتبرها أحد مظاهر انهيار لنظرية سيادة الدولة، ومن ثم الهيمنة  هذه املقتضيات -

 على إرادتها؛ أي الدولة، والتدخل في ما كان من صميم السلطان الداخلي للدولة.

مع كل ما تقدم، فإن عدم تحديد مفهوم للعدوان يبقي الباب مفتوحا على مصراعيه لالجتهاد والتنظير، 

 ة مصالح القوى العظمى املهيمنة على املجتمع الدولي.وذلك في دائر 
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واقع  والّديني في خطاب حزب "العدالة والتنمية" اإلسالميالسياس ي   ِمن املرجعية إلى ال

The Political and the religious in the discourse of the Islamic Party "The Justice and 

The Development" From the reference to reality 

 د الخامس، الرباط، املغربنورالدين اليزيد، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محم

NourEddine EL YAZID, PhD Researcher, Mohammed V University, Rabat, Morocco 

 

 

 

 

Abstract:  

In this research, we have attempted to monitor the political discourse of the Islamic Party "The 

Justice and The Development" (Morocco), and its conformity with its religious reference, which 

is critical and influential, both in terms of its structure as a political organization or in its dealings 

with other components of the political scene and with the political system, but especially in 

dealing this religious reference party with the public opinion, which undoubtedly had a great 

influence on him and gives him his electoral voice, which made him lead the political scene in 

two legislative mandates; In our analysis, we discussed some of the contradictions between 

discourse and practice, especially when the leaders of this party, having been pressured by the 

circumstances of the region, were forced to emphasize that they are just a party like the rest of 

the parties, particularly after the political Islam, in the region, became in crisis after the "Muslim 

Brotherhood" was considered a terrorist organization by some regional powers. 

Keywords: Justice and Development Party, Moroccan regime, political parties, political Islam, 

Arab Spring, Muslim Brotherhood. 
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 ملخص: 

حاولنا في هذه الورقة رصد الخطاب السياس ي عند حزب "العدالة والتنمية" اإلسالمي )املغربي(، ومدى 

الدينية، التي تعتبر عنصرا حاسما ومؤثرا، سواء أعلى مستوى ِبنيته كمنظمة سياسية،  تطابقه مع مرجعيته

أم في تعامله مع باقي مكونات املشهد السياس ي ومع النظام السياس ي القائم، لكن وبالخصوص في تعامل هذا 

شكل كبير وهو يمنحه الحزب ذي املرجعية الدينية مع الرأي العام الذي ال شك أن املرجعية كانت مؤثرة عليه ب

صوته االنتخابي الذي جعله يتصدر املشهد السياس ي في واليتين تشريعيتين؛ وتطرقنا في تحليلنا إلى بعض مكامن 

التناقض بين الخطاب واملمارسة، خاصة عندما اضطر قادة هذا الحزب، بعد الضغط عليهم بسبب الظروف 

"اإلسالم  دٍّ كباقي األحزاب، والسيما أيضا بعدما أصبحالتي مرت بها املنطقة، ليؤكدوا أنهم مجرد حزب عا

السياس ي"، في املنطقة، في أزمة بعدما تمَّ اعتبار "جماعة اإلخوان املسلمين" منظمة إرهابية من طرف بعض 

 القوى اإلقليمية.

، الربيع الكلمات املفتاحية: حزب العدالة والتنمية، النظام املغربي، األحزاب السياسية، اإلسالم السياس ي

 العربي، اإلخوان املسلمين 

 

 مقدمة:

(، صور النائبة البرملانية عن 2019عندما تداول نشطاء في مواقع التواصل االجتماعي، مطلع هذه السنة )

حزب العدالة والتنمية اإلسالمي، آمنة ماء العينين، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي غير مرتدية الحجاب 

أة بحسب ما هو مألوف في العادات املغربية، وكما تعود املواطنون أن يروها، لم يكن اإلسالمي الخاص باملر 

كثيرون ينظرون إلى املسألة على أنها قضية كبرى تستحق أن يهتم بها الرأي العام الوطني، كما لم يكن أكبر 

ردود فعل على  خصوم حزب العدالة والتنمية يتوقعون أن يكون لهذا التصرف الفردي للقيادية في الحزب،

مستوى تنظيمها الحزبي، فيخرج قياديون كثيرون بتصريحات تدور حول مرجعية الحزب ومبادئه؛ ومن ذلك 

قول بعضهم بعدم إلزامية لباس الحجاب أو إسدال اللحية الكتساب العضوية، بل لتتطور األمور إلى إعالن 

الحزب لم يكن يوما حكرا على املحتجبات أو أمين عام الحزب ورئيس الحكومة السابق عبداإلله بنكيران أن 

 أصحاب اللحى، بل هو مفتوح حتى أمام غير املسلمين من املغاربة. 

هذا النوع من الخطاب النادر الذي جاء على لسان أكثر من قيادي في حزب العدالة والتنمية )اإلسالمي(، 

التي وجدت نفسها أمام عاصفة من جعل البعض يتحدث عن أن األمر هو أكثر من مجرد دفاع عن زميلتهم 

االنتقادات، وأن محاولة تبرير ظهور البرملانية ماء العينين في باريس بدون حجاب، هو إشارة قوية على بدء قيادة 

حزب رئيس الحكومة املغربية الحالي سعد الدين العثماني مرحلة جديدة في املمارسة السياسية هي أبعد عن 

ولعل من بين مؤشرات بداية الطالق، أو لنقل بعبارة أدق،  ى املرجعية الوطنية.املرجعية الدينية وأقرب إل
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االبتعاد عن الرموز الدينية التي ظلت منذ إنشائه تعتبر مرجعية الحزب الدينية، ما جاء على لسان عبداإلله 

أن "نزعها حاته بن كيران األمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق أيضا، عندما أكد في أحد تصري

)يقصد القيادية آمنة ماء العينين( للحجاب أمر شخص ي، ويهم بالدرجة األولى عالقتها باهلل...آمنة هللا يتوالها 

 .1إذا خالفته وإذا لم تخالفه، أما الحزب فال دخل له في املوضوع"

من تلميحات  لكن باإلضافة إلى ما انطوت عليه تصريحات مختلف قيادات حزب "العدالة والتنمية"

بمراجعة في املرجعية الدينية التي رافقت الحزب منذ التأسيس، أو على األقل لتوضيح ما ينبغي توضيحه ِمن 

أن الحزب ليس "دينيا" حتى ولو كانت مرجعيته التي دأب على تنصيصها في خطب قياداته وفي أوراقه ووثائقه، 

ض قيادات الحزب هو تغّير واضح في الخطاب السياس ي إال أن ما هو ثابت في الجدال الذي خلفته تصرفات بع

لدى الحزب وقادته، إلى درجة جعلت البعض ينتقدهم بشدة إلى حد نعتهم بـ"االزدواجية" أو "الشيزوفرينيا"، 

وال أدل على ذلك من هذا الكم الهائل من التناقض بين ما يْدعون إليه في أدبياتهم الحزبية وفي مؤتمراتهم وحتى 

 االنتخابية، وبين املمارسة والواقع، تماما كما ظهر جليا في أفعال بعضهم. برامجهم

 مسار البحث:

سنحاول في هذه الورقة البحثية مقاربة الخطاب عند قادة حزب العدالة والتنمية، وسنعرض لبعض 

ربيع ، على إثر موجات "ال2011املواقف التي صدرت عن الحزب وقيادته منذ وصولهم إلى الُحكم في سنة 

العربي"، التي وصلت أصداؤها إلى اململكة املغربية في إطار الحراك الشعبي الذي اجتاح جل املدن املغربية وقتها، 

فبراير التي قادت تلك االحتجاجات، وسنقارب تلك املواقف مع ما تنص عليه أوراق ومبادئ   20من خالل حركة  

، لَنتَبين مدى تطابقها معها، كما سنعرج على تأثير ممارسة الحكم أو إدارة الشأن العام PJD"2حزب "بيجيدي 

سواء على الصعيد الوطني )القومي( أو املحلي )على مستوى املدن أو املحافظات(، على لغة ونوعية الخطاب 

يحات في ما يشبه السياس ي لدى قادة الحزب، قبل أن نقف عند ما صدر مؤخرا عن القيادة الحزبية من تصر 

النقد الذاتي الذي قد يفتح املجال إلعادة النظر في املرجعية الدينية للحزب الحاكم، السيما في ظل النموذج 

املغربي الفريد من نوعه في املنطقة في مجال ممارسة الحكم، حيث يعتبر امللك هو الحاكم الفعلي، في إطار نظام 

ب أن يحكم بأغلبية حكومية مريحة بسبب بلقنة املشهد الحزبي، حكم ملكي تنفيذي، وحيث يصعب على أي حز 

ما يفرض على الحزب الفائز في االنتخابات الدخول في تحالفات تتحكم فيها نوعية الحقائب الوزارية وعددها 

 أكثر مما تتحكم فيها مبادئ الحزب أو إيديولوجيته.

 

 
 . 2019يناير   9عبداإلله، بنكيران، "هذا ما قاله بنكيران ملاء العينين عن صورها الباريسية"، جريدة "األخبار"  -1
 parti de la justice et duاختصار للكلمات الفرنسية )، والحروف  (PJDحزب "العدالة والتنمية" املعروف إعالميا بالكلمة املختصرة "بيجيدي" )  -  2

développement  ) 
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 أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذه الورقة في أنها محاولة لتحليل املرجعية الدينية لحزب ذي وزن وقيمة كبرى بل وحساسية 

سياسية ودينية قصوى، ليس على املستوى املحلي فحسب بل حتى إقليميا ودوليا؛ ويتعلق األمر بمرجعية حزب 

أوج "الربيع العربي" قادما من املعارضة،   "العدالة والتنمية" اإلسالمي الذي وصل إلى ترؤس الحكومة باملغرب في

بل وقاد أكثر من حكومة وترأسها عبر واليتين تشريعيتين في سابقة هي األولى في التاريخ السياس ي املغربي؛ إنه 

الحزب اإلسالمي الذي بقدر ما شكل استثناء في املنطقة فإنه أثار الكثير من التساؤالت حول قدرته على التأقلم 

السياس ي القائم ومع فسيفساء املشهد السياس ي، ما جعله يصمد كل هذه املدة )أزيد من سبع مع النظام 

 سنوات( على رأس الحكومة. 

 هدف البحث:

نتوخى من خالل هذه الدراسة محاولة رصد الخطاب عند إسالميي املغرب الذين قبلوا بالدخول في اللعبة 

طاب مع املرجعية الدينية التي يتبنونها، وإلى أي حد السياسية بل وممارسة الحكم، ومدى تطابق هذا الخ

 يستطيعون احترامها والحفاظ عليها، سواء أعلى مستوى الخطاب أم املمارسة.

 إشكالية البحث:

 تبعا ملا تقدم فإننا سنحاول في هذه الورقة البحثية اإلجابة عن إشكالية مدى التزام حزب "العدالة والتنمية"

رجعية اإلسالمية التي تعتبر محددا حاسما في هوية الحزب وفي تميزه عن باقي األحزاب في خطابه السياس ي بامل

 األخرى، وقدرة الحزب على الدفاع عن هذه املرجعية.

 أسئلة بحثية:

 تبعا لإلشكالية املتوصل إليها تتفرع ثالث أسئلة بحثية رئيسية حول:

الذي يعتمد مرجعية دينية، في الوقت الذي يزعم فهم الخطاب السياس ي عند حزب العدالة والتنمية  -1

 أنه حزب وطني كباقي األحزاب.

تأثير املحيط اإلقليمي والدولي على مرجعية الحزب وبالتالي على خطابه السياس ي، في وقت تمت فيه  -2

 محاربة أحزاب يتقاسمها املرجعية.

السلطة في بلد يعتبر فيه مدى حفاظ الحزب على نفس الخطاب ذي املرجعية اإلسالمية وهو يمارس  -3

 امللك هو "أمير املؤمنين".

وملقاربة إشكالية البحث واإلجابة عن األسئلة الرئيسية فإننا سنتناول الورقة بالتطرق إلى املحاور الرئيسية 

 التالية؛

 مرجعية حزب العدالة والتنمية -1
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 أثر املرجعية اإلسالمية على الحزب وهو في السلطة -2

 اإلقليمي والدولي على خطاب اإلسالميين  تأثير املحيط-3

 تأثير ممارسة الحكم على املرجعية اإلسالمية لدى حزب العدالة والتنمية-4

  

   :مرجعية حزب العدالة والتنمية -1

ف أعضاء الحزب املغربي )العدالة والتنمية(
ُ
الحاكم منذ تأسيسه عن ترديد كون مرجعيته  ال يك

، بل إن الخطاب عند السياسيين املنتمين لهذا الحزب، بات 1أنها "إسالمية" اإليديولوجية كمنظمة سياسية

بمثابة الورقة السياسية التي يعتقدون -عند وصولهم ألول مرة في تاريخهم إلى ترؤس الحكومة- 2011منذ سنة 

أنها هي التي أوصلتهم إلى الحكم وهي التي تكسبهم االمتياز عدا عن التفرد اإليديولوجي عن باقي األحزاب 

ية املغربية األخرى، سواء اليمينية املحافظة أو اللبرالية أو االشتراكية، بل أصبح البعض منهم ال يتردد السياس

في التباهي بهذه املرجعية إلى درجة يخال معها املرء أن الحزب هو الوص ي على الدين اإلسالمي باملغرب، أو على 

قع األمر هناك حزب عريق هو "حزب االستقالل"، ما األقل هو وحده من يتبنى املرجعية اإلسالمية، بينما في وا

فتئ يؤكد أنه ذو مرجعية إسالمية وهو أول حزب باململكة املغربية من دافع عن دين غالبية املغاربة )اإلسالم( 

 . 2وعن لغتهم العربية ضد االحتاللين الفرنس ي واالسباني، وفق ما يشير إليه زعماء الحزب وتوثقه أوراقه وأدبياته

السيما بعد عدة حوادث -بدو أن املرجعية اإلسالمية عند حزب العدالة والتنمية باتت في السنوات األخيرة  وي

وتصرفات لقادته أثارت مؤخرا نقاشا عاما بالبالد، وبعد مرور أزيد من سبع سنوات على إدارتهم للحكومة دون 

ر من التمحيص والتجريب على مخبر تحتاج إلى كثي -أن يعطي الحزب أي انطباع يمت لصلة بُحكم إسالمي

العلوم السياسية وقياسها، بالخصوص، على ممارسة السلطة والُحكم، ملعرفة مدى حفاظها على عذريتها 

 استثنائية تعتِبر مسألة األخالق مكونا رئيسا لها، ألن هناك 
ً
اإليديولوجية واملبدئية، وإلى أي حد ظلت مرجعية

لحزب، السيما الذين تقلدوا أو يتقلدون مناصب عمومية كبيرة كمنصب وزير مواقف كثيرة لقيادات بارزة في ا

ولكن ربما وجد ذلك تفسيره في  أو برملاني، أكدت غير كثير من االبتعاد عن هذه املرجعية التي تمتح من الّدين.

ئيسه، بعض مراجع الحزب وتصريحات قادته أو تفسيرهم لتلك املرجعية، بحيث أفاض كثيرا زعيم الحزب ور 

عبداإلله بنكيران، في حوار صحافي مطول، في شرح هذه املرجعية املثيرة للسؤال، عندما أكد بالقول "ال أعتقد 

 
( فالحزب يعرف نفسه بأنه "حزب سياس ي وطني يسعى، انطالقا من www.pjd.maبحسب إحدى أوراق الحزب املنشورة على موقعه اإللكتروني ) - 1

ملؤمنين، إلى اإلسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل. مغرب املرجعية اإلسالمية وفي إطار امللكية الدستورية القائمة على إمارة ا

 معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة اإلنسانية".
إلى أن "املرجعية االستقاللية" للحزب "ترتكز على   https://www.istiqlal.infoتشير إحدى األوراق الصادرة عن الحزب واملنشورة على موقعه  -2

ص مبادئ راسخة مستمدة من مجموعة من الثوابت أهمها التمسك بالعقيدة اإلسالمية الداعية إلى التسامح والوسطية وتحقيق العدل وتكافؤ الفر 

 واملساواة والتكافل االجتماعي واحترام حقوق اإلنسان". 
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 في السياسة بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، لو كنا تيارا دينيا، فينبغي لنا أن نأتي بما 
ً
 دينيا

ً
أن هناك تيارا

 بهذا املعنى مائة باملائة، وال أحد نعتقده أحكاما شرعية ونقول هذا هو برنامجن
ً
ا، وليس هناك أحد اليوم دينيا

 مائة باملائة.. لكن ُيحسب لنا أننا أول تيار في العالم اإلسالمي الذي أطلق عبارة "املرجعية 
ً
كذلك علمانيا

تظل مسلمة،  اإلسالمية"، هذه العبارة بالنسبة لنا بمثابة ميزان لقياس األشياء؛وإن املجتمعات اليوم تريد أن

ن الشعب املغربي، لكن في املقابل تريد هذه املجتمعات أن تعيش حياة عصرية"  .1والدليل على ذلك نسبة تدّيِ

لكن وبعيدا عن بعض املواقف الشخصية الصادرة عن قيادات حزب العدالة والتنمية والتي أثارت كثيرا 

زدواجية" الخطاب )سنعرض الحقا لبعض مظاهر من النقاش واالنتقاد إلى حد اتهامهم من ِقبل البعض بـ"ا

ذلك(، فإننا قد نجد في األوراق واملقررات الصادرة عن الحزب إشارات قوية تفيد باستعداد حزب رئيس 

الحكومة السابق )عبداإلله بنكيران( والحالي )سعد الدين العثماني(التأقلم مع ما سماها "التغيرات" التي 

، ولعل ذلك ما نصت عليه صراحة أطروحة املؤتمر الوطني السابق 2012سنة    صادفت وصوله إلى السلطة، في

، حيث جاء في الديباجة أن: "املؤتمر الوطني السابع جاء في سياق حافل 2012للحزب املنعقد في ديسمبر 

 بمتغيرات وازنة وتحديات جديدة متجددة، متغيرات تطرح أسئلة كبرى على الحزب، خاصة مع املتغير الجوهري 

في موقعه بانتقاله من املعارضة إلى قيادة العمل الحكومي. مما يفرض إعادة النظر في الرؤية السياسية التي 

كانت ناظمة للمرحلة السابقة، بناء على تقييم أدائه السياس ي، ورصد عناصر القوة قصد تثمينها وتطويرها، 

. 2خط النضال والبناء الديمقراطيين"ورصد مكامن الخلل والقصور لتجاوزها من أجل مواصلة العمل على 

ولقد كان أمام الحزب خيارات ثالث، كما حددها زعيمه عبداإلله بنكيران، وكانت بمثابة تحّدٍّ بالنسبة إليهم: 

"إما الرفض واملواجهة مع النظام وهو خيار اتبعه آخرون )يقصد تجارب إسالميين في دول أخرى باملنطقة(، 

، ومازلنا مقتنعين بأن الرفض واملواجهة ال يسفران عن أي نتائج، وكان الخيار الثاني لكنه لم يسفر عن أي نتائج

هو اعتزال السياسة بالكامل واالبتعاد عن النظام السياس ي، ثم هناك خيار املشاركة على الرغم من الصعوبات 

املغربية التي كان لها  ؛ هذا هو مسارنا بسبب خصوصية الشعب املغربي والدولة1992التي اخترناها منذ العام 

. ولعله "خيار املشاركة" الذي التقت فيه 3منذ قرون نهج استشاري ألن الدولة املغربية ليست سلطة مركزية

رغبة قادة حزب "العدالة والتنمية" مع النظام امللكي املغربي، حيث يعتقد البعض أنه خلف الكواليس، يحاول 

ا )النظام امللكي( إضعاف شعب 4"املخزن"
َ
ية حزب العدالة والتنمية، وفي الواقع وعلى الرغم من أن الحزب سط

 
حوار مع صحيفة "املشعل" أعيد نشره   صمت إذا ما تم التدخل في االنتخابات أو إذا هوجم حزبنا تحت أي ضغط"،عبداإلله، بنكيران، "لن ن - 1

 https://pjd.ma/node/1560(2011أكتوبر  01بالكامل على موقع الحزب )
 www.pjd.ma(2012أطروحة املؤتمر الوطني السابع للحزب منشورة على موقعه ) -2

3- Mohamed, Daadaou, Islamism and the State in Morocco, Current Trends in Islamist Ideology, At 

https://www.hudson.org/research/12286-islamism-and-the-state-in-morocco, April 29, 2016 
"املخزن" هو مصطلح له داللة خاصة لدى املغاربة، ويطلق منذ قرون على نظام الحكم باملغرب الذي تمحور حول امللك أو السلطان سابقا،   -4

( 11/04/ 2019ويتألف "املخزن" من امللك واألعيان وزعماء القبائل وقادة العسكر وكبار األمنيين وغيرهم من أعضاء املؤسسة التنفيذية، )

https://www.wikipedia.org . 
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على موجة الربيع العربي للوصول إلى السلطة، فال يزال "املخزن" ينظر إلى هذا الحزب اإلسالمي باعتباره 

 . 1مساعدا ملحقا الستقرار النظام"

إن حديث الحزب عن "فْرض إعادة النظر في الرؤية السياسية" ليس إال تلميحا متقدما يكاد يكون قاب 

قوسين أو أدنى من التصريح باستعداده إلعادة النظر في "رؤيته السياسية" التي لن تكون ال يسارية وال ليبرالية 

تخذ الدين مرجعية بقدر ما تكتفي برفع وال حتى يمينية على شاكلة أحزاب أخرى تزعم أنها يمينية دون أن ت

شعار "امللكية الدستورية"، ولكنها رؤية سياسية تلبس لبوس الدين اإلسالمي، أي بعكس باقي األحزاب اليمينية 

كية املحافظة فهو ال يجد مندوحة عن تبني إيديولوجية إسالمية 
َ
األخرى التي يلتقي معها الحزب في "إيمانها" باملل

حد الحجُم الكبير من املكاسب السياسية التي ما كانت لتتحقق له لوالها السيما في ظل هبة ال يخفى على أ

، والتي حملت أحزابا سياسية إلى 2010احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت املنطقة العربية منذ سنة 

بها قادة الحزب وباقي واجهة األحداث وأحيانا إلى ممارسة السلطة. وإضافة إلى الصفة الدينية التي يصبغ 

األحزاب اإلسالمية كالمهم، فإن تميزهم ببالغة الخطاب عن كثير من قيادات ألوان الطيف السياس ي األخرى 

تجعلهم يؤثرون أكثر على الناس/الرأي العام، وقد ذكر جورجياس )وهو أحد أشهر معلمي البالغة في تاريخ 

الطون لنقد البالغة، أن هؤالء الذين يعرفون كيف اليونان القديم( في محاورة حملت اسمه خصصها أف

يتكلمون وكيف يقنعون الجمهور، يتمكنون من تسخير الجمهور لخدمتهم، ويمكنهم بسهولة سلب هذا الجمهور 

 .2ما يمتلكه

ولعل هذه الصبغة/اإليديولوجية "الدينية" هي ما جعلت زعماء الحزب ال يترددون في الجهر بها في 

باتهم، بل يعتبرونها قيمة أخالقية لْم وال تتوفر لغيرهم، وهي الدافع األساس لتصويت الناخبين تصريحاتهم وكتا

لة بداية  2011عليهم في انتخابات خريف سنة 
َّ
واحتاللهم املرتبة األولى التي سمحت لهم بقيادة الحكومة املشك

؛ والكالم 2016أم التشريعية في العام    2015السنة املوالية، وكذلك في االنتخابات الالحقة سواء املحلية في سنة  

هنا مقتبس مما ورد حرفيا في مقال للقيادي في الحزب اإلسالمي )العدالة والتنمية(، محمد يتيم، عندما أكد 

"أن الحزب الذي يقودها )الحكومة( يتوفر على قيادات قادمة أساسا من العمل االجتماعي بخزان قيمي وخزان 

نصر الديني طبعا( وقريبة من األوساط الشعبية حيث يرى املواطنون أنفسهم في هذا أخالقي قوي )يقصد الع

النوع املختلف نسبيا من القيادات السياسية والبرملانية املعتادة، مما أصبح نادرا في الوسط السياس ي، وذلك 

 
-https://alويعرف الباحث املغربي عبد العلي حامي الدين، "املخزن في املغرب يتجّدد وال يتغّير"، صحيفة "األخبار" اللبنانية )

akhbar.com/Opinion/111271)ه من "تعبير فعلي ومجازي عن )بيت املال( الذي كانت السلطة السياسية تضع فيه ما تجمع "املخزن" بأنه

 أو جماعات أو قبائل، ومفهوم "بالد املخزن" م
ً
فهوم ضرائب وحبوس وإتاوات نقدية وعينية من أولئك الخاضعين لها مباشرة، سواء أكانوا أفرادا

 نسبي؛ فحيثما كانت السلطة قوية وقادرة، شاع نطاق بالد املخزن، وحيثما ضعفت هذه السلطة ضاق نطاق بالد املخزن".
3- Abdellatif, Hissouf, The Moroccan Monarchy and the Islam-oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the Need for Islamic 

Political Secularism, All Azimuth V5, N1, Jan. 2016, p43 
 67، ص2015لعين للنشر، عماد، عبد اللطيف، الخطابة السياسية في العصر الحديث، الطبعة األولى، مصر، دار ا -2
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ح الدعوية للحزب . ويكاد هذا الحديث يجد له الصدى في الجنا1أحد أسباب االلتفاف الشعبي حول التجربة"

)حركة التوحيد واإلصالح(، التي يعتبر السيد محمد يتيم أحد قادتها ورؤسائها السابقين، عندما تنص هذه 

 
ُ
الحركة، التي تمنع على نفسها وعلى أعضائها الخوض في السياسة، في ميثاقها على أن "ما اعُتبرت الحركة

متداد الصحيح ألجيال املصلحين املجددين واملقتدين بهم اال  -التي تقود الصحوة بالبالد وتوجهها–اإلسالمية 

من األفراد والجماعات عبر التاريخ، وامتدادا أيضا لجيل املقاومة والجهاد ضد االستعمار، وأن عليها إكمال 

مسيرة االستقالل بالتخلص من مختلف االستعمار، حتى تشمل سائر املجاالت، وحتى تتبوأ األمة اإلسالمية 

يْستخِلفّنهم مكانها ا
َ
لطبيعي بين أمم األرض مصداقا لقوله تعالى}وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ل

ّن لهم دينهم الذي ارتض ى ولُيَبّدلّنهم من بعد خوفهم أْمنا 
َ
ن
ّ
في األرض كما استخلف الذين من قبلهم ولُيمك

 .    2يعبدونني ال يشركون بي شيئا{)النور("

عبداإلله  -كما يلقبه مناضلو حزبه–بتلك املرجعية الدينية التي جهر بها أيضا "الزعيم"  إنه نفس التباهي

بنكيران، األمين العام السابق )رئيس( للحزب ورئيس الحكومة السابق كذلك، عندما استشهد في مهرجان 

إلسالم ابن بمدينة أغادير بمقولة مثيرة للجدل لشيخ ا 2016خطابي لتنظيم شبيبة حزبه في أواخر صيف 

ا قال: "يا معشر القوم أنتم ال تفهمون مرجعيتنا، مرجعيتنا هي مرجعية ابن تيمية، وهو الذي علمنا 
َّ َ
تيمية، مل

 . 3أن نقول أنا َجنتي في صدري، أحملها معي أينما ذهبت فِسجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة"

في النوايا الحقيقية لحزب يزعم أنه إسالمي ويردد   إن مثل هذه التصريحات املثيرة جعلت الكثيرين يشككون 

في خطاباته العلنية أنه، بالرغم من خصوصيته اإليديولوجية التي تمتح من ُعنصر الدين اإلسالمي الذي يجمع 

غالبية املغاربة وينتظمون بسببه في إطار "إمارة املؤمنين" التي يمثلها امللك بحكم الدستور والعرف والتاريخ، 

كباقي األحزاب املغربية األخرى جاء إلى الحكم فقط ليشارك من موقعه في تدبير الشأن العام في اإلطار فإنه 

املتعارف عليه وفي نطاق ما يسمح به الدستور؛ إن حزب العدالة والتنمية بهذا املعنى، كما قال بعض الباحثين، 

رة، والتي كانت في وقت من األوقات يختلف موقفه بشكل ملحوظ عن "جماعة العدل واإلحسان" شبه املحظو 

تتحدى السلطة الدينية للملك، بعكس حزب العدالة والتنمية الذي يعترف بالريادة الدينية للملك كعنصر 

 . 4أساس ي في النظام املغربي

-بيد أنه مع ذلك فإن مثل االستشهاد اآلنف الذكر الوارد في الخطاب املثير الصادر عن رئيس الحكومة 

زعيم الحزب عبداإلله بنكيران، جعل حتى أقرب املقربين منه يتوجسون من قوة ذاك الخطاب؛ حيث و  -حينها

لم يجد زعيم حزب "التقدم واالشتراكية"، نبيل بن عبدهللا، الحليف الرئيس ي لحزب اإلسالميين في الحكم منذ 

 
 www.pjd.ma(2019/10/15محمد، يتيم، ليس دفاعا عن العدالة والتنمية.. ولكن عن املغرب ومصلحته العليا، نشر على موقع الحزب ) -1

 9، ص 2019املغرب، -ميثاق حركة التوحيد واإلصالح، منشورات الحركة، شمس برينت، الرباط -2
 http://annahar.ma/get/article/pdf/3614، نشور أيضا على موقع الجريدة: 2016سبتمبر 9، جريدة "النهار املغربية"، عبداإلله، بنكيران، "بنكيران وبن تيمية" - 3

4- Mohamed,Daadaou, Islamism and the State in Morocco,Op cit. 

http://www.pjd.ma/
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نوع من الخطابات املغلفة ، حرجا في أن يعبر عن رفضه املطلق ملثل هذا ال2012وصولهم إلى الحكومة سنة 

(، إنه "ال وجود 2016بغالف الدين، وقال بن عبد هللا الذي كان وزيرا لإلسكان في حكومة بنكيران في تلك السنة )

البن تيمية في التدبير الحكومي"، وأردف قوله بمزيد من الصرامة، "إننا في حزب التقدم واالشتراكية نختلف 

هذا النوع، نحن من أنصار الفكر املتنور ودائما كنا نقول إن مرجعيتنا تقوم  اختالفا جذريا مع أي مرجعية من

على املبادئ االشتراكية وتقوم كذلك على الفكر اإلسالمي املنفتح وعلى التراث املغربي بكل مكوناته وما يحمله 

 . 1من قيم تسير في هذا االتجاه"

تنمية نفي ما يسمونه "الصفة الدينية" عن حزبهم، وعلى الرغم من محاوالت القيادة داخل حزب العدالة وال

، 2وإصرارهم على التمييز بين الدعوة التي تمثلها وهي من صميم الحركة التابعة لهم "حركة التوحيد واإلصالح"

وبين العمل الحزبي والسياس ي الذي يقوم به الحزب داخل املنظومة السياسية الوطنية في إطار التدافع 

استمرار تبني املرجعية اإلسالمية، من طرف قادة الحزب، بل وتبويئها مكانة اعتبارية وأساسية   السياس ي، إال أن

في مبادئهم وخلفيتهم السياسية، يدعو إلى كثير من الحيرة والشك حول طبيعة هذه اإليديولوجية التي تنتابها 

ومة الطبيب النفس ي الدكتور عتمة وكثير من الضبابية؛ وها هو خليفة بنكيران على الحزب وعلى رأس الحك

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالية وكذا الحزب، يصر على "إسالمية" املرجعية عندهم، حيث ال 

يجد أية غضاضة في القول في ما يشبه الحزم والصرامة، إنه "منذ البداية قلنا إن حزب العدالة والتنمية حزب 

ية، ويعمل في إطار الثوابت الوطنية، من خالف ذلك فقد خالفها، سياس ي وطني ينطلق من املرجعية اإلسالم

ولن نلوي عنقها لتتالءم مع أهواء أي إنسان كان"، قبل أن يضيف: "حزبنا يبني عمله السياس ي على رؤية واضحة 

 .3وال يجب أن نخطئ، قد نغير الوسائل لكن لن نغير املبادئ"

غلقون القوس ألية إمكانية ملراجعة مرجعيتهم اإلسالمية، على فهل يعني كالم الرئيس الحالي للحزب أنهم ي

األقل من حيث ال تجعلهم في حرج مع املؤسسة الدينية الرسمية باملغرب التي يقودها امللك بصفته أميرا 

للمؤمنين )املسلمين وغيرهم( كما ينص على ذلك الدستور؟ ذلك ما سنحاول التعرف عليه من خالل التطرق 

 والية.للمحاور امل

 

 

 
 ، مرجع سابق.عبداإلله، بنكيران، "بنكيران وبن تيمية"-1
، عقب وحدة اندماجية بين "حركة اإلصالح والتجديد" و "رابطة 1996أغسطس  31تأسست في  تعرف نفسها، وفق ميثاقها املشار إليه آنفا، بأنها "حركة دعوية -2

اإلسالمي"، اتخذت أشكاال تنظيمية متعددة، وقادت مراجعات فكرية وتنظيمية كثيرة، ووالت تطورها إلى أن استوت على سوقها في شكلها املستقبل  

ية واسمها الحاليين. وقد كان أن جعلت حركة التوحيد واإلصالح أساس وحدتها وقطب عملها على أسس ثالثة: أولها: اعتماد الكتاب والسنة مرجع

توحيد ل شأنها؛ وثانيها، اعتماد الشورى امللزمة وسيلة التخاذ قراراتها؛ وثالثها، اعتماد االنتخاب آلية لتولي مسؤولياتها. )ميثاق حركة العليا لك

 (.10و  9واإلصالح، مرجع سابق، ص 
 .2019يناير  28ة "أخبار اليوم"، االثنين "، جريدولن نحابي أحدا .. لن نلوي عنق مرجعيتنا لتتالءم مع أهواء الناسسعد الدين، العثماني، " -3
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 ثانيا: أثر املرجعية اإلسالمية في السلطة

التشريعية، وهي باملناسبة كانت أول انتخابات  2011نوفمبر  25مباشرة بعد اإلعالن عن نتائج انتخابات 

واجتاحت جميع   1فبراير"  20سابقة ألوانها باملغرب، فرضها "الربيع العربي" من خالل احتجاجات قادتها "حركة  

مدن ومناطق املغرب طيلة أسابيع، ساد األجواَء املغربية جوٌّ من الترقب املشوب بغير كثير من التخوف عن 

مستقبل اململكة السياس ي، في خضم أحداث تغيير عاصفية طالت أكثر من بلد عربي وأطاحت بأنظمة سياسية 

لة والتنمية ذي التوجه اإلسالمي باملرتبة األولى في عمرت عقودا من الزمن؛ والسبب كان إعالن فوز حزب العدا

 مقاعد. 107تلك االنتخابات البرملانية، وبعدد كبير من املقاعد النيابية بلغ 

سبب التوجس الذي ساد، وال سيما من جهة فئة رجال املال واألعمال إضافة إلى القوى اإلقليمية والدولية 

ا حول طبيعة السياسات العمومية التي يحملها حزب يجهر بمرجعيته التي تربطها مصالح مع املغرب، كان منصب

الدينية، بالرغم من معرفة هؤالء بطبيعة الُحكم في اململكة املغربية ذات النظام امللكي الدستوري الذي يعتبر 

ذي يسود فيه رئيس الدولة/امللك يترأس بحكم الدستور الجهاز التنفيذي في إطار املجلس الوزاري، وهو امللك ال

. هذا التخوف ما كان ليُمر دون أن يصدر عن حزب العدالة والتنمية املنتش ي بفوز كاسح في تلك 2ويحكم

االنتخابات، ما ُيطمئن به نظراءه من األحزاب الوطنية، أوال، وثانيا كل األطراف األخرى سواء منهم الفاعلون 

صوص؛ إنه التطمين الذي كان ال بد منه، على األقل االقتصاديون أو الدول واملنظمات األجنبية النقدية بالخ

إلقناع باقي مكونات الطيف الحزبي باملغرب للدخول معه في تحالف حكومي، خاصة في ظل زخم املرجعية 

الدينية الذي طغا في حملة الحزب االنتخابية، بحيث لم يغب عن برنامجه االنتخابي التذكير بهذه املرجعية، 

ر بغير قليل من اللبس والغموض: "بأن مسؤولية الحزب تتمثل في دعم  وقد جاء في البرنامج
ّ
حرفيا وبعدما ذك

انخراط البالد في مسار جديد منبثق من تطلعات الشعب املغربي، وهو مسار انطلق مع الربيع الديموقراطي 

املراجعة الدستورية مارس وخالل  1)يقصد الربيع العربي( ورافقه حزب العدالة والتنمية مع الخطاب امللكي لـ 

"، أكد الحزب في برنامجه االنتخابي في تلك السنة 2011نوفمبر  25وباالستعداد لخوض االنتخابات النيابية لـ

أنه "يتقدم للشعب املغربي بمقاربة جديدة ترتكز على ثالث خيارات هي: جعل الدولة في خدمة املواطن والتأكيد 

وإطالق املبادرة وتحرير طاقات اإلنسان املغربي في  دفا لبرامج التنمية؛على مركزية اإلنسان باعتباره محورا وه

التنافس واإلنتاج؛ والقطع مع اقتصاد الريع واالحتكار؛ وإرساء نظام فعال للتضامن والتوازن االجتماعي 

 
مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية وال حزبية رافعين الفتات  54خرج ألول مرة مئات اآلالف من الشباب املغربي في   2011فبراير  20في  - 1

حاسبة املفسدين ووقف استغالل النفوذ ونهب ثروات تطالب بالكرامة والعدالة االجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بم

قضاء البالد، وشملت املطالب السياسية للحركة )التي حملت اسم تاريخ انطالقها( الفصل بين الثروة والسلطة في املناصب الحكومية واستقالل ال

 https://www.bbc.com/arabic/39039803( 10/20/ 2019وحرية اإلعالم وإقامة ملكية برملانية وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد. )
( على أن: "يرأس امللك املجلَس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. 2011من الدستور املغربي )املعدل في سنة  48ينص الفصل  - 2

 ينعقد املجلس الوزاري بمبادرة من امللك، أو بطلب من رئيس الحكومة. للملك أن يفوض لرئي
َ
س الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد رئاسة

 مجلس وزاري".
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ها وتصحيح الفوارق والعدالة في توزيع الثروة. وهذه الخيارات يتوقف النجاح فيها على ثالث دعامات ذكر 

 البرنامج االنتخابي للحزب وهي: 

 تجديد نظام القيم في نطاق املرجعية اإلسالمية والهوية املغربية املتعددة املكونات؛-

 إصالح فعلي لنظام التربية والتكوين؛-

 إصالح شامل للقضاء؛-

رملانية، وعشية ( التي فاز فيها حزب "العدالة والتنمية" باالنتخابات الب 2013وفي تلك السنة بالضبط )سنة  

هذه األخيرة، صدر عن زعيم الحزب وقتها عبداإلله بنكيران ما يشبه التوضيح القريب من التطمين بخصوص 

مرجعيتهم اإلسالمية، عندما سأله صحافي بماذا يمكن أن يطمئنوا الناس الذين يخافون من "أسلمة" الدولة 

بنا السياس ي هو املرجعية اإلسالمية وأن ندبجها في في حال وصولهم إلى الحكم؟ ليرد بنكيران بأن "أساس مذه

، لكن عندما نأتي بحمولة إيديولوجية وندخل املعترك نصطدم بإشكاليات أخرى، 
ً
وثائقنا وهذا طبيعي جدا

روا" الدولة ويجعلوها  فلماذا لم ُيطرح هذا السؤال على اليساريين عندما سّيروا الحكومة؟ وملاذا لم "ُيَيّسِ

 ا هم من لجأوا إلى الخوصصة )الخصخصة(، وباعوا العديد من شركات الدولة؟ يسارية؟ ملاذ

فعندما تدخل مجال التدبير السياس ي، تجد أن تلك املشاكل التي كانت تشغل بالك أيام حماس الشباب، 

ة كرؤية الناس عراة في الشواطئ واحتساء بعضهم للخمر، من األشياء التي ال عالقة لها بالحكم، ففي الحكوم

تصطدم بمشكل اكتظاظ التالميذ في األقسام التعليمية وبالهدر املدرس ي.. فهل ستفكر في مثل هذه املشاكل 

 . 1الكبرى، أم تفكر في حمل هراوة ومطاردة السكارى؟"

ولعل مثل هذا النوع من الخطاب هو ما جعل الباحثة اإليطالية الورا غواتزوني تلخص تعريف "اإلسالم 

"هو إيديولوجّية إسالمّية معاصرة تطرح رؤى إصالحّية بقصد إرساء نظام إسالمي لتسيير  السياس ي" في أنه

. أو كما ذهب إلى ذلك باحث آخر في سياق توصيفه ملوقف أعضاء "العدالة والتنمية" وهم 2الدولة واملجتمع"

مع الضغط بورقة  يمارسون السلطة، بقوله إنهم حاولوا تخفيف اآلثار االستبدادية للدولة على املجتمع

التعاليم األخالقية اإلسالمية في مجال العدالة والتضامن االجتماعي، كما انخرط الحزب في النظام السياس ي 

رغم عيوبه، من خالل التشجيع والعمل على التغيير في إطار استراتيجية تستهدف رفع العوائق األساسية 

 . 3للتنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد

 
 (، مرجع سابق.2011أكتوبر  01أنظر حوار بنكيران مع صحيفة "املشعل" ) -1
ية، عقيل، الخطيب، إشكالية االسم واملسمى داخل العمل السياس ي  لألحزاب ذات املرجعية اإلسالمية، مركز الدراسات االستراتيجية والدبلوماس  -2

www.csds-center.com  01-03-2019، نشرت في 
3- Mohamed,Daadaou, Islamism and the State in Morocco, Op cit. 
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، أصبح مقتنًعا، وفق ما ذهب إلى 2012بل إن حزب العدالة والتنمية ومنذ تشكيل أول حكومة له في سنة 

ذلك باحث ثالث، أن مصالحه هي حماية امللكية، الضامن الوحيد لتوحيد البالد حول النموذج اإلسالمي 

(، يتمتع باستقاللية 2011تور املغربي، على الرغم من أن رئيس الحكومة نظرًيا، ووفًقا للدستور الجديد )دس

أكبر من سابقيه، بيد أن امللك ال يزال لديه الكلمة األخيرة؛ لقد كان بنكيران، من الناحية العملية، حريًصا على 

 الحفاظ على عالقات جيدة مع امللك"
ً
 .1عدم تحدي سيادة محمد السادس، مفضال

من بين ثالث أخرى وهي أولها، ليس عفويا ولم يأت من   وال ريب أن التركيز على "املرجعية اإلسالمية" كِدعامة

فراغ أو من باب الترف في التعبير والخطابة السياسية، ولكنه ش يء مقصود لذاته وورقة انتخابية ال يخفى على 

أحد مدى تأثيرها على الناخب، السيما في ظل انتشار وذيوع "صحوة دينية" اتخذت أبعادا وزخما شعبيين أكثر 

 . 2010ق موجة الربيع العربي في خريف سنة مع انطال 

أن ُيضمن "أطروحة  2012بل إن الحزب لم يتردد وهو يتسلم لتّوه مقاليد إدارة الحكومة املغربية في سنة 

" ما يشبه التلويح بمعاقبة االستبداد واملستبدين ومآلهم عند ربهم، عندما أورد في هذه 2012مؤتمره السابع في  

 إلى أن "االستبداد يعمي عن رؤية حقائق الواقع، األطروحة، وهو بصد
َ
د ما أدت إليه ثورات الربيع العربي، اإلشارة

ويغري املستبد باالستئثار بزمام األمور، في حين أن تجارب الربيع الديمقراطي )العربي( في العالم العربي تبين أن  

ير؛ وتماما كما نطق فرعون بعد أن أدركه فهم األنظمة املستبدة قاصر عن رؤية حقائق الواقع وتوجهات التغي

الغرق قائال: }آمنت بأنه ال إله إال الذي آمَنْت به بنو إسرائيل{، نطق الحكام املستبدون الذين أسقطتهم الثورات 

الشعبية العربية في آخر أيامهم بكلمة: )فهمْتكم( أي في الوقت امليت بعد أن استجاب القدر إلرادة الحياة عند 

.إنه نفس الخطاب املغلف بما يمت بصلة إليديولوجيتهم الدينية، الذي ما فتئ كثير من القياديين 2الشعوب"

بالحزب يرددونه إما تصريحا بالتذكير باملرجعية اإلسالمية، أو تلميحا باالستناد في خطابهم، ذاك املوجه إلى 

ل على ذلك تصريح القيادي في الحزب املواطنين، إلى أمثلة مستقاة من التراث والثقافة اإلسالميين؛ وكمثا

والنائب البرملاني والداعية في حركة "التوحيد واإلصالح" الذي ُيقدم كأحد ُمنظّريها، املقرئ أبو زيد اإلدريس ي، 

عندما خاطب أتباعه ومناصريه من أعضاء الحزب بزاوية سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة عندما منعته 

ضرة بمكان عام )دار الشباب( فخاطب في الشارع العام الذين كانوا سيحضرون السلطات املحلية من إلقاء محا

محاضرته، قائال لهم: "إن أعضاء حزبه ال يتوفرون على ضيعات وشركات بل يتوفرون على الشعب الذي سيبقى 

وخش ي  إلى جانبهم.. إننا باقون معكم إن شاء هللا كما فعل الرسول صلى عليه وسلم بعدما عاد من فتح مكة، 

 
1- Abdellatif,Hissouf, The Moroccan Monarchy and the Islam-oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the Need for Islamic 

Political Secularism, Op cit, p51 
 ( www.pjd.ma، منشورة على موقعه ) 2012وثيقة أطروحة مؤتمر الحزب السابع في سنة  - 2
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وقال )الرسول(: الدم الدم، والهدم الهدم أنا منكم وأنتم   أهل املدينة أن يغادرهم ويعود إلى مكة بعد أن فتحها..

 .1مني، وقال أيضا: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى هللا عليه وسلم إلى رحالكم"

اسية وهم يتولون مناصب عامة بسيرة الرسول الكريم إن مقارنة قيادي حزبي أعضاء حزبه وسيرتهم السي

محمد )ص(، ال تحتاج إلى مزيد من توضيحات على مدى اللجوء إلى مرجعيتهم اإلسالمية، ليس فقط إلظهار 

مدى نزاهتهم وتشبثهم باألخالق الفضيلة وهم يديرون دواليب الحكم والشأن املحلي باملقاطعات واملدن، لكن 

غالل الدين إلبراز تميزهم عن غيرهم من الخصوم السياسيين، وإال ملا كانت هذه املقارنة أيضا باستعمال واست

السياس ي –بأنهم عكس غيرهم ال يتوفرون على الضيعات والشركات، أي أنهم ليسوا أغنياء، وأن رأسمالهم 

اإلله بنكيران، هو الشعب وهو األسوة بالرسول. وها هو "زعيم" الحزب كما يطلق عليه مناضلوه، عبد -طبعا

، وفي أوج قيادتهم للحكومة، يطنب كثيرا في شرح مرجعيتهم اإلسالمية بدون أدنى حرج؛ ويؤكد 2014في سنة 

أغسطس من نفس السنة، "أريد   14مخاطبا في مؤتمر لشبيبة حزبه يحضره اآلالف من الشابات والشباب، في   

ألول ما نصبو إليه في أمتنا من العدل والنصر والتقدم أن أقول لكم إن في املرجعية اإلسالمية أمرين؛ األمر ا

وهذا ال خالف حوله، واألمر الثاني هو أن هذه املرجعية لها حظ في أنفسنا، ولهذا فإني في هذه اللحظة أخاطبكم 

  .2جميعكم أن تفكروا جيدا في موضوع هذه املرجعية التي اخترتموها"

بهذا االسم )اإلسالمي املرجعية( يحتكر الدين، كما دأبت قياداته وألن حزب العدالة والتنمية ال يزعم أنه 

على توضيح ذلك، فلعل مرد هذه املرجعية إلى كونها مجرد اسم قد جرى العمل به أوال في العالم الغربي 

قل عن القيادي اإلسالمي في "جماعة النهضة" )اإلسالمية( التونسية حين قال: "إن 
ُ
الديمقراطي، كما ن

مها من الغرب صاحب السبق في التجربة ولديهم تسمية الحزب املسيحي الديمقراطي، ولم الديمقرا
ّ
طّية نتعل

نسمع منهم رفضا أو تشكيكا، ولم يّدع أحد أّن التسمية فيها احتكار للّدين أو احتكار للديمقراطية، فاالسم 

ه من حّق أي كا
ّ
م وهو مجرد إشارة ال يعني بالضرورة احتكارا، وكما أن

َ
ن أن يسمي نفسه بالديمقراطي أو عل

 .   3االشتراكي أو الحداثي دون أن يفهم من ذلك االحتكار أو الوصاية"

ثم يفصل عبداإلله بنكيران أكثر املرجعية التي اختارها تنظيمه ومناضلوه فيؤكد أنها "املرجعية التي آمن بها 

مر وعثمان واألنصار )..(، هؤالء هم الذين محمد صلى هللا عليه وسلم أو أوحيت إليه وآمن بها أبو بكر وع

انفتحت لهم القلوب والزالت تنفتح لهم وسوف تبقى تنفتح لهم، فقط هل سيكون لنا نصيب معهم أم أننا لن 

.. هذه رسالتي األولى.. وقد تظنون أن هذه موعظة أفتتح بها كلمتي.. ال أنا أمين عام حزب  يكون لنا نصيب معهم

ين وأريد أن أقول لهم، إذا كنتم فعال تريدون أن تخدموا بلدكم وأن تخدموا الشأن سياس ي.. أحدث سياسي

 
 https://archive.chouftv.ma( 2019أكتوبر  22قرئ أبو زيد يستغل الدين في السياسة" )مقال وفيديو(، )"عكس تصريحات بن كيران.. امللبنى، الفالح، - 1

ح عبداإلله، بنكيران، خطاب مصور أمام مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية، نشر على القناة الرسمية في يوتوب لحركة التوحيد واإلصالح )الجنا -2

 https://www.youtube.com/user/AttawhidWalislah1، 2014أغسطس   14الدعوي للحزب( بتاريخ 
 العمل السياس ي لألحزاب ذات املرجعية اإلسالمية، مرجع سابق.عقيل، الخطيب، إشكالية االسم واملسمى داخل  -3
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. ولعله يقصد بذلك الطريق القويم واملستقيم البعيد عن الفساد 1العام وأن تنهض دولتكم هذا هو الطريق.."

 واإلفساد خالل إدارة الشأن العام. 

لكن ومع أن زعماء الحزب ما فتئوا يصرون على التمييز بين "الدعوة" )العمل الدعوي( وبين العمل 

السياس ي، إال أن املتتبع يجد صعوبة كبيرة في الوقوف عند ذلك واقعا ملموسا، على األقل من خالل قراءة 

إلى الُحكم، بنكيران، يفيض في  أدبياتهم الحزبية وكذلك تصريحاتهم؛ وها هو عّراب إسالميي العدالة والتنمية

م الّدين وتعليمه، حيث يخاطبهم بالقول: "إذا كنتم تريدون أن تركزوا وتثبتوا بنيانا 
ّ
حض شباب حزبه على تعل

بدأ يظهر للناس كماءٍّ في صحراء وكأمل في وقت ِشدة وبدأ الناس يتوافدون علينا من خارج املغرب يريدون 

ا ويدرسون شخصياتنا.. هذا هو الطريق هذا هو السبيل.. أن تجتهدوا في حسن تجربتنا ويبدؤون يقرأون ثقافتن

فهم دينكم، وأن تجتهدوا في حسن تعلم دينكم، وأن تجتهدوا في حسن االلتزام بدينكم، وأن تجتهدوا في تطبيق 

 .2ذلك في مجال السياسة من الصغيرة إلى الكبيرة.."

د حكومة مغربية تتكون من ألوان حزبية وبمرجعيات مختلفة، ولم يمنع واجب التحفظ املفروض في من يتقل

منها حتى االشتراكي والليبرالي، أن يمِعن بنكيران أكثر في الدعوة إلى التشبث باملصادر األولى ملرجعيته اإلسالمية، 

ولتم أن فيوضح لشباب حزبه أن "النهج" الذي يدعوهم إليه"ال يكون، يا إخوان، إال في حالة واحدة، هي إذا حا

تقوموا على ما قام عليه الذين سبقوكم.. ليس بنكيران أو َباها )محمد باها وهو قيادي مات في حادث قطار 

غامض( أو العثماني ) سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ورئيس الحزب الحالي(..الذين سبقوكم وسبقونا هم 

سنة تقريبا أن نكون على  40لذين نحاول منذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رض ي هللا عنهم، وا

نهجهم، وها أنتم ترون أن هللا سبحانه وتعالى رغم قلة عددنا ورغم ضعف إمكانياتنا ورغم كثير مما يعاب علينا، 

ترون أن هللا تعالى قد بوأنا املكانة التي تعلمون، وبعد أن كان دعاة الفساد واالستبداد يتنبؤون بزوالنا أو 

.إن ما تدعو إليه قيادة حزب العدالة 3يرفعنا ألن نترأس الحكومة ونتصدر العمل السياس ي"تحجيمنا، 

واإلسالمية هو تماما ما يقوم عليه ِفكر "اإلخوان املسلمين" الذين يشددون على التعلم والعدالة االجتماعية 

سنرى الحقا كيف أن الحزب ؛ لكن مع ذلك 4والحكم الرشيد اللذين كانا سائدين في عصور اإلسالمي القديمة

 اإلسالمي املغربي ينفي أية صلة له بـ"اإلخوان املسلمين".

 ثالثا: تأثير املحيط اإلقليمي والدولي على خطاب اإلسالميين 

إذا كانت بداية مرحلة ممارسة الحكم قد تميزت عند قيادات حزب العدالة والتنمية، منذ مباشرتهم تسيير 

باإلعالن غير املتحفظ عن مرجعيتهم اإلسالمية، من خالل تصريحاتهم وأوراق  ،2012الشأن العام في سنة 

 
 خطاب مصور لعبداإلله بنكيران )مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية(، مرجع سابق. -1
 عبداإلله، بنكيران، خطاب مصور أمام مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية، مرجع سابق. -2
 عبداإلله، بنكيران، نفس املرجع. -3

4-  Hakim, El Karoui, La fabrique de l’islamisme, Institut MONTAIGNE, France, Version Abrégée Septembre 2018, p16 
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اجتماعاتهم، إلى حد املباهاة بها أمام باقي الخصوم السياسيين واعتبارها امليزة التي أكسبتهم التميز والرض ى عند 

ة بعد األحداث التي املواطن/الناخب، فإن خطاب تلك القيادات ُسرعان ما أخذ منحى ملحوظا في التغير مباشر 

شهدتها مصر بعد إقدام الجيش هناك على إزاحة الرئيس )اإلسالمي( محمد مرس ي من جماعة اإلخوان 

، وما تال ذلك من اعتبار الجماعة منظمة إرهابية من طرف عديد من الدول اإلقليمية 2013املسلمين، في العام  

ب الربيع العربي، وهو الوصف الذي سيجد له ما يعضده التي وصفها مراقبون بدول "الثورة املضادة" التي تحار 

 ويبرره الحقا من خالل مجموعة من األحداث والتدخالت ليس هنا املقام ملقالِها.

توجه اهتمام املراقبين صوب البالد املغاربية،  2013ومباشرة بعد األحداث التي شهدتها مصر في سنة 

غربية، هذه األخيرة التي وجدت نفسها في موقف املدافع عن نفسها وتحديدا إلى تجربة اإلسالميين التونسية وامل

أمام التغيرات الطارئة على املنطقة والتي اتخذت أبعادا غير مسبوقة من الخطورة عندما قررت بلدان بعينها 

اعتبار "اإلخوان املسلمين" إرهابيين؛ فكان الرد واضحا وصريحا من قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث 

رجت قيادات كثيرة من الحزب الحاكم باملغرب لتنفي عالقتها بجماعة "اإلخوان املسلمين" املصرية، ومن ذلك خ

ما جاء على لسان زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، عبداإلله بنكيران، في حوار مطول له 

نما أجاب عن السؤال: هل لكم عالقة باإلخوان للقناة التلفزيونية األمريكية "الحرة" وملوقعها اإللكتروني، حي

املسلمين؟ فرد بالقول "ال أبدا، لم ننتِم في يوم من أيام حياتنا لهذه املدرسة كتنظيم"، وبعد إصرار السائل 

املستجِوب بسؤاله: ال توجد أي اتصاالت بينكما؟ رد بنكيران: "دائما نلتقي في املؤتمرات وغيرها، لكن أن يكون 

ء للتنظيم فهذا لم يكن موجودا.. نحن حركة نشأنا في املغرب بطريقة مستقلة وباجتهادات خاصة في لنا انتما

 .1أبدا ال ننتمي إلى تنظيم اإلخوان إطالقا" .. مختلف املجاالت

لكن مثل هذه املواقف تجعل البعض في ريبة من أمرهم في ما إذا كان ذلك مناورة لتفادي الضغط، فكثيرا 

ل هذه األدبيات التي يظهر فيها قدر من االعتدال أو النقد إلزالة الضغوط وتجميل املوقف، ما تستخدم مث

ولكن كل مطلع على بنية ما يدرس يعرف أن كل هذه األدبيات ليس لها مكان في التكوين الفكري لهذه الحركات 

 . 2)اإلسالمية(

ان املسلمين" إلى حد التلميح بتحميلهم وسيذهب السيد بنكيران في طرحه الدفاعي عن اختالفهم عن "اإلخو 

يوليو  3املسؤولية مِلا آلت إليه األوضاع في مصر عقب تدخل الجيش وعزل الرئيس املنتخب محمد مرس ي في 

م فترة حكم اإلخوان في مصر؟ ليرد بنكيران وهو وقتها رئيس حكومة 2013 ، عندما سأله الصحافي بكيف يقّيِ

ي املرجعية، بالقول "تلك مرحلة انتهت.. الناس اآلن في محنة، وأنا ال أريد أن إضافة إلى أنه زعيم حزب إسالم

 
prime-https://www.alhurra.com/a/moroccan-على موقع القناة:  2014أغسطس  08حوار مع قناة "الحرة" األمريكية، منشور في "،ال ننتمي إلى اإلخوان ولسنا تيارا دينياعبداإلله، بنكيران، " -1

/255300.html-egypt-brotherhood-muslim-benkiran-minister 
 25، ص2015لبنان، الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  جاسم، سلطان، أزمة التنظيمات اإلسالمية )اإلخوان نموذجا(، الطبعة الثانية، - 2
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أتحدث في هذا املوضوع، لكن يمكن أن أشير إلى أن تقييم هذه املرحلة سيأتي بعد أن يتضح بالضبط ما الذي 

 . 1نى اليوم ملصر"وقع.. تعرفون أن املهم بالنسبة للدول هو الخروج من األزمات التي تعاني منها، وهذا ما نتم

إنها األزمة التي لربما حاول الحزب اإلسالمي املغربي وقوعها في املغرب إبان أوج "الربيع العربي" حيث رفضت 

فبراير،  20قيادة الحزب املشاركة في احتجاجات التي انطلقت في معظم املدن واملناطق املغربية تقودها حركة 

، على 2012ها، عبداإلله بنكيران، الذي سيصبح رئيس الحكومة في سنة  ويعلق زعيم حزب العدالة والتنمية حين

ذاك املوقف بقوله: "رفضنا الذهاب إلى املجهول.. هناك قضايا ليست كما يفترض أن تكون، لكن امللكية عنصر 

يد فبراير، لكان من شأن ذلك زعزعة استقرار النظام، وال نر  20أساس ي في املغرب، ولو شاركنا في احتجاجات 

الذهاب إلى املجهول.. ماذا سنفعل إذن؟ كان القرار هو الحفاظ على استقرار البالد والحفاظ على النظام 

.. إنه يمكن تغيير رئيس جمهورية، لكن إذا فقدت نظاًما ملكًيا فمن الصعب   امللكي، وهو أمر ضروري في املغرب

  . 2العثور على نظام ملكي آخر"

تأكد للحزب أنه حان األوان لالستفادة من الوضع والتقدم أكثر في الساحة ولعله قرار أيضا جاء بعدما 

السياسية الوطنية التي باتت شبه فارغة إال من القصر بعدما ضعفت أبرز األحزاب الوطنية ووهنت؛ هنا تكتب 

"، أن صحيفة "لوموند" الفرنسية التي وصفت حزب العدالة والتنمية بـ"النسخة املغربية لإلخوان املسلمين

على اللعبة السياسية من داخل املؤسسات، بعدما استحوذ على أصوات الطبقة   2011األخير هيمن منذ العام  

الوسطى التي خسرها اليسار املغربي؛ ليقبل القصر امللكي بتقاسم وليس بفرض إدارة كثير من القطاعات مع 

 .3ع واألمن والدبلوماسية والحقل الديني الحزب باستثناء ما يتعلق بطبيعة النظام امللكي وبمجاالت الدفا

هذا التوجه نحو التبرئة من التبعية أو االنتماء إلى مدرسة "اإلخوان املسلمين"، سواء الدعوية أو السياسية، 

على األقل من منطلق أن التنظيمين اإلسالميين أو املنظمتين السياسيتين تدخالن في إطار ما يسمى جماعات 

جعل الحزب ال يكتفي بتصريحات قادته هنا وهناك، بل ووَضع نصب عينيه وِضمن  "اإلسالم السياس ي"،

أولوياته تضمين هذا التميز عن "اإلخوان" في مقررات وأوراق الحزب في اجتماعاته ومؤتمراته، حيث أشار في 

، وتحت 2013 "التقرير السياس ي" املقدم إلى املجلس الوطني للحزب )بمثابة برملان حزبي( املجتِمع في دجنبر

عنوان "سياق خارجي استثنائي"، إلى أن "أي قراءة موضوعية لتطور حزبنا سياسيا وحكوميا طيلة السنة 

الجارية، تستلزم استحضار هذا السياق املتسم باالضطراب الشديد، كما تستوجب التقدير الصحيح لتمكننا 

تتالية في عدد من دول الربيع الديمقراطي من صيانة نجاح النموذج السياس ي املغربي في ظل زمن الهزات امل

)الربيع العربي(، وذلك بترسيخ منهجية التعاون بين املؤسسات الدستورية ملصلحة العباد والبالد، حيث 

 
 مرجع سابق. اإلخوان ولسنا تيارا دينيا"، عبداإلله، بنكيران، "ال ننتمي إلى -1

2- Mohamed, Daadaou, Islamism and the State in Morocco, Op cit. 
3- Alain, Frachon, Mohamed VI, vingt ans de singularité, Le monde, 28-29 Juillet 2019 



 2020 مارس :  27العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
51 

 

 

استطاعت بالدنا أن تحافظ على حماية النموذج املغربي املتميز، وأن يبقى املغرب محافظا على مسار اإلصالح 

 . 1"2011مارس  9اره واعتمده منذ الخطاب التاريخي للملك في في ظل االستقرار الذي اخت

ومن نافل القول إن حديث الحزب عن "الهزات" التي حدثت في دول الربيع العربي املقصود بها تحديدا هو 

( عندما انقض الجيش على تجربة اإلخوان املسلمين وأطاح بالرئيس 2013ما جرى في مصر تلك السنة )

 املنتخب في مصر ألول مرة بطريقة ديمقراطية، بل إن تضمين التقرير السياس ي لحز 
ً
ب "العدالة والتنمية" فقرة

من قبيل "ترسيخ منهجية التعاون بين املؤسسات الدستورية ملصلحة العباد والبالد"، هو ليس إال خطابا يجاري 

االتهامات التي ُوجهت إلى جماعة اإلخوان املسلمين املصرية التي اتهمها كثير من املراقبين وشريحة مهمة من 

لها إلى الحكم إلى اإلمساك بزمام األمور في إطار حزبي ضيق بعيدا عن "منهجية املصريين بأنها سعت بمجرد وصو 

التعاون"، كما ذكرها حزب "العدالة والتنمية" املغربي والتي جعلته ال يجد غضاضة في التحالف حتى مع حزب 

 "شيوعي" هو "حزب التقدم واالشتراكية" يخالفه كثيرا التوجه الفكري واإليديولوجي. 

لحزب املغربي اإلسالمي ذهب بعيدا في التلميح والتصريح باختالف التجربة املغربية عن نظيرتها في بل إن ا

بلدان الربيع العربي التي شهدت ارتدادات على تجربة اإلسالميين وخاصة في ما يخص التجربة املصرية، حيث 

هادئ وسلمي وبطريقة  أكد نفس التقرير السياس ي، أن "النجاح في تكوين الحكومة عبر تعديل حكومي

ديمقراطية، فوت الفرصة على من سعوا إلى جر املغرب إلى ما شهدته دول أخرى من عودة للتوتر وعدم 

االستقرار، كما أننا من جهتنا فضلنا عدم اللجوء إلى خيار االنتخابات السابقة ألوانها، ألن عواقبها تبقى 

تحتاج هذه الفقرة إلى كثير من التدقيق واستبيان ما خلف وال  !2مفتوحة على املجهول في مثل هذه األحوال"

سطورها ملعرفة الرسائل العديدة التي يوجهها حزب "العدالة والتنمية" للدولة املغربية من جهة، مفادها أن 

اإلبقاء عليه في الحكومة يعني تفادي التوتر وعدم االستقرار، ومن جهة أخرى للقوى اإلقليمية والدولية، بأن 

له باللعبة الديمقراطية ومقاسمته الحكم مع مختلف املشارب السياسية، حتى تلك التي تختلف مرجعياُتهم قبو 

مع مرجعيته اإلسالمية، هو أبرز سمات تميزه عن تجربة "اإلخوان" في مصر، وهي الطريقة الوحيدة التي تجعله 

 ال يكون سببا في جر البالد إلى "املجهول". 

يادة حزب العدالة والتنمية راجع إلى اختالف طبيعي لطبيعة ونوع اإلسالم السياس ي لكن ربما ما صدر عن ق

في املنطقة العربية، فهذا أحد الباحثين يرى أن التجارب اإلسالمية واإلسالميين ليسوا شيئا واحدا حتى في 

طر وزمن وزمن؛
ُ
طر وق

ُ
فمصر ونمط  فصيل مثل اإلخوان املسلمين، فتجاربهم ووعي قياداتهم مختلف بين ق

.. كل ذلك  التفكير فيها، والسودان ونمط التفكير فيها، وتونس ونمط التفكير فيها، واليمن ونمط التفكير فيها

. لكن هناك باملقابل من ذهب إلى محاولة تفسير هذا اللبس أو االلتباس في خطاب 3ليس شيئا واحدا

 
 www.pjd.maللمجلس الوطني للحزب، موقع الحزب  2013أنظر التقرير السياس ي املرفوع إلى دورة ديسمبر  -1

 www.pjd.maللمجلس الوطني للحزب، موقع الحزب  2013أنظر التقرير السياس ي املرفوع إلى دورة ديسمبر -2
 17ابق، صجاسم، سلطان، أزمة التنظيمات اإلسالمية )اإلخوان نموذجا(، مرجع س - 3



 2020 مارس :  27العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
52 

 

 

ل "الربيع العربي" عالمة بارزة أخر 
ّ
ى في تاريخ اإلخوان املسلمين واإلسالم السياس ي في اإلسالميين، بحيث مث

الشرق األوسط، بما في ذلك مصر، مْهد "اإلخوان"؛ وإن نجاحهم االنتخابي منحهم القدرة على الوصول إلى 

السلطة في تونس ومصر وبطريقة غامضة أكثر في املغرب، بعد عقود من العمل في نسيج مجتمعاتهم، ومع 

في الخطاب وتكييفه مع السياق الديمقراطي، ولكن بمجرد وصولهم إلى السلطة، واجه إظهارهم اعتداال كبيرا 

"اإلخوان" حقيقة إدارة البلد وفشلوا في إثبات أنفسهم؛ عالوة على ذلك، سقطوا بسرعة في مصر وتونس، إما 

ى نجاح أو . ولذلك يبق1من خالل السالح والضغط الشعبي، أو من خالل الضغط السياس ي وصناديق االقتراع

فشل حزب العدالة والتنمية املغربي )بعد سبع سنوات وهو يقود الحكومة( له أهمية حاسمة، ألنه أحد 

الحاالت القليلة في الشرق األوسط التي حقق فيها حزب إسالمي سلطته من خالل توافق سياس ي ودون 

منذ اإلطاحة بالرئيس املرتبط  انتفاضات عنيفة، كما أنها الحكومة اإلسالمية الوحيدة في العالم العربي

باإلخوان املسلمين )مرس ي( في مصر وفقدان شعبية جماعة النهضة في تونس، وبالتالي فإن طبيعة ونوعية 

العالقة بين امللكية املغربية والجهات الفاعلة السياسية األخرى من جهة وبين حزب العدالة والتنمية ذي 

 .2يستحقان اهتماًما كبيًرا في منطقة غير مستقرة" التوجه اإلسالمي املعتدل من ناحية أخرى 

ويستمر هذا التبرؤ من اإلخوان املسلمين من خالل تضمين خطابات قياديي الحزب اإلسالمي املغربي كل 

الرسائل املمكنة إلقناع من يهمه األمر باختالفه عن باقي التجارب األخرى اإلسالمية في املنطقة، وفي هذا الصدد 

وبفصاحة شديدة ألمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة حينها، عبد اإلله بنكيران، في ظل اشتداد 

الضغط على حزبه، محليا وإقليميا، ومع توالي االتهامات املوجهة إليه بارتباطه بجماعة اإلخوان املسلمين، التي 

 لم ع -العربية تحديدا-توالت أيضا ضغوط بعض القوى اإلقليمية 
ٌ
ليها بل وإدراجها كمنظمة إرهابية؛ ضغط

: "إن الحزب ال عالقة له باإلخوان املسلمين"، كما جاء على  يجد أمامه زعيم الحزب إال أن يقولها بصوت عالٍّ

لسان بنكيران، في تصريح للقناة التلفزيونية األمريكية "الحرة"، متسائال: "أال يوجد أحد يمكن أن يصدق أن ال 

"، ومؤكدا "أن 1981إلخوان؟"، مردفا في ذات الحوار بقوله "عالقتنا باإلخوان املسلمين انتهت في عالقة لنا با

الحياة السياسية في املغرب يضمنها امللك وهو الفاعل والضامن الوحيد بعد هللا"، ثم أوضح بكثير من التدقيق: 

ا بمراجعات وتصحيحات، نحن حزب "نحن إسالميون، ولكن بطريقتنا، نحن مغاربة قمنا بمسار خاص بنا وقمن

 سياس ي بمرجعية إسالمية.

. ولعل 3ليس عندي مشكلة مع اإلخوان.. ولكن لسنا إخوانا وال عالقة لنا بهم.. ولنا تجربتنا الخاصة بنا"

التجربة التي يقصدها بنكيران هي انتماؤه شخصيا في سبعينيات القرن املاض ي إلى حركة الشبيبة اإلسالمية 

 
1- Hakim, El Karoui, La fabrique de l’islamisme, Op cit, p30 
2- Abdellatif,Hissouf, The Moroccan Monarchy and the Islam-oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the Need for Islamic 

Political Secularism, Op cit, p43 
(  2016أكتوبر  03: )موقع القناةمع قناة "الحرة" األمريكية، نشر نصه الكامل على  امللك هو الحاكم الفعلي وال عالقة لنا باإلخوان"، حوارعبداإلله، بنكيران، " -3

https://www.alhurra.com/a/benkiran-alhurra-interview-/325317.html 
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نتيجة معارضتها  1976املسلحة التي كانت متأثرة بجماعة اإلخوان املسلمين، وقد تم حظرها في سنة  املعاِرضة

للنظام وتم حلها بعد ذلك، ثم أسس أعضاء سابقون في هذه الجمعية )الحركة(، من بينهم عبداإلله بنكيران، 

؛ وعلى مدى ثمانينيات القرن التي اعتمدت نهجا توافقيا تجاه النظام 1981الجماعة اإلسالمية في العام 

املاض ي، أدانت الجماعة استخدام العنف وقبلت بشرعية امللك الدينية والسياسية وباتت مزمعة على ممارسة 

 .1العمل السياس ي الرسمي

إذا صح لنا الوصف رغم –لكن مع كل تلك التبريرات وعناصر االختالف التي ما فتئ يقدمها "إخوان" املغرب  

فيمكن أن ال تكون كل تلك التوضيحات كافية لتمييز حزب "العدالة والتنمية" عن "اإلخوان  -التحفظ

املسلمين"، والقول بأنهم مختلفون عنهم، على األقل من باب كون قادة الحزب املغربي قبلوا تقاسم السلطة 

إطار تقاسم نفس اإليديولوجية، والحكم مع أحزاب متعددة املشارب، ألن العالقة تظل قائمة بين الطرفين في 

تماما كما هو الشأن بالنسبة لتجربة اإلسالميين في تركيا حيث أن حزب "العدالة  والتنمية" التركي الذي يعتبر 

وبدون أي تحالف سياس ي، وهو  2002الوحيد في منطقة الشرق األوسط الذي يتواجد في السلطة منذ سنة 

بشكل مباشر بجماعة اإلخوان املسلمين، إال أنه يشبه لـ"اإلخوان"، ألنه الحزب الذي حتى ولو أنه ليس مرتبطا 

يتقاسم معهم نفس اإليديولوجية املحافظة القائمة على الدين، والتي كانت مصدر إلهام قادته، وباعتبار أن 

ه تماما أعضاء الحزب حتى ولو أنهم شخصيات غير دينية إال أنهم يظهرون بمظهر غارق في التدين وهو ما يتشاب

مع أعضاء "اإلخوان"، ومع كل ذلك نجد الحزب التركي يختلف في طابعه القومي القوي، وهذا ليس من سمات 

 .2جماعة اإلخوان املسلمين"

ثم أليس هذا اإلصرار املسترسل من طرف قادة حزب "العدالة والتنمية" املغربي على التركيز على املرجعية 

الرموز والشخصيات اإلسالمية يشبه تماما منهجية جماعة "اإلخوان املسلمين" الدينية والرجوع واالستناد إلى 

إلى التراث الديني وتميل إلى االحتجاج بالنصوص املقدسة وتحتفي بالطقوس  -هي أيضا–التي تستند لغتها 

لغة التي الخطابية وتستخدم لغة عاطفية قائمة على الترهيب والترغيب، وتحتفي بأدوات التوكيد وأساليب املبا

إنه موقف غامض لحزب يزعم !3تنسجم مع دعوى امتالك الحقيقة، ونبرة اليقين التي تشيع في خطاب أعضائها

ويصر أن مرجعيته دينية مع العلم أنه يعلم بكون مجال الدين في املغرب مكفول رعايته للملك بنص الدستور؛ 

في خطابين رسميين  2013و  2012تذكير سنتي ولعل هذا الغموض هو ما جعل امللك املغربي ال يتردد في ال

بـ"هيمنته" على إدارة الشأن الديني للمملكة، حيث كان الفتا تذكير امللك بذلك وبعد فترة وجيزة فقط من 

 2013فاستشهد خطاب العرش لعام  االنتصار االنتخابي لحزب العدالة والتنمية ووصوله إلى ترؤس الحكومة،

وهي لغة تعكس -فة إلى تقوية "األمن الديني" للمملكة للحفاظ على "هويتها اإلسالمية"باملبادرات امللكية الهاد

 
 عادل، عبد الغفار وبيل، هيس، األحزاب اإلسالمية في شمال إفريقيا: تحليل مقارن بين املغرب وتونس ومصر، مركز بروكنجز، الدوحة، يوليو - 1

 6، ص2018
2- Hakim, El Karoui, La fabrique de l’islamisme, Op cit, p35 

 21عماد، عبداللطيف، الخطابة السياسية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص - 3
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نة  رغبة النظام في القضاء على اإليديولوجيات املتطرفة وتأكيد رعاية الدولة لهوية دينية قائمة على منهج السُّ

ل عقد من الزمن، ما رغم أن اإلصالحات ذات الصلة قد بدأت قب -واملذهب املالكي وبعض الطرق الصوفية

يعني أن توقيت مثل هذه التصريحات يعكس أن النظام امللكي ربما اعتقد أن النجاح االنتخابي لحزب العدالة 

والتنمية قد يؤثر على دوره السيادي في املجال الديني، فكان ذلك سبًبا كافًيا للتذكير بسيادة القصر على الشأن 

 .1الديني 

 م على املرجعية اإلسالمية لدى حزب العدالة والتنميةرابعا: تأثير ممارسة الحك

ولى تكون مرهونة بكثير من الضوابط 
ُ
إن ممارسة الُحكم ليست هي ممارسة دور املعاِرض للحكومة، فاأل

واملحددات واإلكراهات التي تجعل الساسة مكبلين، ليس فقط بواجب التحفظ املطلوب في خطاب الحاكم 

لعام، بل وحتى بالتضحية أحيانا باملصلحة الحزبية الضيقة في مقابل الحرص على وصاحب السلطة إلى الرأي ا

مصلحة األوطان، ومن هنا قد يحدث أن تذوب اإليديولوجية الحزبية في بوتقة السعي إلى الحفاظ على الوحدة 

ي الدافع واملحرك الوطنية، فال تصبح املرجعيات الحزبية ذات األولوية املثلى، بقدر ما تكون املصلحة العامة ه

األساس ي لألحزاب للتدافع بينها من أجل خدمة الوطن، أو على األقل هكذا ينبغي أن يكون املشهد العام 

 الرابحة )جوكر( وقادت 
َ
والبديهي. لكن عندما يتعلق األمر بإيديولوجية أو مرجعية إسالمية، اعُتبرت الورقة

رملانية، بعدما اقتنع الناخبون بصدقية خطابهم الذي نهل من حزبا إلى الُحكم وبأغلبية كاسحة من املقاعد الب

الدين الكثيَر من الشعارات والقيم الدالة على محاربة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية، هنا نكون أمام 

محك حقيقي ملدى قدرة الحزب الحاكم على الحفاظ على قيمه ومبادئه الحزبية )الدينية( التي خاطب بها الناس 

حمالته االنتخابية؛ فإلى أي حد حافظ حزب العدالة والتنمية على صفاء مرجعيته أو باألحرى على الطبيعة  في

 الدينية/اإلسالمية ملرجعيته التي تميزه عن غيره من باقي األحزاب املغربية األخرى؟

وقياداته، السؤال يحيلنا، من أجل محاولة إيجاد إجابات عنه، على قرارات وتصرفات صدرت عن الحزب 

إما من خالل إدارتهم للشأن العام، أو على مستوى أفعال فردية صدرت عن قيادات وأثارت نقاشا واسعا لدى 

الرأي العام الوطني، بل أخرجت القيادة الحزبية عن صمتها وتحفظها لتنفي عن حزبها الصفة الدينية بكثير من 

يهم الحريات الفردية التي لها تحفظاتها الخاصة  الصرامة، السيما عندما وجد الحزب نفسه أمام نقاش عام

عليها، ولكن مع ذلك كان من الالزم عليه أن يدافع عن نفسه، على األقل من باب "أخف األضرار"، فالقضية في 

األول واألخير تتعلق بقبول اللعبة السياسية ككل ومن منطلق املصلحة الوطنية التي تتجاوز التقوقع واالنزواء 

حافظ؛ فكانت أولى الخرجات اإلعالمية املثيرة الصادرة عن الحزب والتي كانت بمثابة رسالة طمأنة الحزبي امل

التشريعية، التي كان حزب  2011وقد جاءت عشية انتخابات نوفمبر  مقصودة للقوى الداخلية والخارجية،

نئذ، عبداإلله بنكيران في حوار العدالة والتنمية مرجحا للفوز بها بقوة، هي عندما قال األمين العام للحزب حي

 
1 - Sarah, J. Feuer, Ph.D, Action and Reaction: Royal Rhetoric Responds to the PJD, RICE UNIVERSITY’S BAKER INSTITUTE FOR 

PUBLIC POLICY, ISSUE BRIEF, Houston, 05.25.2018, p3 
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نا تيارا 
ُ
 في السياسة بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، لو ك

ً
 دينيا

ً
صحفي مطول: "إني ال أعتقد بأن هناك تيارا

" بهذا املعنى مائة باملائة، وال 
ً
دينيا، فينبغي علينا اعتماد أحكام شرعية كبرنامج، ليس هناك أحد اليوم "دينيا

 مائة باملائةأحد كذلك علمان
ً
.. لكن ُيحسب لنا أننا أول تيار في العالم اإلسالمي الذي أطلق عبارة "املرجعية  يا

 .1اإلسالمية"، هذه العبارة بالنسبة لنا بمثابة ميزان لقياس األشياء"

ا أعفاه امللك ونصب خلفا له زميله في الحزب سع
َ
د ولقد كان بنكيران أكثر وضوحا بعدما غادر سدة الحكم مل

، وبعد ذلك بنحو عامين خرج بنكيران بتصريحات أكثر جالء وهو يوضح للرأي العام 2017الدين العثماني في 

موقف الحزب من كثير من أمور جّرت االنتقادات عليهم، وأول ما رفع حوله اللبس هو املسألة الدينية حين أكد 

، ورئيس الحكومة يمكن أن ينبه إلى 2املؤمنين أن "املجال الديني في املغرب منظم بالقانون وله رئيس هو أمير

. بل إن رئيس الحكومة 3بعض األمور، لكن هذا مجال محفوظ لجاللة امللك، مثل وزارة الخارجية أو أكثر"

"اإلسالمية" السابق سيذهب إلى أبعد من ذلك وهو يضع النقط على الحروف في ما بين ما هو "شرعي" )بمقتض ى 

تض ى القانون(، حيث أكد على "ضرورة الفصل بين الشؤون الدينية واملمارسة السياسية الدين( و"ممنوع" )بمق

والتفريق بين ما هو حرام وما هو ممنوع، حتى في األمور التي تسببت في إحراج للحزب، مثل فرض الزكاة، وبيع 

مل الحكومي يتطلب املشروبات الكحولية"، وقال "إن حزبه هو حزب سياس ي وليس جماعة دينية، وإن تدبير الع

النباهة والجرأة"، في إشارة إلى تخلي تنظيمه السياس ي على عدد من الشعارات واملواقف اإلسالمية التي كان 

يتبناها، وزاد موضحا أن "الخمر محرم في اإلسالم، لكن منعه هو قرار مكفول للدولة والرسول لم يكن يحد 

، وحتى شارب الخمر، والش يء نفسه بالنسبة ألبي بكر الص
ً
 دائما

ً
ديق، حيث أن الخمر في اإلسالم كان موجودا

. إن حديث بنكيران هنا يفيد أنه وحزبه لم يأتيا إلى 4اليوم فهو غير ممنوع، ولكن املمنوع هو السكر العلني"

باملقابل، أنهم الُحكم ملنازعة رئيس الدولة السيما في تدبير الشأن الديني املكفول له بحكم الدستور، مما يفيد،  

كانوا أكثر براغماتية وهم يتخلون عن "الشعار"/املرجعية طواعية لفائدة امللك بمبرر هناك مجاالت أخرى ذات 

أهمية قصوى بالنسبة للمواطن اجتماعية واقتصادية يجب االهتمام بها وهي صلب برنامجهم االنتخابي 

 وتعاقدهم مع الناخبين.

لحزب تصبح، بهذا املفهوم، ال تعني "املرجعية الدينية"، على األقل كما نفهُمها إن "املرجعية اإلسالمية" لدى ا

من خالل حديث زعيم الحزب عبداإلله بنكيران، الذي قاد أول تجربة حكومية لـ"إخوانه" اإلسالميين، بداية 

ي األحزاب ألزيد من لوال تعثر نقاشاته مع باق  2016وكاد أن يقود الحكومة لوالية جديدة في العام    2012من سنة  

 
 (، مرجع سابق.2011أكتوبر  01أنظر حوار بنكيران مع صحيفة "املشعل" ) -1
من الدستور املغربي على أن "امللك أمير املؤمنين وحامي ِحمى امللة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس  41ينص الفصل  - 2

العلمي االعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر املجلس الجهة الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى امللك، أمير املؤمنين، املجلس 

عتمد رسميا، في شأن املسائل املحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي الحنيف ومقاصده السمحة".
ُ
 التي ت

 2019مايو  22العدالة والتنمية ليس سوى حزب يسّير الحكومة وليس البالد"، "القدس العربي"، عبداإلله، بنكيران، "حزب  -3
 عبداإلله، بنكيران، "حزب العدالة والتنمية ليس سوى حزب يسّير الحكومة وليس البالد"، نفس املرجع. -4
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ستة أشهرٍّ ما اضطر امللك إلى تبديله بزميله في الحزب سعدالدين العثماني، وإنما املقصود بهذه "املرجعية 

اإلسالمية" هي مجموعة من القواعد املرتبطة بالدين اإلسالمي التي يتخذ منها الحزب أساسا ومبادئ تؤطر عمله 

للظروف املحيطة محليا وإقليميا؛ ولعل ذلك ما جعل الحزب ال يتردد  السياس ي وقابلة إلعادة النظر فيها طبقا

وهي السنة التي عرفت اإلطاحة بالرئيس اإلسالمي  2013خالل السنة الثانية من إدارته للشأن العام، في سنة 

في مصر محمد مرس ي وما تال ذلك من رفض بعض القوى اإلقليمية للتجربة اإلسالمية، بأن يصدر أكثر من 

الة وفي اتجاهات مختلفة بأنه حزب كباقي األحزاب، يتعاون مع الجميع ويحترم املؤسسات الدستورية رس

، 2013الوطنية، تماما كما تضمن ذلك التقرير السياس ي للحزب املرفوع ملجلسه الوطني املجتمع في ديسمبر 

لجارية، تستلزم استحضار عندما أكد "أن أي قراءة موضوعية لتطور حزبنا سياسيا وحكوميا طيلة السنة ا

هذا السياق املتسم باالضطراب الشديد، كما تستوجب التقدير الصحيح لتمكن املغرب )..( من صيانة نجاح 

النموذج السياس ي في زمن الهزات املتتالية في عدد من دول الربيع الديمقراطي )املقصود الربيع العربي(، وذلك 

؛ فبعدما يشير الحزب إلى ما سماها 1دستورية ملصلحة العباد والبالد"بترسيخ منهجية التعاون بين املؤسسات ال

"الهزات" اإلقليمية، واملقصود بالخصوص ما جرى في مصر تلك السنة، فإنه ينوه إلى "النموذج السياس ي" 

غرب املغربي القائم على التعاون وليس اإلقصاء بين مؤسساته، في إشارة ضمنية إلى اختالف األوضاع ما بين امل

 وبين مصر وباقي الدول العربية في ما يخص تجربة اإلسالميين.

إنها التجربة التي جعلت "املغرب كما كان استثنائيا في تعامله مع الربيع العربي، كان استثنائيا كذلك في 

حة تعامله مع الخريف العربي بحيث لم تشهد البالد حركة "تمرد" )حركة جمع التوقيعات الشعبية تمهيدا لإلطا

 .2بالرئيس املصري محمد مرس ي( كما حلم بذلك بعض املعارضين، ولم تسقط حكومة بنكيران"

لكن باملقابل وبعد سبع سنوات من حكمهم وترؤسهم أكثر من حكومة يجد قادة حزب العدالة والتنمية 

قق الحزب اليوم أنفسهم أمام مأزق عدم القدرة على الجواب عن السؤال العريض املؤرق التالي: ماذا ح

للمغاربة، في وقت خرج فيه ملك البالد في خطاب ذكرى وصوله إلى الحكم باعتراف صريح يقر بفشل النموذج 

 التنموي املغربي وحث الحكومة على االنكباب في البحث عن نموذج بديل يكون ناجعا؟ 

موعة من قضايا هاهنا ستتحمل الحكومة االئتالفية )التي يقودها الحزب( "مسؤولية الفشل في حل مج

التنمية السياسية واالقتصادية باملغرب، حيث يبدو أن استراتيجية نزع الشرعية عن املعارضة هي قيد 

االستخدام من طرف النظام"، وفق ما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين، الذي وصف الدور السلبي الذي قام به 

"العميل الكابح"  فبراير بــ 20عدم دعم حركة  هذا الحزب في ثورات "الربيع العربي" من خالل دعوة شبابه إلى

 .3لالنتفاضات العربية بالنسبة للسلطة باملغرب

 
 www.pjd.maموقع الحزب  للمجلس الوطني للحزب، 2013أنظر التقرير السياس ي املرفوع إلى دورة ديسمبر  - 1

 . محمد، يتيم، ليس دفاعا عن حزب العدالة والتنمية، مرجع سابق - 2

3- Mohamed,Daadaou, Islamism and the State in Morocco, Op cit. 
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ولعل هذا اإلصرار على توضيح اختالف مرجعية إسالميي املغرب، املشاركين في السلطة طبعا، عن باقي 

ت حزبية أو من خالل املرجعيات اإلسالمية األخرى في املنطقة، سيبدو أكثر جالء من خالل تصريحات قيادا

 2019مواقف وتصرفات صادرة عنهم؛ وقد كانت تصريحات كثير من القيادات الحزبية أكثر وضوحا بداية سنة  

عندما انتشرت صور بدون حجاب إسالمي )غطاء رأس املرأة( للنائبة البرملانية والقيادية في حزب العدالة 

اريس، وقتها تلقت النائبة عن الحزب سلسلة انتقادات الذعة والتنمية آمنة ماء العينين، وهي تتجول في شوارع ب

من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي ومن املتتبعين والخصوم السياسيين، واتهم هؤالء الحزَب الحاكم 

وأعضاَءه باالزدواجية في الخطاب السياس ي، السيما أن القيادية في الحزب "ماء العينين" نالت مقعدها النيابي 

أة محتجبة ولربما على هذا األساس وضع الناخبون ثقتهم فيها، لتخرج بتصريحاتها الالحقة على الضجة وهي امر 

التي أحدثتها صورها وهي بدون حجاب وتؤكد أن ذلك يعتبر حرية شخصية وال عالقة لها بعملها النيابي أو 

 السياس ي. 

حزبها منقسمين، ما بين مؤيد ملا أقدمت   هذا املوقف الصادر عن النائبة آمنة ماء العينين جعل حتى أعضاء

عليه وما بين رافض له جملة وتفصيال واعتبارها مخطئة؛ وليس هناك رد أكثر قسوة ِمن أن يكون صادرا عن 

امرأة مثلها وزميلتها في الحزب كوزيرة األسرة والتضامن السابقة بسيمة الحقاوي، التي لم تجد حرجا في مخاطبتها 

 . 1تتمنى أن تمتلك ماء العينين الشجاعة وتتصرف على سجيتها بدون ازدواجية في املواقف"بقولها إنها "كانت 

ولعله نفس املنحى الذي سار عليه أيضا رئيس الحزب ورئيس الحكومة السابق عبداإلله بنكيران عندما أكد 

أن"ما حدث كان قرارا شخصيا، واملفروض أن تعود األمور إلى نصابها، خصوصا وأن الحجاب مسألة بين هللا 

ن البارزتين في الحزب اإلسالمي أن ؛ ويبدو جليا من خالل تعليق القيادتي2واإلنسان، وليس مشكال قانونيا"

القضية تكمن فقط في كون ما أقدمت عليه زميلتهما كان يقتض ي منها مكاشفة الرأي العام ومصارحته بأنها 

أخطأت أو أنها راجعت األفكار التي تؤمن بها، ال الدفاع عن ذلك من منطلق الحريات الشخصية وهي املنتمية 

عم، ووصلت إلى البرملان انطالقا من حملها إليديولوجيته وظهورها بلباسها لحزب ذي مرجعية إسالمية، كما يز 

 املحافظ الدال على ذلك.

وفي خضم هذا السجال الواسع الذي خلفه على الساحة السياسية نْزع البرملانية في الحزب لحجابها خارج 

وصراحة في التوصيف املغرب وارتدائه بالداخل، ظهر صوت من داخل الحزب نحسب أنه كان أكثر جرأة 

؛ 2012والتعليق على هذه الرجة التي طالت مرجعية الحزب اإلسالمي الذي يقود الحكومة باملغرب منذ سنة 

إنه القيادي والوزير السابق إدريس األزمي اإلدريس ي رئيس املجلس الوطني للحزب)بمثابة برملان حزبي(، الذي 

، "إن الحزب 2019يناير    12س الوطني للحزب بمدينة سال يوم  قال في كلمة له خالل الجلسة االفتتاحية للمجل

 
 2019يونيو  15 بسيمة، الحقاوي، "يا ريت لو تملك ماء العينين الشجاعة الكافية لتكون بدون هوية مزدوجة"، جريدة "أخبار اليوم"، -1
( وأمينة أخطأت في تدبير قضيتها وليس كلنا صادقين ومستقيمين"، صحيفة tenue de Travailعبداإلله، بنكيران، "الحجاب ليس قميصا للعمل )  -2

 .2019يناير  14"أخبار اليوم"، 
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ال يعتبر نفسه وصيا على اإلسالم ومجال اشتغاله هو املجال السياس ي واالنتماء إليه انتماء سياس ي على أساس 

املواطنة"، وأردف "أن اجتهادات الحزب هي اجتهادات بشرية قابلة للصواب والخطأ، كما أن انطالق الحزب من 

رجعية اإلسالمية ال يعني تميزا عن أي طرف سياس ي"، مشيرا  "إلى أن اختيار الحزب أن يكون اإلسالم مرجعيته امل

يعد اختيارا أصيال كذلك للدولة وللمجتمع، كما أن انطالق الحزب من املرجعية اإلسالمية وثوابت األمة 

 . 1الجامعة يعني االنتصار للخيار الديمقراطي"

طي ليس هو إال االعتراف واإلقرار بالئحة طويلة من الحقوق والحريات الواجب أن يتمتع والخيار الديمقرا

على غرار باقي   2011بها املواطن، وهو االختبار الصعب الذي واجه حزب العدالة والتنمية منذ صعوده في العام  

رحت بشأن ذلك، بل ومنذ زمن طويل، فرضية أن اإل 
ُ
سالميين وهم في السلطة األحزاب املشابهة في املنطقة، وط

سوف "يخففون" من مواقفهم املتشددة في قضايا مثل املساواة بين الجنسين، والدين في الحياة العامة، 

 .2والحقوق الفردية"

إنه الخيار الديمقراطي الذي يبدو أن ثمنه سيكون باهظا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أزيد 

عد تزايد التراجعات الحقوقية للدولة املغربية، خاصة في السنتين األخيرتين، حيث من سبع سنوات، السيما ب

تميزت هذه الفترة باعتقاالت واسعة شملت العشرات من نشطاء ما يسمى "حراك الريف" وتمت محاكمته 

سنة سجنا نافذا، كما تميزت بمتابعة صحافيين من أبرزهم الصحافي توفيق  20بأحكام قاسية وصلت إلى 

اليومية، وتمت متابعته بتهم مثيرة كاإلتجار في البشر  بوعشرين مدير ومؤسس صحيفة "أخبار اليوم"

واالغتصاب، وهي التهم التي أرجعتها منظمات حقوقية محلية ودولية إلى رغبة السلطة في االنتقام من الصحافي 

 الذي كان معروفا بافتتاحياته النارية املنتقدة للسلطات املغربية. 

قمع الدولة )هذا(، على الرغم من عدم اعتماده من ِقبل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية،  إن

وإنما من قبل وزارة الداخلية التي يسيطر عليها القصر امللكي، إال أنه مع ذلك يهدد شعبية حزب العدالة 

 . 3والتنمية بل يضعه في موقع الشريك في القمع

( وتشكيل الحكومة 2012استمرار ترؤس حزب العدالة والتنمية لواليتين تشريعيتين )منذ العام ويبدو أن 

ألكثر من مرتين، وهذا يعتبر سابقة في التاريخ السياس ي املغربي، ُيظهر إلى أي حد استطاع الحزب أن يتعايش 

لى عدم منازعة امللك في بعض مع النظام امللكي املغربي، وهذا باألساس راجع إلى استعداد الحزب املبدئي إ

من صالحيات تنفيذية واسعة، وهذا أمر ظل مثار جدل وانتقاد  2011سلطاته رغم كل ما جاء به دستور 

للمتتبعين. ولعل ذلك يتماش ى مع الواقع املغربي حيث تعتمد املشاركة السياسية في املغرب على قبول أن امللكية 

حزب العدالة والتنمية مخلًصا للنظام امللكي ولسلطاته التنفيذية،   وقد ظل  هي التي تشكل السياسات الكبرى،

 
 www.pjd.ma( 2019يناير  12اإلدريس ي، "العدالة والتنمية ال يعتبر نفسه وصيا على اإلسالم"، موقع الحزب، ) األزمي إدريس، -1

2- Sarah, J. Feuer, Ph.D, Action and Reaction: Royal Rhetoric Responds to the PJD, Op cit, p4  
3- Mohamed, Daadaou, Islamism and the State in Morocco, Op cit. 

http://www.pjd.ma/
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 ما فعل بنكيران ذلك في خطاباته تحت  ومع ذلك،
ً
وحتى وإْن كان الحزب يحجم عن انتقاد امللك ، بيد أنه كثيرا

تجابه الحزب  حيلة ما يطِلق عليه "األشباح"، و"التماسيح" واإلشارة هنا إلى قوة "املخزن "غير املرئية التي ظلت

 .1الحاكم

لكن مهما بلغ حجم االنتقاد الذي يوجهه حزب العدالة والتنمية، وإن بطريقة غير مباشرة، للنظام السياس ي 

الذي قبل التعايش معه، إال أن ذلك ال يلغي، من جهة أولى، قبوله الدخول في اللعبة السياسية بالشروط 

 -ولعل هذا هو املقابل–ت الكبرى للبالد بيد القصر، ومن جهة ثانية  القائمة والتي أبرزها إبقاء مفاتيح السياسا

استمرار الحزب في رفع يافطة أو ورقة املرجعية الدينية كخاصية أكسبته الكثير من االمتيازات على رأسها كسب 

زب األصوات االنتخابية، بيد أنه "في مجتمع جميع ساكنته تقريًبا هم مسلمون، سيكون من املفيد حًقا لح

العدالة والتنمية التوقف عن استخدام الدين لتعزيز أجندته السياسية، كما يجب عليه أن يحدد بوضوح 

الخط الفاصل بين الدين والسياسة في املغرب، ألنه ال يجب تبرير النجاحات السياسية أو اإلخفاقات بالدين 

 . 2أو التقوى"

التنمية من معارضة للقصر امللكي في بعض القضايا؛ لكن وبالرغم من كل ما قد يبديه قادة حزب العدالة و 

بحيث وإن كان ليبراليا في االقتصاد ومحافظا للغاية في القضايا االجتماعية، فإنه يقود وأحياًنا يفوز في معارك 

ة تهدف إلى إبطاء، إن لم يكن ضد، مبادرات "املخزن": حقوق املرأة، مكانة اللغة العربية في التعليم، مدونة األسر 

)التي عصرنها امللك أكثر(؛ لكن مع ذلك هناك من يتحدث عن أن القصر استطاع وبدقة إضعاف إسالميي 

العدالة والتنمية؛ إنها جاذبية املناصب والوظائف التي سمحت لهم بالظهور باأللبسة الفاخرة ويصبحوا 

 .3"مخزنيين" منسجمين

 خاتمة:

مقاربة الخطاب السياس ي عند قيادات حزب العدالة  في هذه الورقة حاولنا بتكثيف واختصار شديدين

والتنمية، باعتبارهم ينتمون ملنظمة سياسية وصلت إلى إدارة الشأن العام بالبالد لواليتين تشريعيتين متتاليتين 

في سابقة من نوعها باملغرب؛ إال أن ما كان ملفتا للمتبعين للشأن السياس ي املحلي واإلقليمي والدولي، هو هذا 

تأقلم لحد التماهي مع النظام السياس ي رغم أن الحزب يحمل مرجعية دينية وما يزال يصر على تبنيها رغم أن ال

أزيد من سبع سنوات من إدارته للحكومة لم يظهر فيها للرأي العام ما يفيد أن السياسات العمومية تحمل 

 طابعا إسالميا.

 
1- Abdellatif,Hissouf, The Moroccan Monarchy and the Islam-oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the Need for Islamic 

Political Secularism, Op cit, p50  
2- Abdellatif,Hissouf, Ibid, p54 
3- Alain, Frachon, Mohamed VI, vingt ans de singularité, Le monde, 28-29 Juillet 2019 
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ية وتصريحات وخطابات لقيادات من الحزب توضح ولقد حاولنا القيام ببعض الجرد ألوراق ومقررات حزب

إلى أي مدى هم متشبثون باملرجعية الدينية، ومدى تأثير هذه املرجعية على عملهم السياس ي، لنقف عند وقائع 

أظهرت الحزب وقادته، أحيانا، في موقف املشكك في طبيعة املرجعية وبأنه ربما ُيحّملها البعض أكثر مما 

رد مرجعية ذات حمولة سياسية ال تستوجب العمل بها عند وصول حامليها إلى الُحكم،  تحتمل، باعتبارها مج

تماما كما هي الليبرالية أو االشتراكية، حيث شهد املغرب ُحكم ليبيراليين كانوا أكثر من االشتراكيين في إدارتهم 

ديو الحزب في موقف للشأن العمومي، والعكس صحيح بالنسبة لحكم االشتراكيين؛ وأحيانا أخرى بدا قيا

التبرير املبالغ فيه بكونهم يختلفون جذريا عن باقي تجارب اإلسالم السياس ي في املنطقة والسيما "اإلخوان 

املسلمين"، إلى درجة اتهامهم من قبل البعض بأن جاذبية السلطة جعلتهم مستعدين للتنازل مبدئيا عن 

القصر فيهم؛ ولعل ذلك ما ترجمته تصريحات كثير من مرجعيتهم املثيرة للجدل مقابل اإلبقاء على "ثقة" 

قياداتهم املادحة للعالقة التي تجمعهم بالقصر امللكي، وبإقرارهم بصريح العبارات بسيادة امللك على املجال 

الديني باعتباره "أمير املؤمنين"، وباعترافهم بأنهم ليسوا جماعة دينية ولكنهم حزب سياس ي جاء ليمارس 

 ر السياسات العمومية حتى ولو تعلق األمر ببيع الخمور ما دام يخضع للقانون بحسبهم.السياسة ويدي

عند موقف  -الذي رأينا أنه يحتاج منا لدراسة أشمل نرجو أن تكون قريبا-وقفنا خالل تحليلنا هذا املوجز 

نائبة املعروفة، ذي رمزية خاصة تحول إلى أزمة داخلية للحزب، عندما تفجرت قضية واحدة من القيادات وال

آمنة ماء العينين، بعدما انتشرت صور لها وهي في فرنسا متخلية عن "الحجاب" املعروفة به نساء الحزب والذي 

يرمز للمحافظة والتدين، وفق أبجديات الحزب، حينها ارتفعت أصوات من داخل نفس البيت الحزبي تنتقد ما 

، عدا عن األصوات املنتقدة من خارج الحزب، والتي لم يتردد سمتها "ازدواجية" في تصرفات النائبة البرملانية

البعض في إسقاط صفة "االزدواجية" على الحزب برمته، خاصة بعدما اتضح تخليه عن كل ما يمت للمرجعية 

الدينية من صلة، وهو يدير أكثر من حكومة، بعكس ما رفعه أثناء الحمالت االنتخابية، وبعكس ما علق عليه 

؛ هنا لم يجد أحد الباحثين من 2011املغربي من آمال منذ اكتساحه لالنتخابات في سنة  ديمقراطي""الربيع ال

 بد غير وصف الحزب بـأنه كان "العميل الكابح" الحتجاجات الربيع العربي )النسخة املغربية( للنظام امللكي. 

 

 املراجع باللغة العربية

 كتب:

التنظيمات اإلسالمية )اإلخوان نموذجا(، الطبعة الثانية، لبنان، الشبكة العربية سلطان، جاسم، أزمة  -1

 .2015لألبحاث والنشر، 

عبد الغفار، عادل وهيس، بيل، األحزاب اإلسالمية في شمال إفريقيا: تحليل مقارن بين املغرب وتونس -2

 .2018ومصر، قطر، مركز بروكنجز، يوليو 
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مصر، دار العين -السياسية في العصر الحديث، الطبعة األولى، القاهرة عبداللطيف، عماد، الخطابة -3

 .2015للنشر، 

 صحف ومجالت:

الحقاوي، بسيمة، "حبذا لو تملك ماء العينين الشجاعة الكافية لتكون بدون هوية مزدوجة"، جريدة  -1

 .2019يونيو  15"أخبار اليوم"، عدد 
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 حركة فتح مازلت تحت مطرقة تبعات استشهاد الرئيس عرفات
Fatah movement is still under the hammer of the consequences of the martyrdom of 

President Arafat 

  األيديولوجيةعقل صالح كاتب فلسطيني وباحث مختص بالحركات  د.

Dr. Akl Salah Palestinian Wirter 

 

 

 

 

Abstract:  

A decade and a half after Arafat's martyrdom, Fatah is still unable to overcome this huge loss, 

which led to a leadership vacuum within the movement. President Abbas was unable to fill the 

vacuum created by Arafat's martyrdom, which negatively affected the unity of the movement. 

Fatah leader Dahlan defected after the dispute between him and Abbas and formed the 

democratic current, which split the Fatah movement into two parts, in addition to the deepening 

of the dispute between the Fatah leader captive Marwan Barghouti and President Abbas, who 

excluded him from all leadership positions despite the landslide victory achieved by Barghouti in 

Fatah elections. On the general level, Arafat's martyrdom affected the Palestinian cause, and the 

Palestinian leadership faded and the level of support for the issue declined at the Arab and 

international levels. The severity of the crisis of the Palestinian cause in general. 

Keywords: Fatah movement, Yasser Arafat, Reformist trend, Palestinian Authority, Hamas 

movement, Palestine's liberation organization, President Mahmoud Abbas, Israel. 
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 ملخص: 

بعد مرور عقد ونصف على استشهاد عرفات ما زالت حركة فتح غير قادرة على تخطي هذه الخسارة 

الفادحة، التي أدت إلى فراغ قيادي داخل الحركة فلم يستطع الرئيس عباس ملء الفراغ الذي أحدثه استشهاد 

 عرفات مما أثر بشكل سلبي على وحدة الحركة. 

دحالن بعد الخالف ما بينه وبين عباس وشكل التيار الديمقراطي مما أدى إلى فقد انشق القائد الفتحاوي 

بين القائد الفتحاوي األسير مروان البرغوثي   انقسام حركة فتح إلى قسمين، باإلضافة إلى تعمق حدة الخالف ما

البرغوثي والرئيس عباس الذي استبعده من كل املناصب القيادية على الرغم من الفوز الساحق الذي حققه 

في االنتخابات الفتحاوية. أما على املستوى العام، فقد أثر استشهاد عرفات على القضية الفلسطينية وبهتت 

هيبة القيادة الفلسطينية وتراجع مستوى التأييد للقضية على املستويين العربي والدولي، وأصبحت القضية 

تحقيق مصالحها الخاصة، كل ذلك أدى إلى  الفلسطينية هامشية واستخدمتها بعض الدول العربية من أجل

 استمرار أزمة حركة فتح بشكل خاص وتفاقم حدة أزمة القضية الفلسطينية بشكل عام. 

الكلمات املفتاحية: حركة فتح، ياسر عرفات، التيار اإلصالحي، السلطة الفلسطينية، حركة حماس، 

 منظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، إسرائيل. 

 

 

 قدمة: م

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على مسيرة الرئيس ياسر عرفات الذي تدرج من رئيس لالتحاد الطالبي 

إلى رئيس لدولة فلسطين، واستطاع خالل هذه الفترة إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة السياسية 

الذي لم يستطع إنهاء الصراع الفلسطيني   الدولية وشكل السلطة الفلسطينية التي جاءت بناء على اتفاق أوسلو

اإلسرائيلي؛ لتنصل إسرائيل من تنفيذ االتفاقيات. فعمل الرئيس على تشجيع اندالع انتفاضة األقص ى، فقامت 

إسرائيل بمحاصرته وتسميمه، مما أدى إلى استشهاده األمر الذي زاد من حدة شرذمة حركة فتح، وتراجع الدور 

لتأثير على الرأي العام العاملي والسياسة الدولية وحتى على املستوى العربي تراجعت القيادي الفلسطيني في ا

القضية الفلسطينية وتحولت من قضية العرب األولى إلى قضية ثانوية، كما قام البعض العربي بالتطبيع العلني 

 مع إسرائيل قبل التوصل لحل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 

الية مفادها بأن غياب الرئيس عرفات أدى إلى زيادة حدة املشاكل الداخلية لحركة وتنطلق الدراسة من إشك

 فتح، وتتحدد االشكالية في خمسة أسئلة محورية وهي: 

 كيف أثر غياب الرئيس عرفات على حركة فتح؟  .1

 هل استطاع الرئيس عباس ملء الفراغ القيادي في الحركة؟ .2

 رفات؟هل مازالت الحركة تدفع ثمن غياب الرئيس ع .3

 ؟2006عام  هل أدى غياب الرئيس عرفات لخسارة حركة فتح في االنتخابات التشريعية .4
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 هل يمكن لحركة فتح إنهاء الخالفات الداخلية وتوحيد صفوفها؟ .5

: حياته الشخصية والتنظيمية والسياسية:
ا

 أوال

عبد الرؤوف عرفات بالقاهرة، واسمه محمد ياسر عبد الرحمن    1929آب/أغسطس  4ولد ياسر عرفات في  

التحق بجامعة القاهرة لدراسة الهندسة، وشارك في العمل   1947القدوة الحسيني، واشتهر بأبي عمار. وفي عام  

التقى أبو  1953، وفي عام 1952، وأصبح رئيًسا التحاد الطالب الفلسطيني عام 1948الوطني والفدائي عام 

ئاسة وفي اللقاء عرفه عبد الناصر في الرئيس املصري آنذاك عمار ألول مرة بجمال عبد الناصر قبل توليه الر 

 . 1حيث قدم له عرفات وثيقة مكتوبة بالدم يطلب فيها أن ال ينسوا القضية الفلسطينية محمد نجيب،

قام بتدريب مجموعة من الطالب الفلسطينيين بعد ثورة يوليو، وشكلت هذه املجموعة أول  1954وفي عام 

، ازداد نشاطه الفدائي وتدرب في معسكر في محافظة املنصورة 1955ة في القطاع، وفي عام  نواة تحارب الصهاين

سافر عرفات للكويت وتعرف على فاروق القدومي، وكمال عدوان، وخالد الحسن  1956بمصر. وفي عام 

وفي عام ، وصدر لها بنفس العام أول بيان، -حتف-وغيرهم وتم بلورة فكرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني

أعلنت عن تكوين الجناح العسكري "العاصفة"،   1965انطلقت أول عملية مسلحة لحركة فتح، وفي عام    1964

أصبح عرفات رئيًسا للمنظمة، وبعد   1969وفي عام  1967وتولى عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام  

 . 2رفات وانتصرت فيها املنظمة، بقيادة ع1968، اندلعت معركة الكرامة في آذار/مارس1967هزيمة 

أعلن عرفات قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر في الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني،   1988وفي عام  

تم توقيع اتفاق أوسلو، الذي نص على إقامة السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وفي عام   1993وفي سنة  

اشر من الرئيس عرفات الذي توصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل اندلعت انتفاضة األقص ى بدعم مب 2000

، فرضت 2001ال تريد السالم وال تريد إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته املستقلة. وفي أواخر سنة  

تشرين 12إسرائيل حصاًرا على الرئيس عرفات، ملدة ثالث سنوات لم يغادر فيها مقر املقاطعة، وفي 

من نفس الشهر في طائرة  24، ظهرت عالمات التدهور الشديد على صحته وتم نقله في 2004وبر األول/أكت

، تم 2004تشرين الثاني/نوفمبر 11مروحية إلى األردن، ومن ثم نقل إلى مستشفى فرناس ي بيرس ي بفرنسا، وفي

 . 3اإلعالن عن استشهاده

 

 

 
 ،  2019نيسان/أبريل 30تنس ى،  ال مؤسسة ياسر عرفات، حياة 1

http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%

B3%D9%89 
 نفس املصدر.  2
 املصدر نفسه. 3

http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89
http://www.yaf.ps/?url=tabs/show/52/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89
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ا: استشهاد عرفات يفاقم أزمة فتح    ثانيا

لقد أدى استشهاد الرئيس عرفات إلى تفاقم أزمة فتح، فكان الرئيس كالصمغ الالصق ألعضاء حركة فتح، 

شكل الرئيس  . لقد1وعند استشهاده بقيت الحركة دون أي نوع من املماسك التي تربط أعضاءها وقياداتها

خاذ القرار بشكل أساس ي على عرفات محور النظام السياس ي الفلسطيني في العقود السابقة، فارتكزت آلية ات

 شخصيته وقيادته الكاريزمية أكثر من ارتكازها على املؤسسات والقيادة الجماعية. 

لذلك واجه النظام السياس ي الفلسطيني والقيادة الفلسطينية عقب استشهاده خياًرا صعًبا بشأن التجديد 

فتح عاشت أزمة عدم القدرة على ملء الفراغ حالًيا أن ". فقد بين محمود العالول نائب رئيس الحركة 2للقيادة

الذي خلفه رحيل الرئيس عرفات، وقد شهدنا أنها عاشت حالة من الترهل واالسترخاء دون أن يسعفها الوقت 

 .3لتجاوز ذلك"

فغياب الرئيس عرفات أدى إلى تمزق حركة فتح، حيث إنه الوحيد القادر على جمع األطراف املختلفة 

، ولم يستطع الرئيس محمود عباس الذي انتخب خلًفا للرئيس عرفات أن يكون القائد الجامع ألطراف 4للحركة

 .6. فمن بعد عرفات أصبحت فتح تترنح على حافة التفكك كمنظمة وكمشروع سياس ي5الحركة ومجموعاتها

عد استشهاد مؤسسها. واكبت الخالفات الداخلية حركة فتح منذ تأسيسها، إال أن حدتها ازدادت وتعمقت ب

مع كل مرحلة سياسية كانت تنشأ مواضيع جديدة للخالف، وفي هذا الصدد يبين القيادي نبيل عمرو أن "

وأسباب قوية الحتدام الجدل حول الخيارات السياسية، وتصاعد الصراع حول النفوذ، وفي غياب اآلليات 

الخالف في االنتشار والتعمق دون الوصول إلى  الديمقراطية واملنهج الراسخ في العالقات الداخلية، استمر

 انشقاقات دراماتيكية". 

إال أن القيادي الفتحاوي يحيى رباح أقر صراحة بوجود انشقاقات داخل الحركة إال أنه أكد على أن هذه  

 . 7االنشقاقات لن تخرج خارج الحركة ألن أي انشقاق في الوقت الحالي لن يجد شرعية له بسهولة"

 
 . 149، ص 2007رام هللا: مواطن،  ركة "فتح" والسلطة الفلسطيية: تداعيات أوسلو واالنتفاضة الثانية،سامر إرشيد، ح1
، 9، ص 2007أسعد غانم، "السياسة الفلسطينية بعد عرفات: مأزق حركة وطنية فاشلة"، أيلول/سبتمبر  2

hrk_lwtny.pdfhttp://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/sd_gnm_mzq_l 
http://www.palestine-املركزالفلسطينيلالعالم،"معاملالطريقالتيترىفتحضرورةالسيرفيهعلىضوءنتائجاالنتخاباتالتشريعية"،3

rts/report2006_1/12_2_06_1.htminfo.com/arabic/palestoday/repo 
وم عمير الفرا، تجربة بناء الديمقراطية في ظالل احتالل: دراسة الحالة الفلسطينية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعل4

 . 77-76ص ص .2012السياسية، 
 . 149سامر إرشيد، مرجع سبق ذكره، ص  5

6Graham Usher, “The Democratic Resistance: Hamas, Fatah, and the Palestinian Elections”, Journal of Palestine Studies, Vol. 35, 

No. 3, Spring 2006, p 22. 
 . 2006-9- 3، 10202جريدة الشرق األوسط، عدد 7

http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/sd_gnm_mzq_lhrk_lwtny.pdf
http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/12_2_06_1.htm
http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/12_2_06_1.htm
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 لهذه االنشقاقات، فهو يرى أن من سينشق عن حركة فتح   إال أن
ً

القيادي الفتحاوي نبيل شعث لم يلق باال

فيما يعزي رباح األسباب التي سيصل بالكاد إلى ما وصل إليه حزب سالم فياض، أو حزب مصطفى البرغوثي، 

ة التي كان لها القدرة على تكمن وراء خالفات الحركة الداخلية إلى شيخوخة القيادة، وغياب القيادة املؤسس

 . 1استكشاف األفق واستيعاب املتغيرات، وكذلك التنافس بين األجيال

وفي نفس السياق يوضح الفتحاوي رزق البياري أن "تعالي بعض قيادات فتح، وبعدهم عن القاعدة 

ا بين رأس الهرم والقاعدة، مما أثر سلًبا على الواقع التنظيمي أل 
ً
بناء الحركة، وجعل منهم التنظيمية، ولد شرخ

من ينقسم ويذهب باتجاه تقسيمات موجودة، تعمل ملصالحها الشخصية في رأس الهرم التنظيمي ضمن رؤية 

القائد ومصالحه، وهو الذي دفع بقطاع من الكادر التنظيمي إلى االنطواء على نفسه، والتقوقع داخل عمله 

 . 2ي أثر في بنيان الحركة، وزاد من ضعف هيكلها"وبيته بعيًدا عن أزمة البيت الفتحاوي، األمر الذ

ويرى مدير مركز البحوث للشؤون الدولية اإلسرائيلي باري روبن بأن "نتائج االنتخابات لم تظهر عدم كفاية 

. وبنفس املنطق يبين روبرت 3فتح وفسادها وحسب، بل أيًضا واقع أن فتح أصبحت غير نافعة وفي غير محلها"

. 4دى بفتح لخسارة شعبيتها، ومن ثم االنتخابات هو الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية"فيسك بأن "ما أ

فكان الرئيس عرفات حالة خاصة بحكم مكانته التاريخية والرمزية عند الشعب الفلسطيني، وبحنكته أدار 

 الساحة السياسية الفلسطينية بمختلف ألوانها السياسية والفكرية. 

 للتفكير بشكل جدي باملشاركة 
ً
لقد منح استشهاد الرئيس عرفات وخالفات حركة فتح حركة حماس فرصة

 مهًما من ضمن مجموعة من العوامل التي لعبت دوًرا 
ً

في النظام السياس ي الفلسطيني، ألن استشهاده كان عامال

، وعليه إجماع وطني، في هبوط شعبية حركة فتح، فالرئيس عرفات شخصية شبه مقدسة للمؤيد والخصم

فكان قادًرا على الحفاظ على عالقاته مع الخصوم واملختلفين معه، ولم يسمح بتحويل أي خالف سياس ي إلى 

 قطيعة، فاستشهاده كان له األثر الكبير، ليس فقط على حركة فتح وإنما على عموم األطر السياسية. 

ا: الخالفات الفتحاوية الفتحاوية: 
ا
 ثالث

بين الرئيس محمود عباس والقيادي البارز النائب محمد دحالن الذي غادر   ، احتدم الصراع ما2011في عام  

حيث قامت األجهزة األمنية في "التيار اإلصالحي"،  رام هللا واستقر في اإلمارات، وشكل تيارا عرف باسم

لضفة محسوبة على ركزت على كوادر فتحاوية من القطاع متواجدة بابحملة اعتقاالت    2015شباط/فبراير23

 .5تيار دحالن، واالعتداء على مكتب النائبين الفتحاويين ماجد أبو شمالة وعالء ياغي

 
 .املركز الفلسطيني لإلعالم، "معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج االنتخابات التشريعية"، مرجع سبق ذكره. 1
 . 2006-9- 3، 10202عدد  .جريدة الشرق األوسط،2
 .2006-2-18صحيفة النهار اللبنانية،  3
 .2007-6- 18،  1100صحيفة املصري اليوم، عدد 4
 http://alresalah.ps/ar/post/110011شباط / فبراير،  23،فدي، حملة اعتقاالت واسعة ألنصار دحالن بالضفةنادر الص5

http://alresalah.ps/ar/post/110011
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حمالت اعتقال واسعة ضد  2016تشرين ثاني/نوفمبر  22وفي نفس اإلطار، شنت أجهزة أمن السلطة في 

عناصر فتحاوية في الضفة، على خلفية قرب انعقاد املؤتمر العام السابع للحركة في رام هللا، كما استثنت 

د عضو املجلس الثوري الحركة العشرات من عضوية مؤتمرها من املحسوبين على دحالن. وبهذا الصدد يؤك

لحركة فتح سفيان أبو زايدة "أنه تم إقصاء املئات من كوادر وقيادات فتح بمختلف األعمار ومختلف املواقع 

 .1... واستبدالهم بأشباه مناضلين وأشباه أعضاء لم يكن لهم أي دور في الحركة"

ه من حركة فتح، مشيًرا إلى أن ومن جهة أخرى، بين دحالن في تصريح له أن ال أحد يستطيع إقصاء تيار 

الرئيس يعيق وحدة فتح وعليه تحمل املسؤولية أمام الحركة، مؤكًدا على أنه سيعمل على مللمة جراح فتح 

.وتواصلت حملة االعتقاالت بصفوف كوادر فتح املؤيدة لتيار دحالن. حيث شنت أجهزة األمن بتاريخ 2وتقويتها

حملة اعتقاالت طالت العشرات من أبناء الحركة بعضهم شارك في املؤتمر الشبابي  2017شباط/فبراير24

، ومن بين التهم املوجهة إليهم التحضير النقالب على الرئيس بالتعاون مع أجهزة األول الذي أقيم في القاهرة

 . 3األمن املصرية

، وشارك فيه 2017شباط/فبراير 15ي القاهرة بتاريخ وتجدر اإلشارة إلى أن املؤتمر األول للشباب عقد ف

ورًدا على .4املئات من القيادات والكوادر الشابة من القطاع والضفة ولبنان واألردن، ومن عدة دول أوروبية

االعتقاالت التي حصلت في صفوف الكوادر التي حضرت املؤتمر أصدر تيار دحالن بياًنا باسم "حركة التحرير 

استنكر فيه حملة االعتقاالت واإلجراءات التعسفية نفذتها أجهزة أمن السلطة بحق الكوادر الوطني فتح" 

 . 5الفتحاوية املناضلة

إضافة ملا سبق، قامت السلطة بقطع رواتب وإحاالت على التقاعد املبكر ألعضاء من حركة فتح في الضفة 

برفع الحصانة الدبلوماسية عن  2016مبر كانون أول/ديس  12قراًرا بتاريخ  والقطاع، وأصدر الرئيس عباس

هم: القيادي السابق واملفصول من فتح محمد دحالن ونجاة أبو بكر، وشامي و  خمسة نواب من حركة فتح

للنواب املفصولين وآخرين من   VIPكما منعت إسرائيل إصدار بطاقة  .  6شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي 

 
 http://safa.ps/post/195169، 2016تشرين ثاني/نوفمبر22 ، تيار دحالن: عباس يشن حملة اعتقاالت احترازية لكوادر فتحاوية بالضفة صفا،1
تشرين أول/  23 ،دحالن: لن نكون طرفا في تخريب فتح واضعافها وال أحد يستطيع اقصائنا  :بالفيديو ،24نيوز 2

 //:2016،24news.ps/post/949httpأكتوبر
،  2017شباط/فبراير22صوت فتح اإلخباري، أمن عباس يتهم كوادر فتح بالتحضير النقالب بالضفة بمعاونة أجهزة أمنية مصرية، 3

voice.net/arabic/?Action=Details&ID=76091-http://www.fateh 
  14 مصدر: عقد مؤتمر شباب فلسطين األول بالقاهرة واجتماع دحالن لم يحدد موعده"،أحمد جمعة، "4

   http://www.youm7.com/story/2017/2/14،2017شباط/فبراير
، 2017شباط/فبراير 24  ، "فلسطين اليوم اإلخبارية،" دحالن يتهم السلطة باعتقال أنصاره ويدعو لوقف الحملة "قبل فوات األوان  5

https://paltoday.ps/ar/post/292680 
,  2017شباط/فبراير22مع ااالخبارية، "عضو البرملان أبوبكر: السلطة منعتني من السفر"، 6

ontent.aspx?id=893665https://www.maannews.net/C 

http://safa.ps/post/195169
http://24news.ps/post/949
http://www.fateh-voice.net/arabic/?Action=Details&ID=76091
http://www.youm7.com/story/2017/2/14
https://paltoday.ps/ar/post/292680
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=893665
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شباط/نوفمبر أصدر الرئيس 23وفي . 1السلطة الفلسطينية بهدف التضييق عليهمبطلب من املوالين لدحالن 

إن .2عباس قراًرا رئاسًيا بمنع أعضاء املجلس التشريعي الخمسة املرفوعة عنهم الحصانة من السفر للخارج

ن حدة عدد كبير من القيادات والكوادر املحسوبة على الحركة بعد انعقاد املؤتمر السابع زاد ماستبعاد 

الخالفات الداخلية للحركة مما ساعد على زيادة عدد املستنكفين واملفتشين عن من يأخذ بيدهم ويحتضنهم 

 مما فتح املجال واسًعا لتيار دحالن الستقطابهم.

 في املجلس  120، ألقى الرئيس عباس كلمة بثت عبر التلفزيون الرسمي أمام 2014آذار/مارس  10في 
ً
عضوا

 سلسلةالثوري لحركة فتح. وقد اختار عباس تخصيص نحو نصف خطابه الذي استمّر ساعَتين، لتوجيه 

ح إلى أنه ربما كان  اتهامات
ّ
إلى دحالن. فقد اتهمه بالفساد والضلوع في االغتياالت والعمالة إلسرائيل. حتى إنه مل

مع قناة "دريم"  مقابلةله دور في استشهاد الرئيس عرفات. وقد رد دحالن من جهته على التهم املنسوبة إليه في 

 إياه بالتواطؤ والفساد، كما شكك في قدرته على قيادة حركة فتح 
ً
املصرية هاجم فيها عباس وأسرته، مّتهما

ط هذا التصعيد األخير بين 
ّ
ل جيل فتح الجديد. يسل

ّ
والسلطة الفلسطينية، واعتبر أنه هو، أي دحالن ، من يمث

ين، الضوء على الفوض ى وأز 
َ
مة الخالفة الحادة داخل حركة فتح، ويهدد بالتسبب بمزيد من التراجع في الرجل

 .3الصورة العامة للحركة

، غادر دحالن القطاع متوجًها 2007بعد سيطرة حركة حماس على املراكز األمنية للسلطة في القطاع سنة 

تح في الضفة واملؤسسات إلى الضفة برفقة عدد كبير من أنصاره. وسرعان ما انتشر نفوذه في صفوف حركة ف

املتعّددة التابعة للسلطة، السيما داخل األجهزة األمنية. وقد استخدم دحالن آليتين أساسيتين لكسب 

املؤّيدين. فمنذ أواخر التسعينيات، استطاع تعيين أنصاره في مناصب مهّمة في مؤسسات السلطة في الضفة. 

خدم نفوذه املالي خارج فلسطين لتعزيز هذه الروابط ، است2007وبعد االنفصال بين الضفة والقطاع سنة 

وتدعيم صالته داخل هذه املؤسسات. وكذلك استغّل دحالن بمهارة الصراعات القائمة داخل الحركة عبر 

االنحياز ألفراد معّينين. فعلى سبيل املثال، نجح في ضّم توفيق الطيراوي، العضو البارز في لجنة فتح املركزية، 

اعه عبر استغالل الصراع املعروف بين الطيراوي وجبريل رجوب، أحد ألّد خصوم دحالن. ومع إلى صفوف أتب

ضِعفت مواقع خصومه أكثر فأكثر في قيادة فتح. واّتهم دحالن وأنصاره عباس 
ُ
استمرار شبكة دحالن بالتوّسع، أ

 
لنواب في حركة فتح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، vip  أمد لإلعالم، "إسرائيل توقف إصدار بطاقة1

 https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=161898،2017اذار/مارس2
تغريد سعادة، "قرار رئاس ي بمنع خمسة نواب في املجلس التشريعي الفلسطيني من السفر"،  2

 http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=160697،2017شباط/فبراير23
نيسان/أبريل  22محمود جرابعة وليهيبنشطريت، حركة فتح تحت وطأة الصراع بين عباس ودحالن، 3

2014،https://carnegieendowment.org/sada/55403?lang=ar 

http://www.aljazeera.net/news/pages/07cf354d-3786-4a84-92f7-3360f3eea50c
http://www.aljazeera.net/news/pages/07cf354d-3786-4a84-92f7-3360f3eea50c
http://www.aljazeera.net/news/pages/07cf354d-3786-4a84-92f7-3360f3eea50c
http://www.aljazeera.net/news/pages/07cf354d-3786-4a84-92f7-3360f3eea50c
https://www.youtube.com/watch?v=vWiGxNM5tRc
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=161898
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=160697
https://carnegieendowment.org/sada/55403?lang=ar
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ون السلطة، األمر الذي أثار وأتباعه مراًرا وتكراًرا بالضعف، وفقدان السيطرة على حركة فتح، وسوء إدارة شؤ 

 . 1قلق عباس وخصوم دحالن في الضفة، والسيما جبريل رجوب

لقد شهدت فتح الكثير من الخالفات بين مختلف الفصائل في املاض ي، لكن الخالف الحالي يلحق بها الضرر 

 إلى توقيته وضلوع قيادات بارزة فيه. كما أحدث الصراع داخل فتح تداعيات
ً
واسعة النطاق  األكبر، نظرا

ت شعبيته في القطاع بوضوح في كبير  بشعبيةوصلت إلى غزة حيث يتمّتع دحالن 
ّ
ة وسط أعضاء فتح، وقد تجل

ح حماس البارز، يونس
ّ

 في خان يونس في مواجهة مرش
ً
 كاسحا

ً
 االنتخابات البرملانية األولى، مع تحقيقه نصرا

 الرواتب عن عناصر األجهزة األمنية في فتح الذين تجمعهم  تقاريراألسطل. وقد ذكرت 
ً
أن عباس قطع مؤخرا

 . 2روابط بدحالن

دحالن وحركة حماس بسبب تقاطع بين  وفي ظل الخالفات القائمة داخل حركة فتح، حصل تقارب ما

مصالح الطرفين. فدحالن يسعى لترأس حركة فتح من خالل املشاركة في االنتخابات الرئاسية، وحماس تريد 

رفع الحصار عن القطاع وفتح املعبر مستغلة عالقات دحالن مع النظام املصري، للتخفيف من معاناة سكان 

للعديد من املنظمات الخيرية التي تديرها زوجة دحالن للعمل في غزة،  اإلذنوعليه منحت حماس .3القطاع

 .4يدة وعالء ياغيمن تيار دحالن إلى غزة، وهم ماجد أبو شمالة وسفيان أبو ز   فتحاويين  ثالثةووافقت على عودة  

كشفت صحيفة األخبار اللبنانية عن ما قيل إنها "وثائق مسربة تؤكد اشتداد الصراع داخل حركة فتح على 

، وأن "عباس يحاول استدراك ما يجري حوله من خالل تعظيم دور نجليه"، مؤكدة "وراثة رئيس السلطة عباس

إلى تهديد عباس بقلب الطاولة على رؤوس الجميع"، أن "خالفات شديدة اندلعت داخل أروقة السلطة، أدت 

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل حركة فتح قولها إن "حجم املعلومات والتسجيالت الصوتية والتقارير 

، وذكرت أنها حصلت على ."األمنية التي تصل إلى الرئيس، تحتاج منه التفرغ كامال لقراءتها واالستماع إليها

اللجنتين التنفيذية ملنظمة التحرير واملركزية لفتح عزام األحمد، في جلسة داخلية ورد "تسجيل صوتي لعضو 

 5فيها قوله إنه "أكبر من أبو مازن رئيس السلطة ومن رئيس الحكومة رامي الحمدهللا" آنذاك. 

ا: مرض الرئيس عباس واملسترئسين  رابعا

أيار/مايو  20تشفى االستشاري في رام هللا في عاًما املس  84لقد دخل الرئيس عباس الذي يبلغ من العمر 

وخرج منه بعد ثمانية أيام، وحدثت أثناء مرضه الكثير من التكتالت، وظهر العديد من املسترئسين،  2018

 
 املصدر نفسه. 1
 املصدر نفسه.2
،  2017شباط/فبراير23عالقة تحالف أم تقاطع مصالح"، ، ، "دحالن وحماس: تقارب جديد يقوده أبو مازن منى عوض3

convergence-led-abbas-new-a-hamas-and-http://ida2at.com/dahlan / 
 محمود جرابعة وليهيبنشطريت، حركة فتح تحت وطأة الصراع بين عباس ودحالن، مرجع سبق ذكره. 4
، 2019أذار/مارس6العربي الجديد، صحيفة: صراع شديد داخل حركة فتح وعباس يهدد بقلب الطاولة،  5

https://arabi21.com/story/1164802 

http://www.alquds.co.uk/?p=146553
http://www.almasryalyoum.com/news/details/405955?isdesktop=1
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=8536
http://www.masress.com/moheet/2037144
http://ida2at.com/dahlan-and-hamas-a-new-abbas-led-convergence/
http://ida2at.com/dahlan-and-hamas-a-new-abbas-led-convergence/
http://ida2at.com/dahlan-and-hamas-a-new-abbas-led-convergence/
https://arabi21.com/story/1164802
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وبدأت التدخالت الدولية والعربية، ولعب اإلعالم اإلسرائيلي لعبته الخبيثة إلحباط الشعب الفلسطيني 

ت رسمية وبال وحدة ويسيرون نحو طريق مجهول. مما أثار في حينها العديد من وإظهارهم بأنهم بال مؤسسا

  :األسئلة، تتمثل أهمها في اآلتي

من هو خليفة الرئيس؟ ومن الذي يختار خليفة الرئيس؟، وماهي معيقات إجراء االنتخابات الرئاسية؟ وما 

أحقية ملء الشاغر من قبل رئيس املجلس الهدف من عدم العمل بالقانون الفلسطيني األساس ي الذي يحدد 

التشريعي لستين يوما؟ وما هو املتوقع من االجتماع القادم للمجلس املركزي؟ وما هو املطلوب من الرئيس في 

  .هذا الشأن؟ وما هو الحل؟

 لإلجابة عن هذه األسئلة البد من التطرق في البداية إلى األسباب الرئيسة التي تعيق إجراء االنتخابات

 :الرئاسية والتي يمكن حصرها بخمسة أسباب وهي

األول: أن حركة فتح غير جاهزة لالنتخابات الرئاسية والتشريعية، فهي تدرك بأنها في حال أجريت االنتخابات 

  .سوف تخسر إذا ترشح قيادي وطني مدعوم من قبل كل من حماس وبعض الفصائل والتيار اإلصالحي

اخلية، وعدم اتفاقها على قيادي فتحاوي يحظى بإجماع الحركة والشارع الثاني: خالفات حركة فتح الد

الفلسطيني. فالتنافس على هذا الكرس ي سيكون حاسًما وبال كوابح وموانع وقد يصل لحد استخدام الفوض ى 

وغيرها من الوسائل، وقد يؤدي لتدخل األطراف الدولية والعربية، وقد يكون الباب  -املليشيات-املنظمة 

 ًحا على مصراعيه للتدخالت اإلسرائيلية.مفتو 

وهذا ما أكده فتح بازار املترئسين لخالفة الرئيس، فقد أضحى الصراع واضًحا بين تيار يقوده عضو اللجنة 

 املركزية جبريل الرجوب، والتيار اإلصالحي الذي يقوده النائب محمد دحالن

ا بأنها قادرة على خوض االنتخابات الرئاسية والفوز أما الثالث: وهو متعلق أيًضا بحركة فتح التي تدرك جيًد 

بها بشخصية القيادي األسير مروان البرغوثي، ولكن اللجنة املركزية وقيادات فتحاوية ال تريد ملروان دوًرا في 

رأس الهرم الفتحاوي. فقيادة فتح تدرك بأن البرغوثي سيرشح نفسه لالنتخابات في حال تم عقدها، وسوف 

لجبهة الشعبية وحركة حماس والجهاد اإلسالمي، وسوف تخرج البيانات من السجون اإلسرائيلية يحظى بدعم ا

  .باسم هذه الفصائل وتعلن دعم مرشح املقاومة في منصب الرئاسة

الرابع: الدور البارز والواضح للتيار اإلصالحي الذي يقوده دحالن والذي بدوره سينضم لدعم مروان، يقول 

"بكل صراحة أي شخص سيرشح عن الحركة   التشريعي املحسوب على دحالن ديمتري دلياني  النائب في املجلس

 ."بطريقة انتخابية ال يمكنه أن ينجح دون اتفاق مع التيار وعلى رأسه دحالن

إال أن قيادة فتح تدرك أن حركة حماس لن تنافسها في االنتخابات الرئاسية، وفقا لـتطمينات سابقة تلقتها 

لقاهرة بأن حماس لن ترشح أحًدا في انتخابات رئاسة السلطة، لكن خشيتها تتمثل في إمكانية الحركة من ا

حماس( التي بدأت قبل عام لتصل إلى مستوى تحالفات واسعة في أي انتخابات  -اتساع تفاهمات )دحالن 
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اس عبر صندوق قادمة يتم بموجبها اختيار شخصية توافقية بينهما، يتمكنان من خاللها اإلطاحة بفريق عب

 .االنتخابات التي يتمسك به التيار اإلصالحي

والخامس: يتعلق بحركة حماس، فحركة فتح رغم التطمينات سابقة الذكر إال أنها متخوفة من تراجع 

حماس عن وعدها للقاهرة بعدم الترشح، وأخذ قرار بترشيح قيادي حمساوي قد يكون الشيخ خالد مشعل 

  .ي أن خوض حركة فتح لالنتخابات يعد مغامرة ومجازفة غير واضحة النتائجمرشحها للرئاسة، وهذا يعن

لقد تولى الرئيس عباس منصب الرئاسة الفلسطينية بعد استشهاد الرئيس عرفات من خالل االنتخابات 

بقي في هذا ومدة رئاسته أربعة أعوام، إال أنه  2005كانون الثاني /يناير 15الرئاسية الثانية التي تم إجراؤها في 

؛ وذلك بسبب أحداث االنقسام الفلسطيني، 2009سنة، رغم انتهاء واليته الدستورية سنة  13املنصب ملدة 

 .وعدم إتمام املصالحة، وعدم االتفاق على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية الثالثة

لة ما بعد عباس وتعد العدة ملواجهة لكن بعد مرض الرئيس عباس املتكرر، أصبحت إسرائيل تفكر بمرح

تداعياتها. فقد تحدثت إسرائيل عن ثالث سيناريوهات ملرحلة ما بعد الرئيس عباس. السيناريو األول، سيناريو 

االقتتال والصراع، حيث تتوقع إسرائيل أن عدم اتفاق حركة فتح على شخص للرئاسة سيدفع األطراف 

 .ال الدموي وقد يؤدي الغتياالت وتصفيات فيما بينهااملتنافسة في الحركة للصراع واالقتت

ومن هنا يتضح أنه في حال حدث مكروه للرئيس عباس دون حسم من يخلفه، أو االتفاق مع الكل الوطني 

حول آلية اختيار الرئيس الجديد، سوف نجد أنفسنا أمام ثالثة رؤساء وليس رئيس واحد. وهذا يعني أن يكون 

ورئيس للسلطة ورئيس ملنظمة التحرير. واعتقد جازًما أنهم جميًعا من حركة فتح هناك رئيس لحركة فتح 

وتحديًدا من اللجنة املركزية للحركة، وهذا من شأنه أن يزيد من الصراعات الداخلية في مثلث الرئاسة. 

سرائيلي وستكون رئاسة السلطة هي التي تتحكم باألمور السياسية بما أنها تملك املال والدعم الدولي واإل 

والعربي، مما سيضعف حركة فتح واملنظمة وبالتالي ستجد حركة فتح نفسها أمام صراعات جديدة قديمة 

  .سببها عدم االتفاق الوطني على السير نحو االنتخابات الرئاسية أو االتفاق الفصائلي على ملء الشاغر

للمرة الثانية على التوالي في  وفي اتجاه آخر، رفضت منظمة الشرطة الجنائية الدولية )اإلنتربول(

، طلب السلطة إصدار "نشرة حمراء" ضد دحالن، واعتبر اإلنتربول أن األساس الذي 2019أيار/مايو20

استندت إليه السلطة في طلبها يندرج تحت بند الخصومة السياسية، وأوضحت املنظمة أن طلب السلطة يتنافى 

طابع سياس ي، ويذكر أن فلسطين انضمت إلى اإلنتربول عام  مع قوانينها التي تحظر التدخل في مسائل ذات

20171. 

مازالت حركة فتح غير قادرة على ضبط كوادرها وقادتها الذين يسعون لتحقيق مصالحهم وهذا برز من 

خالل ظهور حزب جديد في الضفة، حيث حذر مصدر مسؤول في حركة فتح في مدينة الخليل من التساوق مع 

 
 https://www.amad.ps/ar/post/297525، 9201أيار/مايو20دحالن،  محمد ضد له رامال سلطة طلب  يرفض الثانية.. اإلنتربول  أمد، للمرة 1

https://www.amad.ps/ar/post/297525
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نه قريًبا في الساحة الفلسطينية تحت اسم "حزب اإلصالح والتنمية"، ووصف الحزب حزب جديد سيعلن ع

وقادته بالتطبيعيين، وأضاف املسؤول بأن فتح لن تسمح بوجود مثل هذه األحزاب التي تدعو للتطبيع مع 

 . 1إسرائيل وتحاول االلتفاف على الشرعية الفلسطينية والفصائل الوطنية

: إقصاء األسير القائد مروان البرغوثي من املناصب: 
ا
 خامسا

في املؤتمر السابع حصل األسير القيادي املنافس الحقيقي على كرس ي الرئاسة مروان البرغوثي على أعلى 

مما   نائب رئيس الحركة. وذلك بسبب تهديد كل من إسرائيل وأمريكا،األصوات، إال أنه تم استبعاده من منصب  

فعل لدى زوجته فدوى البرغوثي عضو املجلس الثوري لحركة فتح التي اتهمت اللجنة املركزية بتغييب شكل ردة  

"أن ذلك التغييب جاء انصياًعا من قيادة فتح لتهديدات االحتالل القيادي البارز فيها، حيث بينت في تصريح لها  

وجود ضغوطات خارجية تعرض لها كشف النائب في املجلس التشريعي يحيى شامية عن كما  .2اإلسرائيلي"

إن هذا . و 3الرئيس عباس إلقصاء البرغوثي من منصبه في اللجنة املركزية، وعدم اختياره نائًبا لرئيس الحركة

 االستبعاد للبرغوثي زاد من تدني شعبية الحركة ومن حدة خالفاتها.

ب نائب الرئيس جاء بفعل املوقف وبهذا السياق يرى الكاتب محمد أبو مهادي أن استثناء البرغوثي من منص

اإلسرائيلي، وليس بسبب خشية الرئيس عباس من أي شخصية قيادية قد تنافسه، وأوضح أن عباس تعامل 

مع البرغوثي بحنكة ضللته وضللت زوجته، وقبل كل ذلك ضلل أبناء حركة فتح بمشاركة البرغوثي وحفزهم 

، حول 2016الطيراوي، عضو اللجنة املركزية لحركة فتح في كانون أول/ديسمبروقد أكد توفيق .4على املشاركة

استحقاق نائب رئيس الحركة على أن البرغوثي يستحق هذا املوقع واملكان واملقام في اللجنة املركزية، ملا له من 

، وعلى اللجنة امل
ً
 .5ركزية أن تنتصر لهتاريخ نضالي، ويشكل حالة نضالية متقدمة، علينا االنحياز لها إيجابيا

ومن جهته أوضح يحيى شامية النائب في املجلس التشريعي املنحل أن الجميع كان يتوقع أن يكون البرغوثي 

هو املرشح األقوى ملنصب نائب الرئيس، كونه يحظى باحترام الكوادر واألجيال املختلفة لحركة فتح، إال أن 

غوط خارجية على الحركة بمنع تقلده ألي مهام في حركة البرغوثي تعرض لعملية إقصاء متعمدة، وفرضت ض

 .6فتح

 
 icle/98238https://www.alhadath.ps/art، 2019أيار/مايو1ساعة وتتهمه بالتطبيع )صور(،  48الحدث، فتح تهدد بإنهاء حزب جديد خالل  1
شباط/فبراير 16، فدوى البرغوثي، مركزية "فتح" غّيبت مروان رضوخا لتهديدات نتنياهو2

2017،http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=28711 
، 2017شباط/فبراير20قيادي فتحاوي يكشف لـ)أمد( أسباب عدم تسمية البرغوثي نائبا لرئيس الحركة،  أمد لإلعالم،3

https://www.amad.ps/ar/Details/160213 
 ر نفسه. املصد4
، 2016سما اإلخبارية، الطيراوي: مروان البرغوثي قائد وطني مختطف ويستحق منصب نائب رئيس الحركة، كانون أول/ديسمبر 5

A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8Ahttp://samanews.ps/ar/post/288169/%D8% 
 لإلطاحة بمروان البرغوثي من فتح؟،مرجع سبق ذكره.  نادر الصفدي،6

ً
 هل نصب عباس فخا

https://www.alhadath.ps/article/98238
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=28711
https://www.amad.ps/ar/Details/160213
http://samanews.ps/ar/post/288169/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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نشر موقع نيوز وان اإلسرائيلي تقريًرا عن التعيينات األخيرة التي شهدتها حركة فتح، ويشير التقرير إلى أن 

 الرئيس استسلم للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية في توزيع املناصب واألدوار داخل فتح، إال أنه سيجني خيبة 

أمل كبيرة ألنهما لم يقدما له أي تعويض، وأن عباس مقتنع بأن إضعاف البرغوثي في حركة فتح يعني أيضا 

 .1إضعاف دحالن العدو اللدود للرئيس، ال سيما في ظل وجود اتصاالت بين البرغوثي ودحالن

رئيس حركة فتح أو ومن جهة أخرى، يبين عباس زكي السبب وراء عدم حصول البرغوثي على منصب نائب 

أي منصب آخر، بأن البرغوثي لم يحصل على اإلجماع من أعضاء اللجنة املركزية حيث حصل على ثلث 

ويذكر أنه مض ى أربع  2األصوات، فيما كان ثلثا األصوات ضده، وأن هذا التوزيع للمهمات ملدة عام فقط،

 سنوات على هذه املناصب وليست سنة كما قال زكي ولم تتغير. 

في هذا الصدد، هاجمت فدوى، اللجنة املركزية للحركة على تغييبها لزوجها من املهام القيادية، وقالت إن و

اللجنة املركزية تصر على أن البرغوثي غائب ولم يقدروا أن هذا سيسجل عليهم من أبناء شعبنا بأنهم انصاعوا 

ن نتنياهو هاجم البرغوثي بعد فوزه الكبير في ، ويذكر أ3لتهديدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

باإلضافة لقيام الرئيس عباس سابًقا بالعمل على أن ال يتم إطالق سراح البرغوثي من السجن في  .4االنتخابات

. كما 5حتى ال ينافسه سياسًيا، كما يخش ى الرئيس من تحالف البرغوثي مع دحالن 2011صفقة شاليط سنة 

ى بالتدخل لدى إسرائيل بهدف السماح لها بزيارة زوجها في السجن، ألنها منعت من رفضت السلطة طلب فدو 

وذلك بسبب األفعال التي أقدمت عليها خالل إضراب السجناء األمنيين عن  2019زيارة زوجها حتى سنة 

 .6الطعام

للرئاسة كون  فالبرغوثي ليس مستهدفا فقط من قبل إسرائيل، وإنما أيًضا فلسطينًيا، من قبل املرشحين

. فكل من يقف مع قضية 7البرغوثي هو املنافس الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بهم وبمشروعهم املستقبلي

البرغوثي العادلة ويسانده يدفع ثمن مواقفه، فقراقع على سبيل املثال تمت إقالته من منصب رئيس هيئة 

 .8األسرى من قبل الرئيس عباس

 
شباط/فبراير 21وراء استبعاده من منصب نائب الرئيس.. وعباس وضع حلس شوكة في حلق ال دحالن،  وطن نيوز، اتصاالت البرغوثي بـ”دحالن”1

2017،.watanserb.com/2017/02/21wwwhttps:// 
 html-p://www.hr.ps/newshtt.104305،  2017شباط/فبراير19عباس زكي، اللجنة املركزية : ثلثي أعضاء اللجنة املركزية ضد مروان البرغوثي،  2
 https://alarab.co.uk،2017شباط/فبراير16عباس يقص ي البرغوثي من املهام القيادية ملركزية فتح،  العرب،3
راسات الوحدة العربية، عقل صالح، حركة فتح بين الخالفات الداخلية والضغوط الخارجية"، مجلة املستقبل العربي، مركز د 4

 .  126-125،صص2017،أيار/مايو 459العدد
،  يونيبن مناحيم،5

ً
 / http://www.almayadeen.net/press/israel/823329، 2017أيلول/سبتمبر12عباس يعمل على تصفية البرغوثي سياسيا

 املصدر نفسه. 6
 . 10،ص9/2018/ 19جريدةالقدس،7
،  2018تشرين الثاني/نوفمبر28الجزيرة نت، السلطة توقف رواتب موظفي نادي األسير وضغوط لتغيير مهامه،  8

andinterviews/2018/11/28https://www.aljazeera.net/news/reports  ’ 

https://www.watanserb.com/2017/02/21
http://www.hr.ps/news-104305.html
https://alarab.co.uk/
http://www.almayadeen.net/press/israel/823329/
http://www.almayadeen.net/press/israel/823329/
http://www.almayadeen.net/press/israel/823329/
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/11/28
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 وتحميله املسؤوليةإضراب األسرى  .1

تحقيًقا ملطالب األسرى  2017نيسان/أبريل  17أسير إضراًبا مفتوًحا عن الطعام في  1500لقد خاض 

العادلة، ومن أبرزها موضوع العالج الطبي والعزل اإلفرادي واالعتقال اإلداري، وزيارة األهل، إال أن إدارة 

اقتحام أقسام السجون، وعزل قيادات الحركة   مصلحة السجون استخدمت جميع اإلجراءات التعسفية، من

.لقد 1األسيرة، وحتى وصل بها األمر ملصادرة امللح الذي يذيبه األسرى مع املاء ليشربوه حتى ال تتعفن أمعاؤهم

كان البرغوثي املبادر لإلضراب من أجل تحقيق مطالب األسرى وإبراز قضيتهم على املستوى العام والدولي، وفي 

اب استطاع تحقيق بعض املطالب، إال أن الخالفات الداخلية في حركة فتح، واإلجراءات التعسفية بداية اإلضر 

 ملصلحة السجون عملت مجتمعة على إفشال اإلضراب دون تحقيق أهدافه. 

لعب اإلعالم اإلسرائيلي دوًرا هاًما في التحريض على األسرى والتأثير على اإلضراب، ومحاولة تقليص الدعم 

د والتعاطف العربي والدولي مع األسرى، ومحاولة الربط بين اإلضراب وبين الخالفات في صفوف حركة والتأيي

. كما اتهم اإلعالم اإلسرائيلي البرغوثي بأنه يصفي 2فتح، وأنه نتيجة لها، وليس دفاًعا عن حقوق األسرى 

وأن اإلضراب ليس ضد  حسابات الزعامة على كرس ي السلطة مع الرئيس عباس من خالل تصدره لإلضراب،

مقطع فيديو ملفق ُيظهر البرغوثي، وهو . ولقد وصل الحد بمصلحة السجون بنشر 3االنتهاكات بحق األسرى 

 .4يأكل في زنزانته أثناء اإلضراب عن الطعام

وفي هذا الصدد أكد، سعدات أن مصلحة السجون حاولت أن تعرض عليه الفيديو الذي فبركه اإلعالم 

حق البرغوثي، لكنه رفض مشاهدته باعتباره "من منتوجات االحتالل الفاسدة وحيل من الحيل اإلسرائيلي ب

املستهلكة والبائسة لكسر معنويات األسرى وكسر حالة التالحم الشعبي والجماهيري مع الحركة األسيرة 

مقدمتهم البرغوثي متهًما ومن جهة أخرى، هاجم الرجوب عدًدا من قيادات الحركة ونشطائها، وفي  .  5ونضاالتها"

إياه بالتخطيط لالنقالب على الشرعية الفلسطينية عبر قيادته إلضراب األسرى بهدف املس بمكانة الرئيس 

عباس، كما هاجم كل من قراقع والقيادي الفتحاوي قدورة فارس متهًما إياهم بدعم إضراب األسرى الذي قاده 

 . 6وخطط له البرغوثي

 
نيسان 27أحمد الصباهي، هل أخطأ مروان البرغوثي؟،  1

 https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/4/26/%D9%87%D9%84،2017أبريل 
صهيوني على األسرى إلفشال إضرابهم، املركز الفلسطيني لإلعالم، تحريض إعالمي 2

 https://www.palinfo.com/news/2017/4/19/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-،2017نيسان/أبريل19
 بق ذكره. أحمد الصباهي، هل أخطأ مروان البرغوثي؟، مرجع س3
4BBC ،"أيار/ مايو  8،إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه يظهر البرغوثي الذي يقود إضرابا عن الطعام "يأكل في زنزانته

2017،39847019-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 
 / https://www.arab48.com،2017أيار/مايو14ك بالبرغوثي لكسر اإلضراب باءت بالفشل،،سعدات: محاولة التشكي٤٨عرب 5
آب/أغسطس  9صوت فتح اإلخباري، بعد تطاوله على القائد مروان وإضراب الحرية.. فدوى البرغوثي تفتح النار على رجل عباس في فتح الرجوب!، 6

2018،voice.net/post/101809-http://fateh 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/4/26/%D9%87%D9%84
https://www.palinfo.com/news/2017/4/19/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39847019
https://www.arab48.com/
https://www.arab48.com/
https://www.arab48.com/
http://fateh-voice.net/post/101809
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ات الرجوب في اجتماعٍّ للمجلس الثوري لحركة فتح تم عقده وردت فدوى على ادعاء

، بأن اإلضراب هو "إضراب الحرية"، ولم يكن يوًما ضد القيادة الفلسطينية، بل كان 2018آب/أغسطس7في

وعلى الدوام ضد مصلحة السجون، وأن الرجوب وقف متحالًفا مع إدارة السجون لكسر إرادة األسرى، وما زال 

ملحرك لنزعاته لتصفية حساباته مع املناضل قراقع وفارس ألنهم وقفوا مع أسرانا األبطال الحقد وحده هو ا

 اعتراضية لتوجهات الذين يحاولون التجاوب مع املطالبات .1ضد السجان
ً
لقد شكل إضراب األسرى خطوة

يس عباس األمريكية واإلسرائيلية بخصوص ملف األسرى، فالصمود الذي حققه األسرى بإضرابهم دفع الرئ

 هيئة شؤون األسرى واملحررين 
ً
للبدء بتصفية الحسابات مع كل من وقف مع اإلضراب أفراًدا ومؤسسات خاصة

 . 2ونادي األسير، واعتبر كل من وقف إلى جانب األسرى أنه وقف ضد الرئيس عباس

ووفق جهات في حركة فتح فإن الرجوب بعث برسالة إلى دونالد بلوم، القنصل األمريكي في القدس، طالبه 

فيها بالعمل لدى إسرائيل من أجل التأكد بأنه لن يتم إطالق سراح البرغوثي في صفقة تبادل األسرى القادمة 

أوساط الجيل الشاب في املناطق مع حركة حماس، وذلك ألن البرغوثي سيعمل على نشر اإلرهاب والعنف في 

الفلسطينية فور إطالق سراحه، وهو األمر الذي من شأنه أن ُيلحق الضرر بجهود إدارة دونالد ترامب للتوصل 

 .3إلى تسوية سياسة بين إسرائيل والفلسطينيين. إال أن الرجوب من جهته ينفي هذه األقوال

ى العمل إلفشال اإلضراب، واالقتراح بتعيين األسير كريم وصل الحد بـعضو اللجنة املركزية حسين الشيخ، إل

سنة، في سجون االحتالل كعضو في مركزية فتح من   37يونس عميد األسرى الفلسطينيين والعرب الذي أمض ى  

، في حوار إذاعي لقراقع 2018أيلول/سبتمبر24. في 4باب سحب الغطاء عن تمثيل البرغوثي للحركة في السجون 

كد فيه أن كل شخص حاول كسر هذا اإلضراب أو تشويه طبيعته هو إنسان مجرم وظالم بعد إقالته، أ

ا داخل فتح والسلطة بمحاولة إفشال اإلضراب، 5ومتوحش لن يسامحه األسرى"
ً
. كما اتهمت فدوى أطراف

 . 6وتحدثت في حينه عن تحركات سياسية إلجهاضه

 عالقته التنظيمية والسياسية مع الرئيس عباس .2

يحتل البرغوثي املرتبة األولى من حيث الشعبية في استطالعات الرأي العام الفلسطيني، بوصفه الزعيم 

بين حماس ودحالن، والذي من املنتظر أن ينضم إليه البرغوثي إذا ما تم  املفضل، وهناك حلف يتشكل ما

 
 املرجع السابق. 1
 . /https://paltoday.ps/ar/post/328639،2018آب/أغسطس 5أمجد أبولطيفة، من الذي أقال عيس ى قراقع؟؟، 2
، مرجع سبق ذكره.  مناحيم،يونيبن 3

ً
 عباس يعمل على تصفية البرغوثي سياسيا

،  2018تشرين األول/أكتوبر4الرسالة نت، "حسين الشيخ".. املطارد الذي أصبح ممثال حصرًيا لـ"املنسق" بالضفة،  4

http://alresalah.ps/ar/post/189155 / 
، 2018أيلول/سبتمبر24ال الزهيري، قراقع: السجن تجربة حدّدت مسار حياتي واألسرى هزموا الفراغ بالثقافة، ه5

http://www.24fm.ps/ar/program/1537790841 
 ير مهامه، مرجع سبق ذكره. الجزيرة نت، السلطة توقف رواتب موظفي نادي األسير وضغوط لتغي6

https://paltoday.ps/ar/post/328639/
https://paltoday.ps/ar/post/328639/
https://paltoday.ps/ar/post/328639/
http://alresalah.ps/ar/post/189155/
http://alresalah.ps/ar/post/189155/
http://alresalah.ps/ar/post/189155/
http://www.24fm.ps/ar/program/1537790841
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كل ش يء من أجل تصفية إطالق سراحه في إطار صفقة تبادل األسرى القادمة. لذلك فالرئيس عباس يفعل 

 1.مصدر القوة السياسية للبرغوثي، والتأكد بأنه سيبقى بين جدران السجن اإلسرائيلي

لكنه انسحب تحت  2005وكان البرغوثي قد رشح نفسه في مواجهة عباس في االنتخابات التي جرت في سنة 

ق الحركة، ويراهن تيار البرغوثي على أن انت
َ
خابه نائًبا لعباس في هذه املرحلة، ضغوط كبيرة وتحذيرات من ش

سيسهم في الضغط على إسرائيل لإلفراج عنه. لكن هناك أيًضا مسؤولين في فتح، يعتقدون أن تهيئة األجواء 

 2.لتسلم البرغوثي الرئاسة وهو في سجنه مسألة غير عملية، وليست ممكنة

تقصيرهم جزء ال يتجزأ من تقصيرهم وترى فدوى أن القيادة الفلسطينية قصرت في موضوع البرغوثي وأن 

في القضايا الوطنية وخاصة قضية األسرى، بينما الشارع الفلسطيني وقواعد حركة فتح تقف الى جانب 

 .3البرغوثي

واقع القيادية .3  استهداف أتباعه في امل

حركة يستخدم الرئيس عباس سياسة االقصاء والتفرد بالسلطة، فقد قام بإقصاء تيار واسع وكبير من 

فتح، وهو ما يطلق عليه التيار اإلصالحي، ويقوده دحالن، ويحاول حالًيا إقصاء تيار البرغوثي وذلك من خالل 

محاربة نادي األسير، واإلقالة املفاجئة لوزير األسرى قراقع، وقراقع وفارس قيادات فتحاوية يعتبرهما الرئيس 

 .4عباس، محسوبين على البرغوثي

الرئيس عباس بالتجاوب مع الضغوط األمريكية واإلسرائيلية التي تطالب بوقف رواتب األسرى حين بدأ 

والشهداء قام بتحويل وزارة األسرى إلى هيئة، ومن ثم تشكيل لجنة إلدارة شؤون األسرى، إال أن قراقع وفارس 

لقد قرر .5قراقع كان متوقًعا حينها رفضا التعامل مع ملف األسرى بهذا املستوى املتدني، وعليه فإن قرار عزل 

وقف املخصصات املالية التي تقدمها السلطة لنادي األسير، برئاسة  2018الرئيس عباس في أيلول/سبتمبر

رسالة أرسلها إليه من داخل السجن جمال الرجوب، الذي اتهم فيها البرغوثي بأنه نظم  وذلك بناء علىفارس، 

اإلضراب قبيل زيارة الرئيس ترامب إلى املنطقة، بهدف اإلساءة للرئيس عباس وتقويض شخصيته، وإن نادي 

 .6األسير هو الذي ساعد البرغوثي في تحقيق هذا الهدف.

 

 
، مرجع سبق كره.1

ً
 يونيبن مناحيم، عباس يعمل على تصفية البرغوثي سياسيا

 . /https://aawsat.com/home/article/803611،2016كانونأول/ديسمبر10عباس.. ومعركة الخالفة،  كفاح زبون،2
د أن أحًدا لم يتدخل لإلفراج عن زوجها من السجون اإلسرائيلية، 3

ّ
غازي مرتجى، فدوى البرغوثي تؤك

 http://www.freebarghouti.ps/?p=909،2016شباط/فبراير25
لوفد التهدئة وشروط قبولها!،  أمد الإلعالم، إعالمي يكشف أسباب رفض حماس و"الفصائل" رئاسة فتح4

 https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=252572،2018آب/أغسطس16
 من الذي أقال عيس ى قراقع؟؟، مرجع سبق ذكره.  أمجد أبولطيفة،5
، مرجع سبق ذكره. يونيبن مناحيم، عباس يعمل على تصفية الب6

ً
 رغوثي سياسيا

https://aawsat.com/home/article/803611/
https://aawsat.com/home/article/803611/
https://aawsat.com/home/article/803611/
http://www.freebarghouti.ps/?p=909
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=252572
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ا: دحالن يعمق الشرخ ما  ن حركة فتح وحماس: بي سادسا

لقد حافظ الطرفان )فتح وحماس( على حد أدنى من العالقة، حيث شاركت حماس في مؤتمر فتح السابع 

. ولكن بعد قيام الرئيس عباس بجملة من القرارات العقابية بحق القطاع )الحصار(، والتصعيد 2016عام

 .الحركتين هي سيدة املوقفاالعالمي والتهديدات املتبادلة، أصبحت القطيعة بين 

بين حماس ودحالن، وصلت العالقة بين فتح وحماس إلى طريق مسدود، وقد يحدث  وبعد التحالف ما

تقارب ومصالحة بين الحركتين في حال تم انتخاب رئيس جديد، ألن حماس وصلت لقناعة تامة بأن الرئيس 

ريد السيطرة عليها بهامش سيطرته على باقي الفصائل عباس ال يريد حماس قوية وال يريد املصالحة معها، وإنما ي

التابعة للمنظمة. وحماس تدرك أن الرئيس ال يريدهم شركاء بل يريدهم منفذي لسياسته وبرنامجه، وهذا ما 

ال تقبله حماس بكونها حسمت أمرها في املشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية الرسمية بكل مكوناتها حتى 

صب الرئاسة في االنتخابات الرئاسية الثالثة وسوف يكون القائد خالد مشعل رئيس املكتب في الترشح ملن

  .السياس ي للحركة السابق هو الرئيس املستقبلي للشعب الفلسطيني

وستفاوض حماس إسرائيل مباشرة مما سيزيد من أزمة حركة فتح في ظل التقارب الحمساوي مع دحالن 

ل فتح املجال واسًعا لدحالن للتحرك في القطاع. إضافة الزدياد نمو تيار الذي سيضعف الرئيس عباس من خال

دحالن في الضفة التي تعاني من تدهور في الوضع االقتصادي وزيادة نسبة االحباط والعزوف عن املشاركة 

ي % ف 20السياسية الذي تجسد في االنتخابات املحلية، حيث كانت نسبة التصويت متدنية جًدا لم تتعّد الـ

انتخابات نابلس على سبيل املثال، باإلضافة لالنتخابات الطالبية في جامعة النجاح. في ظل التذمر من 

السياسات القائمة وزيادة حدة الفقر والبطالة وسياسة السلطة في استهداف أرزاق املوظفين ومخصصات أسر 

ل من يتعارض مع سياسة الرئيس الشهداء واألسرى والجرحى، ستزداد شعبية تيار دحالن، وستلتقي مصالح ك 

مع تيار دحالن في الضفة. وعليه ستصبح فتح في وضع أكثر صعوبة بعد فقدانها فتح غزة واملخيمات في الخارج، 

مما سيشجع املخيمات في الضفة وبعض املحافظات على االلتحاق بتيار دحالن. كل هذا يصب في مصلحة 

ثانية في مصلحة حركة حماس التي حلت جزًءا من مشاكلها ومشاكل االحتالل في الدرجة األولى، وفي الدرجة ال

حكمها في القطاع. وهذا نتاج السياسات العامة الفردية والخاطئة املتبعة من قبل السلطة الفلسطينية في حل 

 .مشكلة التيار الدحالني الذي يتغذى على أخطاء خصمه التنظيمي حتى اليوم

اتجهت إلى التحالف مع التيار االصالحي وقلبت الطاولة على املصالحة وتجدر اإلشارة إلى أن حركة حماس 

وعلى الرئيس عباس وعلى حركة فتح الرسمية، فقد أصبح أعداء األمس حلفاء اليوم. فتحالف كل من حماس 

ودحالن هي خطوة لتحقيق مصالح الطرفين، فدحالن بحاجة لدعم تياره في غزة وينظر لهذه الخطوة على أنها 

ق السريع للوصول لسدة الحكم في حال حصلت انتخابات تشريعية ورئاسية ثالثة. وحركة حماس الطري

املحاصرة فقدت األمل في فك الحصار بدون التحالف مع دحالن فكان التحالف هو املعبر االضطراري للبقاء 

  .في حكم القطاع
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تعترض على التقارب   -اإلخوانية التركيةالقطرية  -ولكن قيادة حماس في الخارج التي تعيش في دائرة الوالءات  

مع دحالن، وقيادة حماس في الضفة الغربية تقف نفس املوقف. وكانت ردة فعلهم واضحة من خالل اجتماعهم 

مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا في خضم الحرب املعلنة من قبل الرئيس على حماس في القطاع 

 في ذلك الوقت.

طاع التي تحظى بمركز اتخاذ القرار ووجود القوة العسكرية لكتائب القسام التي تقف خلف فحماس في الق

بين حماس والتيار الدحالني وقيادة جهاز املخابرات  السنوار فتحت املجال لفرصة جديدة اللتقاء املصالح ما

فية الجهادية في القطاع املصري الذي يريد تحقيق إنجاز في الساحة السيناوية باستخدام قوة حماس لردع السل

ومحاصرتها في سيناء. فالتقاء املصالح فرض التقارب، فحماس تبحث عن مخرج للخروج من عنق زجاجة 

الحصار ومصر التي تريد توجيه ضربات لداعش من أجل تحجيمها، ودحالن الذي يريد أن يكون له موطئ قدم 

  .في فلسطين

باب الرئاسة الفلسطينية من جديد من أجل املصالحة على ضوء ذلك حاولت املخابرات املصرية طرق 

الشاملة مقتنعة بأن الرئيس عباس لن يقبل باملصالحة مع دحالن تحت أي ظرف. فعرضت بناء على التردد 

 -الحمساوي في الغوص في بحر التقارب النهائي مع دحالن فطلبت املخابرات املصرية باملصالحة الثالثية 

وهذا ما يرفضه الرئيس عباس، وسيكون املعيق األول من معيقات إتمام   -حمساوي فتحاوي فتحاوي وفتحاوي  

  .املصالحة مما يساعد حماس لحسم موقفها للتقارب النهائي مع دحالن

أما املعيق الثاني فيتعلق بسالح املقاومة، فكما هو معروف أن حماس استمدت شعبيتها وتفوقها على حركة 

ية، ودورها البارز في مقاومة االحتالل. ففي حال تخلت حماس عن املقاومة فتح من خالل عملياتها العسكر 

وسالحها فستصبح شبيهة بحركة فتح وبرنامجها هو نفس برنامج فتح، ومن املستحيل أن تقدم حماس على 

 أيلول/سبتمبر الجاري 22التخلي عن سالحها، وهذا ما أكده القائد الحمساوي موس ى أبو مرزوق في تصريح له في  

بأن سالح املقاومة ليس مطروًحا على طاولة الحوار، ومعنى ذلك أن املوقف األمريكي واإلسرائيلي سيكون في هذا 

امللف حاسما ومعطال، إضافة إلى أن الرئيس عباس ليس الرئيس اللبناني ميشال عون الذي سيدافع عن سالح 

 .املقاومة

ئيليين لدى كتائب القسام، حيث سيشترط العالم ويتمثل املعيق الثالث في الجنود واملعتقلين اإلسرا

والبعض العربي وإسرائيل بأن يتم تسليم الجنود سواء أحياء أم أموات من أجل إحياء انفراجة في حصار غزة 

واملصالحة، وهذا امللف بالنسبة لحماس مصيري وال يمكن لها أن تساوم عليه فهو العامل األساس ي الذي تعول 

  .ا وزيادة فرصها في التفوق على الخصم والفوز في أي انتخابات قادمةعليه في رفع شعبيته

وينصرف املعيق الرابع الذي ال يقل أهمية عن سابقيه في األنفاق التي أوجعت االحتالل والتي ستؤمله في أي 

 ونهاًرا للخالص من كابوس األنفاق فسوف تطالب إسرائيل مدعومة من 
ً

حرب قادمة، فإسرائيل تخطط ليال

أمريكا والبعض العربي بأن تسلم حماس خريطة األنفاق التي تصل املستوطنات اإلسرائيلية. وهذا يعني لحماس  
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خيانة للمقاومة ولشالالت الدماء التي سالت من أجل صناعة شبكة األنفاق التي تعول عليها حماس، فهي أهم 

  .استراتيجية عسكرية في التفوق وحسم نتيجة أي حرب قادمة

الخامس واألخير والذي يتعلق في الجانب اإلداري الوظيفي، فحماس تريد بقاء تواجدها التنظيمي  واملعيق

من خالل موظفيها اإلداريين واألجهزة األمنية. فحماس ال  -املدنية واألمنية -والسيطرة الخفية على املؤسسات

ذا يشكل عائقا أمام السلطة في رام يمكن لها التنازل عن ملف املوظفين وتسكينهم على الهيكليات الرسمية، وه

هللا من الجانب اإلداري واملالي واملعنوي وستواجه مشكلة بأنها تخلصت من أبناء فتح من خالل التقاعد 

  .اإلجباري املبكر ليحل محلهم أبناء حماس وهذا ال يمكن أن يستقيم عند حركة فتح

صالحة، باإلضافة للعديد من العوامل التي يمكن كل العوامل سابقة الذكر تقف سًدا منيًعا أمام تحقيق امل

تذليلها أو إحداث اختراق بها، ولكن حتى لو حدثت املصالحة التقاربية االضطرارية فلن تعمر وسوف تصطدم 

بكل امللفات املرّحلة وباملطالب اإلسرائيلية واألمريكية والعربية الجديدة التي ستورط الحكومة الفلسطينية في 

خطيرة مما سيؤدي للتصادم مرة ثانية مع حركة حماس التي لن تتردد في السيطرة على القطاع  ملفات أمنية

مرة ثانية خالل ساعتين. ومن هذه امللفات مخازن الصواريخ والسالح والجنود واألنفاق والتنسيق األمني وغيرها 

 مجزوؤةفستكون هناك مصالحة    الفلسطينية الشاملة-الكثير. ولهذا كله ال يمكن إتمام املصالحة الفلسطينية

مع التيار اإلصالحي والذي سيكون له نصيب كبير في اللجنة اإلدارية الجديدة التي ستشكل هذه املرة بمشاركة 

 .دحالن وبعض التنظيمات الفلسطينية

أما املصالحة الحمساوية الفتحاوية، فأصبح متوجب قبل تحقيقها أن تحصل مصالحة فتحاوية فتحاوية 

مصالحة فتحاوية حمساوية. فقد تلقت حركة فتح ضربة قوية وستكون عامال مهما من عوامل هبوط ومن ثم 

شعبيتها وزعزعة مصير وحدتها التنظيمية وسوف يقوى تيار دحالن ويكون له قاعدة انطالق من الوطن تمتد 

 اب. إلى الضفة التي تعاني من االحباط وفقدان األمل في املستقبل، وباألخص عند فئة الشب

أما املصالحة الشاملة تتطلب وجود قيادة فلسطينية مستقلة القرار، تدافع عن نهج املقاومة وسالحها 

وحمايتها، واعتبار القطاع محررا، وتشكيالت املقاومة وفي مقدمتهم كتائب القسام هم جيش احتياط وطني. وفي 

أمريكا من الرئيس اللبناني عون عدم الوقت الحاضر هذا غير ممكن في فلسطين بعكس لبنان، فعندما طلبت 

خوض معركة جرود عرسال رفض هذا املطلب وقامت املقاومة والجيش بتحرير جرود عرسال وهذا غير متوفر 

 في القيادة الفلسطينية الحالية التي ال تستطيع مواجهة أمريكا وإسرائيل وغيرها.

 خاتمة: 

فقد كان  فات الداخلية في الحركة بشكل خاص،لقد أدى استشهاد الرئيس عرفات إلى زيادة حدة الخال 

عرفات القاسم املشترك والحاكم الصارم واملاسك بجميع الخيوط داخلها، وإلى التأثير على النظام السياس ي 
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الفلسطيني بشكل عام. فالرئيس عرفات استطاع نيل احترام الشارع الفلسطيني بكل أطيافه السياسية، 

 ر وعندما تشتد األزمات بالشعب الفلسطيني يترحمون على أيام أبي عمار وتاريخه.والجميع اليوم يستذكره بالخي

لقد استشهد الرئيس عرفات من أجل القضية الفلسطينية ورفض أن يحمل القلم ويوقع في كامب ديفيد 

وأخلص للقضية الفلسطينية، وقدم روحه دفاًعا عن القدس وعن الثوابت الفلسطينية، حيث ارتقى ملستوى 

ما انضم إلى الرموز الرمزية والتقديس عند الشعب الفلسطيني الذي يفتقده في كل محنة وأزمة يمر بها، ك

الدولية القومية واإلنسانية أمثال جمال عبد الناصر، ونيلسون مانديال، الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ 

 شعوبهم. 
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 الدور السياس ي للمرأة الفلسطينية في حركة حماس 

The political role of Palestinian women in Hamas 
 في الحضارة اإلسالمية من أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة مااليا_ ماليزيا هدكتورا، الزعيمإبراهيم صقر 

Ibrahim S ALzaeem, PALM Strategic Initiatives Center 

 

 

 

Abstract: 

Islam has many characteristics that led to Islam being the religion of common sense. These include: justice, 

mutual respect. Justice achieves peace of mind and promotes mental health. People are preoccupied with the 

reform of life, which leads to stability and social empowerment. Mutual respect motivates each community to 

work; in order to support Islam; and the benefit of mankind. 

On the current study, these two principles allow women to take their role in society seriously  .  Because 

justice gives them their full rights and  respect imposes duties on its people and nation. 

Therefore, the aim of this study is to identify Hamas' view of women and to monitor the political role in one 

of the major Palestinian national movements . 

The researcher depended on the descriptive approach. The study was presented by a preface entitled: 

Women in the Political Thought of Hamas, and three demands: general political participation, municipal and 

legislative elections, and the political role in prisons. 

The study concluded that Hamas' concern in women issued by a national conviction that women could 

contribute to  struggle against occupation, and building with men. 

The women has also played an important political role in milestone stations, including municipal and 

legislative elections, and has been participated in decision-making on major issues, just like men . 

Keywords: struggle, women, Hamas. 
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 ملخص:

ديد من الخصائص، التي جعلته دين الفطرة السوية، ومن بين هذه الخصائص: العدل، تميز اإلسالم بالع

واالحترام املتبادل. فالعدل يحقق الطمأنينة والراحة النفسية؛ إذ ينشغل الناس بإصالح الحياة، وهو ما يؤدي 

أجل خدمة اإلسالم؛  إلى االستقرار املجتمعي. أما االحترام املتبادل، فإنه يحفز كل املجتمع على العمل؛ من

 وتحقيق املنفعة للبشرية.

وفي موضوع هذه الدراسة، فإن هذين املبدأين يتيحان للمرأة، أن تأخذ دورها في املجتمع بجدية؛ ألن العدل 

 يمنحها حقوقها كاملة، واالحترام يفرض عليها واجبات تجاه شعبها وأمتها.

ركة حماس للمرأة، ورصد الدور السياس ي للمرأة، ولذلك فإن هدف هذه الدراسة، هو الوقوف على نظرة ح

 في واحدة من كبرى الحركات الوطنية الفلسطينية.

وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي، وجاءت الدراسة في تمهيد، وعنوانه: املرأة في الفكر السياس ي لحركة 

االنتخابات البلدية والتشريعية، والدور السياس ي في حماس، وثالثة مطالب، وهي: املشاركة السياسية العامة، 

 السجون.

وخلصت الدراسة إلى أن اهتمام حركة حماس باملرأة نابع من قناعة وطنية بأن املرأة يمكن أن تساهم في 

التحرير والبناء مع الرجل، كما كان لها دور سياس ي بارز في محطات فارقة، منها االنتخابات البلدية والتشريعية، 

 كما أنها شاركت في صناعة القرار في قضايا كبيرة، مثلها مثل الرجل تماما.

 النضال، املرأة، حماس. كلمات مفتاحية:

 

 قدمة:م

من املعلوم أن التكليف الشرعي يشمل الرجال والنساء، واآلثار الطيبة املترتبة على العمل الصالح تشملهما 

ْحَسِن  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ﴿معا، قال تعالى: 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َنْجِزَينَّ

َ
 َول

ً
َبة ّيِ

َ
 ط

ً
ُه َحَياة ُنْحِيَينَّ

َ
ل
َ
ى َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

َ
ث
ْ
ن
ُ
ْو أ

َ
رٍّ أ

َ
ك
َ
ذ

وَن 
ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان
َ
 (.97)النحا: ﴾ َما ك

ِضيُع َعَمَل ﴿والجهاد من بين هذه األعمال الصالحة، قال تعالى: 
ُ
 أ

َ
ي ال ِ

ّ
ن
َ
ُهْم أ ُهْم َربُّ

َ
اْسَتَجاَب ل

َ
ْم ِمْن ف

ُ
َعاِملٍّ ِمْنك

 
َ
ات
َ
وا ِفي َسِبيِلي َوق

ُ
وذ

ُ
ِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوأ

ْ
خ

ُ
ِذيَن َهاَجُروا َوأ

َّ
ال
َ
ْم ِمْن َبْعضٍّ ف

ُ
ى َبْعُضك

َ
ث
ْ
ن
ُ
ْو أ

َ
رٍّ أ

َ
ك
َ
 َعْنُهْم ذ

َرنَّ ّفِ
َ
ك
ُ َ
وا أل

ُ
ِتل
ُ
وا َوق

ُ
ل

 
َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ْجِري ِمْن ت

َ
اتٍّ ت ُهْم َجنَّ نَّ

َ
ْدِخل

ُ َ
اِتِهْم َوأل

َ
ئ َواِب َسّيِ

َّ
ُ ِعْنَدُه ُحْسُن الث

َّ
ِ َوَّللا

َّ
َواًبا ِمْن ِعْنِد َّللا

َ
 (. 195)آل عمران:  ﴾ ْنَهاُر ث
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فاآلية الكريمة بينت صور العمل املقبول عند هللا، الذي أداه الذكور واإلناث من املسلمين، وهي الهجرة 

ى ضوء ذلك، فإن املرأة املسلمة مشاركة واإلخراج من الديار، واإليذاء في سبيل هللا، والقتال، والشهادة، وعل

 .1للرجل في الهجرة والجهاد، والشهادة في سبيل هللا

وملا كان الجهاد يشمل الجهاد باملال والنفس واللسان، ملا صح في سنن أبي داود من حديث أنس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ل الدور النضالي للمرأة ، فإن هذه الدراسة ستفص2قال: "جاهدوا املشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"

 الفلسطينية في حركة حماس.

 

 تمهيد: املرأة في الفكر السياس ي لحركة حماس

 اهتمام حماس باملرأة:

أفردت حركة املقاومة اإلسالمية "حماس: مادتين من ميثاقها؛ للحديث عن دور املرأة في املجتمع، فجاء في 

املسلمة في معركة التحرير دور ال يقل عن دور الرجل، فهي مصنع املادة السابعة عشرة، ما نصه: "للمرأة 

الرجال، ودورها في توجيه األجيال وتربيتها دور كبير، وقد أدرك األعداء دورها، وينظرون إليها على أنه إن أمكنهم 

 .3توجيهها وتنشئتها النشأة التي يريدون بعيًدا عن اإلسالم، فقد ربحوا املعركة"

رأة عند حماس، دورا مهما في معركة التحرير، وهي تتقاسم مع الرجل ذلك الدور، فهي التي وعليه فإن للم

 تربي الجيل تربية إسالمية، لذلك ستجد محاربة من االحتالل اإلسرائيلي؛ لصدها عن دورها، وحرف مسارها.

ن املسلمين، بقيادة الشيخ كان اهتمام الحركة باملرأة، نابعا من اهتمامها باملجتمع، وكان إيمان جماعة اإلخوا

أحمد ياسين، أن هذا البناء لن يكتمل إال بوجود النساء، وليس معنى ذلك أن تكون مستهدفة بالبرامج التي 

 .4تنفذها الحركة فقط، وإنما أن تشارك أيضا في صياغة وتنفيذ هذه البرامج

أن املرأة تمثل نصف املجتمع، وهي   لقد حظيت املرأة باهتمام بالغ، عند الشيخ أحمد ياسين، ذلك أنه يعلم

ال تقل أهمية عن الرجـل، فهي املربيـة لألجيال، وهي التي تخرج الشباب بجميـع تخصصاتهم لهذا املجتمع، كما 

 .5أن االهتمام بها، يعد امتثاال لألوامر النبوية، التي أوصت بالنساء خيرا

 
 .37م(، ص2011هـ/ 1432، 1القضاة، أحمد، الحقوق الجهادية للمرأة في الفقه اإلسالمي، )عمان، دار املأمون، ط 1
، باب كراهية ترك الغزو، رقم 2السجستاني، سليمان، سنن أبي داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، )بيروت، املكتبة العصرية، ال.ت(، ج2

 .318، ص2506حديث:ال
 م.1988ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية "حماس"، 3
 . 2012نعيم، هدى، فيلم نساء في تاريخ قضية، مؤسسة شهاب،  4
 . 70(، ص2007هـ/ 1428ياسين والدجني، نسيم ويحيي، اإلمام الشهيد أحمد ياسين.. حياته ودعوته وثقافته، )غزة، الجامعة اإلسالمية،  5
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استوصوا بالنساء فإن املرأة خلقت من ضلع، وإن فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "

 .1أعوج ش يء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء"

ولذلك فإن تأسيس دائرة العمل النسائي في املجمع اإلسالمي؛ جاء في هذا السياق، فبدأ بعقد جميع 

 في الدعوة األنشطة الخاصة بالعمل النسائي؛ 
ً
 فاعال

ً
لتربية املرأة املسلمة تربية إسالمية؛ ولتكون عنصرا

 . 2اإلسالمية واملجتمع الفلسطيني

أما طبيعة ومالمح هذه التربية، فتوضحها املادة الثامنة عشرة من امليثاق، والتي تقول: "واملرأة في البيت 

، لها الدو 
ً
 كانت أو أختا

ً
ّما

ُ
ر األهم في رعاية البيت، وتنشئة األطفال على املفاهيم املجاهد واألسرة املجاهدة، أ

 للدور الجهادي 
ً
والقيم األخالقية املستمدة من اإلسالم، وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية، استعدادا

لحة الذي ينتظرهم، ومن هنا ال بد من العناية باملدارس واملناهج التي تربى عليها البنت املسلمة؛ لتكون أما صا

 .3واعية لدورها في معركة التحرير"

 الجيل بحسن الخلق، 
َ
لقد فهمت حماس جيدا أهمية الدور التأسيس ي للمرأة املسلمة، فلن يحظ

واالستقامة على دين هللا، فضال عن طلب النصر والسعي له، إال بعد االطمئنان إلى املحاضن التربوية، فإذا 

والخلق وحب الوطن، ربح املعركة مع العدو اإلسرائيلي، وهذا هو دور أحسن املجتمع تربية الفتاة على الدين 

 الحركة تجاه الفتاة.

أما دورها بعد الزواج تجاه بيتها، هو أن تربي أبناءها على ثالث، هي: املفاهيم والقيم األخالقية املستمدة  

الثالث تكمل كل واحدة منهن األخرى، من اإلسالم، وتأدية الفرائض الدينية، وتهيئتهم للجهاد في سبيل هللا. وهذه  

 فنحن ال نريد فتاة أو شابا مصليا فقط، وال مصليا وذا أخالق فاضلة فقط، وإنما إلى جانب هذه وتلك، مجاهدا 

يسعى لتحرير أرضه ومقدساته، فإذا صحت الصالة وحسن الخلق، أدرك املرء فوائدهما، وهو العمل من أجل 

 ن تحرير فلسطين، وفي مقدمتها القدس.نصرة اإلسالم، وأي نصرة أعظم م

 دور املرأة في إصالح املجتمع:

تزامن انضمام املرأة للحركة اإلسالمية مع انضمام الرجل في سبعينيات القرن املاض ي، فكان لها أثر  

شامال بالغ في نشر الصحوة اإلسالمية في قطاع غزة، وبعد أن كان دورها مقتصرا على بعض امليادين، أصبح 

لكافة مناحي الحياة، وباتساع دائرة النشاط النسائي، وازدياد أعداد النساء، أصبح للنساء تنظيم كامل، ويطلق 

 على هذا الجزء املهم من حركة حماس، اسم "الحركة النسائية اإلسالمية".

 
هـ(، باب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، 1422، 1البخاري، محمد، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، )ال.م، دار طوق النجاة، ط 1

 . 133، ص4، ج3331رقم الحديث:
 .70مرجع سابق، ياسين والدجني، اإلمام الشهيد أحمد ياسين.. حياته ودعوته وثقافته، ص 2
 ة املقاومة اإلسالمية "حماس".مرجع سابق، ميثاق حرك3
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ة ومخططات وبعد تجربة طويلة، فإنه وفي الوقت الحالي، يجري نشاط الحركة النسائية، وفق استراتيجي

قدم على أي عمل دون تخطيط، 
ُ
مدروسة، من أجل الخروج بأفضل األعمال والفعاليات، فتقول الحلبي: "لن ن

للوصول إلى األهداف املرجوة منه. وقد استطعنا أن ندخل في مجاالت وملفات كثيرة متعلقة بالحركة، منها: 

 . 1السياس ي، واألمني، والجماهيري، والكتلي، وغيره"

 متجذر فعال متكامل قوي  إسالمي نسائي تنظيم تأسيس في النسائية الحركة رؤية تلخيص ويمكن 

 .2دوليا ومتواصل مجتمعيا

 املجتمع في اإلسالمية الدعوة لنشر "حماس"؛ حركة في األخوات سعي هي النسائي، التنظيم ورسالة

 املتكامل النسائي، التنظيمي البناء خالل من واملقاومة، الجهاد روح وترسيخ النساء، بين وخاصة الفلسطيني،

 . 3الدولي واالمتداد املجتمعي العمل في االنخراط على والقادر

 وترسيخ  املجتمعية الشعبية الحاضنة وتعزيز بشرية، كوادر وتمكين تطوير فهي: االستراتيجية األهداف أما

 التنظيم دور  وتعزيز وفنيا، وتنظيميا إداريا الحركي العمل مأسسة وتحقيق التحرير، ملشروع كداعم دورها

 الوطني، املشروع وقيادة الفلسطيني الشعب توحيد في واملساهمة العدو، ضد الشاملة املواجهة في النسائي

  .4املركزية القضية باعتبارها فلسطين نحو األمة بوصلة توجيه في واملساهمة

 لعامةاملطلب األول: املشاركة السياسية ا

ليست السياسة معزولة عن الدين اإلسالمي، فالسياسة جزء مهم من اإلسالم، والسياسة اإلسالمية 

ي َجاِعٌل ِفي ﴿منهجية شاملة لتحكيم شرع هللا في األرض، وإعالء سلطانه، قال تعالى: ِ
ّ
ِة ِإن

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َك ِلل اَل َربُّ

َ
 ق

ْ
َوِإذ

ْجَعُل ِفي
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ق

ً
ِليَفة

َ
ْرِض خ

َ ْ
ُم األ

َ
ْعل

َ
ي أ ِ

ّ
اَل ِإن

َ
َك ق

َ
ُس ل ّدِ

َ
ق
ُ
ُح ِبَحْمِدَك َون َسّبِ

ُ
ْحُن ن

َ
َماَء َون َها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الّدِ

ُموَن 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
 (.30)البقرة: ﴾ َما ال

والسياسة كما قال ابن عقيل: ما يكون معها الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه 

 عليه وسلم، وال نزل به وحي، فإن أردت بقولك: "إال ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الرسول صلى هللا

 . 5الشرع: فصحيح

 
 . /http://alresalah.ps/ar/post/152694، 2016ديسمبر  20صالح، نور الدين، الحلبي: املرأة أصبحت عنصرا مهما في حماس، الرسالة نت،  1
 .2017حركة النسائية، الرؤية والرسالة واألهداف، املكتب اإلداري العام لل2
 املرجع السابق، الرؤية والرسالة واألهداف 3
 املرجع السابق، الرؤية والرسالة واألهداف. 4
 . 29، ص1هـ(، ج1428، 1ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف أحمد الحمد، )مكة املكرمة، دار عالم الفوائد، ط 5

http://alresalah.ps/ar/post/152694/
http://alresalah.ps/ar/post/152694/
http://alresalah.ps/ar/post/152694/
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وبهذا املعنى فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان يستعمل السياسة الحكيمة الراشدة في حكمه، وفي 

وعلى ذلك   املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها.تدبير شئون الدولة؛ ألنه نزل بشريعة تعمل على تحقيق  

 .1جرى عمل الخلفاء الراشدين من بعده

وهذا هو فهم املرأة في حركة حماس، إذ ترى بناء على دراسة السيرة النبوية، أن الدعوة هي السياسة، بدليل 

عبة املشرفة، بشرط أال يعرض أن قريش عرضت على النبي صلى هللا عليه وسلم، أن يتعبد كيفما شاء عند الك

دعوته على القبائل، فرفض عرضهم، فمن صميم الدعوة اإلسالمية اللقاء بالناس، ودعوتهم إلى اإلسالم، 

 .2فالدعوة سياسة، واإلسالم رسالة عالقات وتواصل

 دور املرأة السياس ي في العهد النبوي:

حماس، يجدر بنا أن نتوقف عند املشاركة وقبل أن نبدأ بتفصيل املشاركة السياسية للمرأة في حركة 

السياسية للمرأة في العهد النبوي، ففي العام الثالث عشر للبعثة، كانت بيعة العقبة الثانية، وكان للمرأة 

حضور في هذه البيعة، يقول كعب بن مالك في وصف بيعتهم للنبي صلى هللا عليه وسلم: "فنمنا تلك الليلة مع 

إذا مض ى ثلث الليل، خرجنا من رحالنا مليعاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نتسلل قومنا في رحالنا، حتى 

تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثالثة وسبعون رجال، ومعنا امرأتان من 

 . 3نساءنا: أم عمارة نسيبة بنت كعب، وأم منيع أسماء بنت عمرو"

والثانية، محطة فارقة في تاريخ الدعوة اإلسالمية، فقد انتقلت الجماعة املسلمة كانت بيعة العقبة األولى 

من مفهوم الدعوة، إلى مفهوم الدولة التي تحمي الدعوة، وكانت بيعة العقبة الثانية أعظم أثرا في ترسيخ املعطى 

 ليهم.الجديد، ففيها بايع األنصار على حماية اإلسالم ورسوله، مما يحمون منه أنفسهم وأه

هذه البيعة بمثابة ركيزة أساسية لقيام الدولة في املدينة املنورة، ولن نبالغ إذا قلنا بأن املرأة املسلمة شاركت 

( رجال، 73( مسلما، )75في تأسيس أول دولة لإلسالم، وذلك من خالل تمثيلها في املجلس التأسيس ي املكون من )

 ث قرارات مهمة:وامرأتان، يبايعون رسول هللا، فيتم اتخاذ ثال 

 أن تكون املدينة املنورة هي أرض الدولة الجديدة. •

 أن يشكل األنصار مع املهاجرين شعب هذه الدولة، فيشكلون معا الشعب املسلم. •

 يتولى الشعب املسلم حماية الدولة والدعوة.  •

 

 

 
 . https://islamqa.info/ar/181673موقع اإلسالم سؤال وجواب، مفهوم السياسة من املنظور اإلسالمي، 1
 .2017تموز )يوليو(  22الشنطي، جميلة، نائب في املجلس التشريعي، مقابلة خاصة،  2
 . 197-196، ص2ب(، جابن كثير، إسماعيل، السيرة النبوية، )ال.3

https://islamqa.info/ar/181673
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 أهمية املشاركة السياسية:

من خالل مجلس الطالبات؛ بهدف نشر الوعي بدأ النشاط السياس ي في الجامعة اإلسالمية، وكان ذلك 

 السياس ي بين الطالبات؛ حتى يكون التصدي للسياسة اإلسرائيلية على فقه وبينة.

وحول أهمية املشاركة السياسية للمرأة، تقول رجاء الحلبي: "تكمن أهمية مشاركة املرأة السياسية داخل 

عطيات املوجودة في فلسطين وغزة تحديًدا وفق الواقع الحركة اإلسالمية في أنها بحاجة للتعامل مع كافة امل

السياس ي، فالرجال والنساء يتعرضون ملمارسات االحتالل اإلسرائيلي على السواء، وهنا تتجلى أهمية مشاركة 

 .1املرأة في العمل السياس ي، وبشكل خاص املرأة داخل الحركة اإلسالمية"

 نشر الوعي السياس ي:

اس ي، في استمرار املعركة مع املحتل على كافة األصعدة، فقد تنوعت وسائل مجلس نظرا ألهمية الوعي السي

طالبات الجامعة اإلسالمية؛ لتوعية رفيقاتهن، بحيث يتكامل االلتزام الديني، والوعي السياس ي، فيشكالن معا 

 عنصرا صلبا، عصيا على االختراق اإلسرائيلي. 

إذ تقول سهيلة درغام إن مجلس الطالبات، كان يتابع األحداث وقد بدأ نشر ذلك الوعي، من خالل القراءة،  

، أصدر املجلس عددا من املجالت منها: 1983الجارية في فلسطين، ويطلع الطالبات عليها أوال بأول، ففي عام 

العروة الوثقى، والغرباء، وكان يتم توزيع املجالت بسرية تامة؛ نظرا للظروف الصعبة، وفي العام نفسه نظم 

جلس، لقاء بالشيخ أحمد ياسين، لشرح آخر املستجدات السياسية، كما نظم املجلس في ذلك العام، العديد امل

 . 2من النشاطات السياسية

ومع أن الرحلة وسيلة من وسائل التربية والتثقيف، إال أنها في الحالة الفلسطينية، وفي تلك الفترة بالتحديد، 

، كان 1986-1984اس ي، فحسب كفاح الرملي، أنه في الفترة ما بين عام  كانت وسيلة من وسائل نشر الوعي السي

املجلس ينظم الرحالت للمسجد األقص ى املبارك واملسجد اإلبراهيمي، وكانت هذه الرحالت من شقين: تعريف 

الطالبات بمكانة القدس وأهميتها، والشق اآلخر تذكير الفتيات بالقدس، حتى ال ينس ى الشعب أرضه 

 .3ومقدساته

شاركت الطالبات، في رحلة إلى القدس، وكان معهم الشيخ  1985وتضيف سميحة األسود: "في صيف عام 

صالح شحادة والشيخ خليل القوقا، وانطلقوا في جولة راجلة، للتعرف على أحياء القدس الغربية، وكان في 

 
 . 2010تشرين ثاني )نوفمبر(  28أبو القمصان، أماني، الوجه السياس ي للمرأة داخل الحركة اإلسالمية...آثار وتطلعات، نساء من أجل فلسطين، 1
املاجستير "دور املرأة الفلسطينية ، لبحث لم ينشر بعد، وذلك ضمن مشروع تطوير رسالته في  2015الشامي، غسان، مقابالت أجراها الباحث عام  2

 ".1993-1967في قطاع غزة في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي 
 الشامي.  املرجع السابق،3
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االنتهاكات اإلسرائيلية بحق استقبالهم الشيخ ناجح بكيرات، فعرفهم على معالم املسجد األقص ى املبارك، و 

 .1املسجد األقص ى املبارك"

وليس هذا فحسب، فتوضح هيام حرز هللا، أن إبداع الطالبات تجلى في تقديم الرسالة السياسية بقالب 

فني، وذلك من خالل املسرحيات واألعمال الفنية والتراثية، في املهرجانات السياسية، واملسابقات، التي تنظمها 

 .2اللجنة الفنية في املجلس

وتتابع حرز هللا: "كان يتم نشر الوعي السياس ي، من خالل العمل الفني، تقول هيام حرز هللا التي تولت رئاسة 

، إن عمل اللجنة الفنية تمثل في: تشجيع املواهب في الشعر والنثر والكتابة، 1985-1984اللجنة الفنية في الفترة  

 .3ي املجالت الجدارية، واملجالت املطبوعة، مثل: العروة الوثقى، والغرباء"ونشر مشاركات الطالبات ف

وحسب كفاح الرملي، فعندما بدأت االنتفاضة، كان طالب الجامعة يعتلون أسطح املنازل، ويقذفون قوات 

 . 4االحتالل اإلسرائيلي بالحجارة، وكانت الطالبات يجمعن الحجارة للشباب

كانون أول  9األسود أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أغلقت الجامعة اإلسالمية في وتضيف سميحة  

، خاصة أن الجامعة اإلسالمية خرجت بمظاهرات حاشدة، فتم إغالقها قرابة أربعة أعوام، 1987)ديسمبر( 

 . 5وكانت الطالبات يحضرن الدروس في مصليات النساء في املساجد، وفي منازل أساتذة الجامعة

 ديات:التح

 تتمثل التحديات التي تواجه دور املرأة السياس ي، في ما يلي: 

 _ الحساسية األمنية:1

ال شك أن األمن مهم جدا في العمل التنظيمي، ومن الضروري املحافظة على أمن اإلخوة واألخوات، ولكن 

القدرة على كسب املشكلة في تحول الحرص األمني، إلى رعب أمني، وهنا سيتعطل العمل، وبالتالي ستفقد 

عناصر جديدة، مما يهدد استمرارية التنظيم، وقد كان هذا الخوف موجودا إلى حد كبير عند كثير من األخوات، 

فتراهن متوترات من عقد لقاء، أو حضور اجتماع، والتواصل مع الناس تحت اسم الحركة النسائية، لكن وطأة 

ئا، بعد االقتناع أكثر بضرورة االنتشار في املجتمع، وهو تلك الحساسية األمنية املفرطة بدأت تقل شيئا فشي

 .6ما سهلته حالة األمن التي يعيشها قطاع غزة

 
 املرجع السابق، الشامي. 1
 املرجع السابق، الشامي. 2
 املرجع السابق، الشامي. 3
 املرجع السابق، الشامي. 4
 املرجع السابق، الشامي. 5
 ة خاصة.مرجع سابق، الشنطي، مقابل6
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 _ ندرة املال:2

ندرة املال تشكل تحديا للعمل السياس ي، ومع ذلك فلم تتوقف البرامج والنشاطات، بل إن هناك إصرارا من 

لحركي أم البرملاني والحكومي، أن يستمر العطاء، وبدأ التغلب املرأة في كافة املواقع السياسية، سواء في العمل ا

 .1على هذا األمر بإنشاء مشاريع خاصة للحركة النسائية

 املطلب الثاني: االنتخابات البلدية والتشريعية

لم يكن الدور الريادي للمرأة في املجال السياس ي، عبارة عن طفرة أو مفاجئة، بل كان هناك إعداد متواصل، 

تحدث الدكتور عبد العزيز الرنتيس ي مع هدى نعيم عدة مرات، بأنه البد أن تؤهل املرأة نفسها للقيادة في  فقد

املستقبل، وكانت رؤيته أن حماس لعبت دورا مهما في العمل الطالبي والنقابي والبلديات، وسيكون لها دور مهم 

املهمة. وعندما بدأ الحديث عن إجراء االنتخابات  في اإلطار السياس ي العام، ومن املهم االستعداد لهذه املرحلة

 . 2، تم التشاور في كافة أطر الحركة، وأخذ رأي النساء، فكان قرار اإلخوة واألخوات باملشاركة2006عام 

  أوال: االنتخابات البلدية

منهجية علمية، فعلى عندما حان وقت إجراء االنتخابات البلدية في قطاع غزة، كان دور املرأة فيها قائما على  

 سبيل املثال عندما تقرر إجراء االنتخابات في بيت حانون، وذلك ضمن املرحلة األولى من العملية االنتخابية،

( 20كانت الحركة النسائية تعلم بناء على إحصاءات دقيقة، أن نسبة حركة حماس في هذه املنطقة، تبلغ )%

املؤسس على رؤية واضحة، وكان االنطالق بناء على ركيزتين  فقط، فلم يكن ذلك مدعاة لليأس، وإنما للجهد

 .3أساسيتين، هما: أن الشعب الفلسطيني جديد على االنتخابات، وأنه شعب متدين بطبعه، سيما املرأة

كانت الحركة النسائية تملك خريطة تفصيلية لبيت حانون، فهي على علم بعدد أفراد كل عائلة، ومستواها 

ادي، وعالقة كل عائلة بغيرها من العائالت، واالنتماءات السياسية للعائالت، واالنتماءات الثقافي واالقتص

 املتعددة في البيت الواحد، وقد أتاح لها ذلك اختيار الطريقة والوقت األنسب، في مخاطبة العائالت.

انت أجريت االنتخابات وحصلت حركة "حماس" على أحد عشر مقعدا من أصل اثني عشر مقعدا، وك  

الفرحة كبيرة بهذا الفوز، وشارك اإلخوة واألخوات في مسيرة، طافت شوارع بيت حانون، ثم شارك الجميع في 

 .4صالة الجمعة هناك

 

 

 
 املرجع السابق، الشنطي. 1
 . 2012نعيم، هدى، فيلم نساء في تاريخ قضية، مؤسسة شهاب،  2
 مرجع سابق، الشنطي، مقابلة خاصة. 3
 املرجع السابق، الشنطي. 4
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  ثانيا: االنتخابات التشريعية

جهزت الحركة النسائية خطتها لخوض االنتخابات التشريعية، وكذلك جهز اإلخوة خطتهم، وحين تم تبادل 

اكتشفوا أن خطة األخوات هي األفضل. وتؤمن الحركة بأهمية التنافس بين الرجال والنساء، بل إن الخطط، 

 .1اإلخوة في قيادة الحركة يشجعون املرأة على ذلك

وترى مريم صالح أنه عندما كان يتم الترشيح كان يؤخذ برأيهن في الترشيح، ولم يكن أداة للدعاية، بل كان 

االنتخابات السرية، ففي رام هللا مثال أخذ رأي الواعظات والطالبات في اجتماعات متنوعة، يؤخذ رأيها، عبر 

وترى أن مشاركة املرأة في حماس ضعيفة، وذلك كبقية النساء في كافة األحزاب، وأن الحركة لم تعط املرأة ما 

لقيادة، فالشريعة اإلسالمية ال تريده بشكل كامل، لكنها الطبيعة البشرية يتقدم فيها الرجال على النساء في ا

 .  2تجيز للمرأة أن تكون املسئول األول في الدولة

 وفي هذا اإلطار يمكن الحديث حول اإلسهام البارز للمرأة في البرملان، وذلك كما يلي:

 _ املشاركة في صنع القرار:1

حيث توجه أكثر من مليون مواطن ،  2006كانون ثاني )يناير(    25أجريت االنتخابات التشريعية الثانية بتاريخ  

( مرشحا في املجلس التشريعي، وقد شارك في هذه االنتخابات كافة 132ومواطنة إلى صناديق االقتراع الختيار )

القوى واالئتالفات واألحزاب السياسية )عدا حركة الجهاد اإلسالمي(، األمر الذي انسحب على الحركة النسوية 

تخابات بعض األطر النسائية، وقاطعتها أخرى، سواء على صعيد الترشح أو بشكل عام، حيث شاركت في االن

 .3االنتخاب

( من األعضاء، وهي أكثر مما تم 12.87(، أي بنسبة )%17وبلغ عدد النساء اللواتي وصلن إلى قبة البرملان )

ة التغيير واإلصالح، . والالئي فزن عن قائم4(5.6، التي بلغت )%1996تحقيقه في االنتخابات التشريعية عام 

التابعة لحركة حماس، هن: "مريم صالح، مريم فرحات، جميلة الشنطي، سميرة الحاليقة، هدى نعيم، منى 

 .5منصور"

وتقول منى منصور إن املرأة في الحركة اإلسالمية، خاضت كافة مجاالت العمل العام، فأثبتت جدارتها في 

ة البرملانية، فكانت عضو املجلس املحلي والبلدي ونائبا في املجالس املحلية والبلديات، وخاضت التجرب

 
(،  10657م، عدد )2008فبراير  1هـ/ 1429محرم  22زبون، كفاح، نساء حماس، صحيفة الشرق األوسط،  1

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=456489&issueno=10657#WJrLMz2qk3y. 
 .71، ص2010-1987مرجع سابق، عواد، لبنى، دور املرأة الفلسطينية في حركات اإلسالم السياس ي: حركة حماس نموذجا 2
(، رسالة ماجستير، )جامعة النجاح 2009-1996ر ذلك في تعزيز املشاركة السياسية )اشتيه، عمر، تجربة املرأة الفلسطينية في العمل البرملاني وأث  3

 . 69(، ص2012الوطنية، نابلس، 
 .71املرجع السابق، اشتيه، ص 4
 .71، ص2010- 1987مرجع سابق، عواد، دور املرأة الفلسطينية في حركات اإلسالم السياس ي: حركة حماس نموذجا 5

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=456489&issueno=10657#WJrLMz2qk3y
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التشريعي والوزير، واستطاعت أن تقوم بكل األدوار املطلوبة منها وضّحت إلى جانب الرجل، فاعتقلت وصبرت، 

 .1ولكن عزيمتها ما انهارت وال تزعزعت وبقيت صامدة كالجبال تحمل الرسالة وتؤدي األمانة

الصويص: "إن دفع املرأة في حركة حماس إلى قبة البرملان في أول تجربة تخوضها  تقول املرشحة إخالص

الحركة دليل واضح أن الحركة لم تهمش دور املرأة، بل دفعتها بقوة إلى موقع صنع القرار واملشاركة... وهذا 

ن العمل يشكل نقلة نوعية للمرأة الفلسطينية بشكل عام، وفي حركة حماس خصوصا، حيث نقلت املرأة م

 . 2الدعوي الى اإلطار السياس ي"

وتقول جميلة الشنطي: "ال يخفى على أحد أننا ندخل تجربة نعدها إضافة من خالل املشاركة السياسية، 

فنحن من خالل مؤسساتنا االجتماعية والتربوية عملنا على خدمة املواطنين واملرأة الفلسطينية، وتواصلنا 

تطعنا أن نقدم الكثير، ونأمل في غطاء رسمي وشرعي، وأن نقدم الكثير معهم في أكثر األوقات شدة، واس

 .3وطموحاتنا كبيرة في جوانب عدة"

بينما تقول سميرة الحاليقة: "إن حماس تحترم املرأة، وقد جعلتها شريكا في القرار السياس ي منذ اللحظة 

و إنجاز كبير لم تحققه الكتل البرملانية ( امرأة في أول تجربة برملانية، وه13األولى، وطرحت الحركة أسماء )

األخرى، وقد فاز منهن ست أخوات، وهذا إنجاز آخر... وفي برنامجها الذي طرحته أعطت حماس املرأة الدور 

الرئيس على صعيد البرنامج العملي. ورسخت أهم القواعد التي من شأنها رفع املستوى التعليمي والثقافي؛ 

 .4وإيجاد واقع يتناسب مع جهادها الطويل" للمساهمة في تطوير أدائها،

إن إفساح املجال للحركة النسائية للمشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية، بحجم املشاركة في االنتخابات 

التشريعية، وأكثر من ذلك، ترشيحها لتتبوأ منصبا رياديا في املجتمع، فتشارك في صناعة القرار، من تحت قبة 

مام حركة حماس باملرأة، وإيمان الحركة الراسخ، بأهمية تضافر جهود الرجال البرملان، دليل صدق اهت

والنساء، في معركة التحرير والبناء، فلن يستطيع االضطالع بهذه املهمة الجليلة، الرجال دون النساء، وال 

 النساء دون الرجال.

 

 

 

 
 . https://palinfo.com/36538ملركز الفلسطيني لإلعالم، منصور، منى، مقابلة مع ا 1
 .64مرجع سابق، صافي ويوسف، موقف حركة املقاومة اإلسالمية حماس من دور املرأة العسكري والسياس ي، ص2
 .64املرجع السابق، صافي ويوسف، ص 3
، 2006آذار )مارس(   18، سامر، برملانيات حماس: ال حجاب باإلكراه، املؤتمر نت، خويرة4

http://www.almotamar.net/2014x/print.php?id=28869 . 

https://palinfo.com/36538
http://www.almotamar.net/2014x/print.php?id=28869
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 _ انجازات املرأة في البرملان:2

واإلصالح، دورها املنوط بها في املجلس التشريعي بكل مسؤولية، فهذا هو واجبها تؤدي املرأة في كتلة التغيير 

تجاه املجتمع الذي منحها الثقة، ففي الضفة الغربية وقفت نواب الحركة النسائية مع الشعب، وتعرض 

 .1ثالثتهن لالعتقال، وهن: "مريم صالح، ومنى منصور، وسميرة الحاليقة"

واب ثالثة، وبعد وفاة النائب مريم فرحات، زاد العبء الذي تتحمله كال من: جميلة أما في قطاع غزة فكان الن

الشنطي وهدى نعيم، فالنائب جميلة الشنطي أحد أعضاء لجنة شؤون املجلس، وفيها خمسة نواب، هم إلى 

كبيرا، جانب الشنطي: "أحمد بحر، وخليل الحية، وفرج الغول، وإسماعيل األشقر"، وتؤدي هذه اللجنة دورا 

فهي تتولى إدارة املجلس، ومتابعة النواب، والجلسات، والنظام اإلداري، وسن القوانين، كما أن للنائب الشنطي 

عضو في لجنتين مهمتين، هما: لجنة التربية والقضايا االجتماعية، واللجنة القانونية، ولهما دور مهم في سن 

وق زوجات الشهداء، وضبط أحوال الرضاعة، والتبني، مجموعة من القوانين املهمة، منها: قانون حماية حق

 . 2واسم املولود وتسميته، ولذلك فإن هذا القانون، حل كثيرا من املشاكل االجتماعية

وبوجود املرأة في البرملان، انتقلت إلى ساحة جديدة من النضال، فكان النضال البرملاني، مؤازرا للنضال 

في سن قوانين: الثوابت، وحماية حقوق الشهداء، وتجريم االحتالل، الوطني، فساهمت مع اإلخوة النواب 

وتجريم التعاون مع االحتالل، إضافة إلى أنها لم تترك مربع املقاومة امليدانية، فشاركت وحرضت على املشاركة 

 .3في الفعاليات، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، واملتصدية لالحتالل اإلسرائيلي

، لنساء شمال قطاع غزة، والتي كانت في مقدمتها جميلة الشنطي، 4ك، من املسيرة الفدائيةوليس أدل على ذل

محرضة ومنسقة، ولعله من الغريب أن تقود نائب برملاني مسيرة على مستوى عال من األهمية والخطورة، لكن 

نها بقلمه ولسانه وروحه، الغرابة تزول عندما، تعلم أن للنائب رجال كان أم امرأة، قضية يؤمن بها، ويدافع ع

وأيضا بمواقفه في البرملان، الذي جاء فرعا ال أصال، فاألصل هو املقاومة حتى نيل االستقالل التام، والفرع هو 

 البلديات والبرملان، وال يعقل إال أن يصب الفرع في خدمة األصل، وليس العكس.

أسندت إليها، فقد أضاف العمل التشريعي وحول شخصية جميلة الشنطي، التي تميزت في كل املناصب التي  

لها معرفة بالناحية القانونية، وعلى صعيد العالقات الدولية، فإن مشاركتها في زيارة برملانات عربية أتاح لها، 

 
 مرجع سابق، الشنطي، مقابلة خاصة. 1
 املرجع السابق، الشنطي. 2
 رجع السابق، الشنطي.امل 3
تصدت مجموعة من املجاهدين من مختلف الفصائل الفلسطينية الجتياح إسرائيلي، لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وبعد أيام  2006عام 4

الدبابات اإلسرائيلية   ( مجاهدا، فطوقت75من املقاومة نفدت ذخيرة املجاهدين جميعا، فانحازوا إلى مسجد أم النصر لالحتماء به، وكانوا أكثر من )

نوفمبر )تشرين ثاني(، وكان للنساء، ومن بينهن نواب في  2املسجد، وبدأت بالتقدم نحوه، فأطلقت نداءات االستغاثة، وقد كان ذلك يوم الخميس 

لحركة النسائية )حركة املجلس التشريعي دور مهم في فك الحصار عن املسجد وتحرير املجاهدين. )فيلم فدائيات الحصار، املكتب اإلعالمي ل

 حماس(.
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التعرف على آليات عملها، وكانت زيارة الدول العربية مفيدة لها من جانبين، هما: حضور جلسات البرملان في 

اركة في النشاطات املختلفة، والثاني هو االلتقاء بالنساء، والحديث معهن عن القضية تلك الدول واملش

الفلسطينية. أما العمل الوزاري فعزز لديها اإلدارة، والدول التي لم تتمكن من زيارتها، التقت بقياداتها البرملانية 

مة في تبادل الخبرات، وحشد الدعم والفكرية واالجتماعية، من خالل زيارة قطاع غزة، وكانت تلك اللقاءات مه

 .1لقضية فلسطين، ودعم صمود املرأة الفلسطينية

 _ تحمل أعباء إضافية: 3

إن تغييب بعض القيادات في الضفة الغربية؛ بسبب االعتقاالت املستمرة، حمل املرأة أمانة أكبر، فعندما 

ور على أكمل وجه وكانت جهودهن على مساحة تم اعتقال القيادات، كان ملنى وسميرة ومريم دور بارز تقوم بالد

 . 2الضفة، وكان لهن دور اجتماعي وسياس ي

والواضح أن اعتقال نواب الحركة النسائية، واعتقال أزواجهن وأوالدهن، والتضييق واملالحقة، التي تعرضن 

الشعب الفلسطيني، فبقي لها من قوات االحتالل اإلسرائيلي، لم تؤثر في عزمهن، ولم تؤخر أداء واجبهن تجاه 

 التالحم بارزا مع القضايا الوطنية، والتفاعل مع الهموم الشعبية.

وتضيف سميرة الحاليقة أن دور املرأة كان مهما وخطيرا جدا في تلك الفترة، فتقول: "كنت أزور زوجي وابني 

املرأة مواجهة االحتالل   في السجن، كنت أدرك أهمية دوري في تلك الفترة"، مضيفة أن هذه الظروف تفرض على

 .3بقوة أكبر، وقد أثبتت املرأة نجاحها في أداء واجبها، بل ونجاحها في سد الفراغ، الذي نتج عن اعتقال الزوج

وفي الوقت الذي تنجح فيه املرأة بمواجهة كثير من التحديات، التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، وما يترتب 

تطلع لإلنصاف من شركاء النضال الوطني، فرؤية املرأة أن الكوتة الخاصة بها عليه من صعوبات، فإن املرأة ت

( ليست كافية أبدا، واملطلوب من كل القوى الوطنية واإلسالمية، ممارسة الضغط إلعادة %20في البرملان، هي )

 .4هيكلة قانون االنتخابات، بحيث تتم زيادة الكوتة النسائية في أي انتخابات قادمة

 الثالث: الدور السياس ي في السجون  املطلب

شكلت الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس، وكان وجود املرأة فيها بالتزكية، إذ عرضت األسيرات،   2005عام  

، أن تخاطب اإلخوة، لتكون هي ممثلة 5اللواتي كن نوابا في التشريعي وأعضاء في البلديات، على أحالم التميمي

 
 املرجع السابق، الشنطي. 1
 . 2012كانون أول )ديسمبر(  6الشنطي، جميلة، الحركة النسائية في حماس.. والقضية الفلسطينية، برنامج نسيم األقص ى، قناة األقص ى،  2
 .2012كانون أول )ديسمبر(  6قص ى، قناة األقص ى، الحاليقة، سميرة، الحركة النسائية في حماس.. والقضية الفلسطينية، برنامج نسيم األ 3
 مرجع سابق، الشنطي، مقابلة خاصة. 4
في مدينة الزرقاء باألردن، ثم عادت مع أسرتها إلى فلسطين، والتحقت بكلية اإلعالم، في جامعة بير زيت.   1980تشرين األول )أكتوبر(  20ولدت في 5

دورها األبرز، هو التغطية على االستشهادي عز الدين املصري، منفذ عملية مطعم "سبارو" في القدس بعد انضماماها لصفوف كتائب القسام، كان  
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ا، وهذا ما تم بالفعل، بعد مشاورات من خالل املحامي، أما االنتخابات فتنظم وفق األسيرات، بحكم أقدميته

شروط خاصة لالنتخاب والترشيح، وبعد إعالن النتائج، يتم تقسيم اللجان على األعضاء، وكل شخص يتسلم 

رات يحي لجنة، وهذه اللجان تعنى بشؤون كل أسرى حماس، وهناك رئيس للهيئة القيادية، وكان في بعض الفت

 . 1السنوار

يوجد في السجن العديد من اللجان، منها: االجتماعية، واإلعالمية، واملالية، والرياضية، ويفرز لكل رئيس 

 .2لجنة محامي، بحيث يتواصل مع ممثلي حركة حماس في كافة السجون، وينقل التقارير إلى رؤساء اللجان

الخاصة"، منذ أن بدأت نشاطها مع الهيئة القيادية وحتى استلمت أحالم التميمي لجنة تسمى "اللجنة 

تحررها، وهي لجنة تضم املعزولين واملرض ى واألشبال واألسيرات، "فإذا أرادت إحدى األسيرات مواصلة التعليم، 

أنقل األمر إلى مسؤول اللجنة التعليمية، أما أحوال األسرى املرض ى، فكنت أوجه املحامي لالطمئنان على 

، ومن بين اإلنجازات هي توفير كراس ي متحركة لألسرى املقعدين، ونتيجة التقارير التي أرفعها لرئيس أحوالهم

الهيئة القيادية عن أوضاع املرض ى، كان يطلب مقابلة مدير املستشفى؛ لتيسير الحياة اليومية لهم. أما األشبال 

مي يلتزمون به، وراسلها لهم عبر سنة، فكنت أتابع أمورهم الخاصة، وأكتب لهم برنامج يو  18تحت سن 

 . 3املحامي"

ولم تكن املرأة بمعزل عن األحداث السياسية في الخارج، فكان على رئيس اللجنة السياسية، أن يطلع 

األعضاء على املستجدات السياسية، ومن املعلوم أن الهيئة القيادية جزء من قرار حركة حماس، فالقرار 

، والضفة الغربية، والسجون، وخارج فلسطين، فأي أمر يصل إلى الهيئة تشكله عدة أذرع، هي: قطاع غزة

القيادية تتم مناقشته، وبلورة قرار بشأنه، وإرسال الرد لقيادة الحركة خارج السجن، وذلك من خالل 

ذ املحامين، أو الهواتف املهربة، أما القضايا التي تتطلب قرارا عاجال، فكان من صالحيات رئيس الهيئة أن يتخ

 .4قرارا بشأنها

تقول أحالم حول صفقة وفاء األحرار: "كان دورنا مهما في إنجاز الصفقة، قدمنا رأينا حول سياسة 

التفاوض، ورؤيتنا لطبيعة دور الوسيط. كانت معظم أمور الصفقة معلومة لدينا، فاألسماء تم تحديدها 

لم بالتطورات عبر املحامين والهواتف املهربة، بالتشاور مع ممثلي السجون والهيئة القيادية العليا، وكنا نع

 .5وكنت أقدم رأيي فيؤخذ به كثيرا، أما إذا لم يؤخذ به لسبب ما، فكان رئيس الهيئة القيادية، يشعرني بالسبب"

 
، حيث أجرت جولة في املدينة، اطلعت فيها على االحتياطات األمنية، وحددت بنفسها مكان العملية. )ياسين 2001آب )أغسطس(  9املحتلة، يوم 

 (.187م(، ص2012هـ/ 1433، 1ك الحياة، )القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، طوآخرون، عبد القادر، نساء فلسطين في معتر 
 مرجع سابق، التميمي، مقابلة خاصة. 1
 املرجع السابق، التميمي. 2
 املرجع السابق، التميمي. 3
 املرجع السابق، التميمي. 4
 املرجع السابق، التميمي. 5
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ولم تكن أحالم تتخذ قرارا دون الرجوع إلى األسيرات، فكل مسألة تعرض عليها، ويطلب منها أن تقدم رأيا في 

األمر، سواء أكانت القضية تخص السجون، أم الحركة عموما، فكانت تحمل األمر إلى األسيرات، فتتم 

مناقشته، وعندما يؤخذ القرار، تنقله إلى رئيس الهيئة القيادية، ولذلك كانت التميمي تستعين في تسيير أمور 

 .1خبرتهن األسيرات، بصاحبات الفكر والرأي، فتوكل لهن املهمات، التي تتناسب مع

 الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات، وهي كما يلي:

 نتائج الدراسة:

إن اهتمام حركة حماس باملرأة نابع من انقياد ألوامر نبوية، وقناعات وطنية بأن املرأة يمكن أن تساهم في  •

ورا في التحرير والبناء مع الرجل، ولذلك فإن هذا االهتمام ليس مقصورا على جانب دون آخر، وال محص

موسم بعينه، بل إنه احترام وتكريم وتقدير، يستوجب مع اإليمان بقدرات املرأة، منحها الفرصة للمشاركة 

 في تعمير األرض.

إذا جاء ما يخالف هذه القاعدة، فهو ال يعدو أن يكون تصرفا محدودا، فليس سياسة عامة، وال قبول له  •

 ق إلى نصابه.في دوائر حركة حماس، وسيجد من يعارضه ويرد الح

 ساهمت املرأة في نشر الوعي السياس ي في املجتمع، وذلك من خالل مجموعة من الوسائل. •

كان للمرأة دور مهم في فوز حركة حماس، في االنتخابات البلدية والتشريعية، من خالل مشاركتها الفاعلة  •

 في إقناع النساء على وجه الخصوص، بممارسة حقهن االنتخابي.

ي املجال السياس ي نموذجا فريدا للمرأة املسلمة، امللتزمة بالقيم والفضائل، وفي الوقت ذاته قدمت املرأة ف •

 مدافعة عن حقوق شعبها وأمتها.

أثبتت املرأة قدرة عالية على أداء أدوار سياسة ناجحة، كما نجحت من قبل في امليدان اإلنساني والدعوي  •

 والعسكري. 

ن، فشاركت في صناعة القرار في قضايا كبيرة، مثلها مثل الرجل اضطلعت املرأة بدور محوري في السجو  •

 تماما.

تواجه املرأة في امليدان السياس ي، العديد من التحديات، التي تفرضها ظروف العيش تحت االحتالل  •

 اإلسرائيلي، لكنها مصرة على مواصلة طريقها حتى نيل الحقوق الفلسطينية.

 التوصيات:

السياسية في مختلف دول العالم، بدعم وإسناد شقيقاتها في فلسطين؛ من أجل التصدي أن تساهم املرأة   •

 ملمارسات االحتالل اإلسرائيلي، املتنكرة للحقوق الفلسطينية.

 
 املرجع السابق، التميمي. 1
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على الحركات اإلسالمية أن تؤهل النساء تربويا وقياديا، وهذا يتطلب في األساس إيمانا بقدرات املرأة، ودورها  •

 .اإليجابي في املجتمع

منح املرأة الفرصة للمشاركة السياسية داخل الحركات اإلسالمية، ذلك أن وجودها يعد إضافة نوعية،  •

 فهناك الكثير من األدوار التي تجيد أداءها.

مساعدة املرأة للوصول إلى مؤسسات الدولة، )البرملان، والحكومة(، فبناء دولة متقدمة ومستقرة، يحتاج  •

 ملسلم، وال شك أن املرأة جزء أصيل من أي مجتمع. جهود كافة مكونات املجتمع ا

 املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم: رواية ورش 

  أوال: املصادر 

ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف أحمد الحمد، )مكة املكرمة، دار عالم 

 .1هـ(، ج1428، 1الفوائد، ط

 .2النبوية، )ال.ب(، جابن كثير، إسماعيل، السيرة 

هـ(، 1422، 1البخاري، محمد، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، )ال.م، دار طوق النجاة، ط

 .4، ج3331باب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، رقم الحديث:

، 2ج  السجستاني، سليمان، سنن أبي داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، )بيروت، املكتبة العصرية، ال.ت(،

 .2506باب كراهية ترك الغزو، رقم الحديث:

  ثانيا: املراجع

 م(.2011هـ/ 1432، 1القضاة، أحمد، الحقوق الجهادية للمرأة في الفقه اإلسالمي، )عمان، دار املأمون، ط

  ثالثا: األبحاث

-1996سياسية )اشتيه، عمر، تجربة املرأة الفلسطينية في العمل البرملاني وأثر ذلك في تعزيز املشاركة ال

 (.2012(، رسالة ماجستير، )جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2009

، لبحث لم ينشر بعد، وذلك ضمن مشروع تطوير 2015الشامي، غسان، مقابالت أجراها الباحث عام 

 ".1993-1967رسالته في املاجستير "دور املرأة الفلسطينية في قطاع غزة في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي 

في ويوسف، خالد وأيمن، موقف حركة املقاومة اإلسالمية حماس من دور املرأة العسكري والسياس ي، صا

 .2007، 1، عدد 11)غزة، مجلة جامعة األقص ى، سلسلة العلوم اإلنسانية، مجلد 
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، )رسالة 2010-1987عواد، لبنى، دور املرأة الفلسطينية في حركات اإلسالم السياس ي: حركة حماس نموذجا  

 م(.2014جستير، القدس، جامعة القدس، ما

ياسين والدجني، نسيم ويحيي، اإلمام الشهيد أحمد ياسين.. حياته ودعوته وثقافته، )غزة، الجامعة 

 (.2007هـ/ 1428اإلسالمية، 

  رابعا: الوثائق

 م.1988ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية "حماس"، 

 .2017اإلداري العام للحركة النسائية، الرؤية والرسالة واألهداف، املكتب 

  خامسا: املقابالت الخاصة

 .2017تموز )يوليو(  22الشنطي، جميلة، نائب في املجلس التشريعي، 

 .2017آب )أغسطس(  13التميمي، أحالم، أسيرة محررة من حركة حماس، 

  سادسا: املواد التلفزيونية

كانون أول  6ة، برنامج نسيم األقص ى، قناة األقص ى، الحركة النسائية في حماس.. والقضية الفلسطيني

 .2012)ديسمبر( 

 .2012فيلم نساء في تاريخ قضية، مؤسسة شهاب، 

واقع االلكترونية   سابعا: امل

 الرسالة نت.

 صحيفة الشرق األوسط.

 املركز الفلسطيني لإلعالم.

 املؤتمر نت.

 موقع اإلسالم سؤال وجواب.

 نساء من أجل فلسطين.
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 ( 2019-1990تطور عمليات األمم املتحدة للسلم واألمن الدوليين بعد الحرب الباردة ) 

The evolution of United Nations operations for international peace and security after the 

Cold War (1990-2019) 

باملنطقة الشرقية بنغازي ليبياإدريس محمد علي قناوي أكاديمية الدراسات العليا  د.  

Dr.Idris Muhammad Ali Qenawi, Academy of Graduate Studies, Eastern Province, 

Benghazi, Libya 

 

 

 

Abstract: 

This study addressed the evolution of international peace and security operations in the 

United Nations after the cold war. Peaceful means of settling conflicts have been identified in 

contemporary international law, whether diplomatic, political or judicial.  the evolution of peace-

keeping operations was identified as one of the mechanisms for achieving international peace 

and security. Through the review of peaceful means, it can be said that these means have 

witnessed a great development. The so-called second track mediation has become an important 

role in conflict resolution as in civil society organizations, community leaders, academics, clerics, 

NGOs and other actors in the international community that can interact more freely than official 

diplomats, as well as the emergence of a wide range of arrangements. New peacemaking and 

support, most notably coalitions of nations known as "friends" or "contact groups" 
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 ملخص:

التطور في عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين في األمم املتحدة بعد الحرب تناولت هذه الدراسة موضوع 

الباردة حيث تناول املبحث األول الوسائل السلمية وغير السلمية املتبعة في حفظ السلم واألمن الدوليين حيث 

وسياسية تم التعرف على الوسائل السلمية لتسوية الصراعات في القانون الدولي املعاصر من دبلوماسية 

وقضائية كما تم التطرق بالتفصيل إلي األدوات السلمية املتبعة في تسوية الصراعات والتي جاءت في ميثاق 

األمم املتحدة، وكذلك تناولت الدراسة  دور الترتيبات اإلقليمية والدولية في حل الصراعات وفقا للفصل الثامن 

طور الذي شهدته عمليات حفظ السلم باعتبارها إحدى آليات من امليثاق  .وفي املبحث الثاني تم التطرق إلى الت

تحقيق السلم واألمن الدوليين حيث تمت متابعة ما حدث من تطور لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين بعد 

الحرب الباردة  وكذلك األجهزة الهيكلية التي استحدثت من أجل مواكبة التطور في البيئة الدولية ولوحظ أن 

دة كبيرة في عدد وحجم ونوع البعثات املمنوحة لعمليات حفظ السلم وأصبحت األمم املتحدة أكثر هناك زيا

انخراطا في محاوالت الحتواء ومعالجة آثار الصراعات داخل الدول وهذا يعني بدوره كاتجاه عام أن البيئة املادية 

أصبحت األجيال الجديدة لقوات التي تنتشر فيها قوات حفظ السلم أصبحت أكثر تقلبا ومعقدة وخطيرة، و 

تنطوي في   وإنماحفظ السلم منذ التسعينيات ليست مجرد قوات فصل بين املتحاربين  أو مراقبة اتفاق السلم  

كثير من األحيان على محاوالت لتقليص الصراع وتسريح القوات املتحاربة حتى قبل وجود أي ضمان لوقف 

ناء السالم وإعادة اإلعمار املدني كما في تسريح املقاتلين بعد انتهاء القيام بعمليات بوكذلك  إطالق النار ملزم

الحرب وإعادة دمجهم في املجتمع  وجمع األسلحة من املقاتلين واملساعدات الطارئة لالجئين واملشردين داخليا 

جتمعات وتنظيم انتخابات ديمقراطية ملا بعد الحرب بحيث أصبحت األمم املتحدة مزود الخدمة الكاملة للم

املنهارة بالتنسيق مع الوكاالت اإلقليمية ومؤسسات املجتمع املدني ...الخ وبحيث يتم تسوية الصراعات بطريقة 

 تمنع حدوثها مستقبال .

 

 مقدمة 

تستند منظمة األمم املتحدة في مباشرة حفظ السلم واألمن الدوليين، على عدد من الوسائل واآلليات، منها 

صراع ما يندرج ضمن األطر التقليدية املعروفة في القانون الدولي، ومنها ما يمثل إجراء وليد الحاجة، لحالة 

 . و منع تطوره أو تصعيدهأيتطلب وسيلة سريعة الحتوائه 

املتحدة وسائل أو آليات متعددة لحفظ السلم واألمن الدوليين تضمنها امليثاق وهي الوسائل واآلليات   ألممول

السلمية والوسائل غير السلمية، فقد خصص الفصل السادس للوسائل السلمية لحل الصراعات الدولية 

حددها الفصل السابع من األمن الدوليين، أما الوسائل غير السلمية فقد و والتي يجب إتباعها لحفظ السلم 

، وهناك آلية لم يذكرها امليثاق ولكن تم اختراعها في سبيل تنفيذ السلم واألمن الدوليين وهي عمليات امليثاق

يعتبر حفظ السلم واألمن الدوليين من أهم التحديات التي واجهتها األمم املتحدة، حفظ السلم الدولية حيث 
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،  بالعديد من الصعوبات التي أدت إلى عجزها عن أداء مهامها فقد اصطدمت في سبيل تحقيق هذا الهدف

 تحقق قدًرا من االستقرار في العديد من مناطق التوتر في أنحاء العالم من 
ً
وأمام ذلك ابتكرت األمم املتحدة آلية

 .خالل مواجهة أنماطا لصراعات واألزمات الدولية املختلفة

هذه اآللية لم تكن و ليات حفظ السلم واألمن الدوليين، أصطلح على تسمية هذه اآللية باسم عموقد  

ة بصورة محددة في امليثاق إذ تمثل إجراء أملته الحاجة امللحة لتعويض عجز مجلس األمن في مجال 
َّ
معرف

املحافظة على السلم واألمن الدوليين من جهة ومن جهة أخرى كإجراء وليد الحاجة في ضوء تطور العالقات 

بروز صراعات مسلحة لم تكن معهودة من قبل لم يتطرق ميثاق األمم املتحدة و   عمليات التحرر الدولية وتزايد  

التصفيات اإلثنية واإلبادة و التي قد تتخذ صورة النفي والتهجير و ملعالجتها كالصراعات الداخلية والعرقية 

 .الجماعية ...الخ 

ب السلمية لحل مثل هذه الصراعات التي لعل األهم من ذلك تعذر في بعض األحيان اللجوء إلى األساليو 

عادة ما تتطلب وقتا لحلها قد يطول وهنا كان البد من اللجوء إلى استخدام آلية سريعة الحتوائها وتسويتها حتى 

املتصارعة لحين الظروف طراف  األ ال تتطور إلى صراعات مسلحة حيث تقوم هذه اآللية بخلق مناطق عازلة بين  

 لمية .املناسبة للتسوية الس 

وألهميتها فقد شهدت تطورات كبيرة وتزايدت في حجمها وفي طريقة عملها ، وفي هذا الصدد تسعي هذه 

الورقة البحثية إلي تفحص املقصود من هذه العمليات وأهم أبعادها وتطوراتها خصوصا بعد الحرب الباردة 

ز العمل العالجي للصراع إلي العمل  حيث شهدت تطورا في آلية عملها وتوسعا وتعقدا في مجال نشاطها ليتجاو 

الوقائي ، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لكونها تسعي إلي متابعة ورصد التطورات التي حدثت في آليات تسوية 

لتسوية  اآلليات الجديدة التي صممت وبشكل خاص في الصراعات في األمم املتحدة بعد الحرب الباردة 

لدول أو داخل الدول وتقوم هذه الدراسة على فرضية مؤداها أن انتهاء الحرب الصراعات التي تنشأ سواء بين ا

الباردة بين القطبين في النظام الدولي أدي إلى التطور في آليات تسوية الصراعات باألمم املتحدة . وللتحقق من 

 -راسة من أهمها:مدى صحة هذه الفرضية سيتم التركيز على عدد من املتغيرات التي تساعد في تحديد مسار الد

 التطرق إلى نصوص ميثاق األمم املتحدة التي توضح التسوية السلمية للصراعات الدولية. -1

 التعرف على خصائص ومبادئ عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين في فترة الحرب الباردة. -2

خدامها تتبع التطورات التي حدثت لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين بعد الحرب الباردة واست -3

 في تسوية الصراعات .للوسائل الوقائية 

التطرق إلي بعض املتغيرات السياسية التي حدثت بعد الحرب الباردة وكان لها دور في تطور آليات  -4

 تسوية الصراعات في األمم املتحدة.
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واملطبوعات وسيتم االستعانة بأدوات بحثية متعددة منها الدراسة املكتبية وذلك باستخدام الكتب 

والدوريات والرسائل الجامعية املتعلقة بجوانب الدراسة ناهيك عن تحليل ورصد البيانات واملعلومات ذات 

 العالقة بالدراسة، وهذا يتطلب تقسيم الدراسة إلى مبحثين:

الفصل   لحفظ السلم واألمن الدوليين التي تناولهاوغير السلمية    الوسائل السلميةيتم تناول    في املبحث األول 

السادس وهي تعتبر من أحسن الوسائل لحل الصراعات الدولية وأيسرها وتكمن هذه الوسائل في املفاوضات 

والوساطة والتحقيق والتوفيق والتحكيم الدولي والتسوية القضائية، أو اللجوء إلى الوكاالت والتنظيمات 

ا. وأما الوسائل غير السلمية فقد تضمنها اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختياره

الفصل السابع من امليثاق وكذلك يتم التعرف على عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين باعتبارها آلية وليدة 

 الحاجة في فترة الحرب الباردة.

لجديدة في اتجاهاتها او وفي املبحث الثاني تتناول الدراسة التطور في عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين 

فترة ما بعد الحرب الباردة من خالل استخدام األساليب الوقائية لحفظ السلم وعمليات بناء السلم  والتطور 

الذي حدث لتلك اآلليات في تسوية الصراعات، فيما يسمى بأجندة للسلم أو برنامج السلم التي تخدم العمل 

 ، ووقف انتشارها .الرامي إلى منع نشوء الصراعات بين الدول ومنع تصعيدها

 الوسائل السلمية وغير السلمية لحفظ السلم واألمن الدوليين :ألول املبحث ا

 الوسائل السلمية املتبعة لحفظ السلم واألمن الدوليين  :أوال

، وقعت خمسون دولة على ميثاق األمم املتحدة في سان فرانسيسكو ، والذي دخل حيز  1945يونيو  26في 

( 1. خلًفا لعصبة األمم وبدعم من الحكومة األمريكية ، حيث نص امليثاق  في املادة )1945بر  أكتو   24التنفيذ في  

. وتهدف األمم املتحدة إلى حفظ  السلم واألمن الدوليين وإنماء العالقات 1على أسس نظام األمن الجماعي العاملي

الودية بين األمم على أساس احترام مبدأ املساواة في الحقوق وتقرير املصير للشعوب  وتحقيق التعاون الدولي 

ق مرجعا لتنسيق في حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي واإلنساني وليكون امليثا

 .2أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات املشتركة 

وفي السعي إلى تحقيق هذه األغراض تطلب األمم املتحدة من الدول األعضاء فيها أن تتصرف وفقا للمبادئ  

من املادة {  4{ من ميثاق األمم املتحدة وأهم هذه املبادئ وجدت في الفقرة }    2السبعة املنصوص عليها في املادة }  

التوجهات األساسية التي تقوم عليها هذه املبادئ هي   وبالرغم من أن  3وهو حظر استخدام القوة املسلحة .  {  2}  

 
1 - Andreu Solà-Martín, TomWoodhouse, The United Nations, armed conflict and peacekeeping,( Spain: Open University of 

Catalonia Foundation,2011),P9. 
2- WALTER GARY SHARP, SR,” PROTECTING THE AVATARS OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY” DUKE JOURNAL OF 

COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW, (Durham: Duke University, School of Law, Vol. 7,1993),p93. 

 3( من ميثاق األمم املتحدة . 2إنظر إلي املادة رقم )  -
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{ تعترف صراحة  2املساواة في السيادة بين جميع الدول األعضاء، والتسوية السلمية للمنازعات فإن املادة } 

بأولوية تطبيق الفصل السابع من قبل سلطة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في املسائل التي تدخل في 

حلي ألي دولة ، وقد منحت الدول األعضاء في األمم املتحدة مجلس األمن املسؤولية الرئيسية االختصاص امل

عن صون السلم واألمن الدوليين، وتوافق على أن في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات يتصرف 

 .1نيابة عنهم

القرارات التي تهدد السلم الدولي وإذا فشلت   { من ميثاق األمم املتحدة تخول مجلس األمن تمرير  40فاملادة }  

الدولة في االمتثال لقرارات مجلس األمن فقد يدعو لتنفيذ العمليات العسكرية إلجبار الدولة على االمتثال  

 .2وهدف مجلس األمن في الدعوة التخاذ إجراءات عسكرية هو منع الدولة من خرق السالم 

امليثاق الوسائل والطرق املعترف بها على صعيد العمل الدولي  دس في الفصل السامن {  33 وحددت املادة }

لتسوية وحل املنازعات الدولية بالطرق السلمية وتقسم هذه الوسائل إلى وسائل دبلوماسية وسياسية وأخرى 

 .3قضائية وكذلك اللجوء إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية

آلليات الرئيسية لتسوية الصراعات الدولية بالوسائل السلمية من ميثاق األمم املتحدة تحدد ا 33فاملادة 

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليين، بما "فهي تنص 

يلي: أوال وقبل كل ش يء إيجاد حل عن طريق التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 

جوء إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها القضائية أو الل

وتشمل الوسائل الدبلوماسية التفاوض والتشاور والوساطة والتوفيق والتحقيق، وتحت الوسائل 

في قبول أو رفض أي الدبلوماسية  يحق ألطراف النزاع االحتفاظ بالسيطرة على نتائج النزاع في أنها تظل حرة 

وباملقابل فإن اآلليات القانونية أو القضائية التي تشمل التحكيم والتسوية القضائية قراراتها  “4اقتراح للحل 

 5تعتبر ملزمة ألطراف الصراع .

يفض جميع أعضاء أن"وكما جاء في الفقرة الثالثة من املادة الثانية من امليثاق أن من مبادئ األمم املتحدة     

ويستثني   6السلمية على نحو ال يجعل السلم واألمن الدوليين عرضة للخطر "  الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل

 
 املرجع السابق نفسه . -1

2- JOHN W. LANGO,Preventive Wars, Just War Principles, and The United Nation,The Journal of Ethics , ( Netherlands: Springer , 

2005) p251 

 3( من ميثاق األمم املتحدة . 33إنظر إلي املادة )  -

 4املرجع السابق نفسه . -
5- Ruth Mackenzie,Law and policy of international courts and tribunals(London:The University of LondonPress,2005),p29. 

 إلي الفقرة الثالثة من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة .  إنظر-,6
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استخدام القوة وفقا للفقرة الرابعة من املادة الثانية من امليثاق في حالة الدفاع عن النفس والتدابير األمنية 

 -: وتتمثل وسائل وآليات الحل السلمي فيما يلي. 1املتخذة الجماعية تحت سلطة مجلس األمن 

وتعتبر هذه الوسيلة من أحسن الوسائل السلمية لحل الصراعات   -الوسائل الدبلوماسية والسياسية : :أوال

 -الدولية  وأيسرها وتكمن هذه الوسائل فيما يلي :

هي عملية اتخاذ القرارات املشتركة بين األطراف املتفاوضة ذات املصالح واملواقف :املفاوضات  -1

وتتضمن عادة الحوار من أجل حل املشاكل ، إلى اتفاق متبادل ومنفعة مرضية املتناقضة من أجل التوصل

 2 .ومناقشة املواضيع املختلف حولها ، وكذلك املساومة وتبادل التنازالت مع استخدام تكتيكات تنافسية

إذن التفاوض هو عنصر مركزي في عمليات صنع السياسات وفي وضع جداول األعمال لتحديد ما هي 

التي ينبغي معالجتها من قبل صانعي السياسات واستكشاف الخيارات وإيجاد الحلول وتأمين الدعم  القضايا

 .3الالزم من الجهات املعنية من أجل ضمان أن السياسات املختارة هي األفضل

يمكن أن تلعب دورا حيويا في مساعدة واضعي السياسات و فاملفاوضات هي وسيلة لالتصال وإدارة الصراع 

للحصول على فهم أفضل للقضايا املعقدة والعوامل والديناميات اإلنسانية التي تكمن وراء القضايا السياسية 

ويرى  5التفاوض يعتبر أكثر وسائل السيطرة على الصراع ألن أطرافه تعمل معا على حل الصراع . و  4املهمة .

ات أن التفاوض علم يقوم على تداخل العلوم ففي حدود تعيش السياسة والعلوم الطبيعية صائب عريق

. 6واالكتشافات العلمية واملوارد الطبيعية واالقتصاد واألديان والقيم واألعراف وصناعة القرار وعلم النفس 

يستخدمان طرفا ثالثا محايد كوسيط وإذا كان الطرفان ال يمكن أن يعمال معا على حل الصراع  فإنهما قد 

 والذي يساعد األطراف املتنازعة على حل الصراع وهوما نراه في الوسيلة التالية وهي الوساطة .

الوساطة: الوساطة الدولية شكل من أشكال إدارة الصراع الذي يساعد طرف ثالث اثنين أو أكثر من  -2

وعرفت الوساطة على أنها عملية إدارة الصراع تتعلق  7. األطراف املتنازعة إليجاد حل دون اللجوء إلى القوة

بجهود األطراف ذاتها حيث تطلب األطراف املتصارعة مساعدة أو تقبل عرضا بالعون من فرد أو جماعة أو 

 
1 - Allen S. Weiner,  ”THE USE OF FORCE AND CONTEMPORARY SECURITY THREATS: OLD MEDICINE FOR NEW ILLS?”,  Stanford 

Law Review, (Stanford,CA, the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Vol. 59,Issue 2,2006),p422. 
2- Christopher W. Moore and Peter J. Woodrow, Handbook of Global and Multicultural Negotiation,(San Francisco:Jossey-

Bass,2010),p7. 
3-Tanya Alfredson and Azeta Cungu, Negotiation Theory and Practice: A Review of the Literature, (Rome: FAO Policy Learning 

Programme,2008),p2. 
4 - Idem. 
5- Judy Kent and Anne Touwen, CONFLICT RESOLUTION,(Geneva: International Federation of University Women,2001),p9. 

 . 15(، ص  0820صائب عريقات ، الحياة مفاوضات ،)نابلس: جامعة النجاح الوطنية ،  -6
7-  Marieke Kleiboer,” Understanding Success and Failure of International Mediation” ,The Journal of Conflict Resolution,(College 

Park : University of Maryland, Vol. 40, No. 2 ,Jun 1996),p360. 
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. 1دولة أو منظمة لتغيير أو التأثير في مدركاتها أو سلوكها دون اللجوء إلى القوة املادية أو مناشدة سلطة القانون 

{ من ميثاق األمم املتحدة الوساطة باعتبارها واحدة من الوسائل السلمية التي يجب على  33تعتبر املادة } و 

{ من امليثاق يجوز ملجلس األمن الدولي   37و    36أطراف الصراع اتباعها لحل خالفاتهم وكذلك بموجب املادتين }  

 2للتسوية بما في ذلك الوساطة .في كافة مراحل الصراع أن يوص ي بإجراءات أو أساليب مناسبة 

الوساطة هي طريقة إلدارة الصراع حيث يقوم الوسيط بجمع األطراف املتصارعة على طاولة املفاوضات و 

إليجاد حلول ملشاكلهم ويقوم بتمهيد النقاش وتدفق املعلومات واملساعدة في عمليات التوصل إلى اتفاق 

شطة التي يسعى الوسيط فيها إلى تسهيل تسوية الصراع ومن وعادة ما ينظر للوساطة كمجموعة من األن3.

 -:4املفيد أن نميز بين مجموعة متنوعة من خدمات الوساطة في الصراعات الدولية وهي 

 فهناك الخدمات التي تقدم من قبل مجموعة أشخاص كوسطاء.  -

، ويمكن السفراء وكبار املفاوضينكما في وقد يتم توفير بعض هذه الخدمات من قبل شخص واحد  -

 اإلشارة علي سبيل املثال إلى دور الوسيط الدولي } األخضر اإلبراهيمي { ودوره في حل الصراع الحالي في سوريا.

ة السلمية للصراعات وقد وميثاق األمم املتحدة يحدد الوساطة باعتبارها وسيلة هامة من أجل التسوي

كما أن دليل األمم املتحدة بشأن التسوية ، أثبتت  أنها أداة فعالة ملعالجة الصراعات بين الدول وداخل الدول 

وضع مفهوما واضحا للوساطة في الصراعات بين الدول  (1992)السلمية للصراعات بين الدول الصادر سنة

 5وأصبح مصدرا مفيدا في هذا اإلطار .

تحديات بحث   (S/2009/189)تقرير األمين العام بشأن تعزيز الوساطة ودعم أنشطتها رقم  كذلك

الدعم وتقديم  الوساطة التي تواجهها األمم املتحدة وشركائها وأوجز بعض االعتبارات لتعزيز عمليات الوساطة  

ة للصراعات ال سيما في ضوء للوسطاء الفاعلين في مساعيهم للتكيف وتعزيز القدرات على تلبية الطبيعة املتغير 

 6الصراعات داخل الدولة بوصفها تهديدا لألمن الدولي واإلقليمي .

 
رئيسية من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية عربيا واسالميا، رسالة ماجستير ) عمان : منيرة فيصل عبدهللا السلطان ، الوساطة أداة  -1

 . 15( ، ص 2012قسم العلوم السياسية، كلية اآلداب ، جامعة الشرق األوسط ، 
2 - Arthur Boutellis and Christoph Mikulaschek, Strengthening Preventive Diplomacy and Mediation: Istanbul Retreat of the UN 

Security Council,(New York: International Peace Institute, April 2012),p2. 
3- Jacob Bercovitch, ”MEDIATION SUCCESS OR FAILURE: A SEARCH FOR THE ELUSIVE CRITERIA”, The Journal of Conflict 

Resolution,(Vol.7,No.2,August 2006),p290. 
4- LOUIS KRIESBERG,” Formal and Quasi-Mediators in International Disputes: An exploratry Analysis “Journal of Peace 

Research,(Oslo:SAGE Publications,  Vol. 28. No. 1 , 1991),p19. 
5- For more information see :United Nations, United Nations Guidance for Effective Mediation, (NewYork:United Nations 

publications,2012),p2. 
6- Idem. 
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ويمكن لوساطة الطرف الثالث أن تتم بناء على مسارات مختلفة وأنواع متعددة ومن املهم أن نفرق بين 

والوساطة غير الرسمية الوساطة الرسمية استنادا إلى تفويض وجدول األعمال وقواعد االتصال املتفق عليها 

بما في ذلك أنشطة املسار الثاني مثل تيسير الحوار وحل املشكلة، وكذلك الوساطة املحلية عن طريق وسطاء 

  1من الداخل ومع ذلك من الناحية الواقعية يصعب معرفة الخطوط الفاصلة بينهما .

الت الذي يهدف إلى بناء العالقات فاملسار الثاني للوساطة ينطوي على حوار غير رسمي وأنشطة حل املشك

وتشجيع التفكير الجديد الذي يمكن أن يثري عملية الوساطة الرسمية ، وتشمل أنشطة املسار الثاني عادة 

قادة املجتمع املدني واألكاديميين ورجال الدين واملنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في املجتمع 

وقد شهدت السنوات األخيرة نموا كبيرا في 2ل بحرية أكثر من املسؤولين الرسميين .املدني التي يمكن أن تتفاع

مجال الوساطة وتنوعا لم يسبق له مثيل من الوسطاء الدوليين تمييزا لهم عن الوسطاء الوطنيين ويمكن تمييز 

 - :3ثالث تحوالت متميزة وهي كما يلي

 األول وهو االبتعاد عن الوساطات بشكل خاص من قبل األمم املتحدة تجاه املنظمات والدول اإلقليمية.   -1

الثاني وهو ظهور مجموعة واسعة من ترتيبات جديدة لصنع السالم ودعمها وأبرزها ائتالفات الدول  -2

ألخيرة في مجموعة املعروفة باسم " مجموعة األصدقاء" أو "مجموعات االتصال" كما حدث في الفترة ا

 أصدقاء ليبيا ومجموعة أصدقاء سوريا.

والثالث وهو ارتفاع في إشراك الوسطاء الدوليين املستقلين بما في ذلك املنظمات الخاصة )مثل مركز   -3

Humanitarian  Dialogue أو جماعةSant’Egidio. ومركز كارتر لدعم املفاوضات ) 

وهي كما سطاء أنفسهم وهي تؤثر أيضا على فرصهم في النجاح الو وهناك عدة سمات يجب أن تتوفر في     

   -:4يلي 

 القدرة والتأثير. -املكانة أو املنزلة لدى الوسيط .ج -عدم التحيز أو املوضوعية .  ب -أ

يقصد بالتحقيق البحث والتحري لكشف الغموض الذي يحيط بصراع ما بواسطة لجنة  -التحقيق : -3

قائم بين دولتين أو أكثر واقتراح المهمتها تقص ي الحقائق املتعلقة بالصراع  مكونة من أكثر من شخص تكون 

 
1- Hans. J. Giessmann and Oliver Wils, Seeking Compromise? Mediation Through the Eyes of Conflict Parties,  (New York: UN 

Publications,2011),p187. 
2-Heidi Burgess and Guy Burgess, Conducting TRACK II PEACEMAKING,  (Washington:  United States Institute of Peace,2012),pp5-

6 
3-  Martin Griffiths and  Teresa Whitfield,  Mediation:  Ten years on Challenges and opportunities for peacemaking  ,(Geneva:  Henry 

Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, 2010 ),p8 
4-  Marieke Kleiboer, Op.cit,p368 
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الحل األمثل للصراع ملساعدة األطراف على حله ، وعادة ما يتم تشكيل هذه اللجان من أشخاص ينتمون إلى 

 1الدول املتصارعة فضال عن أشخاص ينتمون لدول محايدة .

لى االختالف في الرأي بشأن عناصر تتعلق بالوقائع يجوز للدول وفي الصراع الدولي خصوصا التي تنطوي ع

املعنية أن توافق على الشروع في التحقيق في القضية املتصارع عليها من الواقع، فضال عن الجوانب األخرى 

للصراع  لتحديد أي انتهاك حدث للمعاهدات ذات الصلة أو االلتزامات الدولية األخرى التي يدعيها األطراف 

ويمكن أيضا أن يلجأ إلى التحقيق عندما يتفق أطراف الصراع ،قتراح وسائل اإلنصاف والتعديالت املناسبةوا

تنشأ هناك حاجة حيث    التحكيم والتوفيق والترتيبات اإلقليمية... الخكما في  على بعض وسائل التسوية األخرى  

 2لقة بالصراع .لجمع كل املعلومات الالزمة من أجل التأكد و توضيح الحقائق املتع

واستخدم التحقيق كوسيلة لتسوية الصراعات في عدد من املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف، بما في 

ذلك ميثاق عصبة األمم وميثاق األمم املتحدة والصكوك التأسيسية لبعض الوكاالت املتخصصة واملنظمات 

 .3مختلف الصكوك من قبل الهيئات اإلقليميةالدولية األخرى في منظومة األمم املتحدة، وفي 

 -:4ستخدم التحقيق كمصطلح فني في ناحيتين متميزتين وهما وي

بمعنى واسع حيث يشير إلى العملية التي يتم تنفيذها كلما تسعى محكمة أو هيئة لحل القضية املتصارع  -

ا حتى لو كانت املسائل القانونية أو عليها من الواقع وبما أن معظم الصراعات الدولية تثير مثل هذه القضاي

السياسية موجودة أيضا فمن الواضح أن التحقيق بهذا املعنى العملي سوف يكون في كثير من األحيان عنصرا 

رئيسيا من عناصر التحكيم والتوفيق والعمل من خالل املنظمات الدولية وغيرها من أساليب التسوية عن 

 طريق طرف ثالث .

يشير إلى نوع معين من املحكمة الدولية واملعروفة باسم لجنة التحقيق وقدمته و واملعني الضيق وه -

 .1899اتفاقية الهاي لسنة 

{ يذكر التوفيق من بين الوسائل السلمية  1{ الفقرة  }  33التوفيق : ميثاق األمم املتحدة في املادة }  -4

لتسوية الصراعات التي يتعين على الدول األعضاء اللجوء إليه كما تجدر اإلشارة إلى أن كال من إعالن عام 

املتعلق بمبادئ القانون الدولي املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة  1970

 
وري زروال عبدالسالم ، عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ، )رسالة ماجستير مقدمة إلي كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منت  -1

 .19(، ص   2010 – 2009قسنطينة ، الجزائر ، 
2- Office of Legal Affairs, Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States,(New York: UNITED NATIONS 

PUBLICATION,1992),p24. 
3- Idem. 
4- J. G. MERRILLS, INTERNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT,(New York: Cambridge University Press, Fourth edition,2005),pp45-

46. 
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بشأن تسوية الصراعات الدولية يشيران إلى التوفيق باعتباره واحدا من الوسائل  1982 لعام ، وإعالن مانيال

 .1السلمية التي يجب على الدول أن تستخدمه عندما تسعى إلى تسوية مبكرة ومنصفة لصراعاتها الدولية

وفيق التي والتوفيق عموما ينطوي على دراسة موضوعية حول صراع ما من قبل طرف ثالث أو لجنة الت

وضعتها األطراف املتصارعة وهذا الطرف الثالث يحاول مساعدة األطراف على حل الصراع عن طريق تحديد 

وتقديم التوصيات وشروط التسوية املمكنة ويطلب من األطراف أن تنظر بحسن نية لتوصيات لجنة التوفيق، 

مية من طرف ثالث، ولكن ال يستتبع نتائج ولكن ال يمكن إجبارهم على قبولها والتوفيق ينطوي على مشاركة رس

  .2ملزمة

  ثانيا : الوسائل القانونية 

يعتبر التحكيم الدولي أسلوًبا مشروًعا في القانون الدولي العام، يجد مرجعه في  -التحكيم الدولي : -1

التسوية املتعلقة بحل الصراعات بالطرق السلمية، ويعتبر واحًدا من شطري  1899 اتفاقية الهاي لعام

 { من ميثاق األمم املتحدة . 33القضائية للصراعات الدولية وفقا لنص املادة } 

فالتحكيم نظام للفصل في الصراعات عن طريق اتفاق األطراف على إحالة الصراع الواقع على محكم أو 

 3هيئة تحكيم أو مركز من مراكز التحكيم للفصل فيه بقرار ملزم ألطرافه.

لدولي حل الصراعات الدولية من خالل أحكام قضائية تصدر عن محاكم أو هيئات ويقصد بالتحكيم ا

تحكيم مختارة أي من خالل قضاة يختارهم الخصوم، وتطبق في أحكام هيئات التحكيم القواعد القانونية التي 

كاد يختلف يختارها الخصوم املستمدة من القانون الدولي أو القواعد القانونية األنسب للصراع ، وبذلك ال ي

التحكيم الدولي عن القضاء الدولي ألن كالهما يستهدف حل الصراع بيسر وسهولة ولكن رغم هذا التماثل 

والتشابه إال أن هناك فروقا واضحة بين هاتين الوسيلتين، فالتحكيم يغلب عليه الطابع الرضائي أو االتفاقي 

 4ضاء األطراف املتصارعة.فهو وسيلة ال يمكن اللجوء إليها إال من خالل اتفاق أو ر 

 1907 { من اتفاقية الهاي للعام 37 ولعل أفضل تعريف للتحكيم الدولي هو التعريف الوارد في املادة }

الخاصة بتسوية الصراعات الدولية سلميا حيث عرفته بأنه: تسوية الصراعات بين الدول بواسطة قضاة 

التحكيم يستتبع التزاًما بالرضوخ بحسن نية للقرار  تختارهم هي على أساس احترام القانون، واللجوء إلى

 
1- Office of Legal Affairs,Op.cit.p46 
2- Ruth Mackenzie, Op.cit.p40. 

،  محمد بواط ، التحكيم في حل النزاعات الدولية ،) رسالة ماجستير مقدمة إلي كلية العلوم القانونية واإلدارية  ، جامعة حسيبة بن بوعلي  -3

 . 17(، ص  2008\2007الجزائر ، 

 419- 18املرجع السابق ، ص ص  -
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. ويتضح من هذا التعريف أن للتحكيم الدولي عناصر أربع تميزه عن غيره من وسائل حل الصراعات،   1الصادر  

  -: 2تتمثل فيما يلي 

ا أنه وسيلة لحل الصراع على أساس القانون الدولي إذ أنه يخضع للقواعد القانونية التي تقرر حق -1
ً
وق

 وتفرض التزامات على الدول، أي القانون الذي يبلور التزامات دولية ومن ضمنها اللجوء إلى التحكيم .

 .أنه يحل الصراع بواسطة قضاة من اختيار األطراف -2

أنه يجري بموجب اتفاق أو بمقتض ى معاهدة بين األطراف، تظهر فيها إرادة الدول والتزامها بأسلوب  -3

 ذ هذا االتفاق صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.التحكيم ونتائجه، ويتخ

 أن أحكامه ملزمة لجميع األطراف، وهو ما يميزه عن الوساطة والتفاوض. -4

من املستقر عليه أن حل الصراعات الدولية عن طريق التسوية القضائية يكون على  -القضاء الدولي : -2

 .قضائية دوليةأساس القانون وبموجب أحكام ملزمة تصدرها محاكم 

وللقضاء الدولي تاريخ طويل فقد وجد هذا النوع من القضاء منذ أن وجد التنظيم الدولي وتعد املحكمة 

الدائمة للعدل الدولي أول محكمة دولية ذات اختصاص عام بنظر املنازعات التي تثور بين الدول املختلفة 

ها كانت تعد جهازا مستقال عن العصبة حتى أن نظامها { من عهد العصبة إال أن 14 ورغم النص عليها في املادة }

األساس ي كان بمثابة الوثيقة املنفصلة عن عهد العصبة وقد أصدرت املحكمة الدائمة للعدل الدولي خالل فترة 

 .3مابين الحربين أكثر من ثالثين حكما وكذلك مثله من اآلراء االستشارية

{ هي األداة القضائية التي تتكفل بحل جميع الصراعات الدولية وتتكون هذه  CIJومحكمة العدل الدولية } 

املحكمة من خمس عشرة قاضيا يمتازون بالكفاءة واملؤهالت العالية وهم ال يشغلون أي وظيفة سياسية أو 

عن طريق ترشيحهم من قبل األمين إدارية وال يتبعون دولهم وإنما هم قضاة مستقلون وينتخب هؤالء القضاة 

العام ملدة تسع سنوات قابلة للتجديد ويتم التصويت عليهم من قبل الجمعية العامة ومجلس األمن وعند ظهور 

 4النتيجة ال يمكن االحتجاج بحق الفيتو وفي حال تساوي األصوات يكون املنصب من حق القاض ي األكبر سنا.

 94) همة تنفيذ جميع األحكام الصادرة عن املحكمة عمال بأحكام املادةويأخذ مجلس األمن على عاتقه م   

من امليثاق وتمارس املحكمة اختصاصا قضائيا يتمثل في حل الصراعات التي قد تثور بين الدول األعضاء (  2\ 

امة أو في نظامها األساس ي ولكنها تستطيع باإلضافة إلى ذلك إعطاء آراء استشارية بناء على طلب الجمعية الع

 
 . 1،ص(   2003الجامعية ،الجزء األول ، عمر سعدهللا ،القانون الدولي للحدود ،) الجزائر :ديوان املطبوعات  - 1

 19.2محمد بواط ، التحكيم في حل النزاعات الدولية ، مرجع سبق ذكره ، ص  -

 -3. 21زروال عبدالسالم ، عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ، مرجع سبق ذكره ، ص 
، املجلة العربية للعلوم السياسية ) بيروت : مركز دراسات  ”امليثاق وأجندة السالمالدبلوماسية الوقائية بين نصوص “محمد األخضر كرام ، -4

 . 132( ، ص 2007، ربيع  14الوحدة العربية ، العدد 
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، ويحق لجميع أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة طلب الرأي االستشاري إذا أذنت لها  1مجلس األمن

 .2بذلك الجمعية العامة وطلبا الستشارة يتطلب قرارا من الجمعية يتخذ باألكثرية العادية

  اللجوء إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية   :ثالثا

يمكن  إذأشــار ميثــاق األمم املتحدة إلى املنظمات اإلقليمية واعترف بدورها لتسويــة الصراعات الدولية 

ملجلس األمن أن يقرر تفويض عملية السالم برمتها إلى منظمة إقليمية ويستند في ذلك على الفصل الثامن من 

األمن االستكثار من التسوية السلمية للصراعات "يشجع مجلس    4{ 52وبموجب املادة }    3.ميثاق األمم املتحدة  

الدولية عن طريق التنظيمات اإلقليمية وتتم التسوية السلمية للصراعات وفقا لألحكام املنصوص عليها في 

الفصل السادس فعلى الدول األعضاء في املنظمات اإلقليمية التماس الحل السلمي للصراعات من خالل هذه 

اللجوء إلى منظمة األمم املتحدة مباشرة فليس من املستحسن مبادرة هذه الدول بعرض املنظمات وال يجوز لهم  

صراعاتها على مجلس األمن بل إن املجلس يحبذ لجوء الدول ااملتصارعة للتنظيمات والوكاالت اإلقليمية قبل 

 اللجوء إليه التماسا لحل صراعاتها الدولية" .

ظمات أو الترتيبات اإلقليمية ال يسمح لها باتخاذ  تدابير استخدام فإن املن { 53ومع ذلك، ووفقا للمادة } 

ويبقى الصراع في جدول أعمال مجلس األمن إذا أحيل . 5القوة إال بعد الحصول على تفويض من مجلس األمن

إليه من قبل أحد أطراف الصراع حيث يتعين عليه أخذه بعين االعتبار في حال فشل املنظمة الجهوية في 

ويمكن للمجلس أيضا اقتراح شروط التسوية لكنها قد تبقى كذلك دون  6ل إلى تسوية سلمية للصراع .الوصو 

 .7تأثير بسبب موقف واحد أو أكثر من األطراف املتمتعة بحق النقض

  -الوسائل غير السلمية املتبعة لحفظ السلم واألمن الدوليين : :ثانيا

يمنح مجلس األمن املسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليين ومن املفترض أن تكون قرارات 

املجلس موجهة لتحقيق هذه الغاية بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، واملجلس يتمتع بسلطات 

 
 122زروال عبدالسالم ، عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
ملنظمات العاملية واإلقليمية واملتخصصة ،) بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة السابعة، محمد املجذوب ، التنظيم الدولي :النظرية وا   -2

 . 313( ، ص 2002
3- CHRISTIAN STOCK,A MANDATE IS NOT ENOUGH: The Security Council and Peacekeeping, (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung  

Global Policy and Development Department ,October 2011),p5. 

 4الي املادة الثانية والخمسين من ميثاق األمم املتحدة  . انظر -
5 -Natalino Ronzitti,“Lessons of International Law from NATO’s Armed Intervention Against the Federal Republic of Yugoslavia “ 

Journal of THE INTERNATIONAL SPECTATOR,( Roma: Routledge, VOLUME XXXIV, No. 3, July - Sep 1999 ),p45 
6- Elham Animzadeh , The United Nations and International Peace and Security : A legal and practical analysis , Thesis Submitted 

for the Degree of PhD in International Law,( Glasgow: Faculty of Law and Financial Studies, University of Glasgow , 1997) , p 29.  
7 - Pascal TEIXEIRA, The Security Council at the Dawn of the Twenty-First Century: To What Extent Is It Willing and Able to 

Maintain International Peace and Security?,(Geneva: The United Nations Institute for Disarmament Research,2003),p5 
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ما هي التدابير التي يجب اتخاذها في الحاالت التي تنطوي على تهديدات للسالم، خرق للسالم أو أوسع ليقرر 

ولهذا الغرض فإنه ال يقتصر على توصيات ولكن قد يتخذ عدد من اإلجراءات بما في ذلك   .1أعمال العدوان

ماعي الذي يقوم على ثالثة األمن الجلنظام استخدام القوات املسلحة للحفاظ على أو استعادة السالم وفقا 

 -:2مبادئ 

األول: جميع األعضاء يتخلون عن استخدام القوة إال في حالة الدفاع عن النفس وقد أذن مجلس األمن 

 عندما غزت العراق الكويت . 1990نوفمبر   29باستخدام القوة للمرة األولى في إطار الفصل السابع في

 الثاني: اتفاق األعضاء على أن أي هجوم على أحد األعضاء هو هجوم على الجميع .

الثالث: يتعهد جميع األعضاء بأن يتوحدوا لوقف العدوان واستعادة السالم من خالل تزويد األمم املتحدة 

كما أن امليثاق يعطي الحق الطبيعي للدول فرادى ستعادة السالم.  أو الوكاالت األخرى باملواد أو املوارد الالزمة ال 

{  51أو جماعات للدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد األعضاء في األمم املتحدة وفقا للمادة }

ن ما يوجد في ميثاق األمم املتحدة العديد من الوسائل القسرية لحفظ السلم واألمن الدوليي. ك3من امليثاق 

{ وأيا ما كانت السلطات التي  51إلى  39 وهذه الوسائل تضمنها الفصل السابع من امليثاق بدءا من املادة }

يتخذها مجلس األمن من التوصية لألطراف املتصارعة باتخاذ أو إتباع ما يرونه مالئما لحل الصراع إلى سلطة  

لطة اتخاذ تدابير املنع أو القمع، فإنه يتعين أن يستند اتخاذ التدابير املؤقتة ملنع تفاقم الصراع أو املوقف إلى س

تهديد السلم أو اإلخالل به أو وقوع عمل من  :في ممارسته لهذه السلطات على واحدة من الحاالت الثالثة اآلتية

ويعتبر الفصل السابع االبتكار الرئيس ي للمنظمة باملقارنة مع عصبة األمم ذلك أنه كرس .4أعمال العدوان

تمام ملفهوم األمن الجماعي الذي جعل األمم املتحدة الضامن للسلم لتحل محل الضمانات املخصصة في االه

 .5املكان منذ مؤتمر فيينا مع ضمان العمل الجماعي

 

 

 
1-  WahabE  gbewole,” United Nations Security Council and the Challenge of Rule of Law in the 21st Century”  Journal of Research 

and Practice in Social Sciences,(---:ISSN-1715-4731,Vol. 6, No. 2 ,February 2011),p59. 
2-Idem. 
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  ثالثا: عمليات حفظ السلم في فترة الحرب الباردة

بعد الحرب العاملية الثانية، بدأت املواجهة مع الدول الشيوعية فيما أطلق عليه بالحرب الباردة ، وأصبحت 

عمل تداعياتها تنعكس على عمل األجهزة التابعة لألمم املتحدة حيث جمد االنقسام اإليديولوجي للحرب الباردة  

النقض التي يكفلها لها امليثاق ولم يتحقق  التي تتمتع بحقمجلس األمن خاصة لدى الدول الدائمة العضوية 

 1.سوى القليل جدا من العمل العسكري الجماعي

وخالل الحرب الباردة جعل التنافس بين الشرق والغرب آلية تطبيق قواعد األمن املنصوص عليها في ميثاق 

األمم املتحدة غير فعالة تماما فحق النقض لألعضاء الدائمين في مجلس األمن أحبط أي محاولة لتطبيق 

ق النقض واستمرت الفصل السابع وفشلت مبادرة بعد مبادرة بسبب استخدام األعضاء الدائمين ح

الصراعات في جميع أنحاء العالم بعضها ذات صلة إلى نهاية عصر االستعمار األوروبي وبعضها مرتبط 

بالصراعات املحلية وكثيرا ما تتأثر وتتفاقم كال النوعين من الصراعات بسبب الحرب الباردة بين القوى الدولية 

 .2الكبرى 

{ 1990 - 1945ي طريق السالم فخالل فترة الحرب البارد } وأصبحت سلطة حق النقض عقبة حقيقية ف  

{ قرارا ومنع حق النقض األمم املتحدة من اتخاذ إجراءات    279مجلس األمن على }في  اعترض األعضاء الدائمون  

بناءة وحاسمة في أكثر من مائة من الصراعات الكبرى والتي أسفرت عن ما يقرب من عشرين مليون حالة وفاة 

على ذلك وتسهيال لتسوية أو حل الصراعات في الحاالت التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم الدولي أنشأت ، وردا 

 .3األمم املتحدة حال وسطا وهو تأسيس قوات حفظ السلم واألمن الدوليين

ين والفصالن الرئيسيان في امليثاق اللذان يوفران السند القانوني ملجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولي

الفصالن السادس الذي ينص على التسوية السلمية للصراعات عن طريق التفاوض والتحقيق والوساطة هما

والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية أو وسائل أخرى سلمية 

لسابع يطلب  من مجلس األمن بصفته فشل الفصل السادس في التوفيق فإن الفصل ا  وفي حال.4من اختيارهم

املشرف على السلم واألمن الدوليين تحديد وجود أي تهديد أو خرق للسلم  أو عمل من أعمال العدوان وإلى 

{، لصون أو إعادة السلم   42و}  {  41تقديم التوصيات أو أن يقرر ما يجب أن يؤخذ من التدابير وفقا للمادتين  }  

 
1- Ruth Wedgwood, ”United Nations Peacekeeping Operations and the Use of Force ”Journal of Law & Policy, (Washington:  

Washington University, Volume 5, 2001), p69. 
2- MAJOR JOSEPH P., “United Nations Peace Operations: Applicable Norms and the Application of the Law of Armed Conflict”, 

Journal of The Air Force Law Reviw, (Washington :Active duty Air Force judge advocates,USA,Vol.50,2001),pp6-7. 
3- Idem. 
4-WALTER GARY SHARP, SR,” PROTECTING THE AVATARS OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY” DUKE JOURNAL OF 

COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW, (Durham: Duke University, School of Law, Vol. 7, 1993), Op.cit, p95. 
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سابع من امليثاق يقدم األعمال القسرية والتي بدونها سيكون مجلس األمن غير فعال واألمن الدوليين فالفصل ال

 1تماما. 

يوجد األساس الدستوري لعمليات األمم املتحدة لحفظ السلم في التفويض الواسع للمادة األولى من ميثاق 

واألمن الدوليين، وفي  األمم املتحدة، حيث ُيذكر أن أحد األهداف الرئيسية لألمم املتحدة هو صون السلم

البداية اعترضت بعض الدول على إنشاء عمليات حفظ السلم ، وجادلت بأن إنشاء مثل هذه العمليات يعد 

 .  2تجاوزا لسلطة مجلس األمن ألنه لم يتم ذكرها على وجه التحديد في امليثاق 

أنها العمليات العسكرية التي  مضمونهوتقدم األمم املتحدة تعريفا لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين 

تنفذ بموافقة جميع األطراف املتصارعة واملصممة لرصد وتيسير تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار والهدنة أو 

 .3ية للصراع غيرها من االتفاقات لدعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياس

موافقة األطراف املتصارعة علي وتقوم عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين علي مبادئ رئيسية متمثلة في 

وجود قوات حفظ السلم عند الدخول في البعثة والحياد والنزاهة في تنفيذ مهامها فعمليات حفظ السلم ليست 

خدام القوة إال في حالة الدفاع عن النفس  بحيث توفر أداة لتغيير نتائج الحرب أو الصراع ، وأخيرا عدم است

 .4مساحة لألطراف املتصارعة إلجراء املفاوضات والتوصل إلى تسوية للصراع القائم بينها

 الجيل األول لعمليات حفظ السلم في األمم املتحدة :

، 5النشاط األساس يإن حفظ السلم ليس مجرد نشاط من األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة ، بل هو 

ومع ذلك ، ال ينبغي ملجلس  وترتبط عمليات األمم املتحدة لحفظ السلم تقليديا بالفصل السادس من امليثاق،

األمن أن يشير إلى فصل محدد من امليثاق عند إصدار قرار يأذن بنشر عملية لألمم املتحدة لحفظ السلم ولم 

رة ، تبنى مجلس األمن ممارسة االحتجاج بالفصل السابع من يحتج أبدا بالفصل السادس، وفي السنوات األخي

امليثاق عند التصريح بنشر عمليات األمم املتحدة لحفظ السلم في أوضاع متقلبة بعد انتهاء الصراع حيث ال 

 .6تستطيع الدولة الحفاظ على األمن والنظام العام 

 
1- Idem. 
2- Ingunn Hilmarsdóttir, United Nations Peacekeeping Evolution, principles and the applicable norms, Lagadeild  

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands,2012,P 
3 - WILLIAM E. GORTNEY, Peace Operations,(Washington : Joint Chiefs of Staff, US Army,2012), pviii. 
4- Marta Martinelli, THE PROTECTION OF CIVILIANS DURING PEACEKEEPING OPERATIONS, (Brussels: Institute of European 

Studies, University of Brussels,2008)p7. 
5-Cedric de Coning · Mateja Peter(Eds), United Nations Peace Operations in a Changing Global Order,( Switzerland: Palgrave 

Macmillan,2018),P25. 
6 - Harvey J. Langholtz, Principles and Guidelines for UN Peacekeeping Operations,(Williamsburg, VA , USA: Peace Operations 

Training Institute,2010),P16. 
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( ، UNSCOBاملتحدة الخاصة املعنية بمنطقة البلقان)وكانت أول بعثة سالم لألمم املتحدة هي لجنة األمم 

، عندما أصدر مجلس 1للتحقيق في الدعم األجنبي للمقاتلين الشيوعيين اليونانيين 1947التي أنشئت في عام 

( بتشكيل لجنة لتوضيح الحقائق املتعلقة باالنتهاكات املفترضة في األراض ي اليونانية   15األمن الدولي القرار رقم )

ومع ذلك فقد كانت الحرب الباردة قد بدأت بالفعل تعطيل وظائف ، قبل ألبانيا وبلغاريا ويوغوسالفيا من

مجلس األمن حيث عطل الفيتو السوفياتي نتائج اللجنة األمر الذي جعل الواليات املتحدة تقترح سحب 

العامة لجنة جديدة في  القضية من جدول أعمال مجلس األمن إلي الجمعية العامة وبالتالي شكلت الجمعية

 .2منطقة البلقان لتحل محل لجنة مجلس األمن التي منيت بالفشل بسبب الفيتو السوفياتي

يمكن أن تؤدي وظائفها في أي مكان وترفع و وتمتعت اللجنة الجديدة بصالحيات أوسع من اللجنة األولى 

سائل املتنازع عليها ومراقبة االنتهاكات تقريرا إلى الجمعية العامة، وتستخدم مساعيها الحميدة لتسوية امل

في وقت الحق طلب من األمين العام أن يوفر للجنة املساعدة اإلدارية واللوجستية وكلفها بالتفاوض وللسالم، 

مع كل من حكومات الدول األربع املعنية ، والتعامل وفقا للشروط القانونية وتوفير الظروف املادية ألعضاء 

تستخدم ألول مرة علم األمم  التي أصبحتر إليه فيما بعد باسم عمليات حفظ السلم اللجنة وهذا ما يشا

 .3املتحدة وبطاقات الهوية الخاصة بها

بعد الحرب العربية اإلسرائيلية األولى تمثل  1948وقد كانت هيئة مراقبة الهدنة في الشرق األوسط في عام 

لسادس ، وقد ساهمت بشكل واضح في تشكيل السمات أول عملية لحفظ السلم لألمم املتحدة تحت البند ا

  .4األساسية لعمليات حفظ السلم في املنظمة 

وبالرغم من األوضاع املعقدة جدا فقد حققت اللجنة نجاحا نسبيا حيث قامت بمراقبة اتفاقات وقف 

إطالق النار وإنشاء واإلشراف على املناطق املنزوعة السالح  ووضع اإلجراءات إلدارة انتهاكات وقف إطالق النار 

الخ وقد كان الوسيط    ...  ق وإعادة تأهيلها  والحفاظ على االتصال مع األطراف املتصارعة  وإزالة األلغام من الطر 

السويدي } الكونت فولك برنادوت { مبعوثا من األمم املتحدة وله سلطة إجراء التحقيقات وإجراء املقابالت مع 

. وقد ظهرت اثنان من املبادئ األساسية لحفظ السلم 5الشهود في قضايا انتهاك وقف إطالق النار بين الطرفين

م حيث شمل اتفاق وقف 1949أغسطس  11{ الصادر في  73ي أنشأه مجلس األمن بالقرار } في الجهاز الذ

 
1 - Andreu Solà-Martín, Tom Woodhouse, The United Nations, armed conflict and peacekeeping,( Spain: Open 

University of Catalonia Foundation,2011),P9. 
2- Jocelyn Coulon and Michel Liégeois, Whatever Happened to Peacekeeping? The Future of a Tradition, (Calgary: Canadian 

Defence & Foreign Affairs Institute,2010),pp1-2 
3- Ibid,p2 
4- Jibecke H. JOENSSON,  Understanding Collective Security in the 21st century: A Critical Study of UN Peacekeeping in the former 

Yugoslavia,(Thesis submitted for the degree of Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute,  

Department of Political and Social Sciences, European University Institute, Florence, September 2010),pp118-119. 
5- Idem. 
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إطالق النار قبل بدء البعثة وموافقة الطرفين علي ذلك واحتوائها على العناصر الرئيسية لبعثة حفظ السلم 

   .1التابعة لألمم املتحدة املدنية والعسكرية 

عة لألمم املتحدة التي نشرت في أعقاب حرب قناة السويس في أكتوبر التاب  {UNEFI}كانت قوات الطوارئ  كما  

أول عملية لألمم املتحدة تستخدم األفراد العسكريين املسلحين ،كما أنها تمثل االنتقال من استراتيجية  1956

املراقبة أو اإلشراف إلى استراتيجية التدخل حيث قامت بالفصل بين األطراف املتصارعة واإلشراف على 

 .2انسحاب الوحدات البريطانية والفرنسية واإلسرائيلية وكانت تقوم بدوريات في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 

وفي أعقاب نجاح األمم املتحدة في املناطق املذكورة وكذلك نجاحها في تسع عمليات أخري لحفظ السلم 

( فإن أهدافها اجتمعت حول السيطرة على الصراعات اإلقليمية في عصر  1978و  1956وقعت بين األعوام ) 

{  1. والجدول رقم } 3يثاق الحرب الباردة حيث كان مجلس األمن مقيدا بظروف التصرف على أساس أحكام امل

 يبين العناصر الرئيسية الواقعية في كل عملية سلم .

 ( يبين توزيع قوات حفظ السلم لألمم املتحدة على الدول في فترة الحرب الباردة 1الجدول رقم ) 

  األقص ى الحد   األساس القانوني النهاية البداية  املكان  االسم 

 للقوات

 التفويض 

الهدنة لألمم  مراقبة  

 املتحدة 

أكتوبر   1948إبريل  إسرائيل 

1973 

قرار مجلس  

 73األمن رقم 

 قوات مراقبة  51

مجموعة مراقبي  

األمم املتحدة  

العسكريين في الهند  

 وباكستان 

  - باكستان

 الهند 

قرار مجلس   مستمرة 1949يناير 

 47األمن رقم 

 قوات مراقبة  102

قوة الطوارئ التابعة 

 Iلألمم املتحدة 

نوفمبر   مصر

1956 

مايو  

1967 

قرار الجمعية  

 1000العامة رقم 

 قوات فصل 5977

مجموعة املراقبة  

لألمم املتحدة في  

 لبنان 

ديسمبر   1958\6\11 لبنان 

1958 

قرار مجلس  

 128األمن 

 قوات مراقبة  591

قوات حفظ السالم  

 الكونغو

يونيو  1960يوليو  الكونغو

1967 

قرار مجلس  

 128األمن رقم 

 قوات مراقبة  591

 
1 - Jocelyn Coulon and Michel Liégeois,Op.cit.p2. 
2-EMEL OSMANÇAVUŞOĞLU, ”CHALLENGES TO UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS IN THE POST-COLD WAR 

ERA”,PERCEPTIONS JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS,(Ankara: The Center for Strategic Research, Volume IV - Number 

4,December 1999 – February 2000),p2. 
3 - Jocelyn Coulon and Michel Liégeois, Op.cit. p3. 
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قوات األمن في غرب  

 غينيا الجديدة

غينيا  

الغربية  

 الجديدة 

أكتوبر  

1962 

ابريل  

1963 

قرار الجمعية  

 1752العامة رقم 

قوات حفظ   1500

 السالم

بعثة األمم املتحدة  

 للمراقبة في اليمن 

سبتمبر   1963يونيو  اليمن 

1964 

مجلس  قرار 

 179األمن رقم 

 قوات مراقبة  200

قوات األمم املتحدة   

 حفظ السالم قبرص

قرار مجلس   مستمرة 1964مارس  قبرص

 186األمن رقم 

قوات حفظ   6200

  –السالم 

مساعدة  

 إنسانية 

بعثة األمين العام 

 الدومينيكان 

جمهورية  

 الدومينكان 

اكتوبر   1965مايو 

1966 

قرار مجلس  

 203األمن 

 مراقبة قوة  2

قوة الطوارئ التابعة 

 IIلألمم املتحدة 

يوليو  1973أكتوبر مصر

1979 

قرار مجلس  

 340األمن رقم 

 قوات فصل 4297

قوة األمم املتحدة  

ملراقبة فض  

 االشتباك 

  -سوريا 

 إسرائيل 

قرار مجلس   مستمرة 1974مايو 

 350األمن رقم 

قوة مراقبة   1331

 وإشراف 

قوة األمم املتحدة  

 املؤقتة لبنان 

قرار مجلس   مستمرة 1978مارس لبنان 

 425األمن رقم 

مراقبة.بناء   6975

الدولة.  

مساعدة  

 إنسانية 

Source: Jocelyn Coulon and Michel Liégeois,Op.cit,p4. 

وخالل الحرب الباردة، كان الهدف األكبر لعمليات حفظ السلم هو خلق الهدف السياس ي الذي يعطي 

ضرورية للدول املتحاربة للتفاوض على حل سياس ي ، وبنفس القدر من األهمية الحتواء النزاعات مساحة كانت  

ومنعها من التصعيد إلى أزمات عاملية ، أو ما هو أسوأ ، حرب نووية ، وهذا يوضح أن "تصميم" عمليات حفظ 

 في عام  السلم كانت دائًما نتاج عصرها، وقد ظهرت مجموعة من املبادئ والتي تم تدوينها
ً
، ووفقا 1973رسميا

 -:1لها ، يجب على قوات حفظ السلم التابعة لألمم املتحدة ما يلي

 أوال: أن يتم نشرها فقط بموافقة أطراف النزاع .

 ثانيا: أن تكون محايدة بدقة في نشرها وأنشطتها .

 تهما .ثالثا: استخدم القوة فقط للدفاع عن النفس وبتكليف ودعم من مجلس األمن في أنشط

 
1 - Louise Riis Andersen, Peter Emil Engedal," Blue Helmets and Grey Zones: Do UN Multidimensional Peace 

Operations Work?",( Copenhagen: Danish Institute for International Studies,2013),pp17-18. 
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خامسا: االعتماد على املساهمة الطوعية للدول األعضاء لألفراد العسكريين ، واملعدات والعمليات 

 اللوجستيات . 

، حيث تم   1960في عام  ONUC) وهذه املبادئ تم استثناؤها في سياق عملية األمم املتحدة في الكونغو )

وقوع حرب أهلية في الكونغو ، بما في ذلك ترتيبات وقف  تكليف العملية باتخاذ "جميع التدابير املناسبة " ملنع

إطالق النار ، ووقف جميع العمليات العسكرية، ومنع االشتباكات ، واستخدام القوة، إذا لزم األمر، كمالذ 

وال تنطبق قوانين النزاع املسلح عموًما على قوات حفظ السلم التقليدية ألنها ليست خصما ألي طرف  .1أخير

( من اتفاقية جنيف ، والبروتوكول اإلضافي األول، ومن أجل  3، ويحمي أفرادها غير املقاتلين بموجب املادة ) 

 رات زرقاء.تصنيف أنفسهم على أنهم غير مقاتلين، يرتدي حفظة السالم خوذات وشا

وقد اتسم الجيل األول لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين في فترة الحرب الباردة بعدة سمات منها أن 

نطاق عملها محدود في إنهاء الصراع الذي عادة ما يقع بين الدول ويتم االعتماد على القوات املسلحة في حل 

. ويوضح الجدول 2تغطية وسائل اإلعالم للصراع  الصراع من خالل قوات األمم املتحدة فقط ووجود ندرة في

 ( أدناه تأثيرات الحرب الباردة على عمليات حفظ السلم . 2رقم ) 

 ( يوضح تأثير الحرب الباردة علي عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين 2الجدول رقم )

 البيئة الدولية  الفترة

 

 عمليات السلم 

 

 

 

 الحرب الباردة

  :الديناميات

 مواجهات الحرب الباردة.  - 

 نظام الثنائي القطبية.  -

 األمم املتحدة  -  :الالعبين الرئيسيين

 :طبيعة الصراعات

 معظمها صراعات بين الدول.  -

 صراعات حادة خالل فترة قصيرة. -

 ساحات القتال معروفة .  -

 املقاتلين من الجنود النظاميين.  -

على استعداد  معظم األطراف املتصارعة  -

 للتفاوض

 الجيل األول: عمليات حفظ السلم التقليدية. 

تفويض وفقا    (غير قسرية ومحايدةالعمليات    -

 .)للفصل السادس

 تنشر بعد وقف إطالق النار.  -

قوة فصل بين املتحاربين ومسلحة تسليحا   -

 . خفيفا

 في الغالب قوة عسكرية .  -

 تأسيس القوات يعتبر االستثناء. -

 (1988 -1945ما بين عامي ) بعثة 13-

 
1 - Jaïr van der Lijn and etal ,Peacekeeping operations in a changing world,(The Hague:Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael,2015),P25. 
2- Ximena Jimenez and Harvey J. Langholtz,GENDER PERSPECTIVES IN UNITED NATIONS PEACEKEEPING 

OPERATIONS,(Williamsburg, VA,USA:Peace Operations Training Institute,2008),p14. 
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 Source: Kristine St-Pierre,Then and Now: Understanding the Spectrum of Complex Peace Operations, (Ottawa:Pearson Peacekeeping Centre, 

2008), p4. 

وهكذا يتضح أن األمم املتحدة خالل فترة الحرب الباردة قد عملت من خالل آليات سياسية وعسكرية في 

تسوية الصراعات ، وكانت ظروف الحرب الباردة قد ألقت بظاللها على املؤسسة الدولية حيث عرقل حق 

ي أدى إلي هيمنة األداة النقض جهود التسوية السلمية للصراعات وكانت الصراعات تقع بين الدول األمر الذ

العسكرية للفصل بين قوات الدول املتحاربة وفقا للمبادئ الثالثة التي تعمل من خاللها قوات حفظ السلم وفي 

 . 1ظل مبدأ سيادة الدولة الذي وضع قيودا على عمليات حفظ السلم 

 ب الباردةاملبحث الثاني: تطور عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين في فترة ما بعد الحر 

بانتهاء الحرب الباردة ، ظهرت هناك مشاكل عديدة في املجتمع الدولي ، كما في الدول الفاشلة كما حدث في 

الصومال، وتفكك عدد من الدول ، كما في االتحاد السوفييتي ويوغوسالفيا ، وظهرت صراعات خطيرة داخل 

القيود الحرجة لعمليات حفظ السلم لألمم  الدول كما حدث في رواندا ، وهذه املتغيرات سلطت الضوء على

املتحدة ، وأدت إلى تطوير دور بعثات حفظ السلم كما في بعثة األمم املتحدة االنتقالية في كمبوديا وتيمور 

 2.الشرقية وليبيريا التي احتوت على عناصر مثل فرض السالم وبناء الدولة، وتعزيز الديمقراطية البرملانية

تحدة كان لديها وضوح نتيجة لتضاؤل التنافس بين الدول العظمى حيث إن مجلس األمن وبالنسبة لألمم امل

لم يعد يخضع لشلل ) الفيتو ( في عملية صنع القرار ، والتي أعاقت أنشطته منذ أواخر األربعينيات وفتح هذا 

الكبير من خالل النمو إمكانيات جديدة لألمم املتحدة في مجال األمن الدولي ، وكان بالتالي مصدرا للتفاؤل 

وكان شهادة على حد سواء إلى قدرة مجلس األمن  1988الكبير في عدد العمليات التي نفذتها املنظمة بعد عام 

 . 3على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا ذات االهتمام املشترك

التهديدات األمنية  وقد توسع مفهوم األمن، ال سيما بعد نهاية الحرب الباردة سواء من حيث املواضيع أو

فعلى سبيل املثال، تغير املناخ والتنمية التكنولوجية والطلب على املوارد واالهتمام البيئي املتزايد ونمو وتداخل 

 
1- Kai Michael Kenkel,”Five generations of peace operations: from the “thin blue line” to “painting a country blue”, Revista  

Brasileira de PolíticaInternacional, (Brasília: InstitutoBrasileiro de RelaçõesInternacionais, Vol: 56, No.1, 2013), pp125-126. 
2 - Edward J. Horgan, The United Nations – Beyond Reform? The Collective Insecurity of the International System and the 

Prospects for Sustainable Global Peace and Justice, Thesis submitted to the University of Limerick for the degree of Master, 
3- MATS R. BERDAL,”THE SECURITY COUNCIL, PEACEKEEPING AND INTERNAL CONFLICT AFTER THE COLD WAR” DUKE 

JOURNAL OF COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW, (Vol.7,1996),p75. 
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األنظمة واللوائح القانونية كلها عوامل وتحديات تعطي احتماالت أن تؤدي إلى مخاوف أمنية من مختلف الدول 

 .1والجهات الفاعلة األخرى 

على أنها بداية انتهاء الحرب الباردة فيمكن مالحظة أن عمليات األمم   1988د استعراض الفترة منذ عام  وعن

  -:2املتحدة اتسمت بالتطورات الهامة التالية 

  .كان هناك زيادة كبيرة في عدد وحجم ونوع البعثات املمنوحة لعمليات حفظ السلم

ت الحتواء ومعالجة آثار الصراعات داخل الدول وهذا يعني أصبحت األمم املتحدة أكثر انخراطا في محاوال 

  .بدوره كاتجاه عام أن البيئة املادية التي تنتشر فيها قوات حفظ السلم أصبحت أكثر تقلبا ومعقدة وخطيرة

املتحاربة، وفي عدد متزايد من الحاالت اضطرت قوات حفظ السلم للعمل مع املوافقة الجزئية من األطراف  

وكانت في كثير من األحيان غير قادرة على تحديد الخطوط األمامية أو السلطات السياسية املشروعة داخل 

 منطقة العمليات وقد أدت إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات التي لحقت بقوات األمم املتحدة.

رسات حفظ السلم التقليدية كذلك أدت هذه املتغيرات إلى الدعوة لألمم املتحدة إلى التخلي عن مما

 السابقة تماما لصالح مذهب من شأنه أن يسمح باستخدام القوة بشكل أكبر .

برز اتجاه حقيقي من جانب مجلس األمن إلضعاف شرط املوافقة  1995و  1992خالل السنوات ما بين 

ل السابع ففي حين كأساس لتدخل األمم املتحدة ووضع عدد متزايد من البعثات والقرارات على أساس الفص

{ قرارا ما بين عامي   48أن مجلس األمن  أصدر قرارين وفقا للفصل السابع في عقد الثمانينيات نجده أصدر }

وحدهما، ومعظمها متعلق بالصراعات الداخلية  والتي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للسلم   }  1994و    1993  {

 واألمن الدوليين .

 1990الحرب الباردة أصبح التدخل في الصراعات الداخلية في تزايد بشكل كبير فخالل الفترة   }ومنذ نهاية  

{ عملية حفظ للسلم بينما خالل عقد التسعينيات فقط أجرت األمم   18{ أجرت األمم املتحدة  عدد }    1994  –

تفاع في الحروب الداخلية في أواخر { من عمليات السلم ، وكان هذا التزايد بسبب االر    35املتحدة ما ال يقل عن }

. ومن املهم جدا أن نشير في هذا الخصوص  3عقد التسعينيات مما أدى إلى سلسلة من عمليات حفظ السلم 

 
1-  Hitoshi Nasu, “THE EXPANDED CONCEPTION OF SECURITY AND INTERNATIONAL LAW: CHALLENGES TO THE UN 

COLLECTIVE SECURITY SYSTEM” Journal of AMSTERDAM LAW FORUM, (Amsterdam: UV Amsterdam University,  

Vol.3,NO.3,2011),p33 
2- MATS R. BERDAL, Op.cit, pp75-76. 
3-Waheguru Pal Singh Sidhu, “Regionalisation of Peace Operations” in Espen Barth Eide,(ed),Effective Multilateralism’: Europe, 

Regional Security and a Revitalised UN,(London:The Foreign Policy Centre and British Council Brussels, 2004),p32 
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أن األمم املتحدة لم تكن مصممة أصال للتعامل مع الحروب الداخلية أو داخل الدول والتي ظهرت كنموذج 

 . 1لباردة، ولكنها مصممة بدال من ذلك للتعامل مع الصراعات بين الدول للصراعات الرئيسية منذ نهاية الحرب ا

وقد أدت هذه املتغيرات إلى إحداث تطورات سواء على صعيد املستوى النوعي لقوات حفظ السلم واألمن 

بعد  الدوليين أو التقارير واإلعالنات والقرارات أو على صعيد هيكل األجهزة املسؤولة عن تنفيذ املهام في  ما

 الحرب الباردة وهو ما سيتم تناوله في هذا املبحث .

 -الجيل الثاني لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين) العمليات املتعددة ( : -أوال :

مع نهاية الحرب الباردة ، انتقلت عمليات حفظ السلم بقيادة األمم املتحدة إلى جيلها الثاني، وأصبح الجيل 

منذ التسعينيات ليس مجرد قوات فصل بين املتحاربين أو مراقبة اتفاق السلم وإنما الثاني لقوات حفظ السلم  

  -:2ينطوي علي ما يلي 

 محاوالت لتقليص الصراع وتسريح القوات املتحاربة حتى قبل وجود أي ضمان لوقف إطالق النار ملزم. 

لحكومة، وجمع والتخزين املؤقت القيام بعمليات إعادة اإلعمار املدني مثل تسريح قوات حرب العصابات وا

 لألسلحة واملساعدات الطارئة لالجئين واملشردين داخليا .

تنظيم انتخابات ديمقراطية ملا بعد الحرب بحيث تصبح األمم املتحدة مزود الخدمة الكاملة للمجتمعات  

مة الدول األمريكية املنهارة بالتنسيق مع الوكاالت اإلقليمية مثل منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومنظ

ومؤسسات املجتمع املدني التي تعتمد على العمل التطوعي مثل املفوضية العليا لشؤون الالجئين . ومن األمثلة 

النموذجية لبعثات الجيل الثاني عمليات حفظ السلم في كمبوديا والسلفادور وموزامبيق وناميبيا التي بدأت 

عها الواليات واملوارد الالزمة لتنظيم االنتخابات ، وتعزيز عمليات ، والتي تضمنت جمي  1992و    1989بين عامي  

. وكان الهدف من هذا التكامل 3نزع سالح املقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم ، املصالحة السياسية  

جهات هو إعطاء قدر أكبر من االتساق في املهام املتعددة الوظائف من خالل تحسين التنسيق بين مختلف ال

الفاعلة العاملة في هذا املجال كما في )الركن العسكري( جنود حفظ السالم،و)الركن السياس ي( من خالل 

املمثل الخاص لألمين العام ، و)الركن اإلنساني( كما في الوكاالت املتخصصة مثل مكتب مفوض األمم املتحدة 

. وكانت مالءمة واليات حفظ 4مم املتحدة اإلنمائي  السامي لشؤون الالجئين ، وبرنامج األغذية العاملي وبرنامج األ 

 
1- Robert Weiner,”The United Nations and War in the Twentieth and Twenty-First Centuries”New EnglandJournal of Public 

Policy,(Boston: University of Massachusetts, Boston,Vol. 19: Iss. 1, Article 6,2003),p76. 
2- MATS R. BERDAL ,Op,cit,p73 
3 - Louise Riis Andersen, Peter Emil Engedal," Blue Helmets and Grey Zones:Do UN Multidimensional Peace Operations Work?",( 

Copenhagen: Danish Institute for International Studies,2013),P18. 
4 - Ronald Hatto," From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the role of the United Nations inpeace 

operations",(Cambridge: Cambridge university Press,2013),P 510. 
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 في توفير األمن الفعال في املواقع املحمية 
ً
 تحديا

ً
، ويؤكد التحليل التجريبي أهمية العنصر 1السلم تاريخيا

وبالنظر إلى املهام ، فإن من بين   اإلنساني والترخيص باستخدام القوة في عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم،

دولة أخرى،   22عملية التي تم نشرها حتى اآلن ، فإن نصفها تدمج بعض املهام اإلنسانية في والياتها ؛ وفي    68ـ  ال

 .2اعتمد مجلس األمن تدابير اإلنفاذ ، بالنظر إلى األحكام الواردة في الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

ًها في عمليات السلم التابعة لألمم املتحدة منذ نهاية وتم االلتزام بالتحرك نحو فرض السلم باعتباره اتجا

الحرب الباردة ، وخاصة في القرن الجديد ، وأثبتت عمليات حفظ السلم التابعة لألمم املتحدة أنها أداة مرنة 

 .3وقابلة للتكيف ومتطورة مع مرور الوقت لالستجابة للتحديات املتزايدة 

 حفظ السالم املتعددة األبعاد( يوضح مهام عمليات  3الجدول رقم ) 

 الوظائف  املكونات 

املكونات  

 العسكرية

الرصد والتحقق من وقف إطالق النار• تجميع• نزع السالح وتسريح املقاتلين• اإلشراف على انسحاب  

واألنشطة القوات األجنبية• التعليم للتوعية بخطر األلغام وإزالة األلغام• توفير األمن لألمم املتحدة 

 الدولية األخرى في دعم عملية السلم 

مكون الشرطة  

 املدنية 

• السيطرة على الحشود • إنشاء وصيانة نظام قضائي • إنفاذ القانون • الرصد والتدريب وتقديم  

 املشورة سلطات إنفاذ القانون املحلية بشأن قضايا حقوق التنظيمية واإلدارية والبشرية 

 املكون املدني

 

العنصر السياس ي:• التوجيه السياس ي لعملية السالم الشامل• املساعدة في إعادة تأهيل املؤسسات  

 السياسية القائمة• تعزيز املصالحة الوطنية 

العناصر االنتخابية:• الرصد والتحقق من جميع الجوانب ومراحل العملية االنتخابية؛ تنسيق  

ت االنتخابية وتوفير املساعدة في تطوير املؤسسات  املساعدة التقنية• تثقيف الجمهور حول العمليا

 الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية 

عناصر حقوق اإلنسان:• رصد حقوق اإلنسان• التحقيق في حاالت محددة من املزعوم انتهاكات 

العنصر اإلنساني:• إيصال املساعدات اإلنسانية)املواد .  حقوق اإلنسان• تعزيز حقوق اإلنسان

ائية وغيرها من إمدادات اإلغاثة في حاالت الطوارئ(• تنفيذ برامج إعادة توطين الالجئين• إعادة الغذ

 توطين املشردين 

 • إعادة إدماج املقاتلين السابقين

Source:Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse,Op.cit.p5 

 
1Caelin Briggs, Lisa Monaghan,PROTECTION OF CIVILIANS SITES:LESSONS FROM SOUTH SUDAN FOR FUTURE 

OPERATIONS,( Norwegian Refugee Council,2017),P18. 
2 - JúliaGifraDurall,"UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS UNDER CHAPTER VII: EXCEPTION OR WIDESPREAD 

PRACTICE ?", Revista del InstitutoEspañol de EstudiosEstratégicosNúm. 2 / 2013,P 9. 
3 - Maria do Céu Pinto Arena," A Blurring of Roles: Use of Force in UN Peacekeeping" PERSPECTIVAS, JOURNAL OF POLITICAL 

SCIENCE,( Portugal: Research Center in Political Science, SPECIAL ISSUE, 2017),P 60. 
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ثانيا: الجيل الثالث لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين ) فرض السالم (: جاء استخدام مصطلح فرض 

، والذي 1992يناير  في السالم للمرة األولى في تقرير األمين العام بطرس بطرس غالي إلى مجلس االمن الدولي

فرض السالم بحيث إن الدول  قواتبيعرف أكثر باسم خطة للسالم، حيث أشار إلى اإلجراءات املتعلقة 

األعضاء في هذه القوات يجب أن تضع أفرادها تحت تصرف إدارة قوية وفعالة وذكر أيضا أن القوات يجب أن 

تكون مسلحة بشكل أكبر من قوات حفظ السلم وتخضع لتدريب تحضيري مكثف تكون تحت قيادة األمين 

 1العام لألمم املتحدة .

ة جانًبا من جوانب فرض السلم ، يتعين على األمم املتحدة وأعضائها اللجوء وعندما تتضمن والية العملي

إلى استخدام جهات فاعلة أخرى غير الخوذات الزرقاء ، كما في  بعض الدول أو التحالفات أو املنظمات 

انستان اإلقليمية والتي تكون مجهزة بشكل عام الستخدام القوة كما هو الحال مع حلف الناتو في البلقان وأفغ

. وقد يتطلب منهج فرض السلم مساهمة كبيرة من الدول 2، واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في إفريقيا 

ذات القوة العسكرية ، بما في ذلك األعضاء الدائمين، وأصبح املجتمع الدولي حذًرا من التكلفة املطلوبة لنجاح 

السلم من "الجيل األول" أو" الجيل الثاني" كلما أمكن حفظ السلم املشترك ، وبالتالي لديه ميل نحو حفظ 

ذلك ومع ذلك ، إذا فشلت في قبولها من قبل األطراف أو الفصائل املعنية ، فإن استخدام "الجيل الثالث" 

 .3لحفظ السلم ال يستبعد

 ثالثا: الجيل الرابع لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين ) بناء السالم ( :

سالم على مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحد من خطر االنهيار أو العودة إلى الصراع من ينطوي بناء ال

خالل تعزيز القدرات الوطنية على جميع املستويات إلدارة الصراع ، ووضع األساس للسلم والتنمية املستدامين 

عن طريق معالجة األسباب وهو عملية معقدة طويلة األجل لتهيئة الظروف الالزمة للسلم الدائم ، ويعمل 

الهيكلية العميقة الجذور للصراع العنيف بطريقة شاملة تتناول تدابير بناء السلم القضايا األساسية التي تؤثر 

على سير املجتمع والدولة ، وتسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على االضطالع بوظائفها األساسية بفعالية وبشكل 

 .4مشروع

 
1 - George F. Oliver, ”The Other Side of Peacekeeping: Peace Enforcement and Who Should Do It?”, in Harvey Langholtz, Boris 

Kondoch, Alan Wells (Eds.),International Peacekeeping: The Yearbook of International Peace Operations, (Netherlands:  

Koninklijke Brill N.V, Volume 8, 2002),pp101-102. 
2 - Ronald Hatto, Op.cit, pp 514-515. 
3 - Ingunn Hilmarsdóttir, United Nations Peacekeeping Evolution, principles and the applicable norms, Lagadeild  

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2012,P87. 
4-United Nations, United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, (New York: Department of Peacekeeping 

Operations Department of Field Support,2008),P18. 
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أن تتخذ إجراءات لفرض السلم بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،   ويجب على األمم املتحدة

وعندها فقط يمكن للدول األعضاء املساهمة بقوات عسكرية مدربة ومجهزة بشكل جيد لفرض السلم، وقد 

 يكون للقوات املرخص لها بموجب الفصل السابع واجبات حفظ السلم والسالم، ويجب أن تتوفر لديها املوارد

املناسبة لتنفيذ عملية الفرض بشكل كافٍّ ، وإذا كان ذلك حتمًيا ، ينبغي تزويد قوات حفظ السلم بقواعد 

اشتباك واضحة ، ومكيفة مع العملية املحددة ، فيما يتعلق بموعد وفي أي ظرف من الظروف تستخدم القوة 

ويوضح  .1النهائية املقصودة للنزاعاملسلحة من أجل تجنب التصعيد غير املرغوب فيه للنزاع وتهديد الحالة 

 ( مكونات عمليات بناء السلم للجيل الرابع . 1الشكل رقم ) 

 ( يوضح مكونات الجيل الرابع من عمليات حفظ السلم 1الشكل رقم ) 

 السياسيةالشرطة                     العمليات اإلنسانية               القوات العسكرية            املفاوضات 

 البعد القضائي       البعد االقتصادي                 إعادة البناء                 البعد االجتماعي               

 

 

Source: Walter Dorn, THE EVOLUTION OF PEACE AND STABILITY OPERATIONS: Overview, 

(Ontario: Canadian Forces College, April 2011), p34 

في إنهاء القتال بين طرفي الصراع فقط ، وإنما حماية   كما أن عمليات بناء السلم ليست سهلة فمهمتها ليس   

الدولة املضيفة، ونزع السالح وإعادة إدماج املقاتلين وإزالة األلغام وغيرها  املدنيين واستعادة أو تمديد سلطة

 (.2كما هو موضح في الجدول رقم )  ،2من املهام التي تمتد في مجال الجيل الثاني من عمليات حفظ  وبناء السلم

  

 
1 - Ibid,P89. 
2- CHRISTIAN STOCK,Op.cit,p3. 
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 الباردةومهارات بناء السلم بعد الحرب ملهام  االستراتيجيةملكونات ا(  2الجدول رقم ) 

 املهارات املهام املكونات

حماية ، إزالة األلغام، نزع السالح، التسريح األمن

األمن الشخص ي . الشرطة واإلصالح األمني، املدنيين

الثقافي و  )على سبيل املثال التمييز العنصري 

 واملساواة بين الجنسين والعنف( حقوق اإلنسان...

. الدفاع املدني غير العنيف

. مرافقة ومراقبة األحياءو  مشاهدة

 الدعم وشبكات االتصال تقديم 

. ةاملساءلبناء القدرات املؤسسية الشفافية . الحوكمة

 ملساعدة االنتخابيةا

تمهيد االجتماعات. تطوير قادة 

تقنيات مجموعة صنع  املجموعة

 التشجيع والدعم القرار

اإلغاثة 

 والتنمية

السوق املؤسسات إصالح  .  تطوير البنية التحتية

األعمال التجارية الصغيرة تلبية . االقتصادية

 الخدمات االجتماعية. االحتياجات األساسية

املهارات التقنية والهندسة .تطوير 

األعمال مهارات تنظيم املشاريع 

.القيادة والتدريس بناء العالقات عبر 

 الحدود

عودة . عالج الصدمة النفسية واالجتماعية املصالحة

املبادرات .تقديم  الالجئين التربية من أجل السالم

 املجتمعية

تيسير روح ،االتصاالت الشخصية 

الجماعة مهارات حل 

إدارة ديناميات الصراع ،الصراعات

 النفس ي واالجتماعي

Source: Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse,Op.cit.p18 

وهكذا فتحت أنشطة االمم املتحدة املتعددة واملتنوعة في صيانة واستعادة السلم واألمن الدوليين بعد انتهاء 

الحرب الباردة املجال لتصل إلى طائفة كبيرة من الوسائل املمكنة للتدخل وغيرها من أشكال تسوية الصراعات 

في حماية املدنيين عند تعرضهم للخطر وانتهاء بدءا من الحد من مفهوم السيادة املطلقة للدولة إلى التدخل 

بمساعدة الدول الفاشلة في العودة إلي الوضع الطبيعي من خالل مساعدتها في كافة جوانب أنشطة املجتمع 

 .1السياسية واالجتماعية واإلدارية ...الخ 

  رابعا: التطورات على صعيد التقارير والقرارات بعد الحرب الباردة 

أشار التقرير إلى  -:) Agenda for Peaceبعنوان)خطة للسالم 1992تقرير األمين العام } بطرس غالي{   •

قوات فرض السلم بحيث إن الدول األعضاء في هذه القوات يجب أن تضع أفرادها تحت باإلجراءات املتعلقة 

 
1 - MARTINA ŠMUCLEROVÁ,“UN-LED” OR “UN-AUTHORIZED” OPERATION?: DISCERNING AMONG THE UN SECURITY 

COUNCIL’S MANDATED OPERATIONS”, Journal of The lawer quarterly,  (Czech Republic : The Institute of State and Law of the 

Academy of Sciences  , Vol 2, No 4 ,2012),p306. 
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شكل أفضل وتخضع لتدريب تصرف إدارة قوية وفعالة وأكد على أن قوات حفظ السلم يجب أن تكون مسلحة ب

 -:2،   كما دعا في هذا التقرير إلى جملة أمور منها 1تحضيري مكثف تكون تحت قيادة األمين العام لألمم املتحدة

النظر في ظروف معينة من "االنتشار الوقائي" لقوات حفظ السلم التابعة لألمم املتحدة إلحباط   -1

 ق .األعمال العدائية املتوقع أن تلوح في األف

عندما تقتض ي الظروف استخدام القوة فينبغي لألمم املتحدة أن تعتمد على نفسها في ذلك بدال من   -2

 االعتماد على تحالفات من الدول األعضاء .

أشار تقرير خطة السالم أن عمليات حفظ السلم قد نفذت "حتى اآلن" مع موافقة جميع األطراف   -3

في املستقبل وهذا ما يعد نقلة نوعية في استعداد الدول األعضاء  ملمحا إلى أن هذا قد ال يكون من الضروري 

 لدعم عمل األمم املتحدة في مجال السلم واألمن الدوليين . 

كما أوجز التقرير اقتراحات لتمكين املنظمات الحكومية الدولية من االستجابة بسرعة وفعالية لتهديدات 

أربع مجاالت رئيسية من  ة على وجه الخصوص وقد تم تحديدالسلم واألمن الدوليين بعد مرحلة الحرب البارد
 - :األنشطة وهي 3

 الدبلوماسية الوقائية التي تسعى لحل الصراع قبل أن يتصاعد إلى العنف. -1

 صنع السلم  الذي يسعى لتعزيز وقف إطالق النار والتفاوض على الوصول إلي اتفاق. -2

وتنطوي على نشر قوات لألمم املتحدة في امليدان حفظ السلم وهي عملية تتم بعد اندالع العنف  -3

بموافقة جميع األطراف املعنية والتي تنطوي عادة على العسكريين وأفراد الشرطة واملدنيين التابعين لألمم 

 املتحدة.

عمليات بناء السلم ويتم تنسيق هذه املبادرات بشكل مثالي ومتكامل لضمان بناء السلم بعد انتهاء الصراع 

تشمل البرامج واألنشطة التي من شأنها الحفاظ على السلم ومنع نشوب أي صراع في املستقبل والتي تشمل والتي  

ة االقتصادية واألمن. املعالجة الدبلوماسية والسياسية واالجتماعية والعسكرية وقضايا التنمي  

 :  (Supplement to an Agenda for Peace ): 1995التقرير اإلضافي لخطة السالم 

 
1 - George F. Oliver, ”The Other Side of Peacekeeping: Peace Enforcement and Who Should Do It?”,i n Harvey Langholtz, Boris 

Kondoch, Alan Wells (Eds.),International Peacekeeping: The Yearbook of International Peace Operations, (Netherlands:  

Koninklijke Brill N.V, Volume 8, 2002),pp101-102. 
2- David M. Malone,  The UN Security Council: From the Cold War to the 21st Century,  (Boulder:  Lynne Rienner Publishers,2004),  

p6. 
3-  TimMurithi, ”The African Union’s evolving role in peace operations: the African Union Mission in Burundi, the African Union 

Mission in Sudan and the African Union Mission in Somalia”, African Security Review, (Pretoria: Institute for Security 

Studies,Vol.17,No.1,2008),p71. 
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قدم األمين العام } بطرس غالي { تقريرا إضافيا احتوى على عدة برامج إضافية كما في نزع السالح وتسريح  

املقاتلين وإعادة إدماجهم في املجتمع وتقديم املساعدات اإلنسانية ، وتعزيز حقوق اإلنسان وتقديم املساعدة 

ة عن القانون والنظام والتي تعتبر دعامة لالجئين وبناء قدرات الحكومة ونشر قوات الشرطة كوحدات مسؤول

 . 1ثالثة كاملة في عمليات حفظ السلم وإنفاذ السلم وصنع السلم وبناء السلم  

 (S/1998/318 or A/52/871 رير األمين العام } كوفي عنان { عن حماية املدنيين)اتق  •

على مرأى ومسمع من  19943واإلبادة الجماعية في رواندا عام  2بعد وقوع مذبحة سريبرينيتسا في البوسنة

قوات حفظ السلم قدم األمين العام } كوفي عنان { تقارير طالب فيها بوضع حماية للمدنيين املعرضين للخطر 

وأن تكون قوات حفظ السلم قادرة على التعامل مع هذه القضايا وتنفيذ مهام الحماية ..الخ . وفي أواخر عقد 

لتسعينيات بعد اإلبادة الجماعية في رواندا ومجزرة سريبرينيتسا، بدأت األمم املتحدة بشكل منهجي معالجة ا

أصبحت حماية املدنيين في الصراعات املسلحة بندا مستقال على جدول أعمال حيث مسألة حماية املدنيين 

جسدي على نحو متزايد في قرارات   أدرجت مهمة حماية املدنيين املعرضين لتهديد وشيك من خطرو مجلس األمن  

 4ثقافة الحماية التي دعا إليها األمين العام تحظى باهتمام من قبل املجتمعات اإلنسانية.وأصبحت    حفظ السلم

  -: 2000لسنة تقرير اإلبراهيمي  •

قدم التقرير العديد من التوصيات بشأن جميع جوانب عمليات حفظ السلم والتي كان بعضها متعلقا 

ة تعريف عمليات حفظ السلم التي أضاف إليها سرعة وفعالية االنتشار والقدرة األقوى على جمع بإعاد

املعلومات وتحليلها وتقديم الحماية للمدنيين عند تعرضهم للخطر وإدارة عمليات بناء السلم ملنع وقوع الصراع 

 . 5في املستقبل 

: تم تأسيس مفهوم املسؤولية عن 2005( في سبتمبر  60/1قرار الجمعية العامة عن مسؤولية الحماية ) •

الحماية في الوثيقة الختامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة في الوثيقة الختامية التي تحتوي على 

والحكومات املجتمعين املسؤولية ( على املسؤولية عن الحماية حيث أقر رؤساء الدول 139و  138الفقرتين )

 
1- Darya Pushkina& Philip Maier, ”United Nations Peacekeeping in Timor- Leste”, Journal of Civil War ,(London: Routledge,  

September 2012),p326. 
2 - See Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35: The Fall of Srebrenica (A54/549, 

November 15, 1999). 
3 -See Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations during the 1994 Genocide in Rwanda 

(S/1999/1257, December 16, 1999, Annex). 
4- Nicolas Lamp and  DanaTrif, ”United Nations Peacekeeping Forces and the Protection of Civilians in Armed Conflict” ( Berlin: 

Hertie School of Governance,2009),p3. 
5- Yamashita Hikaru, ”Reexamining Peacekeeping: The ‘Brahimi Report’ and Onward”, NIDS Journal of Defense and Security 

(Tokyo: The National Institute for Defense Studies, Vol. 8, No. 1, October 2005),p45. 
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عن حماية السكان من اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية، بما في ذلك 

مسؤولية كل دولة على حدة لحماية سكانها من هذه الجرائم، وكذلك مسؤولية املجتمع الدولي في حالة فشل 

( ، وكأحد 1/ 60الوثيقة في وقت الحق من قبل الجمعية العامة في قرارها )    الدولة في الحماية وقد اعتمدت هذه

 1. 2005نتائج القمة العاملية لسنة 

 : 2011،  2009،  2008تقارير في عهد األمين العام } بان كي مون { لسنة  •

نشرت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السلم عرضا شامال لعقيدة حفظ السلم في العصر    2008في عام  

الحديث بعنوان "عمليات األمم املتحدة لحفظ السلم : املبادئ والخطوط التوجيهية " حيث يتم التعرف على 

، أصدرت األمم املتحدة وثيقة  2009و املبادئ على أساس الخبرة املكتسبة منذ نهاية الحرب الباردة ، وفي يولي

التشاور والشراكة الجديدة في جدول األعمال : رسم أفاق جديدة  لعمليات حفظ السلم لألمم املتحدة ، وقد 

، حيث 2تم في هذه الوثيقة مناقشة القضايا التي تواجه بعثات حفظ السلم املعاصرة  خاصة في حماية املدنيين  

 كمنهج يقوم على ثالثة ركائز{  R2Pبان كي مون { مبدأ املسؤولية عن الحماية }}  املتحدة  قدم األمين العام لألمم  

 - :3وهي

 املسؤولية األساسية للدولة في حماية مواطنيها . -1

 مسؤولية املجتمع الدولي لدعم حكومة البلد في حماية مواطنيها . -2

  .طنية في حماية سكانهامسؤولية املجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات إذا فشلت الحكومة الو  -3

قدمت األمانة العامة مشروع اإلطار االستراتيجي لحماية املدنيين ووضع استراتيجيات  2011وفي أوائل عام 

 . 4شاملة للبعثات بالتنسيق مع لجان حقوق اإلنسان والشركاء في املجال اإلنساني 

                          -اية املدنيين :القرارات الصادرة بعد الحرب الباردة بتفويض قوات حفظ السلم لحم •

وأوجب على  5أصدر مجلس األمن مجموعة من القرارات املتعلقة بحماية املدنيين في الصراعات املسلحة

كما قوات حفظ السلم واألمن الدوليين مهمة حماية املدنيين في تلك املناطق التي تشهد مثل هذه الصراعات 
 

1- Carsten Stahn, ” Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?”, The American Journal of International 

Law, (Wshington: American Society of International Law,  Vol. 101, No. 1,2007),p100. 
2 - louisefréchette, UN PEACEKEEPING: 20 YEARS OF REFORM, (Ontario: The Centre for International Governance 

Innovation,2012), p8 
3- Carlos Chagas Vianna Braga, ”Peacekeeping, R2P, RwP and the Question of the Use of Force” in Eduarda Passarelli Hamann 

and Robert Muggah (eds) IMPLEMENTING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT:NEW DIRECTIONS FOR INTERNATIONAL 

PEACE AND SECURITY?, (Brasilia: Igarape Institute, 2013), p37 
4-  louise fréchette, Op.cit, p8. 
5 - For more information See: Presidential Statement(S/PRST/1999/6)- 17 Sep . 1999 Resolution 1265 on POC in armed 

conflictb(S/RES/1265)- 19 Apr. 2000 Resolution 1296 on POC in armed conflict (S/RES/1296)-  21 Jun. 2001 Letter from the 

Council President (S/2001/614)- 15 Mar. 2002 First Aide Mémoire (S/PRST/2002/6)- 20 Dec. 2002 Presidential Statement 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.latitudenews.com%2Fstory-tag%2Figarape-institute%2F&ei=YYXAUaumK4zCswbZhYC4AQ&usg=AFQjCNFJ3N_zA9Nv5mJqt4sxfoxsWC-e3Q&bvm=bv.47883778,d.Yms
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عدة تقارير حثت فيها مجلس األمن والجمعية العامة على تفويض قوات حفظ السلم  ةأصدرت األمانة العام

 .  1رضهم للخطرواألمن الدوليين صالحيات متعلقة بحماية املدنيين أثناء تع

 -:ألجهزة حفظ السلم واألمن الدوليين ثانيا: التطورات بعد الحرب الباردة على الصعيد الهيكلي 

  -: DPKO1992قسم عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين  •

التوجيه السياس ي والتنفيذي لعمليات حفظ السلم لألمم املتحدة في  1992يوفر القسم  الذي أنش ئ عام 

ء العالم ويحافظ على االتصال مع مجلس األمن وقوات حفظ السلم واملساهمين املاليين وأطراف جميع أنحا

الصراع في تنفيذ قرارات مجلس األمن، ويعمل القسم على إدماج جهود كيانات األمم املتحدة واملنظمات 

 .2الحكومية وغير الحكومية في سياق عمليات حفظ السلم 

واألمانة العامة لألمم املتحدة من خالل قسم عمليات حفظ السلم تدير عمليات حفظ السلم في جميع 

بمثابة املقر الرئيس ي لهذه العمليات وتنفيذ قرارات الدول األعضاء بشأن نشر القوات في  وهيأنحاء العالم 

. 3املتحدة كفاعل في السياسة الدولية في هذا داللة على أهمية األمانة العامة لألمموامليدان وتفسير والياتها 

ويوفر القسم لعمليات حفظ السلم التوجيه والدعم من الجيش والشرطة ومكافحة األلغام وغيرها من 

 القضايا ذات الصلة إلى البعثات السياسية وبناء السالم .

 - :4ويتكون قسم عمليات حفظ السلم من املكاتب اآلتية 

مكتب العمليات: يتمثل الدور الرئيس ي ملكتب العمليات في تقديم التوجيه السياس ي واالستراتيجي  -

 والدليل العملي في دعم البعثات .

 
(S/PRST/2002/41)- 26 Aug. 2003 Resolution 1502 on protection of United Nations personnel, associated personnel and 

humanitarian personnel in conflict zones (S/RES/1502)- 15 Dec. 2003 Presidential Statement (S/PRST/2003/27)- 14 Dec. 2004 

Presidential Statement (S/PRST/2004/46)- 21 Jun. 2005 Presidential Statement (S/PRST/2005/25)- 14–16 Sep. 2005 World 

Summit (A/RES/60/1)- 28 Apr. 2006 Resolution 1674 on POC in armed conflict (S/RES/1674)- 4 Dec. 2006 Council Open Debate 

(S/PV.5577 and Res. 1)- 23 Dec. 2006 Resolution 1738 on POC in armed conflict (S/RES/1738)- 22 Jun. 2007 Council Open 

Debate (S/PV.5703)- 20 Nov. 2007 Council Open Debate (S/PV.5781 and Res. 1)- 27 May 2008 Council Open Debate(S/PV.5898 

and Res. 1)- 14 Jan. 2009 Revised Aide Mémoire (S/PV.6066 and Res.1and (S/PRST/2009/1). 
1- See: S/1999/957-30 Mar. 2001 S/2001/331-26 Nov. 2002 S/2002/1300-28 May 2004 S/2004/431-28 Oct. 2007 

S/2007/643-29 May 2009 S/2009/277. 
2- UN, UNITED NATIONS HANDBOOK 2012-13, (Wellington, New Zealand: the Ministry of Foreign Affairs and Trade,2012),  

p214. 
3- Christian Schneider, The Role of Dysfunctional International Organizations in World Politics: The Case of the United Nations 

Office on Drugs and Crime, Thesis presented to the Faculty of Arts of the University of Zurich for the degree of Doctor in 

Philosophy ,2012, p38. 
4-http://www.un.org/ru/publications/pdfs/un-handbook-2012_en.pdf retrieved on 5th November 2013, 21:30. 

http://www.un.org/ru/publications/pdfs/un-handbook-2012_en.pdf
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 OROLSI  مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية : أنش ئ مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية  -

لتعزيز الروابط وتنسيق أنشطة اإلدارة في مجاالت الشرطة والقضاء و السجون وإزالة األلغام    2007( في عام     (

، نشرت إدارة  2010وفي عام  ونزع السالح والتسريح وإعادة إدماج املحاربين السابقين وإصالح القطاع األمني.

راسة مؤثرة حول "الجيل الثاني من نزع السالح والتسريح د (DPKO) عمليات حفظ السلم التابعة لألمم املتحدة

وإعادة اإلدماج" ، الستكشاف كيفية تكييف ممارسات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ملعالجة سياقات 

النزاع التي تنطوي على "مستويات أكبر ونشر العنف ضد املدنيين العزل ، وغالًبا ما يرتكبها عناصر مسلحة غير 

 . 1ة ، مثل امليليشيات والعصابات ، التي تعمل على املستوى دون الوطنيمنضبط

على نشر القدرة العسكرية  (OMA)مكتب الشؤون العسكرية : يعمل مكتب الشؤون العسكرية -

األنسب لدعم أهداف األمم املتحدة وإلى تعزيز األداء وتحسين كفاءة وفعالية العناصر العسكرية في بعثات 

والقدرة على استخدام القوة ، أو عدم استخدامها عندما يكون هناك حاجة إلى  .لحفظ السلم األمم املتحدة

العمل ، مما يؤثر على ثقة السكان املدنيين املحليين واملجتمع الدولي، واملعضلة هي إيجاد التوازن الصحيح في 

 .2تطبيق القوة ، دون عرقلة املبادئ التأسيسية ملؤسسة حفظ السلم بشكل عام 

يوفر القدرة املتكاملة على تطوير ونشر السياسات واملبادئ   (PET)شعبة تقييم السياسات والتدريب  -

وتطوير وتنسيق وتقديم التدريب املوحد وكذلك تقييم التقدم املحرز نحو تنفيذ مهمة البعثة ووضع السياسات 

 لخارجيين . واألطر التشغيلية للتعاون االستراتيجي بين األمم املتحدة والشركاء ا

وإيجاد بعض املعايير املحددة بوضوح فيما يتعلق باللجوء إلى استخدام القوة في عمليات السلم بما في ذلك 

دراسة كمية تقّيم أثر  12، وعلى مدار الخمسة عشر عاًما املاضية ، ظهرت ما يقرب من  3األنواع اإلنسانية

أجريت ، اكتشف الباحثون كيف تؤثر أنواع مختلفة من   بعثات حفظ السلم ، وفي إحدى الدراسات األولى التي

املهام على إرساء السلم، ووجدوا أن املهمات املتعددة األبعاد أكثر فاعلية من األنواع األخرى ، مثل مهمات 

 . 4املراقبة وإنفاذ السالم

 

 
1 - Siobhan O’Neil and James Cockayne, "Introduction", in James Cockayne and Siobhan O’Neil (eds), in an Era of Violent 

Extremism: Is It Fit for Purpose?, (New York: United Nations University, 2015),PP16-17. 
2-Maria do Céu Pinto Arena," A Blurring of Roles: Use of Force in UN Peacekeeping" PERSPECTIVAS, JOURNAL OF POLITICAL 

SCIENCE,( Portugal: Research Center in Political Science, SPECIAL ISSUE, 2017),P61.  
3- Gözde Kaya," A New Era in peacekeeping for the United Nations: Leaving traditional peacekeeping behind", Journal of 

Economics and Management, ( Katowice,  Poland:  University of Economics in Katowice, Vol. 20 (A) • 2015),P54. 
4-Malte  Brosig and Norman Sempijja," Does Peacekeeping Reduce Violence? Assessing Comprehensive Security of Contemporary 

Peace Operations in Africa", Stability: International Journal of Security & Development, ( Kitchener, Ontario, Canada: Centre for 

Security Governance,  7(1 :)4 ,2018),P3. 
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 -: DFS )(2007قسم الدعم امليداني  •

مجاالت التمويل والخدمات اللوجستية   2007( الذي أنش ئ في عام  DFSيقدم قسم الدعم امليداني )

( واملوارد البشرية واإلدارة العامة لبعثات حفظ السلم امليدانية  ICTواملعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا )

قل والبعثات امليدانية السياسية .ويشمل ذلك: نقل األفراد إلى منطقة عمليات البعثة وداخلها ومنها ؛الن

والتخزين والصيانة واإلخالء أو التخلص من معدات البعثة في نهاية املطاف ؛ اقتناء وتوزيع والتخلص النهائي 

من لوازم البعثة ؛ اقتناء أو إنشاء وصيانة وتشغيل مرافق البعثة ، مثل السكن واملكاتب واملستودعات ؛ اقتناء 

 .1لطعام أو التنظيف أو توفير الخدمات املطلوبة في املهمة ، مثل تقديم ا

يعمل على منع وحل الصراعات وتعزيز السلم الدائم من  -:1992(DPA) قسم الشؤون السياسية •

خالل رصد وتقييم التطورات السياسية العاملية وإسداء املشورة إلى األمين العام بشأن اإلجراءات التي يمكن 

تحدة ومبعوثي السالم والبعثات السياسية في امليدان أن تعزز قضية السلم وتقديم الدعم والتوجيه إلى األمم امل

وخدمة الدول األعضاء بشكل مباشر من خالل املساعدة االنتخابية والدعم من قبل موظفي إدارة الشؤون 

السياسية لعمل مجلس األمن وهيئات األمم املتحدة األخرى . كما الحظ وكيل األمين العام لألمم املتحدة 

)هيرفيالدسو(، "ال يمكن إنكار أن الجماعات ذات اآلراء املتطرفة ظاهرة ناشئة" ، ومن   لعمليات حفظ السالم،

هنا تأتي الحاجة إلى "تطوير مناهج مبتكرة للتصدي لهذه الجماعات املسلحة دون املساومة على األسس 

من )حفظ السلم لعمل األمم املتحدة بشأن السلم واأل  2015العقائدية لعملنا وقدمت املراجعات الثالث لعام 

، وبناء السلم ، واملرأة ، والسلم واألمن(، واملناقشة الرفيعة املستوى الالحقة حول السلم واألمن التي استضافها 

، أبرزت استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب في  2016رئيس الجمعية العامة في مايو 

 ( الهيكل التنظيمي لقسم الشؤون السياسية باألمم املتحدة . 2رقم ) . ويوضح الشكل 2 2016يونيو 

 

 

 

 

 

 

 
1-KATHARINA P. COLEMAN AND PAUL D. WILLIAMS," “Logistics Partnerships in Peace Operations,” (New York: 

International Peace Institute, June 2017) P2. 
2-ARTHUR BOUTELLIS AND NAUREEN CHOWDHURY FINK," Waging Peace: UN Peace Operations Confronting Terrorism and 

Violent Extremism", (New York: International Peace Institute, 2016), P2 
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( الهيكل التنظيمي لقسم الشؤون السياسية 2الشكل رقم )   

 
خالصة القول في نهاية القرن العشرين ، انخرطت معظم عمليات حفظ السلم في تنفيذ اتفاقات السالم  

الشامل ، واليوم ، بعد عقد ونصف العقد فقط من القرن الحادي والعشرين ، مرت معظم عمليات السلم 

 .1ية األدوار املدنيةالتابعة لألمم املتحدة بمراحل تحول كبيرة وتركز اآلن على تحقيق االستقرار وحما

 

 خاتمة

التطور في عمليات حفظ السلم واألمن الدوليين في األمم املتحدة بعد الحرب تناولت هذه الدراسة موضوع 

الباردة حيث تناول املبحث األول الوسائل السلمية وغير السلمية املتبعة في حفظ السلم واألمن الدوليين حيث 

وسياسية تم التعرف على الوسائل السلمية لتسوية الصراعات في القانون الدولي املعاصر من دبلوماسية 

وقضائية كما تم التطرق بالتفصيل إلى األدوات السلمية املتبعة في تسوية الصراعات والتي جاءت في ميثاق 

األمم املتحدة، وكذلك تناولت الدراسة  دور الترتيبات اإلقليمية والدولية في حل الصراعات وفقا للفصل الثامن 

ا بعد الحرب الباردة يمكن القول إن هذه الوسائل من امليثاق ، ومن خالل عرض الوسائل السلمية وتطوره

شهدت تطورا كبيرا، حيث أصبح ملا يسمى باملسار الثاني في الوساطة دور مهم في تسوية الصراعات كما في 

منظمات املجتمع املدني وقادة املجتمعات املحلية واألكاديميين ورجال الدين واملنظمات غير الحكومية وغيرها 

علة في املجتمع الدولي التي يمكن أن تتفاعل بحرية أكثر من املسؤولين الرسميين،  وكذلك ظهور من الجهات الفا

 
1- Cedric de Coning,  "UN Peace Operations and Changes in the Global Order: Evolution,  Adaptation,  and  Resilience",  in  Cedric de 

Coning and Mateja Peter, (eds), United Nations Peace Operations in a Changing Global Order, (Gewerbestrasse, Switzerland: 

Palgrave Macmillan, 2019), P297. 
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مجموعة واسعة من ترتيبات جديدة لصنع السلم ودعمها، وأبرزها ائتالفات الدول املعروفة باسم "األصدقاء" 

ا . وأما الوسائل غير أو "مجموعات االتصال" كما حدث في مجموعة أصدقاء ليبيا ومجموعة أصدقاء سوري

تضمنت العديد من الوسائل القسرية أو غير السلمية لحفظ السلم واألمن الدوليين وهذه فقد  السلمية ،

من امليثاق { وأيا ما كانت السلطات التي   51إلى39الوسائل تضمنها الفصل السابع من امليثاق بدءا من املادة }

تنازعة باتخاذ أو إتباع ما يرونه مالئما لحل الصراع إلى سلطة يتخذها مجلس األمن من التوصية لألطراف امل

اتخاذ تدابير مؤقتة ملنع تفاقم الصراع أو املوقف إلى سلطة اتخاذ تدابير املنع أو القمع فإنه يتعين أن يستند 

قوع عمل من في ممارسته لهذه السلطات على واحدة من الحاالت الثالثة اآلتية } تهديد السلم أو اإلخالل به أو و 

 أعمال العدوان {.

وفي املبحث الثاني تم التطرق إلى التطور الذي شهدته عمليات حفظ السلم باعتبارها أحد آليات تحقيق 

السلم واألمن الدوليين حيث تمت متابعة ما حدث من تطور لعمليات حفظ السلم واألمن الدوليين بعد الحرب 

ي البيئة الدولية ولوحظ أن هناك الباردة  وكذلك األجهزة الهيكلية التي استحدثت من أجل مواكبة التطور ف

زيادة كبيرة في عدد وحجم ونوع البعثات املمنوحة لعمليات حفظ السلم وأصبحت األمم املتحدة أكثر انخراطا 

في محاوالت الحتواء ومعالجة آثار الصراعات داخل الدول وهذا يعني بدوره كاتجاه عام أن البيئة املادية التي 

أصبحت أكثر تقلبا ومعقدة وخطيرة  وقد تبين أنه في عدد متزايد من الحاالت  تنتشر فيها قوات حفظ السلم

اضطرت قوات حفظ السلم للعمل مع املوافقة الجزئية من األطراف املتحاربة وكانت في كثير من األحيان غير 

إلى  قادرة على تحديد الخطوط األمامية أو السلطات السياسية املشروعة داخل منطقة العمليات وقد أدت

ارتفاع كبير في عدد الوفيات التي لحقت بقوات األمم املتحدة األمر الذي أدى إلى الدعوة لألمم املتحدة إلى 

التخلي عن ممارسات حفظ السلم التقليدية واالنتقال إلى األجيال الالحقة ولصالح مذهب من شأنه أن يسمح 

حفظ السلم منذ التسعينيات ليست مجرد الستخدام القوة بشكل أكبر وأصبحت األجيال الجديدة لقوات 

تنطوي في كثير من األحيان على محاوالت لتقليص  وإنماقوات فصل بين املتحاربين  أو مراقبة اتفاق السلم 

القيام بعمليات وكذلك  الصراع وتسريح القوات املتحاربة حتى قبل وجود أي ضمان لوقف إطالق النار ملزم

دني كما في تسريح املقاتلين بعد انتهاء الحرب وإعادة دمجهم في املجتمع  وجمع بناء السالم وإعادة اإلعمار امل

األسلحة من املقاتلين واملساعدات الطارئة لالجئين واملشردين داخليا وتنظيم انتخابات ديمقراطية ملا بعد 

الوكاالت اإلقليمية الحرب بحيث أصبحت األمم املتحدة مزود الخدمة الكاملة للمجتمعات املنهارة بالتنسيق مع  

 ومؤسسات املجتمع املدني ...الخ وبحيث يتم تسوية الصراعات بطريقة تمنع حدوثها مستقبال .

 قائمة املراجع :

 -باللغة العربية :

 أوال: الكتب :

 (. 2008)نابلس: جامعة النجاح الوطنية ،  صائب عريقات، الحياة مفاوضات، -1
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 .(2002منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة السابعة ، 

 ثانيا: الدوريات:
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 .(2007، ربيع  14للعلوم السياسية ) بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

 ثالثا: الرسائل العلمية:

زروال عبدالسالم ، عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،)رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  -1

 .( 2010 – 2009وم السياسية ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ، الحقوق والعل

محمد بواط ، التحكيم في حل النزاعات الدولية ،) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم القانونية  -2

 (. 2008\2007واإلدارية  ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الجزائر ، 
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