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واملنهجية،   املوضوعية  تلتزم  التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  فيها  و تقبل  افر  تتو

 :األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :للمقاالتبالنسبة  

 :اآلتيةتنشر املجلة املقاالت التي تستوفي الشروط  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير  االلتزام 

 .العلميلشروط البحث   والتي تستجيب املحكمة،

تحكيم املواد العلمية   واملوضوعية في الحياد    التحكيم مبدأئة  تعتمد هي •

أو   الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  مع  للنشر  املرشحة 

 .األنظمةمساسها بمبادئ باألشخاص أو  

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

 .ملتقىعمال، محل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أ

 .املجلةة ضمن اختصاص أن تكون املواضيع املقدم •

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

 .البحث  ومالحقهوامش، مصادر صفحة مع احتساب  15العمل 

بلغة البحث   •   وآخر بإحدى ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص 

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

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

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

  .األملانية

 .أعاله ذكورة  تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات امل •
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 اإلفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وقد حوا مواضيع  مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  إليكم العدد التاسع والعشرون من  

املقال   ما تضمنه  واإلداري وهو  السياس ي  التنظيم  بين  تتوزع  اجد مهمة  الذي  بالتحلاألول  تأثير  ستعرض  يل 

النسق االقتصادي الجزائري على مدى استقاللية السلطات اإلدارية مع ربط املوضوع بالبيئة الدولية وإمالءاتها  

 .املعوملة، كما تفيدنا املادة األخيرة من العدد في فهم األنظمة الفيدرالية املركبة عبر النموذج األمريكي الناجح

 في السياسة الخارجية العمانيةلتضمن العدد في العالقات الدولية تحليال مهما  و 
ُ
ة
َ
فلسفة  سيما    لحياد والُعْزل

الـ  قيادت القرنين  خالل  والدولية  االقليمية  القضايا  تجاه  السياسية  تتصل  21و    20ها  قضايا  تضمن  كما   ،

بين الدول السيما ذات   الناشبة  أمنها القومي وموقفها من عسكرة الحلول لألزمات  في حماية  بسياسة الدول 

ك أوضاعها،  في حل  الدولية  الهيئات  ودور  الليبية  كالحالة  اإلقليمي  وهي  الجوار  الخالدة  القضية  ما حضرت 

 . القضية الفلسطينية وصراعها الوجودية في مواجهة اليهودية املتسلطة  واستمرار كفاحها

 . تشكر هيئة التحرير كل من ساهم في هذا العدد وتتمنى قراءة مفيدة لكل متابعيها 

 

 فضله تتم الصاحلاتلعاملني الذي باحلمد هلل رب او

 هادية حيياوي أ.د. التحرير /رئيسة 
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 إشكالية استقاللية السلطات اإلدارية يف ظل التحوالت االقتصادية للدولة اجلزائرية

The problematic independence of administrative authorities in light of the 
economic transformations of the Algerian state 

 جامعة زيان عاشور ، الجلفة /بن األخضر محمد د.    جامعة غرداية     /بن ساحة يعقوب

Ben Saha Yacoub/Dr Mohamed Ben Lakhdar /University of Ghardia/University of Djelfa 

 

 ملخص : 

إشكاالت وجداالت  فقهية  تعتبر خاصية استقاللية  السلطات اإلدارية املستقلة من املواضيع التي أثارت  

الجزائ وفي  عامة  املقارنة  النظم  في  حقيقية  كان  وقانونية  فإذا  خاصة،   مجال  ر  في  باالستقاللية  املقصود 

بنوع من الحرية في اتخاذ القرارات  السلطات اإلدارية املستقلة  ، هو تمتع سلطات الضبط في هذه القطاعات  

الرئاسية املعروف في القانون اإلداري    أو   ن السلطتين الوصائية  بة م رقا  أو   وتوقيع الجزاءات ، دون أي تبعية  

املنظمة الختصاصات   و  املنشئة  القانونية  للترسانة  بالرجوع  أخرى  جهة  ومن    ، جهة  في    هذهمن  السلطات 

أن   ، نجد  امل إالجزائر  املس قرار  ليس على قدر  املستقلة  اإلدارية  السلطات  باستقاللية  فيو ا شرع    اة، فنالحظ 

النص هذه  لهذه  بعض  ونطاق  حدود  أخرى  نصوص  وفي   ، االستقاللية  افتراض  معايير  بوضوح  يبين  ما  وص 

 االستقاللية. 

 . يالسلطات اإلدارية املستقلة ، االستقالل العضوي ، االستقالل الوظيفالكلمات املفتاحية : 

Abstract : 

The independence of the independent administrative authorities is one of the topics that 

raised serious legal and legal dilemmas and controversies in comparison systems in general and 

in Algeria in particular ,If autonomy is intended in the area of independent administrative 

authorities, the control authorities in these sectors have a certain freedom to make decisions and 

impose sanctions without any subordination or censorship from the supervisory or presidential 

authorities known in administrative law, on the one hand, And the organization of the 

competences of these authorities in Algeria, we find that the legislator's approval of the 

independence of the independent administrative authorities is not equal, in some of these texts 

clearly indicate the criteria for the assumption of independence, and in other texts the limits and 

scope of this independence. 

key words :  administrative authorities , Organic independence, Functional independence 
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 مقدمة:      

تعتبر خاصية استقاللية  السلطات اإلدارية املستقلة من املواضيع التي أثارت إشكاالت وجداالت  فقهية  

حقيقية   كان  وقانونية  فإذا    ، خاصة  الجزائر  وفي  عامة  املقارنة  النظم  باالستقاللية في  مجال    1املقصود  في 

السلطات اإلدارية املستقلة  ، هو تمتع سلطات الضبط في هذه القطاعات بنوع من الحرية في اتخاذ القرارات  

في القانون اإلداري، املعروف  الرئاسية أو   رقابة من السلطتين الوصائية  أو  وتوقيع الجزاءات ، دون أي تبعية 

الكالسيكي    التقليدي  باملفهوم  إدارة  ليست  ففي ظل  فهي  والواسع،   الضيق  باملفهومين  عاما  وليست مرفقا 

روبي  وان كان ال يفرق بين املرفق العام والسلطات اإلدارية املستقلة فإن هذه األخيرة تتمتع بهامش  و االتحاد األ 

عمل  من قانون االتحاد الذي يست  77ة في القيام بأعمالها وهذا األمر تكرسه املادة  كبير من الحرية واالستقاللي

بعض العبارات واملصطلحات القريبة جدا من مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة مثل املرفق العام  ذو املصلحة  

لم يكن ليرى النور   ن تكريس مثل هاته املرافق حسب بعض الفقهاء مثل " جون ريفيرو " أاالقتصادية العامة، 

األ  الدول  معظم  تعتنقه  الذي  املسار  بو لوال  املتعلق  فيها خصخصة  روبية  بما  االقتصادي  القطاع  خوصصة 

القطاعية   الضبط  لتسميتها بسلطات  البعض اآلخر  ما دفع  الصناعي والتجاري،  الطابع  ذات  العامة  املرافق 

  املنظمة الختصاصات هاته السلطات في الجزائر، نجد أناملرفقية، و بالرجوع للترسانة القانونية املنشئة و  أو 

، فنالحظ في بعض هذه النصوص  اةاو املسالسلطات اإلدارية املستقلة ليس على قدر  قرار املشرع باستقاللية إ

 ما يبين بوضوح معايير افتراض االستقاللية، وفي نصوص أخرى حدود ونطاق لهذه االستقاللية. 

ما مدى حقيقة استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة في ظل  شكالية التالية:  ومن خالل ما تقدم نطرح اإل 

 تحول االقتصادي للدولة الجزائرية ؟ال

 االستقاللية املفترضة للسلطات اإلدارية املستقلة في الجزائر  ل:و  املبحث األ 

ام بمهامها بحرية دون تدخل إذا كانت االستقاللية املقصودة في هذا املقام ، تتجلى في مدى السماح لها بالقي 

مواجهة خاصة بين هذه السلطات والسلطة التنفيذية على  إحدى السلطات الثالثة عامة، فإن هذا قد يخلق  

 ل معالجة هذا األمر من خالل املعيارين العضوي والوظيفي.و ا على ما تقدم ذكره سنح ء  وجه الخصوص، وبنا 

 دارية املستقلةل: االستقالل العضوي للسلطات اإل و املطلب األ 

 وسيتم في هذا الجانب العضوي التطرق إلى:          

 التشكيلة البشرية ، أي تعدد األعضاء وتعدد الجهات املقترحة لهم.تنوع  -

 وتحديد مدة العضوية و مدى اتسامها بالحيادية. -

 
1   Le législateur a utilisé les termes  " autonome  ",  " indépendante  " pour désigner et qualifier ces institutions…suf   fit elle pour les considérer 

indépendantes ? 

KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, Idara, n° 28, 2004, p 93. 
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 ال: تنوع التشكيلة البشرية وتعدد الجهات املقترحة لها: أو  

اإلدار  السلطات  لبعض  يتطر خالفا  لم  التي  املستقلة،  ومراكزهية  فيها  األعضاء  إلى صفة  بتاتا  املشرع  م  ق 

، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، يعتبر تعّدد  واختالف  1القانونية، ويتعلق  األمر بالنسبة للوكالتين املنجميتين 

يضمن   مظهرا  القانونية  ومراكزهم  اختالف صفتهم  كذا  ،و  املستقلة  اإلدارية  السلطات  االستقاللية  أعضاء 

ها تتكون من أعضاء يختلف قطاع انتمائهم  العضوية، إذ بالرجوع إلى تشكيلة بعض السلطات املستقلة نجد

ح بين القضاء، والتعليم العالي، واملحاسبي، ومن ذوي الخبرة في املجال االقتصادي واملالي، و اعملهم، ليتر   أو   

لنقد والقرض، إذ نجد من حيث تشكيلته أّن صفة ومراكز  ونذكر على سبيل املثال في املجال املصرفي، مجلس ا

  أنها ال تتعدى أهل الخبرة في املجال املحاسبي واملالي.األعضاء تختلف، إال

 بعبارة أخرى ما هو أساسها    أو   معايير اختيار األعضاء    لكن يبقى هناك إشكال واحد ووحيد أال وهو           

 . 2مات و ا باملس   أو   على أساس اعتبارات تخدم العقيدة السياسية     أو      هل هي معايير شفافة أم  غير شفافة 

 :3وبالرجوع إلى لجنة تنظيم و مراقبة العمليات في البورصة نجدها تتكون من 

 مقترح من طرف وزير العدل   -

 عضو يقترحه وزير املالية  -

 أستاذ تعليم عالي يقترحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -

 ظ بنك الجزائر.افمحعضو يقترحه  -

 عضو من املسيرين لألشخاص املعنوية املصدرة للقيم املنقولة .   -

املحاسبيين   - للخبراء  الوطني  املصف  يختاره  املحاسبين   أو   عضو  من  وكذا  الحسابات  محافظي 

 املعتمدين.

اإلدارية   للسلطات  املكونة   البشرية  التشكيلة  تنوع  إّن  القول  يمكن  األخير  موفي  في  راكزهم  املستقلة 

 استقالليتها.  افتراضوكذا  عدم حصر سلطة االقتراح في جهة واحدة فقط، مظهر يدعم ويضمن  م،وصفاته

 

 

 
املتعلقة بقانون املناجم ، الجريدة الرسمية  ، يحدد القواعد العامة    2001جويلية   03، مؤرخ في   10/01قانون رقم  من ال  48و  46املادتين    ينظر   1

 .  2001يوليو  4، الصادرة في  35، العدد  للجمهورية الجزائريةللجريدة الرسمية 
 في اإلدارية املستقلة  طاتالسل حول  الوطني امللتقى أعمال ،السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقالليةمداخلة حول  حدري سمير ،     2

 .  46ص  ،2007عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ماي  ،  24إلى 23 واملالي ، أيام  قتصادياال املجال
3   ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012 , p39. 
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 ثانيا: تحديد مدة التعيين وتكريس مبدأ الحياد: 

،  املعتمد عليها يعتبر تحديد مدة التعيين  رئيس سلطة إدارية مستقلة ما وأعضائها من بين إحدى الركائز الهامة و           

، حيث لو تّم النص على تعيين الرئيس واألعضاء ملدة غير  1من الناحية العضوية  ابع االستقاللية قصد إبراز ط 

 محددة قانونا. 

سنوات بالنسبة ألعضاء مجلس املنافسة قابلة للتجديد، وحددت نفس    5فبالنسبة ملّدة التعيين فتقدر بـ   

سنوات ألعضاء لجنة    4قيد من حيث املّدة، و  حافظ الذي لم يال بالنسبة للماملّدة ألعضاء اللجنة املصرفية إ

ملّدة   يعّين  فاملحافظ  والقرض  النقد  بالنسبة ألعضاء مجلس  أما  املحافظ    6البورصة،  أما مساعد  سنوات، 

إذا  سنوات، حيث ال تشتمل مدة التعيين على ضمان بالحياد واالستقاللّية في مواجهة أعضائها إال    5فلمدة  

، وألن تحديد املّدة هو أيضا تحديد للصالحيات، األمر الذي يدفع بالسلطات املعنية  2ابلة للتجديد كانت غير ق 

 إلى إتمام مهاّمها خالل هذه املّدة.

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا السياق دائما، أنه يمكن أن يؤدي تجديد مدة التعيين إلى تعامالت قد املساس  

 . االمتناع التنافي وإجراء تي تتضمن نظامي بفكرة الحياد ال

الكلي يظهر عندما تكون وظيفة    أو   نسبيا ، فنظام التنافي املطلق    أو   يكون مطلقا    فنظام التنافي            

خاّصة. وكذا مع أي نشاط منهي وأية إنابة انتخابية، باإلضافة إلى امتناع امتالك    أو   أخرى سواء أكانت عمومية  

غير مباشرة، فنجد مثل هذا النظام، أي نظام التنافي املطلق في أحكام   أو   اشرة  األعضاء للمصالح بصفة مب 

 .3القانون املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 

 الوظيفية للسلطات اإلدارية املستقلة املطلب الثاني: االستقاللية  

أخرى     إلى  هيئة  من  تختلف  االستقاللية  درجة  أن  ذكرنا سابقا    -رغم  ه    -كما 
ّ
أن األحكام  إال  إلى  بالّرجوع 

ن هناك نصوصا تظهر استقاللية السلطات اإلدارية  القانونية املنظمة للّسلطات اإلدارية املستقلة ، تبين لنا ا 

 في جانبها الوظيفي.  

من بين أهم املؤشرات التي تبين استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة في املجال االقتصادي         

الجانب الوظيفي سنتطرق إلى االستقالل املالي واإلداري، والذي اعترف به املشّرع الجزائري بصفة  واملالي، وفي  

 
1 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit, p44. 
2  "… Le mandat reste la garantie d’indépendance dans l’exercice de la fonction de membre d’une autorité de régulation  ".   KHELLOUFI   

Rachid, op. cit., p 98 

  8، يتعلق بالكهرباء و التوزيع الغاز عبر القنوات ، الجريدة الرسمية ، العدد2002فيفري   05مؤرخ في     01/02رقم  من القانون   121تنص املادة     3 

و  تتنافى وظيفة عضو اللجنة املديرة مع أي نشاط منهي أو عهدة انتخابية وطنية أملتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز على أّنه:  ا  2002فبراير    6الصادرة في  

 محلية، أو وظيفة عمومية وكّل امتالك مباشر أو غير املباشر ملنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون املؤهل.
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اله  وضع  جانب  إلى  الداخلي،  خاّصة،  لنظامها  املستقلة  اإلدارية  يئة  للّسلطات  املعنوية  الشخصية  وكذلك 

 .1املستقلة، رغم أنه ليس بعامل حاسم لقياس درجة االستقاللي 

 و املالي:ل اإلداري ال: االستقال أو  

يظهر استقالل السلطات اإلدارية املستقلة في  الجانب اإلداري ،إلى كون البعض منها هي التي تقوم بتحديد  

م وتحديد رواتبهم، كما أن تنشيط وتنسيق املصالح اإلدارية والتقنية يكون تحت  مهام املستخدمين وتصنيفه 

، والذي يحدد  44-96أكثر ، بما جاء به املرسوم الرئاس ي رقم  هذا    ويبرز   سلطة رئيس هيئة من الهيئات املستقلة.

 . 2النظام الداخلي في مجلس املنافسة 

يتولى الرئيس اإلدارة العامة ملصالح مجلس املنافسة وفي حالة حدوث  من على ما يلي: "    04حيث تنص املادة   

 ".  خدمينويمارس السلطة السلمية على جميع املستمانع له يخلفه أحد نائبيه.  

نظام رقـم  مـن ال  03وكذلك الحال هو بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والتي تنص املادة  

، املتضمن تنظيم وسير املصالح اإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات  2000سبتمبر    28، املـؤرخ في  2000-03

للجنة بقرار من رئيس اللجنة   صالح اإلدارية والتقنيةتحدد مهام وصالحيات امل البورصة ومراقبتها على أن: "  

حدد رواتب املستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد  تمن نفس النظام فتنص على أن: "   7"، أما املادة 

 . وتتكون إدارتها من :  "  استشارة اللجنة

 .لجنة رئيس -

 .أمانة أعضاء -

 .اللجنة أمانة -

 .ميةالتحكي  و التأديبية الغرفة -

من بين أهم الركائز األساسية املبينة لالستقالل    3أما فيما يخص االستقالل املالي فيعتبره بعض الباحثين

 الوظيفي وتتجلى مصادر تمويل السلطات اإلدارية املستقلة في مصدرين اثنين هما: 

 

 

 
1 ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions répressives des autorités administratives  indépendantes statuant en matière 

économique , Revue Idara, N°28, 2004,p 17. 
  ، املتضمن و املحدد للنظام الداخلي ملجلس املنافسة ،الجريدة الرسمية 1996جانفي    17، املؤرخ في    44/ 96  رقم   من املرسوم الرئاس ي   04نص املادة      2

 . 1996جانفي    21، الصادرة في  05، عدد    للجمهورية الجزائرية
 املجال في اإلدارية املستقلة السلطات حول  الوطني  امللتقى  ، أعمالوظيفيا للجنة املصرفيةمدى استقاللية امداخلة حول  دموش حكيمة ،     3

 . 82ص ،2007عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق ، جامعة  ماي  ،  24إلى 23 واملالي ، أيام   االقتصادي
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 الدولة:  ميزانية من  تخصص التي  التسيير إعانة -1

 نص  أي  يوجد ال  أنه اإلدارية املستقلة ،غير  سلطات صالحالدولة لميزانية    من جزء  وهي اقتطاع وتخصيص

 .مقدارها حتى وال يحدد اإلعانات هذه تقديم كيفية يحدد تنظيمي

 :  اتاو اإلت -2

 التي الخدمات نظير معينة، إدارية مستقلة سلطة املتعامل مع يدفعها  مالية نسبة شكل على ى و ااألت تأخذ

 .عاملاملت  تقدمها هذه األخيرة لهذا 

املالي   باالستقالل  الجزائري  املشرع  اعترف  بصفة  وقد  وذلك  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم  للجنة 

، وتعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة من أكثر السلطات اإلدارية استقالال من هذه الناحية، مقارنة  1صريحة 

املنافسة والقرض، مجلس  النقد  املصرفية، مجلس  كاللجنة  الدولة  بنظيراتها،  تعتمد على موارد  التي  الخ،   ...

والقيام بوظائفها، بالّتالي تبعيتها للسلطة التنفيذية من هذا الجانب، وقد اعترف املشرع أيضا  قصد تسييرها  

املادة   بنص  صراحة  املالي  باالستقالل  والبصري  السمعي  ضبط  العضوي    64لسلطة  القانون    05/ 12من 

تق يلي:املتضمن قانون اإلعالم  والتي  ، وهي سلط"  رر ما  ة مستقلة تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري 

 تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي " 

 ثانيا: وضع السلطات اإلدارية املستقلة لنظامها الداخلي:

  10/ 93بالرجوع إلى أحكام القانون املنش ئ للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها املرسوم التشريعي رقم  

بالقانون    26مادته  في   أّن املشرع الجزائري خول اللجنة الحق في إعداد نظامها  ، نجد    04/ 03املعدل واملتمم 

 لأو    خالل الداخلي، نظامها على اللجنة صادقت لذلك وطبقا .ل و الداخلي واملصادقة عليه خالل اجتماعها األ 

 عملها، اللجنة وطريقة  سير كيفية يحدد الذي النظام ، هذا1996 أفريل 20 بتاريخ انعقد والذي لها اجتماع

 هذه لصحة املفروض القانوني والنصاب اجتماعاتها، عقد وكيفية تها،أوال مد صحة شروط  وضيحت خالل من

 .للجنة اإلداري  التنظيم يحدد  كما ت،أوال املد

أنه وفي قراراتها ومراقبتها، البورصة عمليات تنظيم لجنة وتتخذ   تعذر حالة باإلجماع كقاعدة عامة، إال 

 يرجح األصوات ي و اتس  حالة وفي  الحاضرين، األعضاء أغلبية طرف من القرارات تتخذ اإلجماع على الحصول 

 .2الرئيس  صوت

 

 
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة. ،2003فيفري  17، املؤرخ في 04/ 03بعد تعديلها بموجب القانون رقم  20املادة   1
اقبة البورصة وسلطة ضبط البريد و قوراري مجدوب ،     2 مذكرة    املواصالت أنموذجين،سلطات الضبط في املجال االقتصادي لجنة تنظيم ومر

 . 78،ص  2010 -2009لنيل شهادة املاجستير قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
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 ثالثا: الشخصية املعنوية:

نة األخيرة  و عكس نظيره الفرنس ي الذي ال يعترف بالشخصية املعنوية للسلطات اإلدارية املستقلة إال في األ 

، إن 2،نجد أن املشرع الجزائري قد منح الشخصية املعنوية للسلطات اإلدارية املستقلة  1ط وللبعض منها فق

لسلطة إدارية مستقلة بالشخصية املعنوية، يؤثر ويساعد بنسبة معينة في إظهار هذه االستقاللية،    االعتراف

عن   املترتبة  واآلثار  النتائج  إلى  بالّنظر  وذلك  الوظيفي،  الجانب  من  التقاض ي،   كأهلية  الشخصيةخاصة 

 والتعاقد، وتحّمل املسؤولية... حسب القواعد العامة. 

التقاض ي:    -أ واملالي  أهلية  االقتصادي  املجال  في  الضابطة  املستقلة  اإلدارية  السلطات  معظم  تمتع  أمام 

خصية املعنوية، فللرئيس الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية، بصفته مدعيا 
ّ

 ليه. مدعى ع  أو  بالش

بصفة  صريحة،     ذكون املعنوية  خصية 
ّ

بالش تتمتع  والتي  والغاز،  الكهرباء  لجنة ضبط  املثال  على سبيل  ر 

يتولى رئيس اللجنة املديرة سير أشغال لجنة الضبط  على أّن: "    6/ 119وأكثر من ذلك أقّر املشّرع في نص املادة  

 ".عدالة أمام الاللجنة ويضطلع بجميع السلطات الضرورية والسيما في مجال: تمثيل 

 مسؤولية السلطات املستقلة:  -ب

اإلدارية   السلطات  عاتق  املسؤولية على  إلقاء  املعنوية،  الشخصية  دائما عن  املترتبة  النتائج  بين  نجد من 

الجسيمة، أخطائها  الناجمة عن  األضرار  نتيجة  خصية    املستقلة 
ّ

بالش تتمتع  كانت سلطة مستقلة ال  إذا  أما 

عن األخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة  فلجبر األضرار الناجمة عن أفعال السلطات  وليتها  إّن مسؤ املعنوية، ف

السلطة   تتولى  اإلثبات،  صعب  يبقى  الذي  الجسيم،  الخطأ  نتيجة  املعنوية  خصية 
ّ

بالش املتمتعة  املستقلة 

ل هذه السلطات  مما يجعلدولة،  املستقلة دفع التعويضات املستحقة من ذمتها املالية الخاصة، وليس من ذمة ا

 مستقلة وال تتبع السلطة التنفيذية في دفع التعويضات.  

 أهلية التعاقد:   -ج

طبقا للقواعد العامة، نجد أّن من بين أهم نتائج الشخصية املعنوية أهلية التعاقد، أي إمكانية السلطات  

الدولي، ونشير في هذا الصدد،    ن او التعي إطار  اإلدارية املستقلة إبرام عقود واتفاقيات مع لجان وهيئات أخرى ف

،  التي تضم كافة الهيئات  OICVإلى أن لجنة البورصة الجزائرية  لها العضوية في املنظمة العاملية للجان القيم  

 
 . 58، املرجع السالف الذكر ،ص السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقالليةحدري سمير ،  1
خصية املعنوية، باستثناء مجلس النقد إّن املشرع الجزائري اعترف ل   2

ّ
كل السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة في املجال االقتصادي واملالي بالش

خصية  2003، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل تعديل سنة  والقرض، واللجنة املصرفية
ّ

، إال أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع بالش

 واملتعلق ببورصة القيم املنقولة.  04-03 املعنوية في ظل القانون رقم
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ن كافة األطراف في هذه املنظمة من  
ّ
املختصة بالرقابة على البورصات واألسواق املالية العاملية، هذا اإلطار يمك

 تجارب واملعلومات... الخ.  ات، والل الخبر تباد

 املبحث الثاني : نطاق استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة في الجزائر

إّن تجسيد معالم االستقاللية باملفهوم السابق ال ينفي كون االستقاللّية التي تتمّتع بها السلطات اإلدارية  

ة نسبّية نظرا لخضوعها لنوع من  
ّ
ا من خالل النظام  لسلطة التنفيذيّ التبعّية تجاه ااملستقل ة والتي تظهر جلي 

 .1الداخلي الذي تعمل وفقه هذه الهيئات، والذي يحّدد عن طريق التنظيم 

 ل : حدود االستقاللية العضويةو املطلب األ 

الستقاللية لم  جه االستقاللية العضوية للسلطات اإلدارية املستقلة ، نجد أّن هذه اأو   بعد تعّرضنا ألهم  

تعرقل مسارها. ويعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفيذية    أو   ا ما تصطدم بعراقيل توقفها  ن تكتمل، إذ غالبول

ببعض وسائل التأثير، حيث رغم تنازلها عن بعض صالحياتها في ممارسة الوظيفة الضبطية لهذه السلطات،  

هذه السلطات، سنتطرق    يعرقل استقاللية   . ومن بين أهم ماإال أنها ما زالت تمارس الرقابة عليها بطرق مختلفة

إلى تمتع السلطة التنفيذية بسلطة التعيين، ظروف انتهاء عضوية الرئيس واألعضاء، وكذلك عدم تحديد مدة  

 انتداب الرئيس واألعضاء، وأخيرا غياب إجراء االمتناع. 

 ألعضاء: ال: هيمنة السلطة التنفيذية على سلطة تعيين الرئيس وا أو  

يتم تعيينهم بمرسوم رئاس ي من طرف رئيس    املجالفي هذا    ما يالحظ إّن جل السلطات اإلدارية املستقلة 

علما أّن املشّرع الجزائري خول سلطة تعيين  الجمهورية، باستثناء رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  

  : 175- 94تنفيذي رقم  من املرسوم ال   2  ذلك في نص املادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحكومة ، و 

اقبتها ملدة نيابة تدوم    " سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في    4يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر

 .   2"   مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزير املكلف باملالية

اللجنة، حيث تتمتع بمهمة   تبّين لنا هذه األحكام بصورة واضحة مدى تدخل الحكومة وتأثيرها على تشكيلة 

فان أعضاء السلطات اإلدارية املستقلة يتم تعيينهم بمرسوم رئاس ي من طرف    وكذلك  الّتعيين معا،االقتراح و 

 
ة ال تنجو من أّية رقابة وال تعمل بم   1

ّ
د من حقيقة أن السلطات اإلدارّية املستقل

ّ
عزل عن سلطة الدولة، فهي تخضع بصورة أو بأخرى للحكومة  " يجب التأك

 ولرقابة البرملان...ولرقابة القضاء اإلداري إلغاء  أو تعويضا " . 

 . 19، ص  2000 مصر، ، القاهرة ، العربية النهضة دار ،مقارنة دراسة ، املستقلة اإلدارية السلطات *عبد هللا حنفي ،  
ماي  23، املؤرخ في 10-93من املرسوم التشريعي رقم    29،  22،  21، يتضمن تطبيق املواد  1994جوان   13في  ، مؤرخ 175/ 94مرسوم تنفيذي رقم    2

 .1994جوان  26، صادرة في 41القيم املنقولة، الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  ، املتعلق ببورصة1993
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التحكيم   أعضاء غرفة  البورصة ومراقبتها، وكذلك  تنظيم عمليات  لجنة  أعضاء  باستثناء  الجمهورية،  رئيس 

 .1للجنة ضبط الكهرباء والغاز 

-93من املرسوم التشريعي رقم    22وتطبيقا لنص املادة  يات البورصة ومراقبتها  نة تنظيم عملوبالنسبة للج

  06نص املادة    ،تم إصدار نص تنظيمي في هذا الصدد، قصد إبراز كيفية تعيين أعضاء اللجنة، واستنادا إلى10

 سنوات.  4ة تدوم من هذا التنظيم، يعين أعضاء لجنة البورصة بقرار من الوزير املكلف باملالية ملد

قتراح هؤالء األعضاء، كما سبق لنا ذكره، إال أّن إسناد سلطة التعيين للحكومة أمر  فرغم اختالف جهات ا

 يقلص من استقاللية هؤالء األعضاء. 

 ثانيا :عدم تحديد مدة تعيين الرئيس واألعضاء: 

يطرح العديد من التساؤالت،  إن عدم تحديد مدة تعيين الرئيس واألعضاء، لبعض سلطات اإلدارية مستقلة  

هم للعزل في أي وقت األمر الذي يمس باستقاللية الهيئة كسلطة ضبط البريد واملواصالت السلكية  حول عرضت

النقد  2  والالسلكية ومجلس  املنجميتين،  الوكالتين  والغاز،  الكهرباء  ضبط  للجنة  سبة 
ّ
بالن كذلك،  واألمر   ،

 والقرض. 

 ثالثا :غياب إجراء االمتناع  

ت املتعلقة باملؤسسات  أوال  بعض أعضاء السلطة اإلدارية املستقلة من املشاركة في املد  استثناءقصد به  يُ 

 محل املتابعة بحجة وضعيتهم الشخصية تجاهها. 

"    03-03من األمر رقم    29ومثالها ما نصت عليه املادة   ال يمكن ألي عضو في  املتعلق باملنافسة على أنه: 

افها صلة  ولة تتعلا في مد  مجلس املنافسة أن يشارك ق بقضية له فيها مصلحة أو   يكون بينه وبين أحد أطر

 ".   قرابة إلى الدرجة الرابعة أو   يكون قد مثل أو   يمثل أحد األطراف املعنية

ا، بل   ا جيد  ُيعد أمر  التي يمتلكونها، وهذا اإلجراء ال  وعليه فاألشخاص املعنية ملزمة بإعالم الرئيس باملصالح 

 املتعلق باملنافسة.   03- 03مر رقم  ه كذلك حّتى األ نظم 

وأكثر من ذلك، نجد أثره حّتى في النظام الداخلي ملجلس املنافسة، مما يسمح لنا بإضفاء صفة املوضوعية  

 .3الت هذا املجلسأو  والحياد على مد

 
الغاز ، و 01- 02من القانون رقم    134حظ من خالل أحكام املادة  بالنسبة لغرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نال    1 بالكهرباء وتوزيع  املتعلق 

 الغرفة يتم تعيينهم من طرف الوزير املكلف بالطاقة والوزير املكلف بالعدل. بواسطة القنوات، أن أعضاء هذه 
عامة املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية و الالسلكية ، الجريدة ، يحدد القواعد ال  2000أوت   05مؤرخ في  ،  03/ 2000من القانون رقم  15املادة   2

 .2000ابريل  6، الصادرة في  48الرسمية ، العدد 
فيفري   22، الصادر بتاريخ    9، العدد    للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية     ، املتعلق باملنافسة  1995جانفي  25،مؤرخ في    06/95األمر رقم    3

جويلية   20الصادرة في    43،الجريدة الرسمية رقم    2003جويلية    19املتضمن قانون املنافسة، الصادر بتاريخ    03- 03ى بموجب األمر  ، امللغ  1995
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دارية مستقلة في املجال  وما يالحظ في هذا املقام غياب إجراء االمتناع عن للجنة املصرفية باعتبارها سلطة إ

األعضاء الثالثة غير الرئيس والقضاة، الذين    املصرفي،حيث لم يشر املشرع الجزائري إليه، خاصة في مواجهة

األ  بقية  مآل  ما  بالتالي  مراكزهم،  بحكم  اإلجراء  لهذا  هذه  يخضعون  مع  تربطهم عالقة مصالح  الذين  عضاء 

 يضرب مبدأ الحياد في الصميم.اللجنة ، وهل يمكن اعتبارهم خصما وحكما ما 

وعليه فإّن غياب إجراء االمتناع ضمن األحكام القانونية املتعلقة بالّسلطات اإلدارية املستقلة الضابطة في  

 عضاء وحيادهم في ممارسة وظائفهم. املجال االقتصادي واملالي مسألة تمّس باستقاللية األ 

 وظيفية :املطلب الثاني :القيود املعرقلة لالستقاللية ال

في واقع األمر تصطدم هذه االستقاللية   رغم ما سبق التطرق إليه من مظاهر لالستقاللية الوظيفية ، إال أنه 

بمعوقات ومشاكل تجعلها نسبية  فنجد من بين أهم القيود املتعلقة بالجانب الوظيفي للسلطات اإلدارية املستقلة ،  

التق  نجد  ، وكذلك  واقعا  املالي  السنو عدم االستقالل  السلطة  رير  إلى  بإرساله  املعنية، وتقوم  الهيئة  تعده  الذي  ي 

 .  1التنفيذية  

إلى جانب التقرير السنوي هناك موافقة الوزارة املختصة على األنظمة الصادرة عن الهيئات املستقلة.  وأخيرا هناك  

لّتالي سنتطرق إلى دراسة  خلي. وبا بعض السلطات اإلدارية املستقلة، السلطة التنفيذية التي تقوم بوضع نظامها الدا 

 وتبيان الحدود التي تحّد من استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة في الجانب الوظيفي. 

اقعا  أو     ال : عدم االستقالل املالي و

من    به  تقدم  ما  مصادر    االعتراف  رغم  حيث  من  املالي  باالستقالل  املستقلة  اإلدارية  السلطات  لبعض 

ا إال  عالتمويل،  تنظيم  فلجنة  الواقع،  ارض  على  االستقاللية  هاته  ملثل  مكان  ال  األمر  حقيقة  في  مليات  نه 

تيجة  البورصة ومراقبتها  ورغم أنه أكثر السلطات من حيث  االستقالل املالي، إال أنه ليس استقالال مطلقا، ن

 التأثيرات التي تمارسها الدولة والتي تظهر من جانبين:

ما تعتمد كذلك على إعانات التسيير التي تخصص لها من   جنة على مواردها فقط،ال يقتصر تمويل الل -
ّ
وإن

 ميزانية الدولة، مّما يؤدي بالّدولة إلى ممارسة نوع من الرقابة على هذه اإلعانات. 

التنفيذية م   - التقليص من حرية  أو   همة تحديد قواعد أساس هذه األتتولي السلطة  بالّتالي  ى وحسابها، 

 الي. ي تسيير ميزانيتها، والتأثير على استقاللها املاللجنة ف

 
، وكذا القانون   2008جويلية    2، الصادر في    36دد  ، الجريدة الرسمية ، الع  2008جوان    25، الصادر بتاريخ    12-08، املعدل واملتمم  بالقانون    2003

 .2010أوت  18،الصادرة بتاريخ  46، الجريدة الرسمية ، العدد  2010أوت  15،  الصادر بتاريخ  05- 10
1     ، واملاليحسين نوارة   السلطات حول  الوطني  امللتقى ، أعمالمداخلة األبعاد القانونية الستقاللية سلطات الضبط في املجال االقتصادي 

 . 16ص  ، 2007بجاية، -عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق ،جامعة ماي ،  24إلى  23 واملالي ، أيام  االقتصادي املجال في اإلدارية املستقلة
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األحكام   دراسة  خالل  ومن  املالي،  باالستقالل  تتمتع  والتي  والغاز،  الكهرباء  للجنة ضبط  سبة 
ّ
بالن وكذلك 

أّن  نالحظ  للجنة،  املنظمة  يخضع  القانونية  أخرى  جهة  ومن  للجنة،  املالي  االستقالل  يمنح  جهة  من  املشّرع   

 ة الدولة. تسييرها لرقاب

ومن هنا نستخلص تناقص املشرع الجزائري في وضع النصوص القانونية، وكذلك تردده في منح استقاللية  

 تامة لهيئات إدارية مستقلة وانسحاب الدولة في ضبط املجال االقتصادي واملالي.

 ا: التقرير السنوي وإرساله إلى الحكومة: ثاني

قتصادية واملالية في القيام  اإلدارية املستقلة الفاصلة في املواد االيعتبر هذا املظهر تقييدا لحرية السلطات 

بنشاطها، ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العديد من السلطات اإلدارية املستقلة، كمجلس املنافسة مثال، 

شاطه  يرفع مجلس املنافسة تقريرا سنويا عن نعلى أنه "  03-03من األمر رقم  27/1املادة الذي تنص بشأنه 

جارةإلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس 
ّ
 ".  الحكومة وإلى الوزير املكلف بالت

الديمقراطية    الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  التقرير  هذا  نشر  لضرورة  املشرع  اشتراط  مع 

 .1في أية وسيلة من وسائل اإلعالم األخرى     أوالشعبية، 

، لجنة ضبط الكهرباء والغاز،  2توى سلطة ضبط البريد واملواصالت كما نجد أيضا مثل هذه الرقابة على مس 

 .3ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأخيرا الوكالتين املنجميتين

افقة الوزارة املختصة على األنظمة الصادرة   عن السلطات اإلدارية املستقلة:  ثالثا: مو

املجال  في  املستقلة  اإلدارية  للّسلطات  املشّرع  السلطة    خّول  منها  سلطات،  عّدة  واملالي  االقتصادي 

تنظيم عمليات  التنظي والقرض، ولجنة  النقد  إداريتان مستقلتان، وهما مجلس  تمارسها سلطتان  التي  مية، 

البور  للجنة  سبة 
ّ
فبالن ومراقبتها.  إصدار  البورصة  طريق  عن  التنظيمية  السلطة  تمارس  فإنها  الجزائرية  صة 

، تنشر بعدها في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار وزير املالية  4وزير املالية عليها   األنظمة، ولكن بعد موافقة 

، وفي  لى يمكن لنا اعتقاد أّن مصطلح املوافقة مرادف ملصطلح املصادقة  و   املتضمن املوافقة عليها، للوهلة األ 

فاملصادقة ما هي إال    ات اللجنة،هذه الحالة، ال يعتبر قرار وزير املالية سببا إلضفاء الطابع التنظيمي على قرار 

املشرع   فضل  التي  للموافقة  خالفا  الرسمية،  الجريدة  في  النشر  طريق  عن  النفاذ  حيز  األنظمة  لدخول  شرط 

استعمالها بدال من املصادقة، والتي تجعل النّص غير املوافق عليه يبقى مجّرد مشروع فقط، وال يرتقى إلى درجة  

 
 ، الذي يتعلق باملنافسة، القانون السالف الذكر .03/ 03من األمر رقم   27/2املادة   1
 ، القانون السالف الذكر.2000أوت  5، املؤرخ في 2000/03 من القانون رقم 13و  11املادة   2
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية، الجريدة 2004أفريل    1، املؤرخ في  93/ 04من املرسوم التنفيذي رقم    8/6املادة     3

 . 2004افريل  4، الصادرة في  20الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

، املؤرخ في 10-93من املرسوم التشريعي رقم    32، املتضمن تطبيق املادة  1996ارس  م  11، املؤرخ في  102- 96من املرسوم التنفيذي رقم    01املادة   4 

 .1996مارس  20، صادرة في 18، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1993ماي  23
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تتمتع بالّسلطة التنظيمية بمعناها الحقيقي إال بعد تدخل السلطة   اللجنة ال  وعليه نخلص إلى أّن ،    1النظام 

 التنفيذية في ذلك، مما يجعل اللجنة تابعة للّسلطة التنفيذية في هذا الجانب. 

سبة ملجلس النقد والقرض، فإّن وزير املالية له الحق في طلب تعديل مشاريع األنظمة، وذلك في أجل 
ّ
أّما بالن

ا للمجلس أن يستدعي حينئذ املجلس لالجتماع في  يام، وبالتّ ( أ10عشر ) الي يجب على املحافظ بصفته رئيس 

أجل خمسة أيام ويعرض عليه التعديل املقترح، وفي األخير يكون القرار الجديد الذي يتخذه املجلس نافذا مهما  

أن يكون الرد عليه    لية، يمكن، وبالّتالي نستخلص أّن طلب تعديل املقترح من طرف وزير املا2يكن مضمونه  

 بالرفض. وبالّتالي عدم تبعية املجلس إزاء السلطة التنفيذية. أو  بالقبول 

املستقلة: للسلطات  الداخلي  للنظام  التنفيذية  السلطة  وضع  اإلدارية    رابعا:  السلطات  بعض  إن 

ما يخص وضع نظامها  نفيذية فياملستقلة الضابطة في املجال االقتصادي واملالي، تبقى تابعة إزاء السلطة الت

الداخلي، وهذا ما يقلص من استقالليتها من الجانب الوظيفي ونذكر على سبيل املثال مجلس املنافسة، الذي  

من    51وهو األمر نفسه في مجال النشاط املنجمي، بحيث تنص املادة    يحدد نظامه الداخلي بموجب مرسوم. 

رقم   املناجم  10/ 01القانون  قانون  "    املتضمن  املنجمية تعلى:  للممتلكات  الوطنية  الوكالة  من  كل  تمتع 

اقبة املنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم..."   . 3والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملر

لنظامها   وضعها  يخص  فيما  التنفيذية  السلطة  تتبع  تكون  املنجميتين  الوكالتين  أن  إلى  نخلص  وبالتالي 

 ا بالجانب الوظيفي. ليتهاستقالالداخلي، وهذا يحد من 

 خاتمة :

نستخلص أنه من املبكر جدا تقييم هذه السلطات بسبب حداثة التجربة الجزائرية  على ضوء ما تقدم ذكره  

  فيها من جهة ، ومن جهة ثانية ظروف ومخاض نشأتها خالل التسعينيات حيث ظهرت في مرحلة اتسمت بالال

، األمر الذي    ي الجزائري والفاعلين فيهوق االقتصادي  واملالكذا بسبب خصوصية الس   استقرار املؤسساتي و 

فرغم الضمانات املفترضة العضوية والوظيفية إال أنها تبقى نسبية  أثر على الطابع االستقاللي  لهذه السلطات ،  

، فاالستقاللية تختلف من سلطة ألخرى، وكذلك األ  في واقع األمر  للتعيين  إن لم نقل خيالية  بالنسبة  في  مر 

كل هذه األمور    لعضو مرتبط بالسلطة التي عينته ، ما يضرب فعال االستقاللية في الصميم،مناصبها ما يجعل ا

 زها نقترح التوصيات التالية: أو   تطرح عدة مشاكل ومعيقات تواجه مستقبل هذه السلطات في حد ذاتها ولتج 

 لدولة.املستقلة بالسلطات الثالث في اإيضاح عالقة السلطات اإلدارية  -

 توحيد النص القانوني للسلطات اإلدارية املستقلة ، وتفادي ما يعبر عنه بفوض ى النص القانوني .  -

 
1   ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Éditions Houma, Alger, 

2005 , p. p 24 et 25. 
   2003أوت  27، الصادر  52، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2003اوت  26الصادر في  03/11من األمر رقم  63املادة   2
 طنية للممتلكات املنجمية ،السالف الذكر.، الذي يتضمن النظام الداخلي للوكالة الو 04/93وم تنفيذي رقم مرس  3
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 تنويع اختيار  التركيبة البشرية املكونة للسلطات اإلدارية املستقلة. -

 التكوين  املتخصص ألعضاء السلطات اإلدارية املستقلة بصفة عامة .  -

 لسلطات الثالثة في الدولة . يع  سلطة  تعيين األعضاء على اتوز  -

 تكريس نوع جديد من الرقابة الشفافة بما يتماش ى والسلطات اإلدارية املستقلة.  -

وأخيرا يمكن  إلى القول أن إشكالية استقاللية  السلطات اإلدارية املستقلة في الجزائر  يبقى رهين التوجهات  

 .  و اإلرادة السياسية للدولة

 قائمة املراجع  

 الكتب :  -1 

 .2000 مصر،  ، القاهرة ، العربية النهضة دار  مقارنة، دراسة  ، املستقلة اإلدارية السلطات ، هللا عبد حنفي  -

 الكتب بالفرنسية :  -2

-ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Editions Belkeise, Alger, 2012. 

                                                                            :                                                                                                                              نونيةالنصوص القا  -3

لصادرة  ، ا 14،الجريدة الرسمية رقم 1996دستور  املتضمن تعديل 2016مارس   6املؤرخ في 16/01القانون   -

 . 2016مارس 7بتاريخ 

في     10/90قانون رقم   - العدد   1990ابريل  14، مؤرخ  الرسمية  الجريدة   ، بالقرض والنقد  يتعلق   ،16    ،

  ، الجريدة   2003ت  أو     26الصادر في    11/ 03،  املعدل واملتمم ، باألمر رقم    1990أفريل    18الصادرة بتاريخ  

 .   2003ت أو    27، الصادر  52الرسمية، العدد

رقم  - التشريعي   في    10/ 93املرسوم  مؤرخ  ب1993ماي     23،  املتعلق  الجريدة  ،  املنقولة،  القيم  بورصة 

العدد   بتاريخ    34الرسمية،  بالقانون  1993ماي    23، الصادر   ، في    04/ 03رقم  ، املعدل واملتمم    17الصادرة 

 2003فيفري 

، الصادر    9، الجريدة الرسمية ، العدد     ، املتعلق باملنافسة   1995جانفي  25،مؤرخ في    06/95   األمر رقم   -

امللغى بموجب األمر    1995فيفري    22بتاريخ   بتاريخ    03-03،  الصادر  املنافسة،  جويلية    19املتضمن قانون 

، الصادر    12-08بالقانون    ، املعدل واملتمم    2003جويلية    20الصادرة في    43،الجريدة الرسمية رقم    2003

،     05-10القانون    ، وكذا   2008جويلية    2، الصادر في    36، الجريدة الرسمية ، العدد    2008جوان    25بتاريخ  

 . 2010ت أو   18،الصادرة بتاريخ  46، الجريدة الرسمية ، العدد  2010ت أو   15الصادر بتاريخ 
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، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت    2000ت  أو   05 ،مؤرخ في     03/2000 القانون رقم    -

 .   2000ابريل  6صادرة في ، ال  48السلكية و الالسلكية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

، يحدد القواعد العامة املتعلقة بقانون املناجم ، الجريدة    2001جويلية   03 ، مؤرخ في   10/01قانون رقم  ال  -

 .   2001يوليو  4صادرة في ، ال 35الرسمية ، العدد 

في    01/02 قانون رقم  - الق2002فيفري  05 مؤرخ  الغاز عبر  التوزيع  يتعلق بالكهرباء و  ، الجريدة  ،  نوات 

 .    2002فبراير  6، الصادرة في  8الرسمية ، العدد

املنافسة، ، املتضمن النظام الداخلي ملجلس    1996جانفي    17، الصادر بتاريخ    44/  96املرسوم الرئاس ي     -

 .1996جانفي  21، الصادر في   5الجريدة الرسمية ، العدد 

من املرسوم   29، 22، 21، يتضمن تطبيق املواد 1994ان جو  13، مؤرخ في 94/175رسوم تنفيذي رقم امل  -

، 41، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، الجريدة رسمية، العدد  1993ماي    23، املؤرخ في  10/ 93التشريعي رقم  

 . 1994جوان  26ادرة في ص

رقم    - التنفيذي  في  102/ 96املرسوم  املؤرخ  املادة  1996مارس    11،  تطبيق  املتضمن  امل   32،  رسوم  من 

، 18، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، الجريدة رسمية، العدد  1993ماي    23، املؤرخ في  10/ 93التشريعي رقم  

 . 1996مارس   20صادرة في 

رقم  - التنفيذي  في  93/ 04  املرسوم  املؤرخ  الوطنية  2004ريل  أف  1،  للوكالة  الداخلي  النظام  يتضمن   ،

 . 2004افريل  4، الصادرة في  20الرسمية ، العدد للممتلكات املنجمية، الجريدة 

رقم    - التنفيذي  في  94/ 04املرسوم  املؤرخ  الوطنية  2004أفريل    1،  للوكالة  الداخلي  النظام  يتضمن   ،

 .2004افريل  4، الصادرة في  20ملنجمية، الجريدة الرسمية ، العدد للجيولوجيا واملراقبة ا

 مذكرات و رسائل جامعية :  -4

درجة    حدري   - لنيل  مذكرة   ، واملالية  االقتصادية  املواد  في  الفاصلة  املستقلة  اإلدارية  سلطات  سمير، 

 . 2006كلية الحقوق، جامعة بومرداس،  ماجستير في القانون فرع قانون أعمال،

البورصة وسلطة ضبط    - تنظيم ومراقبة  املجال االقتصادي لجنة  في  الضبط  قوراري مجدوب ،سلطات 

الت أنموذجين، مذكرة لنيل شهادة املاجستير قانون عام ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعية  البريد واملواص 

2009- 2010. 

 املقاالت بالفرنسية :  -5

-KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, Idara, n° 28, 2004. 
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-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulations 

économiques ,Idara  ,  n° 28 ,2004. 

 امللتقيات:  -6

، مداخلة حول    - املصرفيةدموش حكيمة  اللجنة  استقاللية  أعمال مدى   حول  وطنيلا امللتقى وظيفيا، 

املستقلة  السلطات  أيام   االقتصادي  املجال  في اإلدارية   ، ،   24إلى  23 واملالي  والعلوم   ماي   الحقوق  كلية 

 .   2007عبد الرحمان ميرة بجاية ، جامعة السياسية،

 الوطني امللتقى أعمال السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقاللية،حدري سمير ، مداخلة حول    -

كلية الحقوق والعلوم  ماي ،   24إلى  23 واملالي ، أيام   االقتصادي  املجال في اإلدارية املستقلة سلطاتلا حول 

 . 2007عبد الرحمان ميرة بجاية، السياسية ، جامعة

 حسين نوارة ، مداخلة األبعاد القانونية الستقاللية سلطات الضبط في املجال االقتصادي واملالي، أعمال  -

املستقلة السلطات حول  الوطني امللتقى أيام   االقتصادي  املجال في اإلدارية   ، كلية  ماي،   24لىإ  23 واملالي 

 .  2007عبد الرحمان ميرة بجاية، ،جامعة  الحقوق والعلوم السياسية
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 يف دول اجلوار االقليمي موقف اجلزائر من احلرب بالوكالة والتدخل العسكري

Algeria's position on proxy war and military intervention In the regional  
neighboring countries 

 جامعة سوق أهراس  عائشــة عبد الحميــد أ.

Ms.Aicha Abelhamid University of Souk Ahras Algéria 

 

 

 امللخص: 

بالدولة التنظيم  غاية  في  جمعية  عن  عبارة  الجيش  ألن   ، سياسية  قوة  زالت  وال  كانت  العسكرية    القوى 

الجزائر  ت  والسلطة السياسية قديمها وحديثها، تجد في السلطة العسكرية الدعامة إلدارة الحكم، لطاملا حافظ

على عقيدتها العسكرية وهي املحافظة على أمنها وسيادتها، فتمسكها بالدساتير الجزائرية املتعاقبة ، خاصة في  

خارج حدو  عمليات عسكرية  اي  في  الجزائري  الجيش  اململكة  عدم مشاركة  دعوة  الجزائر  رفضت  الوطن،  د 

ول الحوثيين،  ضد  الدولي  التحالف  في  للدخول  السعودية  للدستور  العربية  الجديدة  املسودة  حسب  كن 

منه، فقد نص على تغيير العقيدة الجزائرية من خالل التدخل العسكري للجيش    31الجزائري وبموجب املادة  

 الجزائري إقليميا خارج حدود الجزائر. 

 أزمــة كورونا.  –املرتزقــة   –الصراع الليبي  -الحدود  –األمني  االستقرار مــات املفتاحيـة :كلال

Abstract : 

The military forces were and still are a political force, because the army is a very organized 

association in the state and the old and new political authority, the military authority is the pillar 

in the management of government. and it' participation in any military operations outside the 

borders of the homeland, Algeria rejected the invitation of the Kingdom of Saudi Arabia to enter 

the international coalition against the Houthis, but according to the new draft of the Algerian 

constitution and according to Article 31 thereof, it stipulated that the Algerian belief should be 

changed through the military intervention of the Algerian army regionally outside the borders of 

Algeria. 

Key words:  Security stability - borders - the Libyan conflict - mercenaries - the Corona crisis 
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 مقدمـــــــــــــــة: 

التي خاضت حربا طويلة ضد ما يسمى اإلرهاب منذ عشر سنوات   ، وهي  إن عين الجزائر على استقرارها 

السوداء( وعين السياسية  )العشرية  البنى  املجال اإلفريقي ذو  في  التحرك  الهشة،    واالقتصاديةها األخرى على 

ي تهديد األمن الجزائري، حيث يبلغ  والتي تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل الدولي عبر الحدود مما يعن

  االتساع كلم، هذا    6280طول الحدود الجنوبية الجزائرية املتاخمة للدول املشكلة ملنطقة الساحل اإلفريقية  

زاد من صعوبة املراقبة والسيطرة عليها بصورة كاملة ، حيث مثلت هذه الحدود معابر للجزائر نحو إفريقيا  

 ومصدرا للتهديدات. 

ع مبدأ  املبادئ  ظل  من  املتحدة  األمم  ميثاق  في  أمميا  واملقرر  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  دم 

الس  بالتسوية  مطالبة  اإلقليمية  االساسية  الصراعات  وأمام  الدولية،  الشرعية  نطاق  ضمن  للنزاعات  لمية 

يدتها العسكرية، وعدم  كان للجزائر رأي آخر فيما يتعلق بعقوتمدد بؤر النزاع مع ظهور مصطلح الحرب بالوكالة  

و  أمنها  بحماية  وتعهدها  املتعاقبة  دساتيرها  في  هذا  كرست  وقد  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  سالمة  تدخلها 

 استقرار البالد وعدم تدخلها العسكري في أي دولة. 

ائح  تبرز أهمية املوضوع من خالل إبراز الدور اإلقليمي للجيش الجزائري و موقف الجزائر الواضح من اللو 

التحليلي و املنهج الوصفي   انتهجنا لذلك املنهج  الداخلية للدول،  في الشؤون  التدخل  األممية من مبدأ عدم 

 وضوع.لدراسة امل

كيف حافظت الجزائر على هذا املبدأ، وما هو تأثير فيروس كورونا على الحرب بالوكالة في منطقة   

 سط؟.و الشرق األ 

 اليــة: ل املوضوع من خالل النقاط الت و انتن 

 ل: تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل العسكري دستوريا.و املبحث األ 

 سط. و طقة الشرق األ املبحث الثاني : واقع الحروب بالوكالة في من

 وباء كورونا العالم.   اجتياحسط مع و املبحث الثالث: مصدر الحروب بالوكالة في منطقة الشرق األ 

 

 عدم التدخل العسكري دستوريا: ل: تمسك الجزائر بمبدأ و املبحث األ 

لقد جاء في الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية بأن قوات الجيش الشعبي تضطلع بمهام الدفاع   

دولية تهدد أمن وسالمة الدول    أو   عن أمن وسيادة الوطن، وهو بذلك يمتنع عن الدخول في حروب إقليمية  

الذي    1963املجموعة الدولية، في هذا اإلطار نجد دستور    أي طرف من أطراف  أو   اإلقليمية،    أو   رة  و ااملج

ت وتحت  الجزائري  الشعب  خدمة  في  هو  الشعبي  الوطني  الجيش   " على:  وفائه  ينص  بحكم  الحكومة،  صرف 
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لسياس ي لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني ، وهو يتولى الدفاع عن أراض ي الجمهورية ويسهم في النشاط ا

 ماعي للبالد في نطاق الحزب ". واالقتصادي واالجت

  تقالل ساال وجاء فيه أيضا أن األهداف األساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشمل صيانة  

 . 1الوطني وسالمة األراض ي الوطنية والوحدة الوطنية 

أن املهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة    1976كما ورد في دستور  

الوطن وسيادته، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الوطنية للبالد وسالمتها    استقالليشمل املحافظة على  

القاري ومياهها االقتصادية، كما يساهم    مجالها الجوي ومساحتها الترابية ومياهها اإلقليمية، وجرفهاوحماية  

 .2الجيش الوطني الشعبي في تنمية البالد وتشييد االشتراكية

الشعبي هو   الوطني  الجيش  الوطني، وأن  الدفاع  في  الشعبي عامل حاسم  العنصر  ان  ايضا  كما جاء فيه 

 .3فاع الذي يتمحور حول تنظيم الدفاع الوطني ودعمه الجهاز الدائم للد

نا مما سبق أن الجيش الوطني الشعبي ، تتوقف مهامه على حماية مجاالت الحدود، إضافة إلى دور  يتضح ل

 الجيش التنموي في إطار التوجه والفلسفة االشتراكية. 

دعمها وتطويرها، حول الجيش  فقد نص على تنظيم الطاقة الدفاعية لألمة، و   1989أما بالنسبة لدستور  

الوطني والدفاع عن    االستقالللدائمة للجيش الوطني الشعبي في املحافظة على  الوطني الشعبي تتمثل املهمة ا

والجوي،   البري  مجالها  وحماية   ، الترابية  وسالمتها  البالد  وحدة  عن  بالدفاع  يضطلع  كما  الوطنية،  السيادة 

 .4ومختلف مناطق أمالكها البحرية 

ية للدولة، كون أن الجزائر تمتنع عن اللجوء  على السياسة الدفاع  25في املادة    1989نص ذات الدستور  ا  كم

الخالفات   لتسوية  جهدها  وتبذل  وحريتها،  األخرى  للشعوب  املشروعة  بالسيادة  املساس  أجل  من  الحرب  إلى 

 الدولية بالوسائل السلمية . 

 جزائري: عسكري للجيش الوطني الشعبي الل: السوابق الدولية للتدخل الو  املطلب األ 

النصوص نشير أن العقيدة العسكرية للدولة الجزائرية حسب الدستور الجزائري تتمثل في حصر  من خالل  

قواتها   إشراك  من  اآلن  حتى  تمتنع  الجزائر  تجعل  والتي  غير،  ال  الجزائر  تراب  عن  الدفاع  في  الجيش  مهام 

هام اإلنسانية، خاصة فيما  ن الدولي واملأو   اي نزاع مسلح، باستثناء التع العسكرية خارج حدودها اإلقليمية في  

العسكريين   االفراد  نشر  في  واملتمثلة  املتحدة  األمم  منظمة  عليها  تشرف  التي  السلم  حفظ  بعمليات  يتعلق 

 
 .1963من دستور  10املادة  -1
 .1976من دستور  82املادة  -2
 .1976من دستور  83املادة  -3
 .1989من دستور  24املادة  -4
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  أو  ها  التخفيض من حدت  أو   واملدنيين الدوليين في منطقة نزاع بموافقة األطراف املعنية، بهدف وقف الحرب  

سالم، ما جعل الجزائر عرضة لضغوط دولية مؤخرا خاصة فيما    اتفاقمن أجل السهر على تطبيق وتنفيذ  

باملوافقة على التدخل    واكتفت  امتنعت، إال إذا  2012يتعلق بإشراكها في العمليات العسكرية، مثال مالي عام  

حفظها عن العملية العسكرية باليمن  عالن ت، وهو نفس الشأن بعد إ  1الذي قادتها فرنسا بعد ضغط دولي كبير

بما يسمى " بعاصفة الحزم "، عندما دعتها الرياض للمشاركة العسكرية بمبرر أن القوات الجزائرية ال تقال  

 .2خارج تراب الجزائر 

الدولية وتفضل منطق الحل  النزاعات  القوة العسكرية لحل  وعموما فإن الجزائر تتحفظ على استعمال 

ازعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة ، وهي العقيدة الراسخة للقوات  املن  السلمي لفض

 املسلحة والتي جسدتها كل الدساتير الجزائرية. 

إن مشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود ، ال يعني بتاتا الدخول في تكتالت عسكرية موجهة ضد   

من املنطقة، وإنما هو استعداد دائم للدفاع عن السيادة الوطنية  على أ التحول الى املحافظ    أو   دولة بعينها  

 ومصالح الجزائر.

بند يمنع    أو   إن العقيدة العسكرية الجزائرية من خالل دساتير الجمهورية لم تتغير ولم تكن هناك مادة  

ج أي  تدخر  لم  فالجزائر  العالم،  في  السالم  وإحالل  األمن  حفظ  عمليات  في  جيشنا  من مشاركة  أجل   هد 

 لدعوات املجموعة الدولية ممثلة في منظمة األمم املتحدة ومختلف املنظمات اإلقليمية.  االستجابة

وفي هذا السياق، سبق لبالدنا أن دعيت في العديد من املناسبات للمساهمة في مهام وعمليات حفظ السلم  

في حد ذاته بمدى    اعترافا، وهو ما يعد  يفريقاإل   واالتحاد في مناطق مختلفة من العالم، تحت راية األمم املتحدة  

 الذي تحظى به بالدنا على الساحة الدولية.  واالحترامجيشنا   احترافية

فلقد خاضت الجزائر غمار عمليات حفظ السلم وشاركت في العديد من املهام الدولية وفي مناطق مختلفة  

 منها: 

 .1993إلى  1989أنغـوال :  ➢

 . 1993إلى  1991كمبوديا:  ➢

 .1996إلى  1995سنتي:   ــييتها ➢

 .1999الكونغو الديمقراطية، الزائير سابقا سنة  ➢

 .2008 –  2000أثيوبيا سنتي:  ➢

 .2005بورنــدي سنــة  ➢

 
 www.elkhabar.com.pressقع:حرب فرنسا بشمالي مالي "، على املو محمد بن أحمد،" خفايا الدور الجزائري في  -1
 www.sassapost.com/arabicقرير حول جيوش بلدان املغرب العربي،ت -2
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خارج حدودنا كانت من خالل الحروب العربية    وتجدر اإلشارة إلى أن مشاركة القوات من الجيش الجزائري 

 .1973و  1967اإلسرائيلية في 

اإلفريقي في مهام حفظ السلم في إفريقيا وآسيا    واالتحاداألمم املتحدة    ئر في إطار هيئةحيث شاركت الجزا

 ت من األفراد: أو  وأمريكا الالتينية بعدد متف 

ضابطا إلى أنغوال للعمل ضمن القوات األممية إلحالل    54  بالدناأرسلت    :  1989ل: ففي سنة  و   الفرع األ 

 مراحل: 3الجزائرية ضمن  األمن وكانت مشاركة البعثة العسكرية

"    1نافيم  أو   وأطلق عليها تسمية "    1991إلى جانفي    1989دامت سنتين من جانفي    لى:و   املرحلة األ   ال:أو   

القوات واملعدات الكوبية    انسحابضابطا عسكريا مالحظا ، في مراقة ورصد    16وتمثلت هذه املهمة والتي ضمت  

 . 1991ماي بحلول شهر   اكتملومتين األنغولية و الكوبية، والتي طبقا لجدول زمني متفق عليه بين الحك

"    1993إلى جانفي    1991من فيفري    امتدت  املرحلة الثانية:  ثانيا: بـ    20" شارك فيها    2نافيم  أو   وتعرف 

 .1التشريعية املقررة وقتها  لالنتخابات إطالق النار والسير الحسن  اتفاق ضابطا من الجيش الجزائري ملراقبة

  18" شارك فيها 3نافيم أو  " باسموتعرف  1997إلى فيفري  1995من فيفري  امتدتثالثا:  املرحلة الثالثة: 

 ضابطا جزائريا كمالحظين عسكريين.

إلى أكتوبر    1992أرسلت الجزائر إلى كمبوديا في الفترة املمتدة بين فيفري    :1992إلى    1991الفرع الثاني: من  

 صف كمالحظ شرطة.ضابطا وضابط  208، و 1993

القاض ي بإنشاء بعثة مراقبي    1279من خالل قرار مجلس األمن الدولي رقم  ال: الكونغو الديمقراطية:  أو   

الجزائر   أرسلت   ، املنطقة  من  دول  وضمت  الديمقراطية  الكونغو  في  املتحدة  جمهورية    51األمم  إلى  ضابطا 

 .1999الكونغو الديمقراطية سنة  

وقف إطالق النار املوقع في الجزائر العاصمة بين   احترامفي إطار ضمان  :  2000يا سنة  ثانيا: أثيوبيا وإريتر 

ضباط من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عملية    8، أرسلت الجزائر  2000أثيوبيا وإريتريا شهر ديسمبر  

جويلية  31در في الصا 1312فرض السلم إلى جانب القوات األممية وذلك طبقا لقرار مجلس األمن الدولي رقم 

والقاض ي بضرورة الحفاظ على وقف إطالق النار بين أثيوبيا وإريتريا إثر النزاع القائم على الحدود بين    2000

 .2008ديسمبر   01الدولتين ، وأنهت البعثة األممية مهمتها يوم 

، وأرسلت تطبيقا لطلب  ساهمت الجزائر في الجهود األممية بهايتي  الفرع الثالث: البعثــة األمميــة بهايتي:  

 مهام:  3فردا بين مالحظ عسكري ومالحظ شرطة لتنفيذ  32األمم املتحدة 

 
 .  37، ص 2020، جوان 683السالم "، مجلة الجيش، العدد  واستعادةملف املشروع التمهيدي لتعديل الدستور، " مشاركة قواتنا في حفظ  -1



 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
32 

 

 

أكتوبر    ال:أو    بين  املمتدة  الحسن    1990إلى ديسمبر    1990الفترة  السير  في مراقبة    لالنتخابات، وتمثلت 

 التشريعية في البلد وضمت البعثة الجزائرية ضابطين.

، في مهمة املساهمة على تكوين قوات األمن الهايتية  1996ت  أو   إلى    1995ن فيفري  الفترة املمتدة بي  ثانيا:

 فردا.  15وكان تعداد البعثة الجزائرية 

ضابطا شاركوا في مهمة دعم األمم املتحدة    15، بتعداد قدره  1997إلى جويلية    1996ت  أو   من    فامتدت  ثالثا:

 بهايتي كمالحظي شرطة.

املهمــة   الرابع:  ببورندي:  الفرع  برتبة عميد  األمميــة  الشعبي  الوطني  الجيش  شهدت مشاركة ضابط من 

كقائد مساعد لعمليات حفظ السلم باملنطقة رفقة ثالثة مالحظين عسكريين، مع العلم أن عملية حفظ السلم  

"    اقاتف طنية والتي نص عليها  من أجل دعم جهود املصالحة الو   2004ماي    21األممية في بورندي أنشأت يوم  

 .2006ديسمبر   31يوم  وانتهتوقد كللت العملية بالنجاح  2000ت أو    28أروشا " املبرم في 

بنقل كل الجنود االفرقة    2007اإلفريقي تكفلت الجزائر في سنة    لالتحادفي إطار عمليات حفظ السالم  و  

 .1لدإطالق النار في هذا الب جزائرية لتنفيذ قرار وقفمن القبعات الزرق إلى الصومال على متن طائرة عسكرية 

لقد ساهمت وحدات الجيش الوطني الشعبي في مختلف الحروب العربية االسرائيلية، بدءا بمشاركة اللواء  

 .19752سط سنة و   ، إلى مغادرة آخر جندي جزائري في الشرق األ 1967الرابع سنة 

الجي قوات  الثاني: ضوابط مشاركة  الحداملطلب  الشعبي خارج  الوطني  تعديل  ش  في ظل مسودة  ود 

 : 2020تور الدس

بعد إدراج مادة جديدة في الدستور الجديد الذي سيعرض على االستفتاء الشعبي ، تسمح للرئيس الجزائري  

في عمليات   أو   بإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود ، سواء للمشاركة في عمليات حفظ السالم األممية  

كن مسموحا فيها للقوات الجزائرية بالقتال  ر، بعد حوالي ستة عقود لم يالسالم في دول منطقة الجوا استعادة

 .3في الخارج

منه على    31بالرجوع إلى النص القانوني الذي تضمنه مقترح املسودة، حيث تشير الفقرة الثالثة من املادة  

ظل االمتثال التام ملبادئها    اإلفريقي والجامعة العربية وفي  تحادواالمايلي:" يمكن للجزائر في إطار األمم املتحدة  

 السالم".  واستعادةهدافها أن تشارك في عمليات حفظ وأ

 
،  2020، جوان  683ي بالكفاءة الجزائرية، مجلة الجيش، عدد  كة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم في العالم، إقرار أممملف مشار   -1

 . 40ص 
 . 02، ص 2012، نوفمبر 592ملحق، ندوة" مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية اإلسرائيلية "، مجلة الجيش، العدد  -2
م  -3 كاني،  معثمان   ،" خارجية  لعمليات  أخضر  ضوء   ، الجزائري  الجيش  عقيدة  تغيير   : يوم  قال  منشور  املوقع:  2020ماي    09قال  على   ،

https://www.alaraby.co.uk  :(. 20:00، الساعة 2020جوان  13) تاريخ دخول املوقع 

https://www.alaraby.co.uk/
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حيث يتم إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي في مهام خارج الحدود الوطنية ويمكن بعد قراءة املادة  

 يلي:  أن نستخلص ما

 ســال الوحــدات: ل: تحديد إطـــــار إر و  الفرع األ 

طار الذي يتم فيه إرسال تشكيالت من قواتنا املسلحة في مهام  قانونية بدقة اإل حدد نص املادة ال 

خارج الوطن، وتستند في ذلك للشرعية الدولية والقانون الدولي، من خالل مختلف فواعله السيما ميثاق األمم  

 اإلفريقي وجامعة الدول العربية.  واالتحاداملتحدة  

لبعث األمن والس  إوهذا  في  الدوليين  األملم  للمنظمة ومجلس  طار األهداف  املهمة األساسية  أن  مية علما 

 .1األمن الدولي هو حفظ السلم واألمن الدوليين

 القرار :   اتخاذ الفرع الثاني: آليــــات 

قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي، فقد حددت   اتخاذبالنسبة للطريقة التي يتم بها   

القرار، حيث تم إضافة فقرة جديدة بالباب    اتخاذآلليات التي بموجبها يتم  مسودة مشروع تعديل الدستور، ا

األ  الفصل  املادة  و   الثالث،  له صالحية   95ل من  تمنح  الجمهورية والتي  املتعلقة بسلطات وصالحيات رئيس 

 رسال وحدات من الجيش الوطني خارج الوطن، حيث تنص على ما يلي:إصدار قرار إ 

 الجمهورية يكون ساري املفعول بعد مصادقة البرملان.  قرار الذي يصدره رئيسإن شروط وضوابط ال -أ

 اإلقرار بسيادة الشعب الجزائري من خالل موافقة ممثليه في السلطة التشريعية.  -ب

 .2من أعضاء البرملان 3/ 2الديمقراطية وهو التصويت باألغلبية إخضاع القرار لألطر  -ج

 املهـــــــــــام: الفرع الثالث: تحديــد طبيعــة 

نظرا لحساسية إرسال قوات خارج الحدود الوطنية، فقد رفعت مسودة الدستور كل اللبس بشأن   

السالم، وهذا تماشيا مع املواقف    واستعادةطبيعة املهام حيث اشارت بوضوح إلى أنه يشارك في عمليات حفظ  

سيادة الدول وعدم التدخل في    باحترام قاضية  الديبلوماسية لبالدنا ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية ال

من مسودة الدستور    95، وقد حددت املادة  3الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات وفق الحلول السلمية 

رئ ومهام  بصالحيات  يتعلق  القرار  إرسال  أن  قرار  إصدار  صالحية  املادة  له  منحت  والذي  الجمهورية  يس 

 الوحدات خارج الحدود. 

 
 .456، ص 2007لي املعاصر "، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، عمر سعد هللا،" معجم القانون الدو  -1
، يصدرها املركز الوطني  2020، جوان  683ملف مشروع تعديل الدستور، تعزيز العقيدة العسكرية لقواتنا املسلحة "، مجلة الجيش، العدد    -2

 . 34للمنشورات العسكرية، وزارة الدفاع، ص 
 . 454مبادئ وأهداف منظمة األمم املتحدة، عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص  ينظر -3
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اقــعاملبحث الثا  سط: و   الحروب بالوكالــة في منطقــة الشـرق األ  ني:  و

، مصطلح أطلقوا عليه " خصخصة الحروب "، والحرب  2005تشير معظم الكتابات منذ بداية عام  

ال العالم  في دول  في منطقة الشرق األ بالوكالة  الغزو األمريكي  و ثالث خاصة  التقارير خالل  سط ، حيث تشير 

في حربها إلسقاط نظام صدام حسين،   املرتكزةاملخابرات األمريكية بشركات    استعانة، من  2003للعراق في عام  

 وكان من اشهر تلك الشركات شركة " بالك ووترز " األمريكية .

 .1شركات تنتمي لبلدين فقط هما: الواليات املتحدة وبريطانيا  10عددها إن شركات املرتزقة والتي 

 ــــــة:كالــــــــــــل: الحــرب بالو و  املطلب األ 

الواليات    بقيادة  الغربي  املعسكر  بين  الباردة  الحرب  فترة  في  وبقوة  بالوكالة حاضرة  الحروب  كانت 

على الحرب بالوكالة    االعتمادالسوفياتي، بعد ذلك تراجع    تحاداالاملتحدة األمريكية واملعسكر االشتراكي بزعامة  

هي الحروب بالوكالة تعود بقوة بسبب الصدام الحربي    باشرة ، لكن ها، ليترك مكانه لوضع االستراتيجيات امل

 القوى اإلقليمية.  أو  ما بين القوى العاملية 

الصراع ما بين نظام    اندلع   2011ي سنة  تعتبر سوريا مثال معاصر على شراسة الحروب بالوكالة ، فف 

نظامه في خضم ما يسمى بالربيع العربي،  دمشق بزعامة الرئيس السوري بشار االسد واألطراف املتمردة على  

 حرب متدرجة على مراحل. وبعد مرور ثمانية أعوام تحول ذلك الصراع إلى

 مية في العراق وبالد الشام.وكذلك دخلت الواليات املتحدة األمريكية ضد تنظيم الدولة اإلسال 

ة الجماعات املسلحة من ناحية،  كما تحولت سوريا إلى ساحة للمواجهة بين غيران الشيعية وأذرعها من ناحي

خط الحرب في سوريا، وكانت هناك أيضا حرب داخل الحرب في    دخلت بعد ذلك سوريا وتركيا وإسرائيل على

 تركيا واألكراد. سوريا ما بين إسرائيل وغيران وما بين 

ات املتحدة  مما الشك فيه أن التدخالت العسكرية املباشرة تدوم طويال وتكلف كثيرا، فقد أهدرت الوالي

ية املطاف، بعد أعوام من الجهود  األمريكية مئات املليارات من الدوالرات في أفغانستان من دون أن تنجح في نها

 قوة وسيطرت على جزء كبير من أفغانستان. واملعارك في الحيلولة دون عودة حركة طالبان ب

وقفها ، فقد شهدت    أو   تحكم فيها  الحروب بالوكالة، غير  أنه قد يصعب بعد ذلك ال  انطالقفمن السهل  

  اصطفت العراق وسوريا خالل األعوام القليلة املاضية حرا حقيقية بالوكالة بين قوى إقليمية وأخرى دولية،  

الواليات املتحدة األمري  في املنطقة من ناحية، فيما وقفت على الجانب األخر روسيا وإيران  فيه  كية وحلفائها 

 . 2والصين

 
 http://m2.youm7.com، والحروب بالوكالة في املنطقة على املوقع: ملف مرتزقة داعش -1
 املوقع:، على 2020مارس  07، السبت 15365الحروب بالوكالة في حروب الحاضر واملستقبل، أخبار الخليج، العدد  -2
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ال ،  ويراد بمصطلح  بالوكالة  املباشرة من قوة  حرب  تتلقى املساعدة  مجموعة شبه عسكرية غير حكومية 

التهديد    أو   هي تدخل عسكري هدفه التأثير في شؤون دولة أخرى عن طريق استخدام السالح    أو   خارجية  

 بارتكاب أعمال عنف مسلح تنفذها مجموعة مسلحة مدعومة من الدول املتدخلة. 

ن دولة أخرى عن طريق دعم مجموعات مسلحة متمردة لتأجيج  دخل دولة في شؤو ي صورة من صور ته  أو

إلدامة نزاع مسلح قائم باألصل، ألجل التأثير على الواقع الداخلي لتلك الدولة    أو   نزاعات مسلحة غير دولية  

 وجني مصالح بعيدة املدى دون أن تظهر بمظهر املتدخل املباشر في ذلك الصراع. 

تجسد تخال غير مباشر في شؤون دولة أخرى، من خالل دعم مجموعات  كالة هي بالفعل  وألن الحرب بالو 

 . 1جسيمة للقانون الدولي اإلنساني  انتهاكاتمسلحة تقاتل جيش نظامي، وما يحتمل فيه وقوع 

 املطلب الثاني: املرتزقـــــــة: 

لجشع ويقتلون فقط  ة يحكمهم اإيديولوجي  أو   قومية    انتماءاتيتدفقون من كل أنحاء العالم، ليس لديهم  

وتدريبهم من قبل شركات   تنظيمهم وتجنيدهم  يتم  بل   ، ليسوا قوى عشوائية  اليوم  املرتزقة  املال،  من أجل 

 .2تعاقدين األمنيين " " امل  اسمخاصة تدعى " شركات الخدمات األمنية " التي تطلق على املرتزقة 

بخدمات هذه الشركات خالل غزو العراق سنة    ةتعاناالسفعلى سبيل املثال، كشفت إدارة جورش بوش من  

النزاعات  2003 في  إلى تجنيد مرتزقة  أيضا  التقارير  أفغانستان، كما تشير  األمريكية على  الحرب  في  ، وكذلك 

 .3كرانيا واليمن أو  بسوريا وليبيا و 

قدمته لجنة  افحة املرتزقة  لى من مشروع مكو   الت لتعريف املرتزقة جاءت في املادة األ أو   لى املحو   أوتعتبر  

منه على أن املرتزق هو ذلك الشخص الذي ال    18، حيث نصت املادة  1972الخبراء األفارقة لقمة الرباط عام  

تواجده طوعا، في مجموعة منظمة      أو    واستخدامهيتمتع بجنسية الدولة التي يعمل ضدها، والذي تم تجنيده  

والسالمة اإلقليمية   واالستقاللاملساس بالسيادة  أو  نظام الحكم القوة وغيرها، لقلب  استخداممن أهدافها 

 .4لدولة ما 

جنيف، اي شخص   باتفاقيات، امللحق  1977ل لعام  و   كما يقصد باملرتزق حسب البروتوكول اإلضافي األ 

ليس مواطن من مواطني طرف من أطراف النزاع ، وكل من وعد بتعويض مادي أكثر مما يدفع لقوات مستخدمة  

 أسير حرب. أو  ، واملرتزق من األشخاص املحرومون من صفة مقاتل 5مسلحة  

 
www.akhbar-alkhabar.com 

 ( نموذجا. Proxmywarة ) أحمد عبس ي نعمة الفتالوي، تحديات العدالة الجنائية، الحرب بالوكال -1
 .15، ص 2015الشركات الدولية الخاصة، العسكرية واألمنية، منشورات الحلبي الحقوقية،  انتهاكاتفيصل إياد فرج هللا، مسؤولية الدولة عن  -2
 . 126، ص 1820، الجزء الثاني، جوان 32، العدد 1ب جمال، تجريم نشاط املرتزقة ) جيوش الظل (، حوليات جامعة الجزائر روا -3
 http://arabicpost.netملف املرتزقة  ، من هم ؟، وكيف جندتهم الواليات املتحدة في حروبها الحديثة، وماهي القوانين التي تحكمهم، على املوقع:    -4
 . 460، ص 2007د هللا، معجم في القانون الدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية، عمر سع -5
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ل لعام  و اإلضافي األ   خارج نطاق القانون الدولي الوضعي قبل تقنينها في البروتوكول   االرتزاق وقد بقيت ظاهرة  

تحدد العناصر  لى: بالوضع القانوني للمرتزق، أما الثانية فو على فقرتين، تتعلق األ  47، حيث تنص املادة 1977

تعريفه، في  توافرها  يتعين  األ   التي  الفقرة  اشارت  املقاتل  و   كما  بوضع  التمتع  للمرتزق  يحق  أسير    أو   لى:" ال 

 الحرب". 

 لعناصر الالزم توافرها لتحديد وصف املرتزق بالقول: هو اي شخص : واضافت الفقرة الثانية: ا

 لح. اتل في نزاع مسفي الخارج ليق أو  يجرى تجنيده خصيصا ، محليا  -أ

 يشارك فعال ومباشرة في العمليات العدائية .  -ب

يض مادي  نيابة عنه وعد بتعو  أو   الرغبة في تحقيق مغنم شخص ي، ويبذل فعال من قبل طرف في النزاع  -ج

ا  م  أو   ز بإفراط ما يوعد به املقاتلون ذوو الرتب والوظائف املماثلة في القوات املسلحة لذلك الطرف  أو   يتج

 يدفعه لهم.

 ليس من رعايا طرف في النزاع وال مواطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.  -د

 ليس عضوا في القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع.  -ه

 .1فدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها املسلحة  ليس مو  -و

 كورونا العالم: اجتياح سط مع و  كالــة في منطقة الشرق األ املبحث الثالث: الحروب بالو 

تضليل  سط ووسط  و   بالرغم من صعوبة التنبؤ بتأثير أزمة كورونا على أطراف الصراع في منطقة الشرق األ 

الجيش    اشتراط حة ما بين السلم والحرب ويعزز ذلك  أو   إعالمي وبقاء أطراف الصراع في ليبيا ضمن مسار مر 

ة والقوات التركية ووقف إمدادات السالح التركي، وتصفية الجماعات اإلرهابية من  يبي إخراج املرتزق الوطني الل

ليبيا، فيما يبقى الصراع قائما دون تصعيد حاد، منت ظرا ما تفسر عنه أزمة كورونا من تغيرات عاملية  غرب 

 سط. و  وإقليمية قد تطال مناطق الصراع في منطقة الشرط األ 

 ل:  فيروس كورونا كوبــاء عاملــي:  و املطلب األ 

أل   املستجد  كورونا  فيروس  في  و   ظهر  الصين  في  في 2019اخر عام  أو   ل مرة  يتسبب  أن  ويمكنه   ،

 سط وشمال إفريقيا من خالل:و  أل اقتصادات الشرق ا اضطراب

 العدوى. انتقالبشكل مباشر: من خالل  -

 وسالسل القيمة وحركة السياحة. بشكل غير مباشر من خالل التأثير على اسعار النفط -

 
 . 276، ص 2010قانون الدولي اإلنساني، دار وائل للنشر، عمان، األردن، نزار العنكبي، ال -1
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ل تحذير بشأن فيروس كورونا املستجد ) كوفيد  أو   ، تلقت منظمة الصحة العاملية  2019ديسمبر    31في  

( من السلطات الصينية، وقد تتسبب اإلصابة بهذا الفيروس الجديد في ظهور أعراض تشبه األنفلونزا ولكنها  19

واتسعت رقعة الفيروس    .1نا املعروفة األخرى أكبر من فيروسات كورو أن تؤدي إلى الوفاة    واحتمالأشد حدة،  

 م. حيث طالت كل العال

في ظل خطر صحي عاملي النطاق وشديد الوطء على املنطقة العربية، تحول ما يفترض أنه عقد من العمل  

سبل العيش،  الدؤوب من أجل التنمية املستدامة إلى عقد من العمل العاجل من أجل انقاد األرواح وإصالح  

 .2عددة وضغوط مالية متفاقمة حيث تتسع رقعة الوباء واالقتصاديات العربية ترزح بالفعل تحت صراعات مت

  االحتماالت حيث تدرك األطراف املتنازعة سواء أكانوا أفرادا أم قادة في مناطق الصراعات العنيفة، أن أحد  

يخ قد  إذن،  فلماذا  املوات،  هو  املعارك  في  تواجههم  هذا  التي  أن  طاملا  كورونا  أزمة  في   االحتمالشون  قائم 

 الحالتين.

التي تنتهجها الدول ملواجهة    االجتماعيعوبة عمليا تطبيق سياسات العزلة والتباعد  زد على ذلك أنه من الص

كورونا في ساحات املعارك العسكرية، فعلى الرغم من دخول االسلحة التكنولوجية الحديثة، كالطائرات دون  

ملباشر ملمحا رئيسيا  سط، ومنها ليبيا ، فال يزال القتال البري او   غيرها، ملناطق الصراع في الشرق األ طيار و 

لديناميات الصراع ، خاصة في حروب املدن، السيما مع استهداف أطراف الصراع السيطرة على مناطق ميدانية  

مط املعارك في غرب ليبيا، والتي يحوزها الخصوم، وقد تعج بالسكان ، بما سيفترض التواصل معهم، مثل ن

 .3مقارنة بمنطقتي الشرق والجنوب للمفارقة تضم العدد األكبر من سكان هذا البلد، ب

سط، فمنذ أن هزم  و   ( في اسوأ وقت ملنطقة الشرق األ 19لقد حلت جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد  

الواليات املتحدة تنظيم داعش، ما ب  الدولي بقيادة  سط وشمال إفريقيا  و   رحت منطقة الشرق األ التحالف 

املنطقة غارقا في صراعات جارية، إذ لم تنته الحرب األهلية في سوريا،  تعاني لتحقيق سالم دائم، فما زال معظم  

 فيما ليبيا واليمن غارقتان في حروب بالوكالة افضت إلى أزمات إنسانية فظيعة. 

قد قتل مئات اآلالف وهجر املاليين، أما  هذه الصراعات الجارية، فأبدا بالكلفة البشرية ل  االستهانةوال يمكن  

 صراعات إلى عيش حياة من البؤس والحرمان فأعدادهم أعلى بكثير.الذين دفعتهم ال

سط لحظة فاصلة ، زلزاال له تداعيات عابرة للحدود سيزعزع الدول التي تمكنت  و   حيث يواجه الشرق األ 

 ا. من إبقاء الصراعات خارج حدوده

 
 إفريقيا، على املوقع:رباح أرزقي، التأثيرات املحتملة لفيروس كورونا على بلدان الشرق األوسط وشمال  -1

https://blogs.wordbank.org/ar/aragvoices/coronavirus-potential-effects-midale-east-and-north-africa 
 www.unescwa.orgفيروس كورونا، على الرابط: -إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء استجابةملف:  -2

 (.10/08/2020تاريخ دخول املوقع )
 (.10/08/2020) تاريخ دخول املوقع  index.orghttps://www.ghsلد حنفي علي، كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة كورونا ؟خا -3

https://www.ghsindex.org/
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ليب ففي  الصراعات،  تعاني  التي  الدول  في  مستوياته  أعلى  في  الجائحة  أثر  واليمن،  وسيكون  وسوريا  يا 

استهدفت الفصائل املتناحرة والجهات الخارجية الراعية لها املستشفيات ومنشآت العناية الصحية مباشرة،  

نخرطة في حروب بالوكالة لكسب  في غضون ذلك، تتحارب النخب السياسية وامليليشيات والقوى الخارجية امل

 .1املوارد واألراض ي  

حتى إبطاء وتيرة القتال    أو   لم تؤد األزمة الصحية واالقتصادية العامة التي سببها فيروس كورونا إلى إيقاف  

الهجمات املتقطعة لتنظيم داعش وهجمات امليليشيات املدعومة من إيران في    أو   املدعوم من الخارج في ليبيا، 

لوكالة من بين الحروب الكبيرة األخرى في املنطقة،  ق، ولكن على األقل في الوقت الحالي تنحسر حربان باالعرا

 أو  بمعناها الواسع، فقد خفت حدة القتال في محافظة إدلب السورية كما تقلصت الجبهات الناشطة في اليمن  

اململكة العربية السعودية، إلى وقف  توقف نشاطها، حيث تسعى العديد من الدول الراعية الخارجية، وخاصة  

 .2كل واضح إطالق النار بش 

 املطلب الثاني: طرح السياق األمني في ظل أزمة كورونا على املستوى اإلقليمي: 

إلى    أو   إن فيروس كورونا لم يساهم في معظم الحاالت سوى في إضافة عنصر آخر من الحذر   التشتيت 

حلية ألزمة كورونا، وهي امل  استجاباتهااعية الوكيلة اآلن وبشكل مفهوم في  املزيج القائم أساسا وتنشغل الدول الر 

أكثر قلقا بشأن قدرتها االقتصادية على املدى املتوسط لتمويل املزيد من    – أيضا أي الدول الراعية الوكيلة  

جح انخراطها  املواجهات العسكرية املشحونة، وحين إذا لم تسيطر بشكل كامل على عمالئها املحلين، فمن املر 

 عامل مع كورونا.لتها التأو  في نزاع كبير آخر وسط مح

فقد عززت تركيا دعمها لعمالئها املتواجدين في طرابلس في الحرب األهلية املستمرة في ليبيا، حيث تكون أقل  

 قتالية مباشرة. أو  اقتصادية ،  أو  تعرضا ملخاطر صحية 

كورونا   فيروس  ي مناطق الصراع في الحروب بالوكالة في ظاليمكن القول أن طبيعة السياقات الصراعية ف

 تعطينا املسائل التالية: 

 النظام الصحي للدول: انكشاف  ل:و الفرع األ 

بالكم    إذ تعاني معظم الدول من بنية صحية هشة ال تواكب أساسا وباءا عامليا مثل وباء كورونا، ما  

ضاع دول مثل  و   الحرب املستمرة، وال تسعف تلك األ   بمناطق الصراع، حيث تعاني ترديا بسبب تضررها من 

، السيما إذا قارنا ذلك بدول أخرى  انتشارهالفعالة ألزمة كورونا، حال    االستجابة اليمن على    أو   سوريا    أو   ليبيا،  

 
1-RanjAlaaldin:فيروس كورونا املستجد سيطيل الصراع في الشرق األوسط على املوقع ، 

fron/chaas/2020/04/28-https://www.brookings.edu/blog/order( :2020/ 08/ 10تاريخ دخول املوقع .) 
 والحروب بالوكالة في الشرق األوسط: هل هي العاصفة قبل الهدوء ؟  19ديفيد بولوك، كوفيد  -2

-before-storm-the-wars-proxy-east-niddle-and-19-analysis/view/covid-tps://www.washingtoninstitue.org/ar/policyht

the.calm(. 08/2020/ 10) تاريخ دخول املوقع:  2020فريل  أ 

https://www.brookings.edu/blog/order-fron/chaas/2020/04/28
https://www.washingtoninstitue.org/ar/policy-analysis/view/covid-19-and-niddle-east-proxy-wars-the-storm-before-the.calm
https://www.washingtoninstitue.org/ar/policy-analysis/view/covid-19-and-niddle-east-proxy-wars-the-storm-before-the.calm
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املرض مثل إيطاليا ، فضال عن معضلة النازحين ومراكز إيواء   احتواءمتقدمة ومستقرة أكثر تطورا لم تستطع 

 لالجئيين. ا

 في الجوار اإلقليمي: الفرع الثاني: حصار كورونا  

إصابات   وجود  والسودان،  وتونس  والجزائر  مصر  وخاصة  لليبيا  الحدودي  الجوار  دول  غالبية  تعاني  إذ 

تة، فقد أغلقت كل الدول حدودها على غرار الجزائر،  أو   ووفيات جراء فيروس كورونا ، وإن كان بدرجات متف 

س املاض ي، وال يزال قرار الغلق ساري املفعول لغاية  مار   17ها البرية والبحرية والجوية في  حيث أغلقت حدود

 .1كتابة هذه األسطر 

لقد أسفر الصراع الليبي عددا من الالجئين في دول الجوار، وبالرغم من غلق الحدود بين ليبيا ودول العالم،  

ار اإلقليمي ، طق الحدود الطويلة مع دول الجو عن هشاشة السيطرة على بعض منا كشفتإال أن أزمة كورونا 

 خاصة من جتهي الغرب والجنوب الغربي. 

 خــل األجنبــي: الفرع الثالث: مخاطــر التد 

خطرا  الليبي  النزاع  أطراف  ملساعدة  أخرى  دول  من  ومستشارين  وقوات  أجانب  مرتزقة  وجود  يحمل  إذ 

ف في طرابلس، فضال عن  إن وجود مرتزقة سوريين باآلال كورونا، فعلى سبيل املثال، ف  انتشار  الحتمالمضاعفا  

بيا في مواجهة الجيش الوطني الليبي، قد يثير  مستشارين وجنوب من تركيا، لدعم ميليشيات الوفاق في غرب لي

 سط. و العدوى، السيما إذا اعتبرنا أن تركيا اصبحت إحدى بؤر املرض في منطقة الشرق األ  انتشار احتمال

 اإلقليمي والدولي:  نشغالالا  الفرع الرابع:

مع تحول فيروس كورونا إلى التحدي األكبر للقوى الكبرى واإلقليمية ذات املصلحة في ليبيا، فقد يؤثر ذلك  

 أساسيين: اعتبارين الحرب، على أساس  أو   على حالتي السلم 

اربة كورونا، فإن الوكالء  ل: إن الصراع الليبي يتخذ شكل الحرب بالوكالة وبالتالي الرعاة مشغولين بمحو   األ 

إمدادات السالح، السيما    أو     االقتصادي   أود يتأثرون بالتبعية كذلك بذلك سواء على صعيد الدعم السياس ي  ق

 الفيروس لديها.  انتشار ف الدول من أي تفاعالت خارجية قد تؤدي إلى أو   مع حركة  إغالق الحدود ومخ

بحالة   فيتعلق  الثاني:  بكورو العامل  االنشغالأما  والدولية  ي  األممية  الديبلوماسية  الجهود  على  تؤثر  قد  نا 

الت إلى حد اللحظة على  أو   لتسوية الصراع وإن أخذت منحى متصاعدا منذ مؤتمر برلين، ولم تسفر جل املح 

 .االنفراجاألزمة الليبية إلى  واتجاهمسار سلمي ينهي ويوقف الحرب 

كورونا علميا بسبب القيود على تحرك السياسيين ألطراف    انتشار ع  م   يباطئتت  أو   لكنها على األقل قد تتعطل  

 النزاع إلى الخارج.

 
 (. 08/2020/ 10)تاريخ دخول املوقع: //com:www.alarday. httpsتبون يقرر اإلبقاء على إغالق الحدود حين  إنتهاء كورونا ، على املوقع:  -1
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 الفرع الخامس: خطر فقدان الشرعيــة الدوليــة: 

األمنية    االستجابة إن    اإلجراءات  صعيد  على  كورونا  ملواجهة  ليبيا  في  الصراع  ألطراف  السريعة 

 ألخالقية والسياسية وقت األزمات.عيتهم اعلى شر  والصحية واالقتصادية تعكس سعيهم للحفاظ

الوفاق الشرعية لكسب   ثانية تسعى حكومة  الدماء، ومن جهة  التهدئة وحقن  إلى  الليبي سعى  إن الجيش 

 الدعم أمام حلفائها غرب ليبيا.

إن   على   استمرارثم  الباب  تفتح  ليبيا  في  التركي  والنفوذ  طرابلس  العاصمة  إلى  السوريين  املرتزقة  تدفق 

 .لالنقسام راعيه إلى وجود صراعات إقليمية وتدخالت إقليمية داخل ليبيا دعما مص

 

 خاتمــــــــــــــــــة: 

ه من ظهوره على الساحة  مما تقدم نخلص إلى أن مفهوم الحرب بالوكالة يعتبر مفهوم حديث نظرا ملا يتسم ب

سط التي أضحت  و   في منطقة الشرق األ الدولية خاصة بين الدول الراعية الوكيلة والدولة املتدخلة، خاصة  

التي    االستراتيجية   و تمثل بؤرة الصراعات على املناطق الحيوية   في ظل أزمة كورونا  وكذلك السياسية، لكن 

 العالم بالوباء الذي أضحى يهدد الحياة والوجود. وانشغال قلبت املوازين والقوى العاملية 

 مما تقدم نخلص الى النتائج التالية: 

ي  ية فو ا فيروس كورونا إلى قيام هدوء مؤقت في البعض من الحروب بالوكالة املتعددة و املأس  يؤدي  قد  -1

 املنطقة. 

 لية العمليات الجهادية في مناطق سوريا واليمن.أو  مراجعة  -2

 قيام السعودية راعية التحالف العربي ضد الحوثيين إلى غلق حدودها ومنع مناسك الحج. -3

 التاليــة:ونقدم التوصيات  

دة و في مقدمتها  إن حل النزاعات الدولية اإلقليمية يجب أن يخضع ملبادئ و أهداف منظمة األمم املتح -1

للمادة   السليمة طبقا  بالطرق  الدولية  النزاعات  في   33مبدأ حل  التدخل  مبدأ عدم  امليثاق، وكذلك  من 

 . 7فقرة  2الشؤون الداخلية للدول طبقا للمادة 

ات اإلقليمية أضحت الوسيلة الوحيدة لتكريس مبدأ عدم التدخل  في  وساطة لحل النزاعإن تكريس آلية ال -2

 خلية. الشؤون الدا
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ضرورة التمسك في مبدأ عدم التدخل و حل املشاكل ضمن نطاق الدولة الواحدة، وبكل الطوائف وأطراف   -3

 . املفاوضات لة و الى ط إالنزاع و الجلوس 

 قائمـــة املراجــع: 

 ـة: القانونيـ  النصوص  -الأو  

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  1963من دستور  08املادة   -

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1963من دستور  10املادة   -

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1976من دستور  82املادة   -

 ة الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائري 1976من دستور  83املادة   -

 عبية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش 1989من دستور  24املادة   -

 الكتب واملؤلفات:  -ثانيا

، الجزء الثاني،  32، العدد  1رواب جمال، تجريم نشاط املرتزقة ) جيوش الظل (، حوليات جامعة الجزائر    -1

 .  2018جوان 

 . 2007امعية، لدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجعمر سعد هللا، معجم في القانون ا -2

 .2007لي املعاصر "، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، عمر سعد هللا،" معجم القانون الدو  -3

عن    لفيص  -4 الدولة  مسؤولية  هللا،  فرج  واألمنية،    انتهاكاتإياد  العسكرية  الخاصة،  الدولية  الشركات 

 . 2015منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .  2010األردن، نزارالعنكبي، القانون الدولي اإلنساني، دار وائل للنشر، عمان،  -5

 املقاالت:  -ثالثا

الفتأل   -1 نعمة  ) و أحمد عيس ي  بالوكالة  الحرب  الجنائية،  العدالة  نموذجا، مجلة Proxywarي، تحديات   )

 . 2017، 1، العدد32العلوم القانونية، املجلد 

،  0202مارس   07، السبت  15365ملستقبل، أخبار الخليج، العدد  في حروب الحاضر وا الحروب بالوكالة  -2

 www.alkhabar.comعلى املوقع:

 بديوي منال، " مسألة الحدود في العقيدة العسكرية الجزائرية " ، على املوقع:   -3

 www.sassapost.com/arabicتقرير حول جيوش بلدان املغرب العربي، -4

منشور يوم  قيدة الجيش الجزائري ، ضوء أخضر لعمليات خارجية "، مقال  قال : تغيير ععثمان كاني، م-5

 https://www.alaraby.co.uk، على املوقع:2020ماي  09

على   -6  ،" مالي  بشمالي  فرنسا  حرب  في  الجزائري  الدور  خفايا  أحمد،"  بن  محمد 

 www.elkhabar.com.pressقع:املو 

https://www.alaraby.co.uk/
http://www.elkhabar.com.press/
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التي   -7 القوانين  وماهي  الحديثة،  حروبها  في  املتحدة  الواليات  جندتهم  وكيف  ؟،  هم  من  املرتزقة،  ملف 

 http://arabicpost.netتحكمهم، على املوقع: 
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 .2020، جوان 683العدد 
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 .2012، نوفمبر 592
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17- -RanjAlaaldinاملوقع على سطو   األ  الشرق  في الصراع سيطيل  املستجد كورونا ،فيروس: 

fron/chaas/2020/04/28-gs.edu/blog/orderhttps://www.brookin . 

 الهدوء؟  قبل العاصفة  سط: هلهيو  األ  فيالشرق  بالوكالة والحروب 19كوفيد  ديفيدبولوك، -18

https://www.washingtoninstitue.org/ar/policy-analysis/view/covid19and-niddle-east-

proxy-wars-the-storm-before-the.calm2020أفريل . 

  

http://www.akhbar-alkhabar.com/
https://www.ghsindex.org/
https://www.brookings.edu/blog/order-fron/chaas/2020/04/28


 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
43 

 

 

 

 ثرها على وجودية الدولة الفلسطينيةأالقومية اليهودية للدولة االسرائيلية و

The Jewish nationalism of the Israeli state and its impact on the existence 
of the Palestinian state 

مختبر االنتقال الديمقراطي في    –القانون العام عنان يوسف محمود الجرادات باحث بسلك الدكتوراه في  

 سطات/ اململكة املغربية.   –ل كلية العلوم االقتصادية والقانونية واالجتماعية و  عة الحسن األ جام

Anan Youssef Mahmoud Al-Jaradat  Doctorate reseacher in the laboratory of Democratic 

Transition University of Hassan1 Morocco 

 

 

 

Summary: 

This study examines the nature and dimensions of the Palestinian recognition of the Jewish 

nationalism of the Israeli state to the implications and repercussions of this recognition on the 

physical and legal Palestinian presence, by addressing the question of the origins of the idea of 

the Jewish state, terminologically and historically, and the political and partisan dimensions of 

the demand for Palestinian recognition of Israel as a Jewish state, and for this The demand for 

Israeli goals and implications for the Palestinian cause if the Palestinians acknowledge it, and 

perhaps the most prominent finding of this study is that the Palestinians ’recognition of the 

Jewishness of the Israeli state will negate the material, moral and political Palestinian national 

existence, and will form the end of the Palestinian issue from its roots, just as recognition will be 

reflected in the lived reality. Not only political and economic, but also social and physiological 

reality, which means that the Palestinian issue with all its components, whether political, 

economic, social, cultural, civilizational, or even in its existential content will move to the stage of 

infinity, and this means that the Palestinian issue has ended and the establishment of an 

"independent Palestinian state" is prohibited. . 

Key words: the Jewishness of the Israeli state, the independent Palestinian state, the nation-

state of the Israeli people, the Palestinian existence, Palestinian nationalism   
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 ملخص: 

هذه الدراسة تبحث في طبيعة وابعاد االعتراف  الفلسطيني بالقومية اليهودية للدولة اإلسرائيلية ملا يترتب  

إلى   التطرق  الفلسطيني املادي والقانوني، وذلك من خالل  اثار وتداعيا  على والوجود  عن هذا االعتراف  من 

  
 
وتاريخيا  

 
اصطالحيا اليهودية  الدولة  فكرة  اصول  اعتراف  واالبعمسألة  ملطلب  والحزبية  السياسية  اد 

ثار على القضية الفلسطينية في  أهداف اسرائيلية و أالفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وما لهذا املطلب من  

ن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة  أما وصلت إليه هذه الدراسة    أبرز  حال االقرار الفلسطيني به، ولعل  

وسيشكل نهاية القضية الفلسطينية    القومي الفلسطيني املادي واملعنوي والسياس ي،لوجود  اإلسرائيلي سينفي ا

كما سينعكس االعتراف  على الواقع املعاش، ليس السياس ي واالقتصادي فحسب، بل سيشمل    من جذورها،

يعني   مما  فسسيولوجيا،  االجتماعي  أوأالواقع  السياسية  سواء  مكوناتها  بكل  الفلسطيني  القضية      ن 

أو  اال أو   الحضارية  الثقافية  أو    أو   االجتماعية  إلى مرحلة    قتصادية  في مضمونها الوجودي ستنتقل  حتى 

 ن القضية الفلسطينية انتهت ويمنع إقامة "دولة فلسطينية مستقلة".أيعني  الالنهاية، وهذا

املفتاحية:   املستقالكلمات  الفلسطينية  الدولة  اإلسرائيلية،  الدولة  اليهودية  للشعب  لة،  القومية  دولة 

 اإلسرائيلي، الوجود الفلسطيني، القومية الفلسطينية. 

. 

 مقدمة:

  :
 
 في األساس إلى وثيقتين دوليتين والعديد من الوثائق الداخلية؛ دوليا

 
تستند فكرة "يهودية الدولة" قانونيا

"كيان يهودي" في فلسطين، مة  إقا ، الذي يتحدث عن  1917/نوفمبر/ 2لى "وعد بلفور" الصادر في  و الوثيقة األ 

، من قبل األمم املتحدة، والذي شكل وثيقة  1947( الصادر عام  181أما الوثيقة الثانية فهي قرار التقسيم )

 اعتراف دولية بإسرائيل، ونص صراحة على إقامة "دولة يهودية" وأخرى عربية مع تدويل القدس.

، شكلت وثيقة  
 
 ، ن1948لعام    االستقاللوداخليا

 
 )إن لم يكن ذا سلطة قانونية( لدولة  تأ  صا

 
 ُمَوجها

 
سيسيا

التقسيم   بلفور" وقرار  اليهودي(، وذكر فيها "وعد  لـ )الشعب  بها إعالن إقامة "إسرائيل" دولة  "إسرائيل"، تم 

(، بوصفهما وثائق دولية رسمية، وفي غياب إقرار دستور َسنت مجموعة من قوانين أساس تضمن التعبير  181)

 ائيل "دولة يهودية". إسر ون عن ك

الفلسطينيين على مدار عقود صراعها معهم اإلقرار بيهوديتها إلنهاء    أو   ولم تشترط "إسرائيل" على العرب  

العداء، إذ سعت "إسرائيل" بعد حربي عام   انتزاع اعتراف  و اوبداية مف   1973و  1967حال  ضاتها مع العرب، 

آمنة والعيش ضمن حدود  الوجود  في  بحقها  اتفاقية  منهم  الفلسطينيين عندما وقعت  على  ما فرضته  ، وهو 

  أو    1979لى عام  و بعيد خالل اتفاقيات كامب ديفيد األ   أو   ، فلم تتطرق "إسرائيل" من قريب  1993ام  سلو عأو 

 .سلو، إلى يهودية دولتهاأو اتفاقية  أو  ، 1991محادثات مدريد عام 
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ال يهودية  مصطلح  إدراج  في  "إسرائيل"  بدأت  مفوقد  في  خالل  و ادولة  الفلسطينيين  مع  ومحادثاتها  ضاتها 

، في إطار البحث حول ملفات الحل النهائي، فجرى الحديث عن ضرورة  1999امب ديفيد الثانية عام  لقاءات ك 

بيهودية   باإلقرار  الفلسطينيين  للفلسطينيين، لكن من دون مطالبة  إلى جانب آخر  لليهود  بيت قومي  تشكيل 

، كذلك  2001دولة اليهودية عام  ل" تعبير الو ااستخدم وزير الخارجية األميركي األسبق "كولن ب"دولة إسرائيل"، و 

، وأصر رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق  2003فعل الرئيس األميركي السابق "جورج بوش" في قمة العقبة عام  

ام الذي سن خالله الكنيست  ، وهو الع2003"آرييل شارون" على استخدام تعبير "الدولة اليهودية" خالل عام  

 يدعو إلى تعميق فكرة يهودي
 
دعت    2007ة الدولة والعمل على انتزاع موقف فلسطيني تجاهها، وفي عام  قرارا

إلى وجوب   أنابولس  املطلب    االعتراف  "إسرائيل" خالل مؤتمر  بات هذا  "إسرائيل"، حتى  بيهودية  الفلسطيني 

اإلسرائيلية"   االعتراف  " الدولة  وقض  بيهودية  لإلسرائيليين،  اساس ي  وانتز شرط  لتقنينه  حزبية  منافسة  اع  ية 

 . 1به  االعتراف 

بإسرائيل دولة يهودية، فإن مصطلح الدولة اليهودية ليس حديث النشأة، فقد   االعتراف  رغم حداثة مطلب  

ى افكار  بناء  عل،  1897ل  و بدأت فكرة إنشاء "دولة اليهود" على ارض فلسطين، قبل املؤتمر الصهيوني العاملي األ 

الصهيونية تأصيل  على  م  مبنية  السياس ي  النطاق  على  املحمومة  الوقائع  ولكن  اليهودي،  تطبيق  للدين  نعت 

، ليعود مصطلح الدولة    60الفكرة، وخفتت األصوات السياسية املطالبة بالدولة اليهودية طوال ما يقارب  
 
عاما

الواجهة اإلسرائيلية  اليهودية أبع   إلى  فيه من  إسراملا  بإسرائيل    االعتراف  ئيلية وفرض  اد وغايات  الفلسطيني 

 واثار على القضية الفلسطينية.  ملا له من تبعات املفاوضات "دولة يهودية" لبدء 

 أهمية الدراسة:

فرض   حول  املوضوع  أهمية  للتف  االعتراف  تـأتي  كشرط  اإلسرائيلية  الدولة  الفلسطيني و ابيهودية  ض 

 ان هذا املطلب اصبح قضية  ة،  ضع النهائي للدولة الفلسطينية املستقل االسرائيلي حول قضايا الو 
 
وخصوصا

  االعتراف ملا يحمله هذا  منافسة حزبية تتسابق األحزاب اليهودية في توكيده والسعي لفرضه على الفلسطينيين  

اإلسرائيلمن   الفلسطيني  الصراع  لب  في  خطيرة  اإسقاطات  على  الفلسطيني  الوجود  مستقبل  وعلى  رض ي 

 فلسطين التاريخية. 

 هداف الدراسة:أ

بالدولة االسرائيلية "دولة الشعب اليهودي"    االعتراف  يكمن الهدف من هذه الدراسة، في تحديد ابعاد مطلب  

، والهدف االسرائيلي من  
 
 وحزبيا

 
 وسياسيا

 
 وتاريخيا

 
الدولة اإلسرائيلية    الفلسطيني بيهودية  االعتراف  اصطالحيا

 لسطينية املستقلة.ة الفلسطينية ومشروع اقامة الدولة الفواثاره على القضي 

 
بيهودية إسرائيل" منشور   -1 الفلسطينية    سنية الحسيني، تقرير بعنوان "ملاذا يرفض الفلسطينيون اإلقرار  وفا،    –لدى وكالة األنباء واملعلومات 

 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd، 2016/ 4/4بتاريخ 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd
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 إشكالية املوضوع: 

الشعب   حقوق  كافة  واستعادة  السيادة،  ذات  املستقلة"  الفلسطينية  "الدولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء  إن 

 
 
هودية  الفلسطيني بي  االعتراف  ض واالتفاق مع الطرف اإلسرائيلي، الذي فرض  و ابالتف  الفلسطيني، جاء مقرونا

 ملا له من اسقاطات خطيرة  و ااإلسرائيلية كشرط للتفالدولة  
 
 وتفصيال

 
ض، والذي يرفضه الفلسطينيين جملة

االسرائيلي. الفلسطيني  الصراع  لب  اإلشكالي  في  الدراسة من خالل  إلى حصر موضوع  يدفعنا  الذي  ة  الش يء 

 الرئيسية التالية: 

"وتبعاته على مشروعية    ليهودي "دولة قومية للشعب ا  بالدولة اإلسرائيلية  االعتراف  ما طبيعة مطلب  

؟ 
ً
 وقانونيا

ً
 الوجود الفلسطيني تاريخيا

 ل موضوع البحث من خالل اآلتي:و الإلجابة على هاته اإلشكالية نتن

 بيهودية الدولة االسرائيلية  االعتراف  ل: ابعاد مطلب  و املطلب األ 

 الدولة االسرائيلية  لى: البعد االصطالحي والتاريخي ليهوديةو الفقرة األ 

 الفقرة الثانية: البعد السياس ي والحزبي ملطلب يهودية الدولة 

 املطلب الثاني: تبعات إقرار الفلسطينيين بيهودية الدولة 

 طيني بيهودية الدولة الفلس  االعتراف لى: اهداف اسرائيل من و الفقرة األ 

 الفلسطينية   بيهودية الدولة على القضية االعتراف  الفقرة الثانية: اثار 

 

 بيهودية الدولة اإلسرائيلية  االعتراف  ل: ابعاد مطلب  و املطلب األ 

تأصيله  لى ساقه املفكرون الصهاينة، رغم انه ال يملك  و إن مفهوم الدولة اليهودية هو مفهوم ديني بالدرجة األ 

ملا يحمله من    إلسرائيلية،في التوراة وكتب الدين اليهودية، فقد عاد مصطلح دولة اليهود إلى الواجهة السياسية ا 

في فلسطين ال يبدأ    ، فالحديث عن حقوق جماعية سياسية لليهود1أبعاد ومغازي وغايات سياسية للصهيونية 

على    االستيالء ، التهجير،  االحتاللينتهي بموضوع الدولة اإلسرائيلية اليهودية الصهيونية بتجلياتها الحالية )  أو   

  االستعماراملبرمج(، بل يرتبط بشكل مباشر في نزع صبغة    واالستيطانس،  األرض بشكل ممنهج، وتهويد القد

بحكم "األمر الواقع" بل ابعد من ذلك بحكم بحقها في الوجود كدولة يهودية ليس    االعتراف  و   عن "إسرائيل"

 "الحق والعدل"، وهو ما يمثل صراع على الوجود قبل أن يكون صراع على الجوهر. 

 
بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين"، جامعة النجاح    االعتراف  "  عماد أحمد عبد الكريم سالمة، رسالة ماجستير بعنوان   -1

 ، ص )ك( 2015فلسطين،  –الوطنية، نابلس 
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بناء  على ما يحمله املطلب من خلفية االصطالحية والتاريخية  الدولة اليهودية جاءت  إذ ان فكرة املطالبة ب

بـ"إسرائيل" دولة الشعب اليهودي تجلى في    االعتراف  لسطينيين بلى(، أما مطالبة الفو ل ذلك في )الفقرة األ و انتن

 له في )الفقرة الثانية(. و االبعد السياس ي والحزبي للمطلب وهو ما سنتن 

 لى: البعد االصطالحي والتاريخي ليهودية الدولة اإلسرائيلية و أل الفقرة ا

د، إال انه يتناقض مع التوراة، فالرواية  رغم ما يحمله مصطلح "الدولة اليهودية" من مفهوم ديني يتعلق باليهو 

تي يريد  التوراتية ليس فيها مصطلح الشعب اليهودي وال األرض اليهودية، وال تعترف بمصطلح "يهودية الدولة" ال

 بها.  االعتراف  الساسة اإلسرائيليون الصهاينة من العالم والفلسطينيين 

رانية في القرن الثاني عشر قبل امليالد بالتسلل إلى  فحسب الرواية التوراتية، وعندما نجحت القبائل العب

اة حقيقة وجودها  فلسطين، توزعت على شكل بؤٍر استيطانية متناثرة بين املدن الكنعانية التي ال تنكر التور 

، إذ لم يذهبوا إلى "أرض خربه هجرها سكانها"، كما ادعت الحركة الصهيونية عندما  1وأسبقيتها وملكيتها لألرض 

 كما حدث  3، وقد أخذ هذا التسلل شكل البؤر االستيطانية 2إلى فلسطين، بل هي أرض معمورة جاءت  
 
، تماما

والدليل على ذلك أن تلك العمليات استغرق حوالي خمسين   ، وما تاله من تغلغل للمشروع الصهيوني،1882عام  

 .4رض كنعانق.م لتبدأ السيطرة اليهودية على ا 1200ق.م حتى   1250ذ العام سنة؛ أي من

فالقبائل  أإال   فلسطين،  ارض  في  اليهود  على  حقيقية  فرض سلطة  عن  عاجزة  كانت  السيطرة  هذه    أو  ن 

قاللية القبلية والنظام القبلي، كانت متصارعة متناحرة ومصرة على االست  األسباط اليهودية كما تسميها التوراة،

 
، أن الرب يخاطب موس ى عليه السالم بالقول "اني سأسوقك إلى مٍن عظيمة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم 6/1210ية  فجاء في سفر التثن  -1

وآبا أرسلهم تمألها،  الذين  نون  بن  يوشع  جواسيس  عن  الحديث  في   
 
أيضا التوراة  في  جاء  كما  تغرسها"،  لم  زيتون  وكروم  تحفرها،  لم  محفورٍة  ر 

، وأن مدنها حصينة عظيمة جدا"، ندى الشقيفي املريني، الكيان الصهيوني بين  الستكشاف فلسطين، والذ
 
ين ابلغوه انها "أرض تفيض لبنا وعسال

 . 318 –317، بيروت لبنان، ص  2011، الطبعة االولى االستراتيجية ة( وانهيارها، باحث للدراسات الفلسطينية و )يهودية الدول
، حيث أقام الكنعانيون حضارة متقدمة وعظيمة، شكا العبرانيون من قوتها وامتدادها أكثر  ذلك بفضل أهلها الكنعانيين املوجود  -2

 
ين فيها مسبقا

 يفسر ذوبان واندماج الكثير من العبرانيين املتسللين من أصل من مرة، وفي أكثر من  
 
 مقنعا

 
موضع في التوراة، وكانت تلك الحضارة فيما بعد سببا

 318مقاومة بريق تلك الحضارة. ندى الشقيفي املريني، مرجع سابق، ص قبلي وبدوي، فلم يتمكنوا من
 من الغزو، في ظل وجود تلك املدن املحصنة  ان الرواية التوراتية تجافي الحقيقة وتغالط نفسها عن  -3

 
دما تعتبر الهجرة العبرانية إلى أرض كنعان نوعا

لك الهجرة مصطلح التسلل أكثر من مصطلح الغزو. ندى الشقيفي املريني، مرجع سابق،  واملدججة بالعربات الحديدة كما تقول التوراة؛ فيصح على ت

 319ص
ي حاسم، ودخلوا فلسطين عن طريق عمليات التسلل والتجسس والتخريب وإثارة الفتن، والتزاوج، وحتى فشل العبرانيون في إحراز نصر عسكر   -4

"،  24/ 6/21ل أريحا أحرق كل من فيها بأمر من "يهوه" ما عدا العاهرة رهاب "سفر يوشع العاهرات، حيث تذكر التوراة أن يوشع بن نون عندما دخ 

، يتضح أن ما سهل عمليات اكتشاف الجواسيس لنقطة حيث تزوجها فيما بعد ألنها كانت تساعد  
 
جواسيسه. وفي ذكر جواسيس يوشع بن نون أيضا

"، وحسب توصيف الجواسيس "العمالقة ساكنون في  29-13/38في "سفر العدد  الضعف هو غياب الوحدة اإلثنية على ارض فلسطين، فقد ورد  

ي الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب األردن"، ندى الشقيفي املريني، أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والعموريون ساكنون ف

 319مرجع سابق، ص



 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
48 

 

 

، إذ رفضت فكرة الشعب اليهودي والدولة اليهودية  1موحد"ولم تتكون في يوم من األيام على شكل "شعب يهودي  

اضطلع  سبط الذي  ي" وهو ال و عليها، حرمت قبيلة "أل   االستالءاملركزية، حتى انها وفي اطار توزيع األراض ي التي تم  

انها  ، أي 2بدور الكهنة القائم على خدمة الدين اليهودي من أن تكون لهم أرض خاصة بهم كباقي القبائل العبرية 

 بآخر نبذت الديانة اليهودية وفكرة "يهودية الدولة".  أو   بشكل 

هودية، التي يتغزل  فالرواية التوراتية ذاتها تدحض، وبشكل ال لبس فيه، فكرة الشعب اليهودي والدولة الي

ا ان  والدليل  للتاريخ،   
 
زورا وينسبونها  اإلسرائيليون  الساسة  مطلق  بها  وبشكل  رفضت  العبرانية  فكرة  لقبائل 

ي"، واصرت على استقالل القبيلة وحتى القربانية، وعدم  و التوحد تحت لواء الدين والنظام الكهنوتي لقبيلة "أل 

يين  و ل" ملك الشمال قام بطرد الأل و روى أن "يربعام األ اليهودية، فمما يالدولة الواحدة    أو   تقبل فكرة اململكة  

 على استقالليتها الداخلية، وظل النظام  الذين أصبحوا في مرحلة من املراحل طبقة شبه حاك
 
مة، وذلك تأكيدا

 القبلي هو النظام القائم بين القبائل العبرانية. 

لة لتوحيد تلك القبائل في نظام ملكي  و ا وسليمان، جرت مح   دو و اوحتى في ظل ما يسمى باملليكة؛ أي في حكم د

، وانهار في عام  
 
ق.م، فبينما ضمت مملكة الشمال "إسرائيل"    928لم ينجح، ولم يستمر أكثر من تسعين عاما

عشر قبائل، ظلت الوحدة بينهما ضعيفة، ضمت اململكة الجنوبية املسماة حسب التوراة "يهودا" قبيلتين "يهودا  

 
تواجد العبراني في أرض كنعان يخلص إلى أن هذا التواجد ما هو إال شكل من أشكال االستيطان  كل ما ورد في سفري القضاة ويوشع حول توصيف ال  -1

باللهجات   املبعثر، ألبناء قبائل وأسر ظلوا تأثروا  أنهم لم يحافظوا على لهجة موحدة لهم، إذ سرعان ما  الكنعانيين، لدرجة  بين  الجئين مشردين 

ر الصراع بين قبيلة إفرايم العبرية التي استوطنت شمال فلسطين، وبين سكان جلعاد من قبائل "رؤوبين  الكنعانية، وذلك مثبت في التوراة، وفي ذك

 .320-318ل عبرية متناحرة، ُهِزمت قبيل إفرايم، ندى الشقيفي املريني، مرجع سابق، ص وجاد ومنس ى"، وكلها قبائ
تسللها االستيطاني إلى أرض كنعان، قام يوشع بن نون بتوزيع االراض ي على االسباط  حسب الرواية التوراتية: فما إن استكملت القبائل العبرانية   -2

، فخص لكل سبط
 
 باستثناء سبط "الوي" وهو السبط القائم على خدمة الدين اليهودي؛ والوي أسم عبري   البالغ عددها اثنا عشر سبطا

 
منها أرضا

على إحدى القبائل العبرانية، وهي عشيرة موس ى وهارون التي    االسمليئة، وقد أطلق    معنا "مقترن"، وهو اسم احد ابناء يعقوب عليه السالم من

على سائر القبائل، وُيقال ألفرادها الالويون، ومنهم الهارونيون الذين اضطلعوا بدور الكهنة. ندى الشقيفي  كانت تتبوأ الزعامة الدينية واالجتماعية 

 320-318املريني، مرجع سابق، ص
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، وكلتاهما رفضتا فكرة الدولة اليهودية القائمة على النظام الكهنوتي، وأنشأت كل واحدة منها عبادة  1مين" وبنيا

 2يين والكهنة الذين لجأ قسم كبير منهم إلى مصر وبابل.و لة، وقامتا بطرد الال قربانية مستق

 فترة سيدنا موس ى  وعقب خراب مملكة "إسرائيل" وبقاء "يهودا" أنتشر لقب "يهود" الذي لم يكن موج 
 
ودا

عليهم وسليمان  داؤود  امللكين  فترة  وكذلك  السالم،  أبناء  عليه  بقية  اللقب  هذا  ضم  وقد  السالم،  مملكة  ا 

اللقب  كان  حين  في  اليهود،  غير  لدى  "يهود"  لقب   
 
شائعا وكان  "يهودا"،  مملكة  مع  اختلطت  التي  "إسرائيل" 

اللقب "يهود" بعد مجيء الرومان إلى ارض فلسطين، وانتشر  "إسرائيل" شائعا لدى اليهود انفسهم، وقد تجذر  

 .3روبي، بعد تشريد أبناء مملكة "يهودا" و إلى الشتات األ 

روبية عقب الثورة  و اعتبر اليهود انفسهم طوال تلك الحقبة التاريخية وحتى ظهور عصر القوميات األ   وقد

 كما يعتبر ابناء أتباع الديانات االخرى، ليبدأ  الصناعية في العصر الحديث بمثابة أبناء لطائفة دينية، تمام 
 
ا

سامية( بالتصدي الندماج أتباع هذه الديانة  ساط الال و ألتباع الديانة اليهودية )األ التحول حين أخذ املناهضون  

  في النسيج الوطني واالجتماعي لبلدانهم، واعتبروا أتباع الديانة اليهودية بمثابة أمة وجنس وقومية، ال يمكن لهم

و  في مجتمعاتهم  األ 4طانهمأو   التماثل واالندماج  الالسامي  الوسط   لحل و ، وقدم بعض مفكرين 
 
اقتراحا روبي 

 5.املسألة اليهودية بإقامة دولة يهودية في فلسطين

 
ب  عشرة أسباطا، وهم أوالد سّيدنا يعقوب ومن تفرع منهم بعد ذلك. وحسب الرواية في سفري صموئيل وامللوك في الكتا  اثنى إسرائيل  كان بنو    -1

قيمت مملكة إسرائيل املتحدة التي ضمت 
ُ
هذه اململكة نحو مئة عام، حيث حكم فيها  استمرتقبل امليالد.  1030األسباط خالل عام  12املقدس، أ

مملكة  األسباط إلى قسمين: عشرة أسباط أسسوا    انقسمك وهم امللك شاؤول، امللك داؤود ونجله امللك سليمان. بعد وفاة امللك سليمان،  ثالثة ملو 

إسرائيل في الشمال كان ملوكها من نسل يوسف بن يعقوب عليه السالم، في حين أسس سبطا يهودا وبنيامين مملكة يهودا في الجنوب حيث حكم 

بذلك  ق.م. وتحطيمهم لهذه اململكة.  721االشوريين في عام  ءمجيسنة، حتى  207حكم مملكة إسرائيل مدة  استمرمن نسل امللك داؤود.  فيها ملوكا

  586عام بعد مملكة إسرائيل، أّي حتى عام    150بحوالي    فاستمرتبشكل شبه نهائي نسل هذه األسباط العشرة. أّما مملكة يهودا    انتهى الحادث  

ظم أبناء  د أن تم تخريبها من قبل امللك البابلي نبوخذ نصر، الذي دمر بالكامل عاصمتها أورشليم وقام بحرق الهيكل األّول. وقد عاد معق.م.، بع

ة يهودا كوحد  واستمرتميالديا.     70ق.م، وبنوا الهيكل الثاني، الذي تم تدميره من قبل الرومان في عام    538يهودا إلى عاصمتهم أورشليم في عام  

قال بعنوان "تعرف على : سمادار العاني، مينظر.  الياءميالديا، حتى تم تشريد أبناءها وتحويل أورشليم إلى مدينة    132جغرافية وسياسية لغاية عام  

بتاريخ   املغرد،  موقع  على  منشور  وإسرائيليين"  يهود  اسرائيل،  بني  التسميات  ،  2017نوفمبر    8جذور 

17597-http://almughared.com/society/08112017 
 320صندى الشقيفي املريني، مرجع سابق،  -2
 سمادار العاني، مرجع سابق.  -3
 في مالحقة اليهود وإلحاق األذى بهم، بأشكال مختلفة، وتصدوا ال  -4

 
ندماجهم في املجتمع االوروبي، املناهضون ألتباع الديانة اليهودية لم يألون جهدا

 ال بأس به في هذا املجال.  وقد لجأ هؤالء إلى تبرير أعمال مالحقة اليهود ومطاردتهم، وأمعنوا التفكير في كيفية ال
 
: ينظرتخلص منهم، وقطعوا شوطا

مجلة   في  منشور  واشهارها"،  الدولة،  الفكرة،  الدولة...  "يهودية  بعنوان  مقال  محارب،  الحفيظ  عدد  عبد  فلسطينية  ، 246شؤون 

wafa.ps/ar_page.aspx?id=2ByZhCa587477153274a2ByZhChttp://www. 
ه إيشتوس ي، وهو من مشاهير املعادين  عرض جوزي  1878كان للمفكرين من الوسط الالسامي األوروبي الفضل في بلورة هذه الفكرة، ففي العام    -5

دية في فلسطين. وعرض مشروع القرار نفسه في مؤتمر برلين املنعقد لليهود، مشروع قرار على البرملان املجري، يدعو فيه إلى تأييد ودعم إقامة دولة يهو 

مشروع القرار جوزيه إيشتوس ي في امتداح 'األمة في تلك الفترة، بهدف دفعه إلى حّيز التنفيذ، وكسب جهات أوسع إلى جانبه، لقد أفاض صاحب  

http://almughared.com/society/08112017-17597
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2ByZhCa587477153274a2ByZhC
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روبي، ظهر من بين اليهود، وبخاصة بين الوسط اليهودي املندمج، من  و وكرد فعل على أفكار هذا الوسط األ 

 أمة وجنس وقومية، ومن بين من نادى بذيقول إن اليهودي
 
، هي أيضا

 
 دينيا

 
 عن كونها معتقدا

 
لك ودعا  ة فضال

ل الذي عقد في مدينة بال  و هرتسل" زعيم الحركة الصهيونية ورئيس املؤتمر الصهيوني العاملي األ   إليه "ثيودور 

لة إليجاد حل عصري  أو مح  -، من خالل تسمية كتابه املتضمن لدعوته هذه "دولة اليهود18971بسويسرا عام  

ص إلى أن الحل يكمن في هجرة اليهود، وجمعهم2للمسألة اليهودية" 
َ
ل
َ
في منطقة خاصة بهم وذلك ما    ، والذي خ

اليهود دولة  إحياء  مع  )أرض    ،3يتناغم  وجوارها  فلسطين  أن  واعتبر  كحل،  الصهيوني  املؤتمر  اتخذه  ما  وهو 

 لليهود.إسرائيل( هي منطقة التجمع املرجّوة إلقام
 
 4ة دولة يهودية نموذجية، تشكل ملجأ آمنا

عملية جمع معظم يهود العالم في املنطقة، التي أطلقت  الحركة الصهيونية، فيما بعد، على   أضفت وقد

 إلى اعتبار ذاتها بمثابة حركة  
 
، واعتبرتها بمثابة تحّرر قومي، وصوال

 
 قوميا

 
عليها اسم "أرض إسرائيل"، طابعا

ل قومي  اليهوديتحّرر  الحركة  ،  5لشعب  بدأت  البريطاني  االستعمار  هيمنة  تحت  فلسطين  سقوط  ونتيجة 

سد فكرة إقامة "دولة اليهود" على االرض وتعزز التجمع اليهودي في فلسطين، كمجتمع مهاجرين  الصهيونية تج 

بلفور  "وعد  اصدار  ذلك  دعم  كما  تنظ 1917ومستوطنين،  البريطانية  الحكومة  أن  فيه  جاء  الذي  بعين "  ر 

 
ال  كما فعل مواطنه 

 
تماما ) اليهودية' وقدرتها على إقامة 'دولة نموذجية'،  (. عبد الحفيظ محارب،  1904  –  1860نمساوي املجري ثيودور هرتسل 

 مرجع سابق.
ن أوروبيتين، منسجمتين إلى حد كبير باألهداف، وإن كانتا متناقضتين  تعد الحركتان، الصهيوينة والالسامية، من املنظور التاريخي، بمثابة ظاهرتي   -1

لتجمعات اليهودية في العالم، ولم تكتفيا بوضع حلول منفردة لهذا التجمع أو ذاك، واعتبرتا  بالدوافع. فقد التقتا عند ضرورة إيجاد حل ملجموع ا

 وقومية، وعملتا على عدم اندماجهم 
 
في النسيج الوطني ملجتمعاتهم. وتمخضت معاناتهما الفكرية عن خلق فكرة 'الغرس'،  أتباع اليهودية أّمة وجنسا

 قة ما من العالم.  عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.أي جمع اليهود من مختلف األصقاع في منط
سألة اليهودية'، توصل فيه إلى الدعوة فرغ هرتسل من تأليف ونشر كتّيب حمل عنوان: 'دولة اليهود. محاولة إليجاد حل عصري للم  1896في العام    -2

ي، دون أن يكون بينهما اتصال أو سابق معرفة. وليس من  نفسها التي كان قد أطلقها، قبل نحو عقدين من الزمن، مواطنه املجري جوزيه إيشتوس 

ملجري إيفان سيمون، الذي اجتمع به،  الغرابة في ش يء أن يكون أول ترحيب يتلقاه هرتسل، بمناسبة صدور كتابه، جاء من جانب عضو البرملان ا

توصل   التي  الفكرة،  تتلخص  إليه.  توصل  الذي  للحل  إيشتوس ي  مجموعة  تقدير  عن  له  مختلف وعّبر  في  اليهود،  مناهضة  أن  في  هرتسل،  إليها 

عن طريق سلخ يهود العالم من املجتمعات وبخاصة األوروبية هي معطى قائم بذاته. ومن األفضل لليهود و'األغيار' وملصلحتهم، التخلص من ذلك  

 .نسيج مجتمعاتهم، عن طريق الهجرة، وجمعهم في منطقة خاصة بهم. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق
االرتقاء   يقول هرتزل في تقديمه للكتاب "فكرة الكتاب هي فكرة بالغة القدم، أال وهي إحياء دولة اليهود، فأنا لم اكتشف ال حالة اليهود وال سبل  -3

ة يتم تسويتها في  وأرى أن قضية اليهود لم تعد قضية اجتماعية أو دينية، إنها قضية قومية ال يمكن حلها إال إذا أصبحت قضية سياسية عاملي  بها،

 ظل مجلس تتشاور فيه األمم املتحضرة". مصطفى ابو سعود، منشور بعنوان "قراءة في كتاب الدولة اليهودية ثيودور هرتزل"، منشور على موقع

 et/blogs/2017/3/31/https://blogs.aljazeera.n، 31/3/2017لجزيرة، بتاريخ ا
ض عن املؤتمر توصيات بإقامة هيئات ومؤسسات إلخراج الفكرة إلى حّيز التنفيذ في 'أرض إسرائيل'، وقد رأى هرتسل في واقع نجاحه  -4

ّ
بعقد   تمخ

ولتهم'، عبد الحفيظ محارب،  املؤتمر، بمثابة تدشين مضمون الجملة األخيرة التي اختتم بها كتابه قبل عام : 'اليهود الذين يريدون ستكون لهم د

 مرجع سابق.
تالل أو هيمنة استعمارية أو أجنبية،  تجدر اإلشارة هنا إلى أن 'التحرر القومي' في الحالة الصهيونية ال يعني من قريب أو بعيد، االنعتاق من واقع اح  -5

ة في مختلف البلدان 'جاليات' تعيش خارج وطنها، لذا سعت بل التحرر واالنعتاق من 'الشتات'. فقد اعتبرت الحركة الصهيونية التجمعات اليهودي

ن أوطانهم إلى ما يسمى بأرض إسرائيل )فلسطين  وهدفت إلى إلغاء 'الشتات' أو 'املنفى'. ومن هنا جاءت مقولة 'نفي املنفى' عن طريق هجرة اليهود م

 ق. وجوارها(، ما يستدعى بالضرورة 'نفي القائم'، عبد الحفيظ محارب، مرجع ساب

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/31/
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 له في صك ا
 
 داعما

 
النتداب على  العطف لتأسيس "وطن قومي' لليهود في فلسطين"، ووجد هذا الوعد سندا

، الذي نص على أن دور الجهة املنتدبة، يتمثل في إخراج الوعد إلى حّيز التنفيذ، أي  1922فلسطين في العام  

 1تحويل فلسطين إلى "دولة يهودية". 

ى ألسنة قادة اليشوف اليهودي خالل سنوات العشرينات  " أخذ يخفت ويخبو علن مطلب "دولة اليهودأإال  

االستعمار   ضد  الفلسطيني  الوطني  النضال  وتيرة  فيها  تعلو  كانت  التي  الفترة  خالل  وبخاصة  والثالثينات، 

فلسطين، في  الشعب    البريطاني  مشاعر  تأجيج  إلى  الدولة،  بمطلب  العلني  التصريح  يؤدي  أن  من  خشية 

بآخر، على    أو   في شكل  ، وبقيت قيادة الحركة الصهيونية، حريصة  2طيني الذي يشكل أكثرية السكان الفلس 

كاملطالبة   الغموض،  يكتنفها  بتعابير  املطلب  هذا  تغطية  إلى  وعمدت  الدولة،  بإقامة  التصريح عالنية  عدم 

القومي'   'الوطن  التي  أو   بتحقيق  يهودي"  "تأسيس فلسطين ككومنولث  إلى  أقرها مؤتمر صهيونيي   الدعوة 

 3. 1942تيمور" عام بـ"خطة القدس" في "بل الواليات املتحدة املعروفة

، والذي يدعو إلى قيام دولتين في فلسطين، 1947ليأتي قرار التقسيم الصادر عن األمم املتحدة في العام  

ون" رئيس الوكالة اليهودية،  ، إعالن "بن غوري1948، ويتبعه في الرابع عشر من أيار العام  وأخرى يهوديةعربية  

قرر أن تحمله الدولة قبل يومين من اعالنها وبعد نقاشات مطولة  وهو االسم الذي ت،  4قيام "دولة إسرائيل" 

، إذ طرح على جدول أعمال اإلدارة  5عقدتها اإلدارة القومية )التي جاءت بعد اعالن حكومة مؤقتة( في "تل ابيب" 

 عن إثارتها م عدد من األسماء، استبعدت الواحد
 
 في املفاهيم، فضال

 
كل  شاة تلو األخرى لكونها تحدث خلطا

 تتعلق باملواطنة واأليديولوجية. 

 
 إلى وعد بلفور وصك االنتداب، على تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود. لذا، لم ي  -1

 
،  أن دور اإلدارة البريطانية األساس ي يقتصر، استنادا

 
كن غريبا

'، ليطالب بإقامة دولة  تلك الفترة املبكرة، أن يصدر عن أبرز قادتها، حاييم وايزمان، تصريح يعتبر فيه 'فلسطين يهودية كما بريطانيا بريطانية  في

 يهودية في فلسطين، عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.
 في الحركة التصحيحية املنضوية تحت لواء    -2

 
ت عن ذلك العناصر األكثر تطرفا

ّ
'عصبة األشّداء' )بريت هابريونيم( برئاسة آبا أحيمئير التي  شذ

 السكاني العام في فلسطين في العام نفسه، عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.، وتصّدت عناصرها لإلحصاء 1931تأسست في العام 
 عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق. -3
 بأن يكون اسم الدولة التي سيعلن عن قيامها، حسم رئيس الوكالة اليهودية، دافيد بن غوريون، األمر عن  -4

 
دما طرح أمام أعضاء اإلدارة اقتراحا

 'دولة إسرائيل' و 
 
 'إسرائيل'، وقد حظي االقتراح بأكثرية األصوات على اعتبار أن  رسميا

 
"إسرائيل" كان لقب "الشعب" منذ القدم،   االسماختصارا

: منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم  ينظر: عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق، ينظر، وكان حاضر في الذاكرة الشعبية على مر كل العصور 
 
ايضا

 8706http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=وفا، دون تاريخ نشر، –ور على وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية سياسية إسرائيلية"، منش
 عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق. -5

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8706
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 من  1فقد فضلت القيادة الصهيونية استخدام أسم "دولة إسرائيل" لدولتهم واختصارها "اسرائيل" 
 
، بدال

، دولة أرض  3، دولة صهيون 2ة يهودا املستمد بعضها من مفاهيم ورموز توراتية، أهمها: دول  االسماء االخرى 

واالسم الذي كان قد اختاره هرتسل  ،  6، وبعضها األخر غير توراتي، أهمها: الدولة العبرية5، دولة عابر 4إسرائيل 

 " ألسباب كامنة نذكر منها:7وهو "دولة اليهود

  "رائيل"دولة اسرائيل" كمصطلح سياس ي، واالسم العبري لفلسطين "أرض إس إيجاد تناسق بين اسم   .1

على جزء   أو  كمصطلح جغرافي واملواءمة بينهم؛ فدولة "إسرائيل" يمكن أن تمتد على كل "أرض إسرائيل"، 

حتى على أجزاء ليست تابعة "ألرض إسرائيل" مثال "اراض ي الجوالن السوري"، فدولة "إسرائيل"    أو   منها،  

 8هي اإلطار الحاسم بالنسبة للمبدأ الصهيوني.

العن .2 فيإثار الصفة  الكافية  اليهود، إذ أن إطالق    صرية  في لفظة  الدينية  اسم "إسرائيل" على الصفة 

في   العلمانيين  اليهود  العناصر  العديد من  أمام  إليها  الهجرة  يفتح طريق  الدولة  الصفة "اإلسرائيلية" على 

اليهودي؛ وعليه،   ائيلي، ولكن  فقد ارتسمت وفق هذا املنطلق املعادلة اآلتية: كل يهودي هو إسر الشتات 

، وبموجبها بات كل يهودي  
 
خارجها هو إسرائيلي بشرط    أو   مقيم داخل "إسرائيل"  ليس كل إسرائيلي يهوديا

لة  إعالن والئه إلسرائيل، من هنا اكتسبت تسمية الدولة بـ "دولة إسرائيل" كمصطلح سياس ي معاصر، دال

 
، أطلقت عليها اسم "إسرائيل" وطبع هذا االسم في األعداد األولى من "الجريدة  1948مايو  15عندما أعلنت الصهيونية قيام دولتها في فلسطين في  -1

السم إلى تسمية، قامت الحكومة اإلسرائيلية بتغيير االرسمية"، في رأس صحيفة تدعى "إسرائيل"، ولكن، بعد أن قامت موجة من النقد تجاه هذه ال 

: منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم  ينظر"دولة إسرائيل"، وإن كان الشائع هو استخدام االسم املختصر في جميع أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية،  

 سياسية إسرائيلية"، مرجع سابق.  
 عن الخلط في املفاهيم بين الدين قع خارج تخوم الدولة املقترحة وفق قرار الاستبعد مصطلح 'دولة يهودا' لكون 'يهودا' منطقة ت  -2

 
تقسيم، فضال

. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.
 
 يهوديا

 
 واملواطنة. فغير اليهودي يصبح في هذه الدولة مواطنا

 عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق. استبعد مصطلح 'دولة صهيون' لكونه ال يمّيز بين الفكرة الصهيونية وبين حامل الجنسية. -3
مصطلح 'دولة أرض إسرائيل' لطمسه الحدود بين املنطقة التي تشغلها الدولة وسائر أرض إسرائيل واسعة اإلرجاء. عبد الحفيظ محارب،    لم يقبل  -4

 مرجع سابق.
 سابق.أما مصطلح 'دولة عابر' فقد استبعد لتداخله مع مصطلح العبري. عبد الحفيظ محارب، مرجع  -5
ولة ستكون هي العبرية مثلما اإلنجليزية هي لغة الواليات املتحدة االمريكية، ومن هذا املنطلق ال يجوز أن  استبعد حيث ان اللغة الرسمية للد  -6

 : منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية"، مرجع سابق. ينظراللغة،  باسمتسمى الدولة 
:  ينظر ترويجه من قبل جهات خارجية، إلى جانب ما يثيره من اشكاالت.  األصلي واالهم "للشعب" بل تم    االسم" ليس  استبعد حيث ان لقب "يهود  -7

 منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية"، مرجع سابق. 
 ضد رجل    -8

 
حتى مطلع الفجر، عند جدول صغير في تنسب تسمية "إسرائيل" إلى سيدنا يعقوب؛ حيث ترد في التوراة قصة مفادها أنه خاض عراكا

سمك  ألردن يدعى "يبوق"، وملا رأى الرجل أنه ال يقدر عليه، طلب منه أن يطلقه، فقال له ال أطلقك حتى تباركني، فباركه وقال له "لن يدعى امنطقة ا

التكوين   لفظة إسرائيل مكونة من كلمتين ساميتين  وما بعدها(.و   23:20يعقوب من بعد، بل إسرائيل، ألنك صارعت هللا والناس، وغلبت )سفر 

متين هما: "إسر" بمعنى غلب، و"إيل" أي اآلله أو هللا، وقد أصبحت هذه التسمية مصدر فخر من الناحية القومية لبني إسرائيل، وأصبحوا  قدي

 ما يختصرون 
 
في   التعبير فيقولون "إسرائيل" فقط كما رأينا  ينسبون أنفسهم لها فيقولون: "بيت إسرائيل" أو "آل إسرائيل" أو "بني إسرائيل"، كثيرا

: منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية"،  ينظرمأثور التلمود واالسم العبري لفلسطين، وهو "إيرتسيسرائيل" أي "أرض إسرائيل".  

 مرجع سابق.
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ا عن "الدولة اليهودية" التوراتية املحدودة  كما ان االسم الذي اختاره هرتسل "دولة اليهود"    ،1مختلفة تمام 

  :
 
 أينما  كفكرة يماثل إلى حد كبير "دولة إسرائيل" كتجسيد، لكونهما يحمالن معنى واحدا

 
دولة لليهود قصرا

إطارها   داخل  وحيثما وجدوا،  الثاني    أو   كانوا  االسم  فقط  ليس  كمفردة،  "إسرائيل"  أن  خارجه، حيث 

 كنية تطلق عادة على اليهود عامة.ليعقوب حفيد إبراهيم، 
 
 2وفق الرواية التوراتية، وإنما أيضا

إن  مصطلح "دولة اليهود" يثير إشكالية على مستوى الجغرافية السياسية للدولة املعلنة، فالقيادة   .3

ا عدم  ارتأت  القسم  الصهيونية  إال  تشمل  تكن  لم  التي  البائدة،  يهودا  ململكة  القديمة  بالحدود  لتذكير 

االس الجن التوسعية  للمطامع  تاريخيا   
 
قيدا يمثل  ما  البحر؛  ساحل  دون  من  فلسطين  من  تعمارية  وبي 

 3سع رقعة ممكنة من الوطن العربي.أو   للصهاينة، الذين يريدون أن يضعوا تحت قبضتهم 

إل اليهود"  وتجدر اإلشارة  ف  أو   ى ان مصطلح "دولة  "ثيودور هيرتزل"  اليهودي" كما صاغه  الشعب  ي  "دولة 

إلى   إلى دولة ذات أغلبية يهودية ال  الدولة هي دولة  كتابه، يشير  دولة يهودية خالصة؛ وبهذا املعنى، فإن هذه 

، كما أن  4هيرتزل نفسه   شبه علمانية، أي أن قوانينها وضعية مثل انكلترا بحسب تعريف  أو   مدنية علمانية  

قومي، الذي يرتبط    –  االثنيلى إلى البعد  و رجة األ "دولة الشعب اليهودي" يحيل بالد  أو   مفهوم "دولة اليهود"  

بشكل عضوي باملركب الديمغرافي والسكاني للجماعة التي تسكن الدولة، ويفترض وجود ما سماه اندرسون  

يرتب الحالة  في  اليهود  هم  متخيلة(  ويعتقدون )جماعة  وجدانية  بعالقات  التاريخ    -طون  عن  النظر  بغض 

واحد ويشتركون في ماض واحد موغل في القدم واألهم يتخيلون أنفسهم ضمن  انهم ينتمون ألصل    -املوضوعي

مشترك يجمعهم، حيث تشكل الدولة اإلطار السياس ي الذي يتمكن فيه هؤالء من التعبير عن    مستقبل ومصير 

 5إرادتهم.

تحكمها الشريعة    ولة اليهودية" فهي دولة ذات أغلبية يهودية، لكنها ذات قوانين يهودية، أي أنها دولةأما "الد

الدولة وتصبغ  6اليهودية التي تطغى على  الطابع والهوية  إلى  اليهودية" نظريا ومنطقيا يحيل  "الدولة  ، فمفهوم 

بين   املزج  من  الهوية  هذه  تتشكل  ما  وعادة  العامة،  الرموز  صورتها  تحوي  وتاريخية،  وثقافية  دينية  مركبات 

 
في   انتقلت صفة اإلسرائيلي من الشعب )وهي صفة  خلقت هذه التسمية "دولة اسرائيل" عدة مشاكل أمام املشرعين الصهاينة؛ حيث  -1 مذكرة 

الع من  إسرائيل  داخل  يقيم  من  كل  على  الصفة  هذه  انطباق  إلى  أدى  الذي  االنتقال  وهو  العبرية(،  في  مؤنثة  )وهي صفة  الدولة  إلى  رب العبرية( 

لجنسية اإلسرائيلية.  ن فيها في عداد املواطنين الذي يتمتعون باواملسلمين واملسيحيين، وأرغم السلطات اإلسرائيلية على اعتماد هؤالء العرب املقيمي

 : منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية"، مرجع سابق.ينظر
 عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق. -2
 : منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية"، مرجع سابق.ينظر -3
دولةينظر  -4 من  فخر،  ابو  صقر  األول    :  تشرين  إسرائيل،  في  املضطربة  الهوية  اشكاالت  اليهودية  الدولة  إلى  ، 2010اليهود 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1680 
بدعم من دائرة شؤون املفاوضات في منظمة    -ودية(، مدار املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيليةشلحت، في معنى )دولة يههنيدة غانم وانطوان    -5

 .14، رام هللا، ص2011التحرير الفلسطينية، كانون األول 
هود تقطنها أغلبية تطلع إلى قيام دولة للي، أنه ي1936حتى أن جابوتنسكي، أستاذ مناحيم بيغن ويستحاق شامير، أكد أمام لجنة »بيل« في سنة    -6

 : صقر ابو فخر، مرجع سابقينظريهودية، ولم يقل "دولة يهودية"، 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1680
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ة التي توليها الجماعة مكانة خاصة وتتمثلها بوصفها انعكاسا لها  واألساطير والقيم والعادات واملعتقدات العام

 1السياق "يهودية الدولة" انعكاسا لهوية الجماعة وروحها الثقافية. ولروحها الجمعية، في هذا 

اليهودية" إلى طابع عام وهوية فيما تحيل "دولة اليهود" إلى البعد القومي وبالضرورة    بمعنى آخر تحيل "الدولة 

على االقل في جزء كبير    أو   لديمغرافي، حتى وان كان هذا التمييز غائبا في الخطاب السياس ي اإلسرائيلي  إلى ا

 شرط  2منه 
 
اإلسرائيليون مؤخرا الساسة  إذ طرح  م  االعتراف  ،  الدولة"  مقابل  "بيهودية  الفلسطينيين  قبل  ن 

التف في  االستمرار  على  االحتالل  النهائو اموافقة  الوضع  قضايا  لحل  الفلسطينية ض  للدولة  هذا  3ي  وأصبح   ،

 له في )الفقرة الثانية(.و ااملطلب قضية منافسة حزبية في "إسرائيل" وهو ما سنتن 

 

 الفقرة الثانية: البعد السياس ي والحزبي ملطلب يهودية الدولة

ة  بعدما حسم أسم الدولة "دولة اسرائيل" وطبيعتها، اعيد الحديث وبشكل رسمي حول فكرة يهودية الدول

التف جلسات  خالل  طرحها  وتم  جديد،  نتيجة  و ا من  تعثرها  قبيل  واإلسرائيلي  الفلسطيني  الطرفين  بين  ض 

إسرائيلي رسمي، في أعقاب خطة ض ي  و ا ، وأصبحت "يهودية الدولة" مطلب تف2000انتفاضة األقص ى في العام  

الطريق   ب2003خارطة  الفلسطيني  الطرف  اعتراف  بضرورة  اإلسرائيليون  طالب  إذ  واإلقرار  ،  الدولة  يهودية 

 بإسرائيل "دولة يهودية". 

بيهودية الكيان اإلسرائيلي رئيس الوزراء اإلسرائيلي "أريئيل شارون"    االعتراف  ل من طالب بشكل رسمي بأو   ف

 "2003ران عام  حزي  4يوم  
 
لم يخلق في الكيان اإلسرائيلي  ، أثناء كلمة له في مؤتمر عقد بالعقبة، كما قال الحقا

ي و من  إسرائيل،  أرض  من  شبر  عن  وإلى أو   تنازل  االبن  بوش  الرئيس  إلى  رسالة  بتوجيه  قام  انه  قائال:  ضح 

ليون، وال يمكن أن يقبلوا غيره، هو  الكونجرس األمريكي، كان محتواهما أن الحل الوحيد الذي يقبله اإلسرائي

 للفلسطينيين، وأن هذا هو الحل الوحيد املطروح،
 
فإسرائيل من البحر إلى النهر ولن تكون    أن تكون األردن وطنا

 4". دولة يهودية نقيةإال 

  ملرت"أو   حيث أشار "ايهود  ،  5ومن بعده حرص رؤساء الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة على تبني هذا املطلب 

نقطة   ان  إلى  للكنيست،  التابعة  واألمن  الخارجية  للجنة  خاصة  جلسة  في  السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

 
 .14هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى )دولة يهودية(، مرجع سابق، ص -1
 .14هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى )دولة يهودية(، مرجع سابق ص -2
بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين"، جامعة النجاح    االعتراف  بعنوان "سالمة، رسالة ماجستير    عماد أحمد عبد الكريم  -3

 .6، ص 2015فلسطين،  –الوطنية، نابلس 
ية، مرجع ايضا: هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى الدولة اليهود  ينظر،  65وص  16-15عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص    -4

 .12سابق، ص 
، تطور موقف إسرائيل حيال مطالبة الفلسطينيين باإلقرار بيهودية دولة إسرائيل، وتجلى ذلك في التحفظات األربعة عشر التي 2004بحلول عام    -5

 في التحفظ السادس الذي دعا إلى ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية "إسر 
 
ات ائيل"، في إطار التصريحوضعتها لتنفيذ خريطة الطريق، وتحديدا
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إلى أي مفا الفلسطينيين ستكون هي  و ا النطالق  ،  إسرائيل هي دول للشعب اليهوديبأن    االعتراف  ضات مع 

 "لن أجري مف
 
ف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي"، وأثير املوضوع بدرجات  ضات مع من لن يعتر و اواردف قائال

باراك"و امتف "ايهود  بينهم  القادة اإلسرائيليين، من  العديد من  أن    تة من قبل  إلى  اللجنة  في نفس  الذي أشار 

بإسرائيل دولة يهودية"    االعتراف  ع على اتفاق مع الفلسطينيين، هو رفضهم  "إحدى العقبات التي تعترض التوقي

 1و ما أكدته "تسيبي ليفني".وه

بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي،    االعتراف  وقد تبنى بشدة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" مطلب  

فقد أعلن  ا من أجل التوصل التفاق سالم مع الجانب الفلسطيني،  إذ بات أحد الشروط األساسية التي يضعه

 من أجل    االعتراف  "ضرورة طرح  وهو في سدة الحكم  
 
"،  املفاوضات    استئنافبيهودية الدولة اإلسرائيلية شرطا

، إذ صرح   ء بالحديث عن أي موضوع أخربيهودية إسرائيل قبل البد  االعتراف  بمعنى أخر مطالبة الفلسطينيين  

هذا،   مطلبه  عديدة  مناسبات  إيالن(في  )بار  يونيو    منها؛ خطاب  العالقات    2009،2في  مجلس  أمام  وخطابه 

في   نيويورك  في  اليهودية،  ،  20103/يوليو/ 8الخارجية  السنة  رأس  عشية  اإلسرائيليين  إلى  املوجة  خطابه  وفي 

 ، أعلن ما يلي: 2010في واشنطن  املفاوضات املتزامن مع اإلعالن عن استئناف 

يتأسس كل  " الفلسطيني على مبدأين، األمن    اتفاقإننا نصر على أن  الجانب  بين  االعتراف  و مع  ، من 

رساءات أمنية قوية ا أن يستمر من غير    اتفاق املصالح واألمور القومية املهمة لنا. األمن ألنه ال يمكن ألي  

بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. نحن مطالبون    االعتراف  الثاني هو بالطبع    وملموسة في املنطقة، واألمر 

بالدولة اليهودية، دولة   االعتراف  بالدولة الفلسطينية، ومن الطبيعي أن نطلب من الطرف األخر    االعتراف  ب

 4شعب إسرائيل..."  

  الستكمال ط  ة يهودية"، كشر بإسرائيل "دول  االعتراف  ، أصر "نتنياهو" فرض  2013ضات العام  و اومع بدأ مف 

عطل    املفاوضات   ما  وهو  الفلسطينية،  للدولة  النهائي"  "الوضع  لقضايا  حلول  إلى    املفاوضات  والتوصل 

 
يل، إال  االفتتاحية املطلوبة من الزعماء، واقترن ذلك التحفظ بمطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائ

شترك  رط في بيان التفاهم املأن الجانب الفلسطيني لم يلتزم بذلك الشرط، ولم تصمم إسرائيل على ضرورة تحقيقه. وسعت إلى تضمين ذلك الش

 في بداية أعمال املؤتمر، إال أنها عادت وتراجعت عن ذلك الشرط، بسبب الرفض الفلسطيني، مقابل عدم إشارة الفلسطينيين إلى قضايا الوضع 

 : سنية الحسيني، مرجع سابق. ينظرالنهائي في ذلك البيان. 
 65عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص -1
بحل الدولتين، خاصة من جانب الواليات   االعتراف  ، مورست ضغوط عليه من أجل  2009رئاسة الحكومة، في العام    بعد عودة "نتنياهو" إلى  -2

 . 2009/يونيو/14السادات" في جامعة بار إيالن، التي تعتبر أحد معاقل اليمين اإلسرائيلي، في  -املتحدة، حيث ألقى "نتنياهو" خطابا في "مركز بيغن 
، 13، الجزء  استراتيجي  كان   بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، منشور في عد  االعتراف  ان ، دراسة بعنوان "املركب الخامس،  لندم  –شيري طال    -3

 . 123، ص2010، اكتوبر، 3العدد 
 .11هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق، ص -4
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،  2014وقد جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خالل زيارته للواليات املتحدة في مارس  ،  1وأفشلها 

أمام مؤتمر "منظمة أيباك" للوبي  "دولة يهودية" وذلك في كلمة ألقاها  دعوته الفلسطينيين لالعتراف بإسرائيل  

عباس   الرئيس  "أيها  الفلسطيني  الرئيس   
 
مخاطبا أن   اعترفاإلسرائيلي  للفلسطينيين  وقل  اليهودية...  بالدولة 

 .2يتخلوا عن وهم إغراق إسرائيل بالالجئين"

"أي    أن  التصريحات  من  العديد  في  أكد  ل  اتفاقكما  عسالم  يمر  بلن  الجانب  أحادية  الحلول  عبر    بر 

الدولة" و امف بيهودية  اثاره خالل لقاء مع  3ضات متبادلة، وقيام دولة فلسطينية، يستوجب اعتراف  ، وهو ما 

العام   في  البلجيكي  بتاريخ  20174نظيره  االسبوعية  الحكومة  جلسة  افتتاح  وفي  جل  20195أذار    10،  وفي   ،

" إلى قضية منافسة حزبية تتسابق  ية حتى تحول الحديث عن "يهودية إسرائيلاملناسبات الرسمية وغير الرسم

 األحزاب اإلسرائيلية في توكيدها.  

فأغلب   يهودية"،  "دولة  نفسها  "إسرائيل"  إعالن  من  ومعارض  مؤيد  بين  ما  اإلسرائيلية  االحزاب  وتنقسم 

 
 
، حيث ورد في البند 6طرح يهودية الدولة    االئتالف الحاكم في "إسرائيل"، يتبنىاالحزاب اإلسرائيلية وخصوصا

، وتراث اليهودي للدولةالسادس من اتفاقية هذا االئتالف النص التالي "الحكومة ستعمل على صياغة الطابع  

يمين املتطرف  الشعب اليهودي"، وان هذه النظرة الحزبية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة النزوح نحو ال

 في املجت
 
العتناق العقائدي للفكر اليميني النابع من  مع اإلسرائيلي، كما أنه يرد إلى ظاهرة االذي بات متأصال

 
اره في كثير من التصريحات مجّرد محاولة من "نتنياهو" إلفشال املفاوضات مع إلقاء مسؤولية  رغم الرفض الفلسطيني الرسمي لهذا الشرط واعتب  -1

 الفلسطينيين في الداخل، م  االعتراف : هنيدة غانم، مطلب  ينظرهذا اإلفشال على الجانب الفلسطيني،  
 
دار  بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساسا

 بعدها.  وما 1، ص 2014م هللا، املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، را 
 http://www.aljazeera.net:ينظر، على موقع الجزيرة نت، 2014/ 11/3بيهودية الدولة"، منشور بتاريخ االعتراف خبر بعنوان "فتح تؤيد رفض  -2

بتار   -3 الجديد،  العربي  موقع  على  منشور  قديمة"،  وحيل  خطابية  بالغة  أيباك  أمام  "نتياهو  بعنوان  ،  2014/مارس/5يخ  خبر 

 bdf3bb545960-a962-47d6-b75c-litics/f145411chttp://www.alaraby.co.uk/po:ينظر
"نتنياهو:    -4 بعنوان  منش  االعتراف  خبر  السالم،  طريق  بداية  يهودية  دولة  بتاريخ  بإسرائيل  اليوم،  فلسطين  موقع  على  ،  2017فبراير    7ور 

-https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88 
ل  -5 دولة  اسرائيل  نتنياهو  بعنوان"  بتاريخ  خبر  امليادين،  موقع  على  منشور  فقط"،  ،  2019اذار    10ليهود 

http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A% 7%D9%88 
 من هذا النزوح اليميني، ويرفع من نسبة حصول هذه األحزاب على أصوات الناخبين   االعتراف  ئيلي بان املطلب اإلسرا  -6

 
بدولة اليهود ينبع أساسا

التي للبرملا "إسرائيل"، ومن أهم االحزاب  في  يعتبر من أحزاب يسار الوسط  العمل الصهيوني والذي  ن اإلسرائيلي، وللتأكيد على ذلك، فإن حزب 

إسرائيل كدولة، تراجعت شعبيته إلى أكثر من الثلثين عما كان عليه في ستينات وسبعينات القرن املاض ي، وبصورة عامة فإن غالبية    ساهمت في بناء

حزاب اليسارية والوسطية أصبحت تشكل االقلية داخل الكنيست اإلسرائيلي مع تطور قوى اليمين، ولذلك فإن الهدف بالحصول على أصوات  األ 

عماد  :  ينظربيهودية إسرائيل.    االعتراف  ائيليين يتأتى من خالل ارتفاع وتيرة املطالب اإلسرائيلية من القيادة الفلسطينية واملتمثلة بالناخبين اإلسر 

 .64أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/3/11/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.alaraby.co.uk/politics/f145411c-b75c-47d6-a962-bdf3bb545960
https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88---%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7
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التفسيرات واالجتهادات املختلفة للفكر التوراتي والفكر التلموذي، إذ ان األحزاب الدينية التوراتية في مجملها  

 ، وهذه االحزاب هي:1اليهود  تعتقد بنبوءات التوراة وتنادي بدولة 

لليكود بأن حق الشعب اليهودي في "أرض إسرائيل" هو حق أبدي أزلي، ال : يرى حزب احزب الليكود -1

يقبل أي اعتراض يمس في هذا الحق، ويندرج تحت هذا الحق الحقوق بالسالم واألمن، حق مواطني الكيان  

 أنه من حق ابناء األقاإلسرائيلي بالعيش بحرية ورفاه في ظل نظام ديمقراطي
 
ليات أن  ، ويرى الحزب أيضا

غاتهم، وثقافاتهم، ذلك تحت رعاية الدولة، فميا يختص بالجانب األمني  يعيشوا وفق ترثهم، ودياناتهم، ول

األ  الشرق  في  مستقلة  يهودية  دولة  اإلسرائيلي  الكيان  استمرار  "أن  يرى  في  و فإنه  بقدرتها  مشروط  سط 

رائيلي الحفاظ على إرثها األمني، كري والسياس ي، ولذلك من واجب الكيان اإلسالحفاظ على تفوقها العس 

أي  اإلسرائيلي،    لردع  للكيان  املركزية  األهداف  من  هو  السالم  أن  فيعتبر  بالسالم  يتعلق  فيما  أما  عدو، 

  وستواصل إسرائيل العمل من أجل الوصول إلى اتفاقيات مستقرة ودائمة مع الفلسطينيين والعرب، وورد 

 2هي دولة يهود. الدستور عن مبدأ كون الكيان اإلسرائيلي   بند فرعي يحمل عنوان دولة اليهود، سيعبر

حزب شاس: يؤمن بكون الكيان اإلسرائيلي دولة الشعب اليهودي، وتقوم على مبادئ ديمقراطية بما   -2

اليهودية من كل بقاع األرض، بغية  يتفق مع توراة شعب إسرائيل، كما يطمح الحزب إلى "تجمعي الجاليات  

إضافة إلى ذلك فإن حزب  دولة يهودية كبيرة وقوية في جميع أرجاء أرض إسرائيل"،    بناء البيت اليهودي في

 3شاس يشجع تطوير كل أطراف أرض إسرائيل بما في ذلك يهودا والسامرة والنقب والجليل. 

ت األمنية واليمنية املتطرفة، إذ أشار رئيس  حزب كديما: يهيمن على هذا الحزب الهاجس واالعتبارا  -3

ملرت "أن الحدود التي نفكر بها ليست الحدود التي يتواجد عليها الكيان اإلسرائيلي أو  ايهود    الحزب السابق 

التيهي جزء من   الكبرى  االستيطانية  بالكتل  القدس موحدة وسنحتفظ  على  " وأضاف "سنحافظ 
 
حاليا

ال وأشار  اإلسرائيلي،  إسراالكيان  "لشعب  كالتالي:  هي  والتي  األساسية،  إلى فرضياته  قومي  حزب  ئيل حق 

تحق وبغية  بأكملها".  إسرائيل  أرض  على  دولة  تاريخي  في  اليهودية  بالسيادة  املتمثل  األعلى،  الهدف  يق 

 للشعب اليهودي، هناك حاجة وضرورة لوجود أغلبية يهودية في الكيان  
 
 أمنا

 
 قوميا

 
ديمقراطية، تشكل بيتا

 4اإلسرائيلي.
 

وراة يقعون في مرتبة دونية عن اليهود وأن هللا خلقهم تنظر إلى غير اليهود على انهم غوييم "هم األغيار أو االجناس واألعراق املختلفة وهم حسب الت  -1

 من أنهم
 
 لخدمة اليهود"، ألن التشريع في الفكر اليهودي ينبع أساسا

 
: عماد أحمد عبد الكريم سالمة، ينظر الصفوة وبأنهم شعب هللا املختار،  أساسا

 64- 63مرجع سابق، ص
بثينة اشتيوي، تقرير بعنوان "أبرز األحزاب اإلسرائيلية وموقفها من    ينظر،  66عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص  :ينظر  -2  :

 
أيضا

 parties/-ost.com/israelihttps://www.sasap، 2014ابريل  8اريخ الفلسطينيين"، منشور لدى موقع ساسة بوست، بت 
 ايضا: بثينة اشتيوي، مرجع سابق. ينظر، 66عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص -3
إسرائيل، ويرى ان الحفاظ على وجود وبقاء الكيان اإلسرائيلي كبيت قومي لليهود  يطمح الحزب تمكين كل يهودي في السكن في كل أنحاء ارض    -4

من ارض إسرائيل. وإن التنازل عن هذا الجزء ليس تنازال عن ايديولوجية وإنما تجسيد لأليديولوجية الهادفة إلى ضمان    يتطلب التنازل عن جزء

م الحدود الدائمة للكيان اإلسرائيلي في نطاق تسوية سلمية يجب أن يضمن املصالح  وجود دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسرائيل. كما إن رس

سرائيل. وأن موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية منوطة بشكل مطلق في أن هذه الدولة هي الحل القومي املطلق والتام  القومية واألمنية إل 

https://www.sasapost.com/israeli-parties/
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بشأن    يلي وبين جميع األحزاب الرئيسية في إسرائيلحزب العمل: هناك إجماع بين الجمهور اإلسرائ -4

األخالقي  املعيار  كونه  التعريف  هذا  إلى  وينظر  وديمقراطية،  يهودية  دولة  اإلسرائيلي  الكيان  تعريف 

األمور األخرى، وهو الفصل الحكم والديمقراطي األمثل، إلى جانب معيار أخالقي آخر، على أساسه تقاس  

رة السياسية، والسعي  : "بصفتنا حزب رفع راية املباد2019نامجه االنتخابي للعام  بينهم، ويقول الحزب في بر 

إلى السالم، نحن ملتزمون بالعمل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والعمل من أجل  

ن  و ا بدأ دولتين لشعبين، كجزء من بناء نظام إقليمي واسع، بالتعاالنفصال عن الفلسطينيين، على أساس م 

 1مع الدول العربية املعتدلة".

إلى جانب هذه األحزاب فإن اغلب األحزاب اإلسرائيلية يجمعها اعتبار "اسرائيل يهودية" منها: حزب البيت  

القومي، ا  اليهودي  االتحاد  يهودوتهاتوراة، وحزب  بيتا، وحزب  وإسرائيل  اليمين وحزب  اليميني، وحزب  لقومي 

الي ازرق  الجديد، وحزب "كلنا"، وحزب  الجديد، وحزب تحالف  ميرت   –مين  س،  ابيض، وحزب هوية، وحزب 

اة واالئتالف العربي)االحزاب  و ا بينما يتعارض هذا التوجه مع كل من حزب الجبهة الديمقراطية للسالم واملس 

التي   املواقف  مجمل  تعارض  إذ  الفلسطينية،  العربية(،  القضية  اتجاه  اإلسرائيلي  والوسط  اليمين  يطرحها 

 2. 7196إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام  وتدعو

إن التوجه السياس ي اإلسرائيلي عامة، يرمي إلى اعتراف الطرف الفلسطيني والدول العربية والعالم "بيهودية  

، حيث اكد رئيس طاقم  دولة إسرائيل"، وهو ما رفضه ا
 
ي الفلسطين  املفاوضات  لفلسطينيين جملة وتفصيال

 إلى أنهم ""صائب ع 
 
بإسرائيل على    اعترفوا ريقات" أن الفلسطينيين "لن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل"، مشيرا

تبادل  1948حدود فلسطين املحتلة عام   ا  االعتراف  راق  أو   ، وتم  "ياسر عرفات" ورئيس  الرئيس  لوزراء  بين 

 1993.3اإلسرائيلي "إسحاق رابين" في العام 

سطيني "محمود عباس" حيث قال "ال يمكن أن نقبل بيهودية دولة إسرائيل  رار الرئيس الفلوقد أكد هذا الق 

  
 
 واسعا

 
 رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس علينا"، والذي القى تأييدا

 
 وقطعيا

 
وال يمكن أن نفكر بقبول ذلك بتاتا

، حيث أكد بيان صادر  2014/ 3/ 9يئات القيادية ل"حركة فتح" ومن جامعة الدول العربية التي تبنته في  من اله 

اإلسرائيلي    االحتاللوزراء الخارجية العرب في القاهرة "دعمه للقيادة الفلسطينية في مسعاها إلنهاء    اجتماععن  

 
ذلك الالجئون، وبناء  عليه لن يسمح في اية تسوية بدخول الالجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.  لكل الفلسطينيين بال استثناء وحيثما كانوا، بمن في  

 68- 67ماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص: عينظر
: عبد الرؤوف ارناؤوط، تقرير بعنوان "االناضول تستعرض البرامج  ينظر،  68عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص  -1

 
السياسية    ايضا

 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%، 2019/ 14/3لألحزاب السياسية اإلسرائيلية"، منشور على موقع األناضول، بتاريخ 
 : عبد الرؤوف ارناؤوط، مرجع سابق. ينظر -2
بتاريخ  ينظر-3 نيوز،  البوابة  موقع  على  منشور  الدولة"،  بيهودية  نعترف  "لن  بعنوان  خبر  عريقات،  صائب   :10/2 /2014  ،

.com/385581http://www.albawabhnews 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1417829
http://www.albawabhnews.com/385581


 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
59 

 

 

، ملا يكمن خلف هذا املطلب  1دولة يهودية   بإسرائيل  لالعترافلألراض ي الفلسطينية"، مشددا على رفضه املطلق  

 لها في )املطلب الثاني(.و اجمة على القضية الفلسطينية، نتنمن اهداف إسرائيلية وأثار  

 املطلب الثاني: تبعات إقرار الفلسطينيين بيهودية الدولة

به دولة ذات سيادة على األراض ي الفلسطينية، إنما يبحث دائما    االعتراف  ال يكتفي الكيان "اإلسرائيلي" ب

وت وقانونية،  تاريخية  مشروعية  تمنحه  دولية  العربي  عن صيغة  بالواقع  عالقة  له  ما  كل  استئصال  إلى  ؤدي 

الحدود التي امتدت إليها    أو   ،  1948ام  املعاش، سواء  أكان ضمن حدودها الجغرافية التي نشأت على إثرها ع 

عام    يدها حرب  بعد  للشعب  1967فيما  قومية  دولة  بـ"إسرائيل"  الفلسطينيين  اعتراف  خالل  من  وذلك   ،

 اليهودي.

تراف الفلسطينيين بـ"إسرائيل" دولة الشعب اليهودي، يحمل في طياته العديد  رائيلي على اعفاإلصرار اإلس

بيهودية الدولة اإلسرائيلية له اثار عديدة   ف االعترالى(، كما ان و لها في )الفقرة األ و ا من األهداف اإلسرائيلية نتن

 لها في )الفقرة الثانية(. و اعلى القضية الفلسطينية نتن

 الفلسطيني بيهودية الدولة  االعتراف لى: اهداف اسرائيل من و الفقرة األ 

 "بيهودية الدولة"، تحقيق جملة من األهداف، يمكن حصرها في اآلتي:   االعتراف  تسعى "دولة إسرائيل" بطلبها  

 

 :االستعماري تجاهل البعد   .1

الفلسطينيين    "إسرائيل"  معاه  االعتراف  طالبت  خالل  حدث  ما  وهو  الوجود،  في  مع  بحقها  السالم  دة 

اثناء اتفاق   بأن  1993سلو  أو   الفلسطينيين  اليوم  في    اف  االعتر ، غير أن اإلسرائيليين يرون  بحق "إسرائيل" 

املطلوب هو   غير كاف، وأن   
 
أن   االعتراف  الوجود أصبح شيئا يعني  يهودية، وهو ما  الوجود كدولة  في  بحقها 

ئيل" بالوجود، بل تطالب بأن يكون وجودها هذا ليس بحكم  الدولة اإلسرائيلية ال تكتفي باإلقرار بحق "إسرا

 . 2"األمر الواقع" بل بحكم "الحق والعدل" 

البولندي   إذ الشعب  دولة  نفسها  بولندا  ترى  مثلما   
 
تماما اليهودي  الشعب  دولة  نفسها  "إسرائيل"  ترى 

الش  كدولة  نفسها  الفلسطينية  الدولة  سترى  كما  اليوناني،  الشعب  دولة  الفلسطينيواليونان  ،وإن 3عب 

 
 ق. بيهودية الدولة"، مرجع ساب االعتراف : خبر بعنوان "فتح تؤيد رفض ينظر  -1
 .27هنيدة غانم، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق ،ص  : ينظر -2
عيدة كي يطردوا أهلها ويقيموا عليها  املشكلة ليس في ما يظهره املطلب بل بما يحجب وما يغيب، وهو أن البولنديين واليونانيين لم يأتوا من قارات ب  -3

الل سن قوانين تكفل "بولنديتها" )هذا ما قامت به أنظمة مظلمة في تاريخ أوروبا( بل حددوا أوطانهم ويصادروا أمالكهم ويمنعوهم من العودة من خ

 فإن البولنديين ال ي
 
عتبرون الدولة دولة مسيحيي بولندا دون يهودها، بل مصيرهم في الرقعة الجغرافية التي عاشوا عليها منذ آالف السنين، وثانيا

 في سياقنا  كل بولندييها، فيما ترغب إسرائيل أن  
 
 ويهودا

 
تكون إسرائيل دولة كل يهود العالم حتى إن لم يرغبوا في ذلك وليس دولة إسرائيلييها )عربا

 للتذكير بأن اليهودي بحسب قانون العودة اإلسرائ
 
 إن حول دينه برغبته، ولكني ال أعرف إن كان  هذا(، وهنا املكان أيضا

 
يلي يكف عن كونه يهوديا
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بها كذلك، على اساس    االعتراف  الفلسطيني ب "اسرائيل" تطالب بحقها في تعريف نفسها كدولة يهودية، وتطالب  

حتى التشكيك، ألن الشعب اليهودي له   أو  ال يقل عن حق أي شعب آخر، وهو غير قابل للسلب ان هذا الحق 

القول بغير ذلك ينزع عنه الحق في تقرير املصير وهو ما أصبحت  الحق في ذلك مثله مثل البولندي واليوناني، وإن  

 1. دوليةتكفله التشريعات ال

في هذا الصدد له غايات    االعتراف  كما ان   الدولة  سع، إذ يهدف منه اإلسرائيليين نزع صبغة  أو   بيهودية 

الكولونيالي  االستعمار السياق  "إسرائيل"، وتجاهل  اإل  عن  الدولة  لنشوء  التاريخي  والتاريخي  والظلم  سرائيلية 

إخرا للبلد، جراء  األصليين  بالسكان  لحق  إالذي  فكرة  بالسكان، ج  مأهولة  أرض  في  يهودي  قومي  نشاء وطن 

غريبة يجب التسامح    أو   واعتبار السكان املهاجرين هم السكان األصليون، وأن الفلسطينيون أقلية مهاجرة  

ستعَمر الفلسطيني  ، وبذلك فإن املستعمر اإلسرائيلي يطال2معها 
ُ
بحقه في تعريف ذاته، وإلغاء    االعتراف  ب امل

بأن هذه الخسارة هي أسمى تعبير لحق اآلخر في إقامة    االعتراف  رواية الفلسطيني الذي خسر معظم وطنه، و 

 3وطنه على خرائبه. 

التي أتخذها ضّد  التاريخية  في كل املواقف  النظر   أن يعيد الفلسطيني 
 
بالده    استعمار  وهو ما يعني علميا

  أو  واإلقرار برواية أخرى للصراع، ما يعني أن معارضته منذ "وعد بلوفر" كانت خاطئة، وعليه، فإنه لن يوافق  

البنية    أويدعم   يهدد  أن  بأي عمل من شأنه   
 
)أكثرية  يفكر حتى مستقبال لو صار هو األكثرية  اليهودية، حتى 

(، إذ أن "إسرائيل" تري
 
د إنتاج حسم يطال املاض ي واملستقبل في ضربة واحدة، حيث يتم فلسطينية ديمغرافيا

بلدها ونكبتها، ألنها في النهاية كانت الوسيلة    استعمارضحيتها بشرعنة عملية    حسم املاض ي من خالل مطالبة

وحسم املستقبل من خالل إغالق أية إمكانية لتحول "إسرائيل" إلى  4حلم الدولة اليهودية،  التي أدت إلى تحقيق

 من غير أن تحسم التعامل مع  و ادولة طبيعية تس
 
 أم يهودا

 
باملئة على أساس    20ي بين مواطنيها سواء أكانوا عربا

 آخر. 
 
 حينا

 
 وأمنيا

 
 ديمغرافيا حينا

 
 5كونهم خطرا

 

 
ك عن  سيكف  تحول البولندي  إن  إذ  للفرد،  السياس ي  أو  الديني  التصريح  يتعدى  القومي  التعريف  أن  إذ  أميركية،  جنسية  أخذ  إن  بولنديا  ونه 

 )سيكون فل
 
 ولكن فلسطيني!(.  الفلسطيني إلى "العمالة" ال يعني أنه سيكف عن كونه فلسطينيا

 
 عميال

 
: هنيدة غانم، دراسة بعنوان  ينظرسطينيا

   https://www.arab48.com/%D9%81،18/5/2012، بتاريخ 48يل دولة يهودية"، منشور على موقع عرب بإسرائ االعتراف  "عن 
 بإسرائيل دولة يهودية"، مرجع سابق.  االعتراف  : هنيدة غانم، دراسة بعنوان "عن ينظر -1
زون،  وأن نقطة االنطالق التي يبني املفكرون الليبراليون الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن فكرة الدولة اليهودية محاججاتهم مثل روت غابي  -2

ة. ،  ديمقراطية، وبالتالي تضمن عدم املس بحقوق األقلي  شلومو أفينيري، أمنون روبنشتاين وألكسندر يعقوبسون، هي أن الدولة اليهودية ستكون 

دراسة بعنوان  كما يضعون إسرائيل في مصاف الدول األوروبية الطبيعية. وبالعادة ال يقيمون املقارنة مع أميركا ألنها بمثابة مرآة لهم. هنيدة غانم،  

 بإسرائيل دولة يهودية"، مرجع سابق. االعتراف "عن 
 مرجع سابق.  بإسرائيل دولة يهودية"،  االعتراف سة بعنوان "عن هنيدة غانم، درا -3
 .27هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق ،ص  -4
 بإسرائيل دولة يهودية"، مرجع سابق.   االعتراف هنيدة غانم، دراسة بعنوان "عن  -5

https://www.arab48.com/%D9%81


 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
61 

 

 

 اع دينيتحويل الصراع إلى صر  .2

،    االعتراف  يعني  
 
اء  الذات، بسبب ما ادعاه أب بمركزية البعد الديني ب  االعتراف  بإسرائيل دولة يهودية ضمنيا

 وأبناؤها الحقا عن خصوصية القومية اليهودية التي يتطابق فيها الديني بالقومي، وهو ما يعني أو  الصهيونية 
 
ال

بمركزية قصصه التوراتية والعالقة الدينية والروحانية الخاصة    االعتراف  أن اإلسرائيلي يطالب الفلسطيني ب

في ذات  1مع )أرض إسرائيل(  الذ،  )القصص الفلسطينية  الوقت  الدينية الخاصة  إنكار قصصه  في  ي يطالبه 

  تلك التي تعتبر األقص ى ذات مكانة أو  الدينية(، خاصة فيما يتعلق باعتبار أرض فلسطين أرض وقف إسالمي 

كل  دينية خاصة، إذ أن هذا التحويل يعني نقل الصراع من الساحة القومية إلى الساحة الدينية التي يحاجج  

 ية غير قابلة للنقاش.و اطرف فيها مستندا إلى وعود سم

 بالرواية اليهودية الصهيونية  االعتراف   .3

صهيوني    -ديني بادعاء إسرائيليبإسرائيل دولة يهودية يعني نقل الصراع من القومي الى ال  االعتراف أن طلب  

الديني والتوراتي أكبر وأبعد من املركب  اليهودية هي  إنها تحتويه لكنها ال تقتصر عليه،    مفاده ان القومية  بل 

يسبق نشوء اليهودية، حيث تم تبني الدين  وبحسب هذا االدعاء يشكل اليهود جماعة إثنية موغلة في القدم و 

بين اإلثني والديني ولكن ليس اليهودي من قبل هذه الجماعة و  الهوياتي  التطابق  في مرحلة الحقة  أنتج  هو ما 

 . 2تلفةالتاريخي ألن البدايات مخ

الروحاني بل بالذات بالحق التاريخي الذي    أو   بالبعد الديني    االعتراف  استنادا إلى هذا فان املطالبة ليست ب

يسبق الديني، وهو ما يعني عمليا ان على الفلسطيني الذي سلبت أرضه وشرد ونكب أن يعترف بأن نكبته هي 

حق،   وجه  غير  على  امتلكه  لحق  تاريخي  حق  استرداد  في نتاج  وجوده  اعتبار  الفلسطيني  على  وعليه سيكون 

ف تصحيحه  تم  عارضا  حدثا  والساسة  فلسطين  "نتنياهو"  يعنيه  ما  بالضبط  وهو  نكبته،  هو  عادل  عمل  ي 

، وان  
 
اإلسرائيليين، إذ يرون أن الدولة اليهودية تعني ان "غياب اليهود عن هذه األرض بفعل الشتات كان طارئا

إنما يتحمله    لعودة ألرض امليعاد هي إعادة املسار التاريخي الى صوابيته، وما نتج عن ذلكالعرب كانوا غزاة، وان ا

األ  النكبة  الذين صنعوا  الفلسطينيون  وهم  ذلك  في  األ و املسبب  والشتات  فو لى  لليهود"،  بيهودية    االعتراف  ل 

ينيين هي اعتراف  ة كيانية للفلسطاالسرائيلي بأي  االعتراف  الدولة هو إلغاء للحق التاريخي للفلسطينيين واعتبار  

 3اعتراف بالحق التاريخي. األمر الواقع، وان اعتراف الفلسطينيين هو 

 

 
اليه  -1 )العلمانيون    االعتراف ود( ال يؤمنون باهلل وادعوا ان ارض فلسطين منحت لهم من هللا، فإن مطلب  رغم ان من أسس املشروع الصهيوني 

. هنيدة غانم، دراسة بعنوان  
 
بحقوق الشعب اليهودي على فلسطين يراد منه ان يؤمن الفلسطيني بقصص ال يؤمن مؤسسين الصهيونية بها أصال

 بإسرائيل دولة يهودية"، مرجع سابق.   العتراف  ا"عن 
 بإسرائيل دولة يهودية"، مرجع سابق االعتراف  نيدة غانم، دراسة بعنوان "عن ه -2
بتاريخ    -3 للدراسات،  اطلس  موقع  على  منشور  اليهودية"،  الدولة  في  للعرب  مكان  ال  أن  يجمعون  "محللون  بعنوان  ،  2014ديسمبر    11دراسة 

9546https://atls.ps/post/ 

https://atls.ps/post/9546
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 وحسم الصراع داخل "إسرائيل".   املفاوضات إفشال   .4

هو تعطيلها وإفشالها في منطقة    املفاوضات  بيهودية الدولة خالل    االعتراف  إن الهدف األساس ي من طرح  

انها متعلقة بمدى قدرة اإلسرائيليين على "إدمريحة لإلسرائيليين نس      أو   ارة الصراع"،  بيا، كما 
 
أكثر تحديدا

حول موضوع الدولة اليهودية )في الواقع حق العودة    املفاوضات"، فهم يفضلون أن تنفجر  املفاوضات  "إدارة  

 .1لى موضوع إخالء املستوطنات الفلسطيني(، على أن تنفجر ع

(  االستيطاناليهودي اإلسرائيلي، أما املوضوع الثاني )ظى بإجماع داخل املجتمع  فموضوع يهودية الدولة يح 

حول موضوع يقع في صلب اإلجماع   املفاوضات  ض يفضل تفجير  و افهو موضوع خالفي، والطاقم اإلسرائيلي املف 

اليهودية الدولة  القادة اإلسرائيليين والساس   الصهيوني، وهو موضوع  الالجئين، وكأن  يقولون  ورفض عودة  ة 

اإلصرار على الدولة اليهودية هو لب الصهيونية( وإما السالم مع  لليهود اإلسرائيليين "إما أن تكونوا صهاينة )

الط عناد  في  تكمن  حل  أي  في  التقدم  أمام  فالعثرة  األثنين"،  بين  الجمع  يستحيل  أنه  إذ  رف  الفلسطينيين، 

يمين داخل "إسرائيل"، فال    أو   ملوضوع موضوع يسار  الفلسطيني الذي يصر على حق العودة، وبالتالي فليس ا 

 2خالف بين اليسار واليمين حول موضوع الدولة اليهودية. 

ض الفلسطيني، ملوقف يعترف بإسرائيل  و ااملف   استدراجبالرغبة اإلسرائيلية في    االعتراف  كما يرتبط هذا  

وباألساس مع فلسطيني الداخل، عن هود، من أجل حسم صراع ونقاش سياس ي داخل إسرائيل نفسها،  دولة الي

املف   االستعانة طريق   في  أن يحظى  و ابطرف خارجي ممثال  أمل  الفلسطيني، وعلى  بمباركة    اتفاقض  مستقبلي 

يلي ملوضوع يهودية لئك املعارضين داخل املجتمع اإلسرائأو دولية وبالتالي يجري سحب البساط من تحت أرجل  

 3ارضين للصهيونية.الدولة، فلسطينيين كانوا أم يهودا مع

بالدولة اليهودية وبحق    االعتراف  ض اإلسرائيلي تكتيكيا استعمل لغة جديدة بوضعه موضوع  و اإذ أن املف

و  "الحقوق  خطاب  إلى  القوى"  "موازين  على  مبني  خطاب  من  انتقل  حيث  املصير،  تقرير  في    اف  االعتر اليهود 

يين ليس فقط بوجودها كدولة وإنما أيضا بحقها في  املتبادل"، فهي "إسرائيل" تصر على أن يعترف الفلسطين

ض اإلسرائيلي يريد حال جذريا بدون العودة للجذور، وحال تاريخيا دون العودة  و اد كدولة يهودية، فاملف الوجو 

  االعترافبالحقوق الفلسطينية، كما انها تريد الحقوق لها و   االعتراف  للتاريخ، وحال يعتمد لغة الحقوق دون  

ت ولن  بهذا  بها،  املف   االعتراف  كتفي  جانب  حال حصل من  أن  و افي  الفلسطيني، وستدعي  ليس    اف  االعتر ض 

 حقيقيا، وال يمثل حقيقة املوقف الفلسطيني، وسيطالبون الفلسطينيين بإثبات حسن النوايا. 

 
بتاريخ    -1 األردنية،  الرأي  موقع  على  منشور  الدولة"،  يهودية   " بعنوان  دراسة  الربيع،  ، 28/11/2014فايز 

 http://www.alrai.com/article/683357.html:ينظر
اإليديولوجي، مدرا املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، رام  -السياس ي و الفكري -كتيكيرائف زريف، مطلب الدولة اليهودية من الجانبين الت  -2

 . 71، ص2012هللا، 
 . 72ريف، مرجع سابق، صرائف ز  -3

http://www.alrai.com/article/683357.html
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صراع  بيهودية الدولة له إسقاطات خطيرة في لب الصراع، وهو الصراع على الوجود قبل أن يكون    االعتراف  ف

يبدأ   في فلسطين ال  لليهود  فالحديث عن حقوق جماعية سياسية  الجوهر،  الدولة       أو على  بموضوع  ينتهي 

( الحالية  بتجلياتها  الصهيونية  اليهودية  التهجير،  االحتاللاإلسرائيلية  ممنهج،    االستيالء،  بشكل  األرض  على 

لة، ونفي  تقرير املصير لليهود، وحقهم في الدو املبرمج(، بل يرتبط بشكل مباشر في    واالستيطان وتهويد القدس،  

 إلى انهاء القضية الفلسطينية ملا  الوجود القومي الفلسطيني املادي  
 
واملعنوي والسياس ي، وهو ما يؤدي فعليا

 1لها في )الفقرة الثانية(. و ايحمله من اثار جمة عليها نتن 

 الفلسطينيةبيهودية الدولة على القضية  االعتراف الفقرة الثانية: اثار 

بأنه احتالل إحاللي إجالئي اس لفلسطين  السياسات  يتميز االحتالل اإلسرائيلي  أن  نابع من  تيطاني، وهذا 

  – صدفية بل هي سياسات ممنهجة    أو   اإلسرائيلية املمارسة في االرض الفلسطينية، ليست سياسات عبثية  

ا الفكر الذي دأب على صياغته املفكرون  تنبثق في األساس من طبيعة وتجليات الفكر الصهيوني نفسه، وهذ

فاملشروع الزمن،  من  عقود  مدار  على  الصهاينة  األ   والساسة  بالدرجة  يهدد  االنساني  و الصهيوني  الوجود  لى 

بيهودية   االعتراف ة والحضارية واإلنسانية والثقافية، ولذلك فإن للفلسطينيين والعرب بكل مكوناتهم السياس

سينعكس   الصهيونية  الفلسطينية،  الدولة  القضية  مجريات  كل  ومستقبلها، على  وحاضرها  بتاريخها 

 2وسينعكس على االنسان الفلسطيني بثقافته وطموحاته وأهدافه وآماله. 

سي  االعتراف  فإن   أنه  حيث  وخيمة،  مآالته  التهويد  ستكون  سياسات  في  باإلمعان  إلسرائيل  الحق  عطي 

الفلسط املوارد  استنزاف  من  ومزيد  يصبح  واالستيطان  بحيث  السياسية،  التنازالت  واحتالب  ينية، 

 يعملون لصالح الدولة الصهي
 
، هذا إلى جانب أن املمارسات اإلسرائيلية  3ونية ليس أكثر الفلسطينيون خدما

تتعارض مع كافة املواثيق واالعراف والقوانين الدولية،    ق فكرة الدولة اليهوديةاملمنهجة التي تهدف إلى تحقي

إلى يومنا    1948نذ عام  القرارات املتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الهيئات الدولية م  ومن ضمنها تلك

 4هذا.

 القضية الفلسطينية في اآلتي:ويمكن حصر االثار الجمة لالعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة له على 

 

 

 
 . 81رائف زريف، مرجع سابق ،ص -1
 70عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص -2
ي تعني ان األغيار حسب الروايات التوراتية وهم البشر االدنى مرتبة من اليهود وأعلى مرتبة من وهذا يتجلى عمليا في فكرة الجوييم الصهيونية الت  -3

النسان الفلسطيني في هذه الحالة سيكون عبارة عن مسخ بشري، تتحكم فيه القوى السياسية واالقتصادية الصهيونية،  الحيوانات، بمعنى أن ا

 70عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص ليس له حقوق وال تاريخ وال حضارة وال ثقافة.
 71عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص -4
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 على حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني. االعتراف تأثير  .1

مفاصل وأركان وأسس القضية الفلسطينية، ليس ألنه يتعلق بكونه حق    املصير أحد أهم  يعتبر حق تقرير 

والتي تؤكد أن حق تقرير  ،  1سياس ي وإنساني للفلسطينيين، بل ألنه نابع أيضا من املواثيق الدولية واإلنسانية 

يجزئه،    أو   الحق  أن ينتقص من هذا  املصير هو حق إنساني طبيعي للشعوب واالمم، وال يمكن ألي احد كان  

لى، فحق تقرير املصير هو حق متوارث ال يلغيه الزمن، وال  و وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني بالدرجة األ 

 تلغيه املعاهدات السياسية، وال يمكن أن تختزله االتفاقيات املبرمة بين أي كان. 

املصير للشعب   أن ينفي حق تقريرالصهيونية يمكن  ولذلك فإن تأثير اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة 

وماضيه   ومستقبله  مصيره  وأن  بيده،  مصيره  قرر  الفلسطيني  الشعب  ان  من   
 
انطالقا وذلك  الفلسطيني، 

 
 
بعدا يأخذ  أصبح  هنا  املصير  تقرير  أن  بمعنى  الجديدة،  اليهودية  الدولة  قادة  بأيدي   

 
مرهونا اصبح  وحاضره 

 يتجلى في أن الفل
 
 من الدولة اليهودية، وهذا يعني نفيهم لحقوقهم ن يكون مصيرهم جزسطينيين أقروا بأجديدا

 
ءا

 2وحاضرهم وماضيهم ومستقبلهم.

 / حقوق الالجئين.  1947إلغاء حق العودة وحقوق امللكية في فلسطين  .2

ا  بـ"يهودية الدولة" يعني النفي القاطع لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منه  االعتراف  إن  

، ولكل يهودي في العالم الحق في القدوم إلى  3إذ أن أرض فلسطين ستصبح من حق الشعب اليهودي ،1947عام  

 
قر به منذ عام  فيما يتعلق بحق تق  -1

ُ
من قبل عصبة األمم، وحسب ما ودر في مبادئ الرئيس مونرو أو التي    1917رير املصير في املواثيق الدولية فقد أ

، وتبنتها الهيئات واملنظمات الدولية حيث صدرت عن الثورة الفرنسية، والت
 
ي تنص على أن لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها وفق ما تراه مناسبا

، الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من أجل تقرير 30/11/1970الصادر بتاريخ    25الدورة    2649القرار رقم    ورد في

 مشروعا   ضد
 
استعمار اجنبي، فقد أكد الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار "أهمية التحقيق العاملي لحق الشعوب في تقرير املصير،    املصير نضاال

ا القرار وضرورة اإلسراع في منح االستقالل للشعوب والبالد املستعمرة، واستذكرت القرارات األساسية الصادرة عنها حول إنها االستعمار، وال سيم

 لهذه املقدمات أكدت 1960/ 14/12الصادر في  15الدورة  1514
 
الجمعية ، واملتضمن "إعالن منح االستقالل للشعوب والبالد املستعمرة، واستنادا

ة في  العامة "شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية واألجنبية، واملعترف بحقها في تقرير املصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيل 

ب الخاضعة للسيطرة  ". وحقها في "البحث عن انواع املعونة املادية وتلقيها"، ودعوة "جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير املصير على الشعو متناولها

نكر حق وانتهى القرار إلى النص على أن الجمعية العامة، "تدين تلك الحكومات التي ت  بذلك الحق واحترامه".  االعتراف  االستعمارية واالجنبية إلى  

لها بذلك الحق، خصوصا شعوب جنوب افريقيا وفلسطين". المة، مرجع سابق، عماد أحمد عبد الكريم س  تقرير املصير على الشعوب املعترف 

 73- 72ص
 73عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص -2
ليون مستعدين لبحث موضوع حق عودة الالجئين الفلسطينيين  ويمكن التقاط تطور في املوقف اإلسرائيلي في هذا الشأن، فبعد أن كان اإلسرائي -3

ض ي السلطة الفلسطينية، وليس ألراضيهم التي هجروا منها، والبحث في األعداد والحاالت في سياق املناقشة السياسية والقبول املبدئي بعودتهم إلى أرا

(  194( من قرار رقم )11هذا املوضوع. كل ذلك يحصل رغم أن البند رقم )  التي يسمح لها بذلك، يالحظ أن املوقف اإلسرائيلي األن بات متصلبا حول 

الديار التي هجروا منها، كما ينص على مسألة التعويض عن الفترة الزمنية التي ترك فيها الالجئون ينص بوضوح على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى  

مائدة   للقاء  تقرير  الدولة،  يهودية  الزغيتر،  هنادي  بتاريخ  أرضهم.  هللا،  رام  في  العربي،  الفكري  امللتقى  عقدها  ،  2013/ 27/5مستديرة 

)   ينظر،    http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=533:ينظر القرار  نص   :
 
بالعربية،  194ايضا فلسطين   ،)

http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNGA_Res_194_A.pdf 

http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=533
http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNGA_Res_194_A.pdf
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، بما يشكل تتمة للمشروع  
 
 إسرائيليا

 
 يهوديا

 
الصهيوني الذي هدفه باألساس طرد  أرض فلسطين، ويصبح مواطنا

 .1ل العالم إلى الهجرة لفلسطين كل الفلسطينيين خارج فلسطين، ودعوة اليهود املتواجدين في كل دو 

بيهودية الدولة يتطابق مع املفهوم الصهيوني لحق عودة اليهود ألرض امليعاد، وهو ما يقترن    االعتراف  إذ ان  

وطمس معاملها وبناء املدن والكيبوتسات واملستوطنات    مع عملية تهجير السكان الفلسطينيين وتدمير قراهم

ئيلي يمنح االخير الحق بأن تكون بيهودية الكيان اإلسرااالعتراف  ، كما ان  2صلينوإسكان اليهود مكان سكانها اال 

الالجئين فحسب  ليس على قضية  لليهود فقط، وهذا يشكل خطرا  بل وعلى  3جغرافية "إسرائيل" هي حكر   ،

 حيث أن هذا 
 
كل من سيعطي "إسرائيل" الحق في إبعاد  االعتراف الوجود الفلسطيني في داخل "إسرائيل" أيضا

 4هذا يعني إعادة تكرار قضية الالجئين مرة اخرى. اليهودية"، و هو غير يهودي عن "إسرائيل 

 ( 48أثره على فلسطيني الداخل )عرب الـ .3

بإسرائيل دولة يهودية، فإن ان الهدف األساس    االعتراف  رغم األبعاد الكثيرة والخطيرة التي قد تنجم عن  

انتزاع هذا   العالهو حس   االعتراف  من وراء  الذين  م  في "إسرائيل"،  الفلسطينيين  نهائيا، وبشكل قاطع مع  قة 

 5% من عدد السكان وإجبارهم على القبول بأن "إسرائيل" هي "دولة اليهود" وليس "دولة مواطنيها". 20يشكلون  

  ت حسم طابع وبنية الدولة تجاه املواطنينأوال  ير إلى أربع محطات تاريخية مرتبطة بمحوهنا يمكن أن نش 

 الفلسطينيين في "إسرائيل": 

 
 هنادي الزغيتر، مرجع سابق.  -1
 ويهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم تمهيدا    -2

 
سرائيل، وارتبط هذا التهجير مع املفهوم  إ   إلنشاءإن تهجير الفلسطينيين منذ البداية كان ممنهجا

لك اعطيتها  –عليه السالم عندما خاطبه: )لنسلك اعطي هذه األرض  إلبراهيمليهود ألرض امليعاد املوعودين به من قبل الرب الصهيوني لحق عودة ا

السكان األصليين من مكانهم، بل وتدمير وإخفاء    لنسلك إلى االبد(، بمعنى أن حق عودة اليهود ألرض امليعاد يجب أن يكون قائما على اساس إبعاد

 77من هذه االرض. عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص معالم وجودهم
 وديموغرافيا للقادة الصهاينة، حيث أن ح  -3

 
ق ال زالت اعداد الالجئين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل هاجسا أمنيا

سوف   يتنالعودة  وهذا  االكثرية،  هم  ويصبحون  الفلسطينيين،  أعداد  من  والديموغرافية    باألساس افى  يضاعف  واالمنية  الدينية  العقيدة  مع 

اس ي االقتصادي  لالستراتيجية التي قامت عليها دولة إسرائيل، وال بد من االشارة إلى ان كافة املقررات والتوصيات التي يخرج بها املؤتمر األمني السي

متعلقة بإسرائيل، يوص ي دائما بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات   ستراتيجيةامؤتمر هرتسيليا، والذي يعقد سنويا ويتخذ به قرارات    باسمف  املعرو 

،  يم سالمةللحد من املشكلة الديمغرافية التي يمثلها الفلسطينيون، سواء داخل دولة اسرائيل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. عماد أحمد عبد الكر 

 78مرجع سابق، ص
 82، صعماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق -4
 الفلسطينيين في الداخل"، منشور على موقع مدار املركز   االعتراف  هنيدة غانم، دراسة بعنوان "مطلب    -5

 
بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساسا

 2، رام هللا، ص2014الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، في العام 
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األ  - العام  و املحطة  في  كانت  األرض" 1965لى:  "حركة  منع  مع  للكنيست    1،  االنتخابات  خوض  من 

ت  أوال  لة ديمقراطية ومنع مح على كونها دو   االعتراضاإلسرائيلي، بادعاء حق الدولة في حماية نفسها من  

 املس بها كدولة يهودية. 

العام   - في  الثانية:  الكنيست السابق  و ا مع مح  ،1985املحطة  التقدمية بزعامة عضو  القائمة  لة منع 

فرع    9(، حيث تم تعديل قانون أساس الكنيست )تعديل رقم  11"محمد ميعاري" من خوض االنتخابات الـ)

تعمل على رفض وجود "دولة إسرائيل" كدولة الشعب اليهودي    أو   قائمة تهدف  أ في القانون( ليتم منع أية    7

في االنتخابات بعد قرار  من خوض اال  التقدمية" شاركت  العدل  نتخابات، ورغم أن "الحركة  من محكمة 

في   للكنيست  انتخابات  كل  في   
 
تقريبا تنشغل  العليا  العدل  التعديل صارت محكمة  منذ هذا  فإنه  العليا، 

خوض    قضايا  من  منعهم  االنتخابات"  "لجنة  قرار  ضد  خاصة،  العرب  من  قوائم،  رؤساء  بها  يتقدم 

 ا
 
 آخر.  االعتراف  بحجة عدم  أو  النتخابات، سواء بحجة التحريض حينا

 
 "بيهودية الدولة" حينا

و"قانون    2وحريته"  كرامة اإلنسان  ساس، عندما تم سن "قانون أ1992في العام   املحطة الثالثة: كانت -

 3أساس حرية العمل" 
 
 على أن ، حيث هدف القانونان إلى ضمان حقوق أساسية، إال أنهما كانا أيضا

 
 تأكيدا

، وفعليا كان هذان  4ائيل بوصفها "دولة يهودية وديمقراطية" هذه الحقوق تأتي في إطار القيم األخالقية إلسر 

بمثابة مح الدو ا القانونان األساسيان  التحديات  إلى  لة لحسم  أثارها مطلب تحويل "إسرائيل"  التي  اخلية 

 
من خالل إقامة "أسرة األرض" التي عرفت الحقا باسم حركة األرض.    1961عام  ، وتم اإلعالن الرسمي عنها  1959حركة األرض: بدأ نشاطها عام    -1

ية العربوتم استعمال هذا االسم إشارة للعالقة القومية بين الفلسطينيين وأرضهم. بادرت حركة األرض إلى عقد االجتماعات واللقاءات في البلدات  

عربية. وشملت نشاطات الحركة توجيه مذكرة للسكرتير العام لألمم -عدة قوميةاملختلفة ودعت إلى توحيد وتنظيم صفوف الفلسطينيين على قا

نتيجة   وممثلي الدول األجنبية في البالد، تشرح فيها املشاكل التي يواجهها الفلسطينيون في "إسرائيل"   املتحدة والصحفيين األجانب والدبلوماسيين 

سرائيلية هذه الحركة بأنها تحرض العرب في البالد ضد الدولة، ولذلك رفضت تسجيلها اتهمت السلطات اإل   .لسياسة السلطة اإلسرائيلية تجاههم

األرض،  كحزب وأصدرت وزارة الداخلية أمرا بمنع أعضائها من التنظيم، بادعاء انه يمس بأمن الدولة. وردت محكمة العدل العليا التماس حركة  

قدمت هذه الحركة باسم القائمة   1965، أن هذه الحركة ومؤسساتها غير قانونية. وفي سنة وبعدها أعلن وزير الدفاع، استنادا إلى أنظمة الطوارئ 

ك بمطاردة االشتراكية طلبا لخوض انتخابات الكنيست إال أن لجنة االنتخابات ومحكمة العدل العليا رفضتا هذا املطلب وقامت السلطات بعد ذل

قادتها املصطلوانتماءهوية    ينظر   .واعتقال  مشروع  بن  ،  جمعية  العنصرية،  مكافحة  مركز  العرب،  للطالب  األساسية  حات 

 . http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p3/p8.htmخلدون،
بقيمة اإلنسان    االعتراف  ( تقوم الحقوق األساسية لإلنسان في إسرائيل على  1( من قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته على ما يلي:1ادة )تنص امل  -2

التي ينطوي عليها اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل.    احترامهاوبمقدسية حياته بكونه حرا، ويتم   القانون األ -1بروح املبادئ  إلى  ساس هذا  أ(يهدف 

: قانون اساس كرامة االنسان وحريته، منشور على موقع ينظرحماية كرامة اإلنسان وحريته لتثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية،  

االسرائيلة،   الخارجية  وزارة 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20a 
العمل    ينظر  -3 مزاولة  حرية  األساس:  قانون  بنود  وبلهةالفرسون،  أشكنازي  فاردا  دان،  مدنيات،    1994/ 10/3حنا  ،  2003معدل، 

2da61e254130&lang=ARB-9703-4da4-c51f-http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9 . 
يدة بقيادة الدكتور "عزمي بشارة" وتطرح تحويل "إسرائيل" حركة جد  من املهم اإلشارة هنا إلى أنه تم تمرير القانونين في الوقت الذي بدأت تتنظم  -4

 على ضرورة إيجاد حل مع الفلسطينيين وقبيل توق
 
يع اتفاق  إلى دولة "جميع مواطنيها"، وكانت هذه النقاشات ترتفع بالتوازي مع اإلجماع إسرائيليا

 الفلسطينيين في الداخل، مرجع سابق، صهدف أساسبإسرائيل دولة يهودية يست االعتراف "أوسلو". هنيدة غانم، مطلب 
 
 .2ا

http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p3/p8.htm
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20a
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9-c51f-4da4-9703-2da61e254130&lang=ARB
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 إلى خطاب يحظى بتأييد نخب واسعة من  "دولة مواطنيها"، وتصاعد هذا الخطاب إلى درجة تح
 
وله فعليا

 . 1املثقفين الفلسطينيين 

العام  االستراتيجيةاملحطة الرابعة و  -  بنشر مجموعة من التصورات    2006: هي 
 
تباعا البدء  حيث تم 

لة لوضع  و ا والرؤى التي صاغتها نخبة من مثقفي وقيادات املجتمع املدني الفلسطيني في "إسرائيل" في مح

نيين وعالقتهم مع باقي الشعب الفلسطيني من جهة ومع الدولة التي يحملون مواطنتها  لهوية الفلسطيتصور  

الرؤساء العرب التي تعد من    ، تصور لجنة 2006"الجنسية اإلسرائيلية" من جهة أخرى، فقد نشر في العام  

م  وثيقة   
 
وأيضا الداخل،  في  للفلسطينيين  الرسمية  التمثيلية شبه  األجسام  يتابع  و اركز مسأعلى  الذي  اة 

، نشر الدستور الديمقراطي الذي صاغه مركز  2007حقوق املواطنين العرب في "إسرائيل"، ثم في العام  

لكرمل"، والتي اعتبرتها السلطات اإلسرائيلية تمس بطابع  عدالة، وكذلك "وثيقة حيفا" التي بلورها "مدى ا

 2الدولة اليهودية حتى لو تمت بأدوات ديمقراطية. 

، وهو ما ُيشرح من بعض  1948إضافة إلى ذلك، فان هذا الشعار يهدد ما تبقى من الفلسطينيين في أراض ي  

نقل سكان املثلث الفلسطينيين إلى أراض ي التصريحات مثل فكرة تبادل األراض ي، والتي يجري الحديث فيها عن  

 3السلطة الفلسطينية، وهو عبارة عن املض ي قدما بمشروع "الترانسفير". 

 على القدس واالستيطان اإلسرائيلي في االراض ي الفلسطينية.  االعتراف تأثير  .4

املمارسات   إنجاح  في  يساهم  سوف  اليهودي  للشعب  كدولة  إسرائيل  بيهودية  الفلسطينيين  اعتراف  ان 

للشعب   األبدية  العاصمة  هي  إلسرائيل  بالنسبة  القدس  أن  حيث   ،
 
وقانونيا  

 
عمليا القدس  في  اإلسرائيلية 

حنى سيتجلى في التسارع في ، وهذا املن االعتراف  ودي، وبهذا فإن تهويد القدس سوف يأخذ منحنى جديد بعد  اليه

 
اء  البد من التنويه هنا، أن خطاب املواطنة هذا كان ضمن صعود تيارات "ما بعد الصهيونية" في املؤسسة اإلسرائيلية والتي ضمت مؤرخين وعلم  -1

مه   اجتماع دولة  بأنها  وتوصيفها  "إسرائيل"،  لتحليل  جديدة  فكرية  تصورات  طرحوا  اسممن  السكان  اجرين  وقمع  السيطرة  على  تقوم  تعمارية 

 الفلسطينيين في الداخل، مرجع سابق، ص االعتراف الفلسطينيين. هنيدة غانم، مطلب 
 
 .2بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساسا

ين العرب واعتبرته بمثابة  املواطن  في أعقاب نشر هذه الرؤى أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة املستوى عن قلقها من "زيادة التطرف" بين  -2

  "خطر استراتيجي حقيقي على املدى البعيد"، وفي هذا الصدد كتب رئيس جهاز "الشاباك" في حينه "يوفال ديسكين" ملحرر جريدة "فصل املقال" 

بطابع الدولة اليهودي حتى لو  لى املس التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي من الناصرة، أن الشاباك سيعمل على "مالحقة األعمال التي تسعى إ 

أكثر    تمت بأدوات ديمقراطية"، كما قام رئيس الحكومة حينها "إيهود أوملرت" بعقد اجتماع لرؤساء الجهات األمنية ملناقشة هذا التطرف، حيث أن 

د اآلن أربع وثائق، قاسمها املشترك هو  حيث توج  ما يقلق الجهات األمنية ظاهرة "وثائق الرؤى" التي تتكاثر بين النخب املختلفة لعرب "إسرائيل"،

يهودية.   وليس كدولة  مواطنيها  "إسرائيل" كدولة جميع  إلى  غانم، مطلب    ينظرالنظر  هنيدة      االعتراف  : 
 
أساسا يستهدف  يهودية  دولة  بإسرائيل 

 . 2الفلسطينيين في الداخل، مرجع سابق، ص
"املثلث الكبير"، وتنحصر هذه املساحة ما بين نابلس، جنين    باسمسطين التاريخية تعرف  مركز فل  املثلث الفلسطيني: هي منطقة جغرافية تقع في  -3

بقيت تحت سيطرة   والتي  الغربية،  الضفة  الكيان اإلسرائيلي سنة    االحتاللوطول كرم، شمال  النكبة، ضمها  بعد  ، عن طريق 1949اإلسرائيلي 

كيلو متر مربع من أخصب األراض ي، وتضم عدة    350الفاصلة بينهما، وتقدر مساحته بنحو    م الحدوداألردني اإلسرائيلي في رودوس، الذي رس  االتفاق

: إبراهيم حسن أبو جابر،  ينظر%، وهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية.  100( ألف نسمة يشكل السلمون فيه  400قرى عربية، يقدر عدد سكانها ب )

،  2014/ 18/1، بتاريخ واالستشاراتالفلسطينية، منشورة لدى مركز الزيتونة للدراسات الدولة  دراسة بعنوان خطة ضم منطقة املثلث للسلطة أو

http://www.alzaytouna.net/permalink/59429.html . 

http://www.alzaytouna.net/permalink/59429.html
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عمليات طرد السكان واالستيالء على ممتلكات املواطنين املقدسيين، واعطاء الشرعية لهذه العمليات سواء  

العسكرية   املصادرة  نطاق  ضمن  تخضع  اي  جبرية،  العمليات  هذه  مراسيم      أو  أكانت  خالل  من  املصادرة 

 تتعارض بشكل واضح وصريح مع كافة  هيئات محلية كبلدية القدس، وهذه ا  أو   حكومية،  
 
ملمارسات أساسا

من    أو   اختيارية، اي من خالل اقناع السكان ببيع ممتلكاتهم للهيئات واملنظمات اليهودية،    أو   املواثيق الدولية،  

 سيؤدي إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس. تراف  عاال خالل الخداع والتزوير، إذ ان 

اليهودي في فلسطين، يعبر بشكل رئيس ي عن فكرة الدولة اليهودية، حيث يرى القائمون    االستيطانكما أن  

هذا   وإن  االستيطان،  دون  يهودية  دولة  وإعالنها  إسرائيل  إلنشاء  مجال  ال  انه  اليهودية،  الدولة  فكرة  على 

ئيل دولة يهودية ان  الفلسطينيين بإسرا  العترافاية في اعالنها دولة يهودية، وإن  و ا حجر الز   االستيطان يشكل

يؤدي إلى تشريع عمليات االستيطان، ونسف القضية الفلسطينية والجهود املبذولة لبناء الدولة املستقلة، كما  

رائيل من خالل االستيطان، وسيؤدي  يعني اقرار الفلسطيني بالتغيرات الجغرافية التي قامت بها اس  االعتراف  ان  

 1تهويد االرض وإفراغها من سكانها وإحالل املستوطنين مكانهم. ت اإلسرائيلية في أوال إلى زيادة املح

 على القضية الفلسطينية على املستوى الدولي والداخلي  االعتراف تأثير  .5

العربي والعاملي بحق الفلسطينيين  االعتراف إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة سوف يؤدي إلى تراجع 

في الجمعية العامة    أو   راجع هذا سواء في املنظمات األممية كمجلس األمن،  بإقامة دولتهم املستقلة، وسيكون الت

في املنظمات االخرى كمجلس حقوق االنسان، ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة الهاي،    أو   في االمم املتحدة،  

عشون  سوف يجعل القضية الفلسطينية قضية تختص بمجموعة من السكان ي  االعتراف  وبناء  عليه فإن هذا  

، وسينجر كافة  
 
في ما يسمى بإسرائيل اليهودية، وهذا سيلغي القضية الفلسطينية من جوهرها شكال ومضمونا

 2اجزاء القضية من حق العودة وتقرير املصير والسيادة والقدس واملستوطنات والالجئين.

 الخاتمة

اإلسرائيلي    نإ الدولة  بيهودية  الفلسطينيين  واملعنوي  اعتراف  املادي  الفلسطيني  القومي  سينفيالوجود 

الحق إلسرائيل في طرد كل من له عالقة    وسيشكل نهاية القضية الفلسطينية من جذورها، ويعطي  والسياس ي،

"اسرائيل"   قيام  يعني  ما  يهودي،  غير  ارتباط  بطردأو   بأي  داخلها  بتطهير  من    ال  الفلسطينيين  اراضيها  كافة 

ة، بادعاء ان هذه دولة خاصة بالشعب اليهودي، وهذا من شأنه ان يحل مشكلة الديمغرافيا  وتشتيتهم في أي دول

على الواقع املعاش، ليس السياس ي واالقتصادي فحسب،    االعتراف  التي تعاني منها "إسرائيل"، كما سينعكس  

،  امل  أو   االسرى    أو   وجيا، أي كل ما يتعلق بالفرد  بل سيشمل الواقع االجتماعي فسسيول 
 
جتمع بشكل كامل سلبا

الحضاري   وجوده  عن  االنسان  ابتعاد  من  نابع  ذلك  وكينونتها  الفلسطينية  االسرة  داخل  تشرذم  وسيصنع 

والتاريخي وعن ارثه الثقافي، وهذا سيؤدي إلى ان يكون الوجود الفلسطيني ليس أكثر من مجرد مجموعة من  

 
 95وص 89-88عماد أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص -1
 102عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، عماد أحمد  -2
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ود الحمر، مما يعني ان القضية الفلسطيني بكل مكوناتها  لسكان تعيش في واقع االبارتهايد كما كان حال الهنا

حتى في مضمونها الوجود    أو   الحضارية    أو   الثقافية    أو   االجتماعية    أو   االقتصادية    أو   سواء السياسية  

 ية انتهت. ستنتقل إلى مرحلة الالنهاية، وهذا يعني ان القضية الفلسطين

 املراجع: 

 الكتب  ➢

ا - املريني،  الشقيفي  الفلسطينية  ندى  للدراسات  باحث  وانهيارها،  الدولة(  )يهودية  بين  الصهيوني  لكيان 

 ، بيروت لبنان. 2011لى و ، الطبعة األ االستراتيجية  و 

بدعم    -يةهنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى )دولة يهودية(، مدار املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيل -

 ، رام هللا.2011ل و رير الفلسطينية، كانون األ في منظمة التح  املفاوضات  من دائرة شؤون 

 االطروحات والرسائل الجامعية ➢

بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة    االعتراف عماد أحمد عبد الكريم سالمة، رسالة ماجستير بعنوان " -

 . 2015فلسطين،   –ابلس دولة فلسطين"، جامعة النجاح الوطنية، ن

 دراسات ومقاالت  ➢

 الفلسطينيين في الداخل، مدار املركز    االعتراف  مطلب    هنيدة غانم، -
 
بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساسا

 . 2014الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، رام هللا، 

ى موقع املغرد، بتاريخ  مقال بعنوان "تعرف على جذور التسميات بني اسرائيل، يهود وإسرائيليين" منشور عل -

 http://almughared.com/society/08112017-17597، 2017نوفمبر  8

في مجلة شؤون   - الدولة، واشهارها"، منشور  الفكرة،  الدولة...  عبد الحفيظ محارب، مقال بعنوان "يهودية 

 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2ByZhCa587477153274a2ByZhC، 246فلسطينية عدد 

في إسرائيل، تشرين األ  - الهوية املضطربة  اليهودية اشكاالت  الدولة  إلى  اليهود  ابو فخر، من دولة  ل  و   صقر 

2010 ،http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1680 

بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، منشور    االعتراف  لندمان ، دراسة بعنوان "املركب الخامس،    –شيري طال   -

 .2010ر، ، اكتوب3دد ، الع13في عدكانإستراتيجي، الجزء 

"عن   - بعنوان  دراسة  غانم،  عرب    فاالعترا هنيدة  موقع  على  منشور  يهودية"،  دولة  بتاريخ  48بإسرائيل   ،

18 /5 /2012،https://www.arab48.com/%D9%81 

http://almughared.com/society/08112017-17597
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2ByZhCa587477153274a2ByZhC
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1680
https://www.arab48.com/%D9%81
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اطلس للدراسات،  ر على موقع  ودية"، منشو دراسة بعنوان "محللون يجمعون أن ال مكان للعرب في الدولة اليه -

 https://atls.ps/post/9546، 2014ديسمبر  11بتاريخ 

بتاريخ   - األردنية،  الرأي  موقع  على  منشور  الدولة"،  يهودية   " بعنوان  دراسة  الربيع،  ،  2014/ 11/ 28فايز 

 http://www.alrai.com/article/683357.htmlأنظر:

التكتيكي - الجانبين  من  اليهودية  الدولة  مطلب  زريف،  الفكري -رائف  و  املركز  -السياس ي  مدرا  اإليديولوجي، 

 ،  2012الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، رام هللا، 

"مطلب   - بعنوان  دراسة  غانم،  دولة  االعتراف  هنيدة  يستهدف  بإسرائيل  في    يهودية  الفلسطينيين   
 
أساسا

 ، رام هللا.2014قع مدار املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، في العام  الداخل"، منشور على مو 

الدولة الفلسطينية، منشورة    أو   إبراهيم حسن أبو جابر، دراسة بعنوان خطة ضم منطقة املثلث للسلطة   -

للدراسات   الزيتونة  مركز  بتاريخ  شاراتواالست لدى   ،18 /1/2014 ،

http://www.alzaytouna.net/permalink/59429.html . 

سمادار العاني، مقال بعنوان "تعرف على جذور التسميات بني اسرائيل، يهود وإسرائيليين" منشور على موقع   -

 http://almughared.com/society/08112017-17597، 2017ر نوفمب 8املغرد، بتاريخ 

 التقارير واملنشورات العلمية ➢

سنية الحسيني، تقرير بعنوان "ملاذا يرفض الفلسطينيون اإلقرار بيهودية إسرائيل" منشور لدى وكالة األنباء   -

الف بتاريخ    – لسطينية  واملعلومات  ، 2016/ 4/ 4وفا، 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd 

على - منشور  هرتزل"،  ثيودور  اليهودية  الدولة  كتاب  في  "قراءة  بعنوان  منشور  سعود،  ابو  موقع    مصطفى 

 /https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/31، 2017/ 3/ 31الجزيرة، بتاريخ 

منشور بعنوان "مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية"، منشور على وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية   -

 tp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8706htوفا، دون تاريخ نشر، –

- " بعنوان  تقرير  اشتيوي،  موقع    أبرز  بثينة  لدى  منشور  الفلسطينيين"،  من  وموقفها  اإلسرائيلية  األحزاب 

 parties/-https://www.sasapost.com/israeli، 2014ابريل  8ساسة بوست، بتاريخ 

السياسية   - لألحزاب  السياسية  البرامج  تستعرض  "االناضول  بعنوان  تقرير  ارناؤوط،  الرؤوف  عبد 

 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%، 3/2019/ 14اإلسرائيلية"، منشور على موقع األناضول، بتاريخ 

https://atls.ps/post/9546
http://www.alrai.com/article/683357.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/59429.html
http://almughared.com/society/08112017-17597
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/31/
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8706
https://www.sasapost.com/israeli-parties/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1417829
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لتقى الفكري العربي، في رام هللا، بتاريخ  هنادي الزغيتر، يهودية الدولة، تقرير للقاء مائدة مستديرة عقدها امل -

 ،   http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=533، أنظر:2013/ 5/ 27

املصطلحاوانتماءهوية   - مشروع  للطال ،  األساسية  بن  ت  جمعية  العنصرية،  مكافحة  مركز  العرب،  ب 

 . http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p3/p8.htmخلدون،

مز  - حرية  األساس:  قانون  بنود  وبلهةالفرسون،  أشكنازي  فاردا  دان،  معدل،    1994/ 3/ 10مل  العلة  و احنا 

4da4-c51f-http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9-9703-،  2003مدنيات،  

2da61e254130&lang=ARB  . 

 

 ة االعالمي  املنشورات ➢

، على موقع الجزيرة نت،  2014/ 3/ 11بيهودية الدولة"، منشور بتاريخ  االعتراف  خبر بعنوان "فتح تؤيد رفض   -

 http://www.aljazeera.netانظر:

بتاريخ   - الجديد،  العربي  موقع  على  منشور  قديمة"،  وحيل  خطابية  بالغة  أيباك  أمام  "نتياهو  بعنوان  خبر 

a962-47d6-b75c-http://www.alaraby.co.uk/politics/f145411c-أنظر:  ، 2014/مارس/ 5

bdf3bb545960 

بإسرائيل دولة يهودية بداية طريق السالم، منشور على موقع فلسطين   االعتراف خبر بعنوان "نتنياهو:  -

، 2017فبراير  7تاريخ اليوم، ب

https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%

-D9%8887% 

امل - موقع  على  منشور  فقط"،  لليهود  دولة  اسرائيل  نتنياهو  بعنوان"  بتاريخ  خبر  ،  2019اذار    10يادين، 

http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A

% 7%D9%88 

بتاريخ    - نيوز،  البوابة  موقع  على  منشور  الدولة"،  بيهودية  نعترف  "لن  بعنوان  خبر  عريقات،  صائب 

10 /2 /2014 ،ws.com/385581http://www.albawabhne 

(، فلسطين بالعربية،  194نص القرار ) -

_res/UNGA_Res_194_A.pdfhttp://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab 

http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=533
http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p3/p8.htm
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9-c51f-4da4-9703-2da61e254130&lang=ARB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9-c51f-4da4-9703-2da61e254130&lang=ARB
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/3/11/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.alaraby.co.uk/politics/f145411c-b75c-47d6-a962-bdf3bb545960
http://www.alaraby.co.uk/politics/f145411c-b75c-47d6-a962-bdf3bb545960
https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88---%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7
http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88---%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7
http://www.albawabhnews.com/385581
http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNGA_Res_194_A.pdf
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موقعأقانون   - على  منشور  وحريته،  االنسان  كرامة  الخارجية    ساس  ،  ةاإلسرائيليوزارة 

/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dihttps://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael

gnity%20a 

 

  

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20a
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20a
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 م2020م إىل عام2011ماألزمة الليبية منذ عادور جملس األمن يف حل 

The role of the Security Council in solving the Libyan crisis 
from 2011 to 2020 

 Attia Ahmed Attia Al-Suwaih  عطيه أحمد عطيه الســويح

 ليبيا  –جامـعة الجفــرة    –بكليـــة القانون   –رئيس قسم القانون الدولي  

Faculty of Law –University of Al-Jafra - Libya 

 

 

 ملخص: 

وصراعات   تجاذبات  من  تثيره  ملا  ا  نظر  الحاضر،  الوقت  في  ا،  تعقيد  األزمات  أكثر  من  الليبية،  األزمة  عّد 
ُ
ت

ا للدور الرئيس  ومنازعات إقليمية   ودولية مختلفة، يمكن أن تتسبب في املساس بالسلم واألمن الدوليين، ونظر 

وكل له بموجب ميثاق منظمة األمم املتحدة، واملتمثل في املحافظة على السلم واألمن الدوليين، ملجلس األمن، امل

البحث يتنفإن  لألزم و ا،  حلول  أجل وضع  من  األمن،  مجلس  به  قام  الذي  الدور  عام  ل  منذ  وذلك  الليبية،  ة 

 م إلى الوقت الحاضر. 2011

 مية.جاذبات الدولية، الصراعات اإلقليمجلس األمن، األزمة الليبية، التالكلمات املفتاحية: 

Abstract 

The Libyan crisis is considered one of the most complicated crises today, due to its various 

regional and international conflicts, conflicts and disputes, which could cause harm to 

international peace and security. And international security, the research deals with the role 

played by the Security Council, in order to develop solutions to the Libyan crisis, and that from 

2011 to the present. 

Key words: Security Council, the Libyan crisis, international interactions, regional conflicts. 
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 مقدمة:

وصراعات   تجاذبات  من  تثيره  ملا  ا  نظر  الحاضر،  الوقت  في  ا،  تعقيد  األزمات  أكثر  من  الليبية،  األزمة  عّد 
ُ
ت

اومنازعات إقليمية   للدور الرئيس    ودولية مختلفة، يمكن أن تتسبب في املساس بالسلم واألمن الدوليين، ونظر 

واملتمثل في املحافظة على السلم واألمن الدوليين،   تحدة،ملجلس األمن، املوكل له بموجب ميثاق منظمة األمم امل

يتن البحث،  لألزم و افإن  حلول  أجل وضع  من  األمن،  مجلس  به  قام  الذي  الدور  عام  ل  منذ  وذلك  الليبية،  ة 

 م إلى الوقت الحاضر. 2011

كل دراسة موضوع )
َ
ش

ُ
ا  وضم م(2020م إلى عام2011منذ عام دور مجلس األمن في حل األزمة الليبيةوت وع 

ا من ناحيتين؛ كل ميثاق األمم املتحدة لعام  أو   الدور املوكل ملجلس األمن بموجب امليثاق:    لى:و الناحية األ   ٌمهم 

الدولية،  1945 باملنازعات  يتعلق  الدوليين، فيما  السلم واألمن  املحافظة على  الدولي مسألة  م، ملجلس األمن 

ا للسلم واألمن الدوليين، وباعتبار أّن األزمة الليبية ُدّولت  وحتى املنازعات الداخلية، التي يمكن أن تشكل   تهديد 

واألمن الدوليين، من هنا تظهر أهمية املوضوع، من أجل  في أغلب مراحلها، مّما قد يتسبب في املساس بالسلم  

عام منذ  الليبية  األزمة  حل  في  األمن،  مجلس  يلعبه  زال  وال  لعبه،  الذي  الدور  عام  2011توضيح  إلى  م 

في   التجاذبات اإلقليمية والدولية حول األزمة الليبية:  والناحية الثانية ألهمية املوضوع تتمثل في م،2020

لألزمة اللبيبة منذ بدايتها، ُيالحظ الصراعات واالختالفات واملنازعات الدولية واإلقليمية حول    املتابع  الحقيقة

اقتصادية،   أم  سياسية  أكانت صراعات  األزمة، سواء   ينعكس  هذه  وهذا  حتى عسكرية،  األحيان  بعض  وفي 

يس له يتطلب إصدار  بطبيعة الحال على عمل مجلس األمن الدولي، على أساس أّن مجلس األمن، العمل الرئ

تتطلب موافقة األعضاء الدائمين،  قرار دولي، وجميع قرارات مجلس األمن فيما يتعلق باملسائل غير اإلجرائية،

ا ال وموافقة األعضاء الدائمي ختالف املصالح والتوجهات  ن فيما يتعلق باألزمة الليبية يبدو صعب املنال، نظر 

ا.الدولية حول األزمة الليبية، مّما يجع ا جد   ل عمل مجلس األمن صعب 

التي يمكن أن تهدد   ، أّن جميع املنازعات الدولية واألزمات الداخلية،فرضية مفاداهاوينطلق البحث من  

اره الجهة املوكل لها مسألة املحافظة على السلم  يين، يجب على مجلس األمن الدولي باعتبالسلم واألمن الدول 

، سواء  أكانت هذه الحلول بالطرق السلمية،  واألمن الدوليين، بموجب ميثاق األ 
 
مم املتحدة أن يضع لها حلوال

في تحديد دور مجلس   يالزمن  حتى بالطرق العسكرية، إذا استدعت الضرورة ذلك، وينحصر نطاق البحث أو   

زمة  للدراسة ينحصر بدارسة األ املكاني  م، والنطاق  2020م إلى عام2011األمن في حل األزمة الليبية منذ عام  

اإلقليمية والدولية، ويح الدول  الليبي، وتداعياتها على  اإلقليم  الباحث اإلجابة عن تساؤل  و ا الليبية داخل  ل 

 ؟(ل األزمة الليبيةما مدى مساهمة مجلس األمن في حمهم، ) 

املنظمة  ، من خالل تحليل القواعد القانونية الدولية  املنهج التحليلي التأصيلي  واعتمدت في البحث، على

املجلس،  داخل  القرارات  على  التصويت  وآلية  املجلس  تشكيل  بدارسة  وذلك  الدولي،  األمن  مجلس  لعمل 
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عض القرارات واألعمال والتصرفات القانونية الصادرة  والتفريق بين النزاع املسلح الدولي والداخلي، وتحليل ب

 وثون األمميون في حل األزمة.عن املجلس بخصوص األزمة الليبية، والبحث في مدى مساهمة املبع

ا للخطة التالية:و اوسنتن
ً
  ل املوضوع وفق

 ل: اإلطار املفاهيمي لتسوية مجلس األمن لألزمة الليبية.و املحور األ 

 بخصوص األزمة الليبية.رارات مجلس األمن املحور الثاني : ق 

 الليبية.املحور الثالث: مساهمة املبعوثين األمميين في حل األزمة 

 .ل: اإلطار املفاهيمي لتسوية مجلس األمن لألزمة الليبيةو املحور األ 

الليبية منذ عام  و انتن إلى عام  2011ل اإلطار املفاهيمي لتسوية مجلس األمن لألزمة  خالل م، من  2020م 

( والتفريق بين النزاع الداأو  تكوين مجلس األمن )
 
( نظام التصويت في مجلس األمن ) ثانيا

 
( ال

 
 خلي والدولي )ثالثا

: تكوين مجلس األمن: أو  
ً
 ال

املحافظة على  له مسألة  املوكل  الرئيس ي  الجهاز  املتحدة، وهو  األمم  ُيعتبر مجلس األمن من ضمن أجهزة 

م،  1945( من ميثاق األمم املتحدة لعام  23نص املادة )  ، ويتكون مجلس األمن حسبالسلم واألمن الدوليين

ا من األمم املتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات االشتراكية  من"خمسة عشر   عضو 

األم املتحدة  والواليات  الشمالية،  وآيرلندا  العظمى،  لبريطانيا  املتحدة  واململكة  أعضاء   السوفياتية،  ريكية، 

العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم املتحدة ليكو  في  دائمين فيه، وتنتخب الجمعية  نوا أعضاء  غير دائمين 

واألمن   السلم  في حفظ  املتحدة  األمم  أعضاء  ش يء مساهمة  كل  وقبل  بوجه خاص  ذلك  في  ويراعى  املجلس، 

ا التوزي  .(1) ع الجغرافي العادل"الدولي، وفي مقاصد الهيئة األخرى، كما يراعى أيض 

جهة فمن  كثيرة،  انتقادات  الطريقة  بهذه  األمن  مجلس  تشكيل  آثار  املس  وقد  على  امليثاق  بين  أو ينص  اة 

ا، بحيث    أو   الدول، ومن جهة أخرى يعطى الدول الكبرى،   ا مميز  الدول املنتصرة في الحرب العاملية الثانية، وضع 

 
ّ
 . (2)  بموافقة كل الدول دائمة العضويةال يمكن اصدار قرار من مجلس األمن إال

األمن الحق في إنشاء لجان تساعده على أداء مهامه، ونص  م، ملجلس  1945ومنح ميثاق األمم املتحدة لعام

املادة) في  تكون  47امليثاق  الحرب  أركان  " تشكل لجنة من  الحرب  أركان  اللجان، وهي لجنة  ( على أحدى هذه 

سدي املشورة وامل
ُ
نه في جميع املسائل املتصلة، بما يلزمه من حاجات  و اوتع  عونة إلى مجلس األمن،مهمتها أن ت

الدولي، والستخدام القوات املوضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح  حربية ل حفظ السلم واألمن 

 
. 3:14م، الساعة6/3/2020 االطالع ، تاريخ tools.org-www.legalم، منشور على 1945ميثاق األمم املتحدة لعام  -1  مساء 
واأل   درباش،  -2 السلم  املنازعات وحفظ  تسوية  في  األمن  دور مجلس   ، عمر  الكتاب مفتاح  وأبحاث  لدراسات  العاملي  املركز  الناشر  الدوليين،  من 

 .27م،الطبعة األولى، ص 2007ا، سنة طرابلس، ليبي األخضر،
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ي مجلس  ونزع السالح بالقدر املستطاع، وتشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمين ف

استخدام القوة العسكرية من أجل   كل لها امليثاق مهمة تنظيمأو   ، وهذه اللجنة  (1) من يقوم مقامهم"  أو   األمن  

املحافظة على السلم واألمن الدوليين، ويكون ذلك من خالل تقديم املشورة ملجلس األمن في كيفية التعامل مع  

دوليين، ومع أّن إنشاء هذه اللجنة، يعتبر خطوة جيدة من  بعض النزاعات التي يمكن أن تهدد السلم واألمن ال

حتى املعتدي  رد  إمكانية  االتحاد    حيث  بين  كانت  التي  الباردة  الحرب  أّن   
ّ
إال العسكرية،  القوة  باستخدام 

م،وباعتبارهما أكبر قوتين  1991عام    م لغاية1948واستمرت منذ عام    السوفياتي والواليات املتحدة األمريكية،

وأصبحت موجودة من  ة لم تستطيع القيام باملهام املوكلة لها،  الم، كان لها أثر على عمل اللجنة، فاللجنفي الع

 .(2) الناحية القانونية فقط

عام   املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أجل  1953وقامت  من  السالح،  نزع  لجنة  سميت  لجنة  بإنشاء  م، 

لحة، وتعمل اللجنة تحت إشراف الجمعية العامة ومجلس  مساعدة مجلس األمن في املسائل املتعلقة بنزع األس 

الدول، ممثلي  من  وتتكون  السالح    األمن،  وخاصة  التسليح،  تنظيم  األصيل  واختصاصها  لكندا،  باإلضافة 

م بإنشاء لجنة سميت لجنة الخبراء، تتكون  1946/ 1/ 18لى  و ، وقام مجلس األمن في جلساته األ (3) النووي والذري 

امليثاق، وتفسير  ن، وتكون مهمتها األساسية وضع الالئحة الداخلية للمجلس، وتقوم بتفسير  من قانونيين وفنيي

للمجلس من مواضيع يحال  بإنشاء لجنة سميت لجنة  1946/ 6/ 17، وقام مجلس األمن  (4) وتقديم كل ما  م، 

العضو  على  الحصول  أجل  من  املقدمة  الطلبات  فحص  الرئيسية  مهمتها  تكون  الجدد،  األعضاء  في قبول  ية 

واملوضوعية الشكلية  للشروط  مطابقتها  مدى  وما  األمن،  لجان  ،  (5) مجلس  عدة  بإنشاء  األمن  مجلس  وقام 

مؤقتة، تكون مهمتها محدودة، وتنتهي بمجرد انتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله، ومن أهمها فيما يتعلق بليبيا  

 .(6) بشأن ليبيا 2011لسنة( 1970بالتحديد، لجنة مجلس األمن املنشأة بموجب القرار رقم )

 ثانًيا: نظام التصويت في مجلس األمن: 

م " يكون لكل عضو من أعضاء مجلس األمن صوت  1945( من ميثاق األمم املتحدة لعام  27املادة )نصت  

واحد، وتصدر قرارات املجلس في املسائل  اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه، وتصدر قرارات مجلس األمن  

ألعضاء الدائمين متفقة، األخرى كافة، بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، يكون من بينها أصوات ا في املسائل  

 
. 33:5م، الساعة6/3/2020 االطالع ، تاريخ tools.org-www.legalم، منشور على 1945ميثاق األمم املتحدة لعام  -1  مساء 

، كلية الحقوق، بن  -1-والتفعيل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر    عبد الرحمان، نوري ، دور مجلس األمن في حل النزاعات الدولية بين النص  -2

 . 15،ص 2014عكنون، سنة 

 . 25صم، الطبعة األولى، ،1994حسام أحمد ، حدود سلطات مجلس األمن، الناشر جامعة القاهرة، سنة  هنداوي، -3

 . 304م،ص1985وت، سنة الشلبي ،إبراهيم أحمد ، أصول التنظيم الدولي، الناشر الدار الجامعية، بير -4

سنة    -5  ، القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  الناشر  املتحدة،  األمم  العامة،  النظرية  الدولي،  التنظيم   ، محمد  إبراهيم  األولى 1975العناني  م،الطبعة 

 . 163ص

6-www.un.org 4:36م، الساعة6/3/2020 االطالع ،تاريخ .  مساء 

http://www.legal-tools.org/
http://www.un.org/
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ا ألحكام الفصل السادس، والفقرة ) ا  52( من املادة)3بشرط أنه في القرارات املتخذة تطبيق 
 
( يمتنع من كان طرف

 .(1) في النزاع عن التصويت" 

ا لنظام  من أخذ بنظام التصويت عن طريق األغلبية، و ويبين من نص املادة السابقة، أّن مجلس األ  ذلك تفادي 

ا في عصبة األمم، وكان السبب الرئيس ي وراء فشل العصبة، ولكن مجلس األمن فّرق  اإلجم اع،  الذي كان معتمد 

ة  بين نوعين من املسائل الخاضعة للتصويت، ففيما يتعلق باملسائل اإلجرائية، يكفي لتمرير القرار موافقة تسع

ن ضمنهم، بخالف الحال عندما يتعلق  أعضاء من مجلس األمن، مع عدم اشتراط أن يكون األعضاء الدائمين م

باألحرى مسائل موضوعية، ففي هذه الحالة البد من موافقة تسعة أعضاء على    أو   األمر بمسائل غير إجرائية،  

أثٌر سلبٌي على دور  مجلس األمن الدولي   أن يكون من ضمنهم األعضاء الدائمين، وهذا النظام للتصويت كان له

عمل مجلس األمن في اتخاذ عدة قرارات كانت ضرورية من    ألمن الدوليين، وعرقلفي املحافظة على السلم وا

 أجل املحافظة على السلم واألمن الدوليين.

باإل (2) البعضويرى   املتعلقة  املسائل  على  التصويت  ونظام  األمن  مجلس  في  العضوية  نظام  جراءات  أّن 

ا يعتبر نظام العضوية  املوضوعية، يظهر فيهما قمة عدم العدالة في أهم جهاز من   أجهزة األمم املتحدة، وأيض 

ا، (  2حيث تنص املادة ) وآلية التصويت في مجلس األمن، مخالف ملبادئ األمم املتحدة حسب رأي البعض أيض 

( الهيئة على مبدأ املس1الفقرة  " تقوم  في السيادو ا(  أاة  بين جميع  " وعلى هذا األساس كيف يمكن  ة  عضائها 

ة إمكانية الوقوف أمام إرادة أغلب دول العالم، مّما يستدعى تعديل نظام العضوية ونظام  إعطاء دولة واحد

التصويت، وحتى إمكانية تعديل نظام العضوية في مجلس األمن، ونظام التصويت ال يمكن أن تتحقق ملطالبة  

 فقة جميع الدول الدائمة العضوية في املجلس.امليثاق بضرورة موا

،  وجهة نظر البعضنظام التصويت في مجلس األمن وإن كان غير عادل حسب    "  فإنجهة نظري  وحسب و

ه كان السبب الرئيس ي وراء استقرار العالقات الدولية، فالقاعدة القانونية بصفة عامة ال تبحث عن تحقيق  
ّ
فإن

ا نظام التصويت ال ين  دالةالع  باعتبارالعدالة الكاملة،   تقض مع  مسألة نسبية تختلف من شخص آلخر، وأيض 

اة في السيادة، واالستثناء هو تمييز  و ااة في السيادة، كأحد مبادئ األمم املتحدة، ألّن األصل هو املسو امبدأ املس

 بعض الدول وإعطاءها ميزة في التصويت.

اآلن؛ من  نظمة لعمل مجلس األمن الدولي، والسؤال املطروح هذا فيما يتعلق بالقواعد القانونية الدولية امل

كالنزاع   الفرق بين النزاع الدولي والنزاع الداخلي؟ وهل يمكن ملجلس األمن التدخل في حالة وجود نزاع داخلي،هو  

 الحاصل في ليبيا؟
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ا: النزاع املسلح الداخلي والدولي: 
ً
 ثالث

ه" ن   النزاع املسلح الدولييمكن تعريف  
ّ
ح  النزاع املسل  أو أكثر" والحرب    أو   حرب بين دولتين  شوب حالة  بأن

من قبل طرفين متحاربين على األقل، وال بد أن يكون أحدهما    بمفهومه التقليدي، يعني استخدام القوة املسلحة 

وقف   ميدانية  ألسباب  وتتوقف  للحرب،  بإعالن  عادة  تبدأ  الطرفين،  أحد  حدود  خارج  وتقع  نظامي،  جيش 

    استراتيجية    أو القتال،  
 
باالتفاق الصريح، وعلى هذا األساس لكي نكون      أو  ،باالستسالم الهدنة، وتنتهي أيضا

أكثر، والبد من    أو   أمام نزاع مسلح دولي، باملعني القانوني للكلمة، البد من وجود اشتباك مسلح بين دولتين  

 . (1) اتجاه إرادة هؤالء لقيام نزاع مسلح

:  لهاأو     للنزاعات املسلحة الدولية؛ده يفّرق بين ثالثة صور  م، نج1945املتحدة لعام  وبالرجوع مليثاق األمم  

ا للقانون الدولي، وهو محرم بموجب امليثاق، ومثاله أن تقوم دولة بشن حرب   ا وفق  النزاع املسلح املعتبر عدون 

: نص املادة  وثانيهماولية،  على دولة أخرى من أجل احتاللها، وأن تكون تلك الحرب خارج قرارات الشرعية الد

ينتقص الحق الطبيعي للدول    أو   م" ليس في هذا امليثاق ما يضعف  1945املتحدة لعام    ( من ميثاق األمم51)

جماعات في الدفاع  عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة، وذلك إلى   أو   فرادى  

  لحفظ السلم واألمن الدولي، والتدابير التي اتخذأن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة  
 
ها األعضاء استعماال

ا، وال تؤثر تلك التدابير بأّي حال، فيما للمجلس بمقتض ى سلطته   لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى املجلس فور 

ا أّي وقت، ما يرى ضروري  في  في أن يتخذ  امليثاق من الحق  ه من  خاذ الت   ومسئولياته املستمدة من أحكام هذا 

والصورة  السابقة تعتبر فيها الحرب مشروعة،    (2) إعادته إلى نصابه"    أو  األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي،  

لعام  وثالثهما املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  في  عليها  املنصوص  الجماعي  األمن  حالة  م،  1945: 

  أو  ال تفي بالغرض    (3)41دابير املنصوص عليها في املادة  ( "إذا رأى مجلس األمن أّن الت42وبالتحديد في املادة )

ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم لحفظ السلم  

الدولي،   نصابه"  أوواألمن  إلى  املتحدة  (4) إلعادته  األمم  ميثاق  من  السابع  للفصل  ا  وفق  الحرب  واستخدام 

ا من الناحية الق1945لعام  انونية. م يعتبر مشروع 

  "حالة الحرب التي يكون فيها أعضاء املجتمع الواحد يتناحرون فيما بينهم"،   النزاع املسلح الداخليويعرف  

" الحروب التي تقوم بين أعضاء الدولة الواحدة"، " النزاعات املسلحة بين املواطنين في داخل الدولة الواحدة"،  

تفريق بين ثالثة صور في حالة اختالل األمن داخل الدولة، م، بال 1863الحرب األمريكية في عام    وقامت وزارة

 
عات املسلحة الدولية وغير الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم زايد ،بن عيس ى ، التمييز بين النزا  -1

 . 10م، ص2017السياسية، قسم الحقوق، 
.9:30م، الساعة7/3/2020 االطالع ، تاريخ tools.org-www.legalم، منشور على 1945ميثاق األمم املتحدة لعام  -2

 
 صباحا

( من ميثاق األمم املتحدة وقف الصالت االقتصادية واملواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 41من التدابير املنصوص عليها في املادة ) -3

 ك
 
 وقطع العالقات والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل املواصالت وقفا

 
 أو جزئيا

 
 الدبلوماسيةليا

.11:20م، الساعة7/3/2020 االطالع ، تاريخ tools.org-www.legalم، منشور على 1945ميثاق األمم املتحدة لعام  -4
 
 صباحا

http://www.legal-tools.org/
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؛  الثورة  :والثانيةأحد فروعها خارج القانون،    أو   ؛ وهو رفع األهالي للسالح في وجه الحكومة،  العصيان  :لىو األ 

؛ وهي والثالثة: الحرب األهليةاعة،  وهي الحرب بين الحكومة وأحد املقاطعات، بغية التخلص من الوالء والط

ه صاحب السلطة
ّ
 .(1) التي تقع بين مقاطعات الدولة الواحدة، حيث يدعى كل منهما أن

النزاع انتهاك   وفي حالة وقوع نزاع مسلح داخلي، سواء  أكان عصيان، أم حرب أهلية، أم ثورة، وحصل في

ورة يحق ملجلس  لسلم واألمن الدوليين، ففي هذه الصإمكانية أن يؤثر هذا النزاع على ا  أو   لحقوق اإلنسان،  

ا في ذلك للدور الرئيس ي املوكل له بموجب ميثاق األمم املتحدة   األمن، أن يتدخل من أجل تسوية النزاع، مستند 

لم واألمن الدوليين، واستعمال كل الوسائل املمكنة، سواء  أكانت  م، واملتمثل في املحافظة على الس 1945لعام  

في    أو   حتى وسائل    أو   سلمية،  وسائل   إذا استدعت الضرورة ذلك، واستند مجلس األمن  تدابير عسكرية، 

 تدخله في األزمة الليبية على مبدأ حماية املدنيين واملحافظة على حقوق اإلنسان؟ 

تدخل  ، نالحظ استخدام مجلس األمن الدولي ذريعة حماية املدنيين، من أجل ال  ل و املحور األ وفي نهاية       

 في ليبيا، وفرض حظر للطيران على األجواء الليبية. 

ماهي املطروح،  والسؤال  الليبية،  لألزمة  األمن  مجلس  لتسوية  املفاهيمي  باإلطار  يتعلق  فيما    هذا 

 .يبيةالقرارات الصادرة عن مجلس األمن بخصوص األزمة الل

 املحور الثاني :قرارات مجلس األمن بخصوص األزمة الليبية

الصادرة عن املنظمات الدولية، بين قرارات ملزمة، وقرارات غير ملزمة، وأغلب املنظمات   لقرارات تختلف ا

ألعضائها، ملزمة  غير  قرارات  تصدر  املنظمة،    الدولية  في  األعضاء  للدول  السيادة  ملبدأ  ا  مبدأ  احترام  ويعتبر 

في عليها  املنصوص  املتحدة  لألمم  األساسية  املبادئ  من  السيادة،  لعام    احترام  املتحدة  األمم  منظمة  ميثاق 

  (2) اة في السيادة بين جميع أعضائها"و ا ئة على مبدأ املس ( " تقوم الهي1( فقرة )2م، حيث نصت املادة )1945

ن والتنمية  و اروبي، ومنظمة التع و عضاء، وهي االتحاد األ وهناك ثالثة منظمات تصدر قرارات ملزمة للدول األ 

 .(3) االقتصادية، ومجلس األمن

  2011وقام مجلس األمن الدولي، ومنذ اندالع األزمة الليبية عام  
 
م بإصدار العديد من القرارات امللزمة، رغبة

ة لإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية  منه في وضع حلول لألزمة، وفيما يأتي قراءة لهذه القرارات، لكي نصل في النهاي

 ؟( ة الليبيةما مدى مساهمة مجلس األمن في حل األزمللبحث وهي )  

 

 
 .34زايد ،بن عيس ى ، مرجع سابق، ص  -1
.11:39م، الساعة9/3/2020 االطالع ، تاريخ tools.org-www.legalم، منشور على 1945ام ميثاق األمم املتحدة لع -2

 
 صباحا

موالي  ة البيئة، جامعة الدكتور  بوبكر بن فاطيمة، النظام الدولي لحماية البيئة، مطبوعة خاصة بطلبة املاستر ، تخصص النظام القانوني لحماي  -3

 . 67م،ص2017الطاهر سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 
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: قرارات مجلس األمن بخصوص ليبيا عامأو  
ً
 م:2011ال

م، وأعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء  2011( في شهر فبراير عام  1970قام مجلس األمن بإصدار القرار رقم )

في   لتلبية  الوضع  الكفيلة  الخطوات  اتخاذ  إلى  ويدعو  املدنيين،  ضد  القوة  واستخدام  العنف  وأدان  ليبيا، 

 .(1) الب املشروعة للسكان، ويحظر توريد األسلحة لليبيااملط

(، وتضمن القرار حظر كل رحالت الطيران  1973م، القرار رقم )2011وتبني مجلس األمن في شهر مارس عام

بهدف حماية املدنيين باستثناء رحالت اإلمدادات اإلنسانية، ومطالبة كل الدول األعضاء  فوق األجواء الليبية، 

السما بالهبوط  بعدم  ليبية  طائرة  ألّي  كافة    أو   ح  اتخاذ  إلى  األعضاء  الدول  كل  ودعوة  أراضيها،  من  اإلقالع 

في   ا  التي تواجه تهديد  في  اإلجراءات الضرورية لحماية املدنيين واملناطق السكنية،  في ذلك بنغازي،  بما  ليبيا، 

جزء من األراض ي الليبية، وأجاز القرار    الوقت الذي يستبعد فيه القرار إرسال قوة احتالل بأّي شكل على أّي 

بوقف فوري إلطالق النار، وإمكانية القيام بعمليات  استخدام القوة العسكرية لحماية املدنيين، وطالب القرار  

يين، وطالب القرار بتجميد األصول واألموال الليبية التي يديرها نظام القذافي قصف جوي من أجل حماية املدن

آنذاك )بان كي مون( بإنشاء لجنة    غير مباشٍر، وطالب القرار من األمين العام لألمم املتحدة  أو   بشكٍل مباشٍر  

صدور القرار رحبت به    .وفور (2) من ثمانية أعضاء من الخبراء ملساعدة لجنة مجلس األمن في مراقبة العقوبات

البريطاني الخارجية  وزير  وقال  وبريطانيا،  املتحدة،  والواليات  التي   كل من فرنسا،  الهجمات  أّن  )ويليام هيغ( 

ه يهدف الحتالل ليبيا،  ينظمها القرار لن تهدف إلى احتالل ليبيا، في حين تخّوفت روسيا م
ّ
ن القرار؛ وقالت إن

ا من القرار  . (3) ؛ وقال وزير خارجيتها أّن أملانيا تشعر بقلٍق شديٍد إزاء هذا القرار وتخّوفت أملانيا أيض 

املطروح مدوالسؤال  ما  مشروع،  القرارى  على  ا  استناد  ليبيا  في  الخارجي  التدخل  )  ية  لعام  1973رقم   )

الحماية،  البعضم؟ حسب  2011 أن يستند ملبدأ مسؤولية  يمكن  ليبيا  في  الخارجي  التدخل  والسؤال  ؛ فإن 

الدول    املطروح سيادة  تعزيز   " الحماية  مسؤولية  مبدأ  تعريف  يمكن  الحماية؟  مسؤولية  مبدأ  هو  ما  ا  أيض 

الجب اإلبادة  وجريمة  اإلنسانية،  والجرائم ضد  الحرب،  جرائم  من  مواطنيها  حماية  مسؤولية  ماعية،  تحميل 

بمهامها،   القيام  في  الدول  عجز  حالة  وفي  العرقي،  التطهير  حقوق    أو   وجريمة  انتهاك  في  السبب  هي  تكون 

 (4") مواطنيها، يتدخل املجتمع الدولي بكل الوسائل املتاحة ملساعدة الدولة

مبدأ   الحمايةويقوم  وهي؛  مسؤولية  أسس،  ثالثة  اإلجراءات  الوقاية  عن  الدولة  تتخذ  أن  بها  ويقصد   :

تقديم املساعدة  املناسبة من أجل منع انتهاك حقوق اإلنسان بشكل يعزز سيادة الدولة، واألساس الثاني هو  

 
1- www.unsmil.unmissions.org 1:27م، الساعة 2020/ 7/3 االطالع  م، تاريخ 1/3/2015، تاريخ النشر .

 
 صباحا

.12:16م، الساعة 7/3/2020 االطالع م، تاريخ 1/3/2015تاريخ النشر www.arabicgost.net //:httpsعلى منشور  -2
 
 صباحا

. 12:29م، الساعة  3/2020/ 7  االطالع  ، تاريخ  www.ar.m.wikipedia.orgم، منشور على  1973قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم     -3
 
 صباحا

، كلية الحقوق، السنة  -بجاية    –يسمينة ،عجم ، مبدأ مسؤولية الحماية أثناء النزاعات املسلحة، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمان ميرة    -4

 .9م ، ص  2015

http://www.unsmil.unmissions.org/
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وقت  الدولية بأسرع  املتحدة  األمم  تتحرك  أن  به  ويقصد  املناسب؛  الوقت  انتهاك حقوق    في  وقف  أجل  من 

الفعل هذه تكون باتخاذ تدابير سواء  عسكرية أم غير عسكرية واألساس الثالث، منع انتهاكه، وردة    أو   اإلنسان  

: ويقصد به أن تقوم األمم املتحدة بعد انتهاء التدخل، بتقديم املساعدة لتهيئة الظروف املالئمة،  إعادة البناء

 (1) لنظام العام إلعادة السالمة العامة، وا

يفتقد  -وجهة نظري   -ولكن حسب   الكالم  الحماية    هذا  العامة لألمم  أو   للصواب، مبدأ  الجمعية  جدته 

  -كما مر بنا    -م بقرار صادر باإلجماع، ولكنها حددت مجاالت تطبيقه بأربعة  صورة فقط  2005املتحدة في عام  

ي، والجرائم ضد اإلنسانية، وجميع الصور السابقة ال  وهي اإلبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرق

متوافرة في األزمة الليبية، وعلى افتراض أّن القرار مستند على مبدأ مسؤولية الحماية، ومن خالل تتبع    نجدها

 ز حدود القرار فيما يتعلق بمبدأ مسؤولية الحماية. و اتنفيذ القرار من قبل حلف الناتو، نالحظ أّن الحلف تج

م، ونص القرار على إنشاء بعثة األمم  2011/سبتمبرعام16( في  2009األمن بإصدار القرار رقم )مجلس  وقام  

لية قدرها ثالثة أشهر، وتكون مهمة  أو   املتحدة للدعم في ليبيا، تحت قيادة املمثل الخاص لألمين العام لفترة  

سياس ي يضم الجميع، وتعزيز املصالحة  البعثة استعادة األمن والنظام وتعزيز سيادة القانون، وإجراء حوار  

عملية وضع الدستور، والعملية االنتخابية، وبسط سلطة الدولة وتعزير حقوق اإلنسان  الوطنية، والشروع في  

 ، واتخاذ الخطوات الفورية املطلوبة لبدء اإلنعاش االقتصادي. االنتقاليةوحمايتها، ودعم العدالة 

( رقم  القرار  األمن  مجلس  الق2011/أكتوبرعام27في    (2016وأصدر  في  وجاء  ترحيبه  م،  بالتطورات  رار 

الليبي،  الشعب  لجميع  وشاملة  ممثلة  انتقالية  حكومة  إنشاء  سرعة  إلى  وتطلعه  الليبية  األزمة  في  االيجابية 

م، وتضمن القرار حث السلطات الليبية اتخاذ  2011/أكتوبرعام31( في  2017وأصدر مجلس األمن القرار رقم )

ت الصلة بجميع أنواعها، وحث دول الجوار التخاذ  طوات الالزمة، ملنع انتشار األسلحة واألعتدة ذاجميع الخ

تدابير مناسبة ملنع انتشار األسلحة، ويهيب بالدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية، بما فيها هيئات األمم  

ة لتحقيق هذا الهدف، وأصدر مجلس األمن  املتحدة املعينة، تقديم املساعدة الالزمة للسلطات ودول املنطق 

م، ونص القرار على تمديد والية بعثة الدعم لألمم املتحدة في ليبيا  2011عام  /ديسمبر2( في2022قم )القرار ر 

 م. 2012عام  3( إلى شهر  2011( من القرار )12املنشأة بموجب الفقرة )

 م 2015ية عام م لغا2012ثانًيا: قرارات مجلس األمن بخصوص ليبيا من عام 

م، ونص القرار على تمديد والية بعثة الدعم  2012عام    /مارس12( في2040أصدر مجلس األمن القرار رقم )

ملدة   ليبيا  في  املتحدة  )  12لألمم  رقم  القرار  بإصدار  األمن  مجلس  وقام  آخر،  ا  (  2095شهر 

ا آخر.  12حدة في ليبيا ملدة م، ونص القرار على تمديد والية بعثة الدعم لألمم املت2013/مارسعام14في  شهر 

 
دارفو   زياني،-1 حالة  دراسة  العاجزة  الدولة  داخل  النزاعات  لحل  الدولي  التدخل   ، لخضزيدان  الحاج  جامعة  ماجستير،  رسالة  كلية  ةباتن  -رر،   ،

 . 23م، ص 2009الحقوق والعلوم السياسية، السنة 
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م، ونص القرار على تأييده إجراء حوار وطني، 2014عام  3/ 14( في2144من القرار رقم )وأصدر مجلس األ 

ويهيب بالحكومة الليبية تعزيز حقوق اإلنسان، ويدين القرار حاالت التعذيب وسوء املعاملة، ويأمر الحكومة  

الحكو  للسجون  املعتقلين  تحويل  األمنبسرعة  مجلس  وأصدر  )   مية،  رقم  في2146القرار  عام    مارس/ 18( 

أو   ت تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة، ويهيب بحكومة ليبيا أن تقوم  أوال  م، وأدان القرار مح2014

تفتيش   إمكانية  األعضاء  الدول  ويمنح  السفينة علمها،  تحمل  التي  الدول  مع  السرعة  باالتصال على وجه   
 
ال

فة التدابير الالزمة لوقف التهريب، وعلى هذه الدول  تبه فيها بتهريب النفط الخام الليبي، واتخاذ كاالسفن املش 

األعضاء أن تقوم بإخطار اللجنة املنشأة ملتابعة األزمة الليبية بتلك التدابير، وأصدر مجلس األمن القرار رقم  

في2174) إلى  2014عام    /أغسطس27(  األطراف  القرار جميع  ودعا  ويدين  م،  النار،  الفوري إلطالق  االتفاق 

في حوار سياس ي شامل، ام الاستخد عنف ضد املدنيين واملؤسسات املدنية، ويدعو جميع األطراف للدخول 

 والتواصل إلى توافق في اآلراء بشأن الخطوات املقبلة في عملية التحول التي تشهدها ليبياـ

( رقم  القرار  األمن  مجلس  في2273وأصدر  بعثة  2015عام    /مارس12(  والية  تمديد  على  القرار  ونص  م، 

ا آخر،  12دعم لألمم املتحدة في ليبيا ملدة  ال عام    /سبتمبر10( في2238وأصدر مجلس األمن  القرار رقم )  شهر 

م،وأصدر  2016م، ونص القرار على تمديد والية بعثة الدعم لألمم املتحدة في ليبيا لغاية شهر مارسعام2015

القر  األمن   )مجلس  رقم  في2259ار  بتوق2015/ديسمبرعام 22(  فيه  بمدينة  مرحب  السياس ي  االتفاق  يع 

 الصخيرات املغربية، ودعا األطراف الليبية لسرعة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ا: قرارات مجلس األمن بخصوص ليبيا من عام 
ً
 م: 2020م لغاية عام 2016ثالث

أن  م، ويطالب فيها حكومة الوفاق الوطني  2016عام    س/مار 31( في2278أصدر مجلس األمن القرار رقم )  

 
 
 عن االتصال مع اللجنة املنشأة عمال

 
ا مسؤوال م، وأن تخطر اللجنة عن  2011( لعام  1970بالقرار )  تعين منسق 

حال   اللجنة  تبلغ  أن  الوطني  الوفاق  حكومة  ويطالب  مشروعة،  غير  بطريقة  الخام  النفط  تنقل  سفن  أّي 

برقابة ح للنفط، ومصرف  اضطالعها  الوطنية  املؤسسة  الليبية  صرية وفعالة على  واملؤسسة  املركزي،  ليبيا 

طلبها   على  بناء  وتزويدها  اللجنة  إلحاطة  ا  منسق  تعين  أن   
 
أيضا الوطني  الوفاق  حكومة  ويطالب  لالستثمار، 

األساسي والهياكل  لسيطرتها،  الخاضعة  األمن  قوات  هيكل  اللجنة عن  بعمل  ذات صلة  القائمة  بمعلومات  ة 

ويحث الدول األعضاء أن تقدم املساعدة لحكومة الوفاق الوطني وذلك  لكفالة سالمة تخزين العتاد العسكري،  

وأصدر   ليبيا،  أمن  تهدد  التي  األخطار  ملواجهة  القدرات  وبناء  األمن  مجال  في  من مساعدة  يلزم  بما  بتزويدها 

 ( رقم  القرار  األمن   في2291مجلس  ت  م،2016عام    /يونيو9(  على  إلى ونص  ليبيا  في  الدعم  بعثة  عمل  مديد 

م، ورحب القرار بقرار  2016عام/    /يونيو22( في2298م، وأصدر مجلس األمن القرار رقم ) 2016سبتمبرعام/ 15

املجلس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة النووية، والذى دعا فيه ملساعدة ليبيا في وضع خطة للتخلص من  

الكيمي  األسلحة  األمن   بشكية  و امخزون  مجلس  وأصدر  سليمة،  وبطريقٍة  مبكٍر  ) ل  رقم  (  2323القرار 

 م. 2017/ سبتمبر عام15م،  ونص على تمديد عمل بعثة الدعم في ليبيا إلى غاية 2016عام  /ديسمبر12في
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م، ونص على تمديد عمل بعثة الدعم في  2017عام/    /يوليو 27( في2362وأصدر مجلس األمن  القرار رقم )

م، ونص  2018عام    /يوليو11( في2420القرار رقم )م، وأصدر مجلس األمن   2018/نوفمبرعام 15غاية  ليبيا إلى  

، وأصدر مجلس األمن  القرار    12(  1970على تمديد حظر توريد األسلحة املنصوص عليه في القرار رقم )
 
شهرا

م، وأصدر  2019عام9/ 15  م، ونص على تمديد عمل بعثة الدعم في ليبيا إلى غاية 2019عام9/ 15( في2434رقم )

رق القرار  األمن   ) مجلس  في2441م  إلى  2018/نوفمبرعام5(  ليبيا  في  الدعم  بعثة  عمل  تمديد  على  م،ونص 

م، ونص على تمديد  2019عام/    /سبتمبر 14( في2486م،  وأصدر مجلس األمن  القرار رقم )2019عام2/ 15

غاية   إلى  ليبيا  في  الدعم  بعثة  عام 15عمل  سبتمبر  و 2020/  )م،  رقم  القرار  األمن  مجلس  (  2509أصدر 

م، وأصدر  2020/ سبتمبر عام15م، ونص على تمديد عمل بعثة الدعم في ليبيا إلى غاية  2020عام    اير/فبر 11في

القرار رقم ) ، ورحب (1) م، ورحب القرار بمخرجات مؤتمر برلين2020/ فبراير عام  11( في2510مجلس األمن 

اللج بترشيح ممثلين لعضوية  ا  القرار من األمين5+ 5نة العسكرية  أيض  ا بشأن الشروط  تق  ، وطلب  ديم تقرير 

ا  للشروط التي تتفق عليها اللجنة العسكرية املشتركة، ويطالب    الالزمة للرصد الفعال لوقوف إطالق النار، وفق 

امل  املرتزقة  جميع  إلى  الدعم  تقديم  عن  والتوقف  األسلحة،  توريد  بحظر  بالتقييد  الفاعلة  سلحين  األطراف 

 اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم الصراع.  أو  عدم التدخل في النزاع، وسحبهم، ويطالب جميع الدول األعضاء ب

نهاية   الثانيوفي  الليبية،  املحور  األزمة  بخصوص  الدولي  األمن  مجلس  تعامل  في  الشديد  العقم  نالحظ  ؛ 

 حل األزمة الليبية.  مّما جعلها بعيدة كل البعد عن فمعظم قرارته ال ترتبط بالواقع،

 املبعوثين األمميين في حل األزمة الليبية  املحور الثالث: مساهمة

حالة   من  البالد  يخرج  ايجاد سبيل  لغرض  األمميين،  املبعوثين  من  بإرسال مجموعة  املتحدة  األمم  قامت 

املبعوثين   دى نجاح،) ما ماالقتتال واالنقسام إلى تسوية عادلة تسهم في إعادة االستقرار، والسؤال املطروح

 .ولكي نجيب عن السؤال السابق نقوم بقراءة سريعة لهؤالء املبعوثون  زمة الليبية(األمميين في وضع حلول لأل 

: فترة عبد اإلله الخطيب وإيان مارتن وطارق متري:أو  
ً
 ال

في شهر أبريل لعام      العام لألمم املتحدة  2011قامت األمم املتحدة  بان كي مون(  م، وعن طريق األمين   (

ا لألمم امل
 
تحدة في ليبيا، واستمر في مهمته مدة  يتعين وزير الخارجية األردني األسبق عبد اإلله الخطيب، مبعوث

ه بالرغم من فرض حظر    أربعة أشهر فقط، وأثناء مدة عمله قام بتقديم إحاطة ملجلس
ّ
األمن تتطرق فيها على أن

ية بين  و ان، فإّن املعارك الزالت متواصلة في مدن مصراتة والبريقة والز للطيران فوق ليبيا من أجل حماية املدنيي

 
ممثلين  مؤتمر برلين حول األزمة الليبية عقد بحضور كل من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وأملانيا وإيطاليا  وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو و   -1

دول العربية، واتفقوا على وقف إطالق النار، وحظر األسلحة، والعودة  للعملية  فريقي واالتحاد األوروبي وجامعة العن األمم املتحدة واالتحاد اال 

 السياسية، وإصالح النظام األمني، واالقتصادي واملالي، واحترام القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.
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القوات الحكومية وقوات الثوار، وأّن القوات الحكومية قامت بالسيطرة على مدينة البريقة الغنية بالنفط،  

ا بأّن السيد موس ى كوسا قدم استقالته وفر لبريطانياوصرح في   .(1) اإلحاطة أيض 

الخطيب في مؤتمر لندن حول األزمة الليبية، الذي شاركت فيه أربعين  األممي عبداإلله    وشارك املبعوث     

ه تم خالل املؤتمر االتفاق على تشكيل مجموعة اتصال دولية حول ليب
ّ
أن يا، دولة، وقال عبداإلله الخطيب 

ا مطلب املجتمع الدولي بمسؤولي الحكومة، وأكد مجدد    لىو األ   وقام عبداإلله الخطيب بزيارتين لليبيا التقى في

ليبيا )الخاص   في  1973( )1970بتطبيق قراري مجلس األمن حول  برئيس املجلس االنتقالي    الثانية (، والتقى 

االنتق بالعدالة  التمسك  له ضرورة  وأكد  الجليل،  الدولي  مصطفى عبد  القانون  واحترام  والديمقراطية،  الية 

 .(2)  اإلنساني، واحترام حقوق اإلنسان

األ واملبع عام  وث  سبتمبر  شهر  في  املتحدة  لألمم  العام  األمين  عينه  الثاني  املستشار  2011ممي  وهو  م، 

ا لغاية شهر اكتوبر ل  ،إبان مارتن  االنجليزي املتخصص في مجال حقوق اإلنسان
 
م،  2012عام  واستمر مبعوث

م الخوض في مسألة التسوية  ويالحظ على فترة عمل السيد إيان مارتن كمبعوث  لألمين العام لألمم املتحدة عد

كلت األمم املتحدة مهمة رئاسية البعثة  أو  ، و (3)السياسية والتركيز فقط على الجانب اإلنساني في األزمة الليبية

، واستمرت واليته حوالي سنتين، وأثناء فترة عمله قام  لطارق متري م  2012األممية في ليبيا في أغسطس عام  

 .(4)يبيينبإجراء مباحثات مكثفة بين الل

: فترة برناردنو وكوبلر: 
ً
 ثانيا

أسباني،  برناردنو األمم  أو   دبلوماس ي  له  عام  كلت  أغسطس  شهر  في  الليبية  األزمة  ملف  إدارة  املتحدة 

م، وشهدت فترة بداية تعيينه انتشار التنظيمات اإلرهابية  2015م، واستمر في عمله إلى شهر نوفمبر عام  2014

ل برناردنو جمع الفرقاء الليبيين من أجل الوصول و امدينة سرت الساحلية، وحوسيطرتها على مدن حيوية ؛ك

ضات عسيرة بين الفرقاء في توقيع االتفاق السياس ي في مدينة الصخيرات املغربية،  و انجح بعد مف إلى اتفاق، و 

املعروف، حيث  ؛ وهو الدبلوماس ي األملاني  كوبلر  ، وعّينت األمم املتحدة بعده(5)وهي نقطة هامة تسجل لصالحه

غانستان، والكونغو الديمقراطية،  وأف  بعثات أممية سابقة في العديد من الدول، منها العراق،  عين رئيس لعدة

 
م، الساعة 3/2020/ 8  االطالع  م، تاريخ  8/2019/ 3  ،تاريخ النشرwww.aawsat.omشور على  املبعوثون األمميون إلى ليبيا سته آخرهم سالمة، من  -1

01:07.  مساء 
 لليبيا، منشور على  -2

 
 خاصا

 
م، 2011/ 4/4، تاريخ النشر    www.news.un.rgعبد اإلله الخطيب يطلع مجلس األمن على جهوده منذ تعيينه مبعوثا

. 01:02م، الساعة 2020/ 8/3 االطالع تاريخ   مساء 
املب  -3 نجحت  هل  عقل،  على  زياد،  منشور  الليبية،  األزمة  حلحلة  في  واإلقليمية  الدولية  تاريخ www.independentrbi.comادرات   ،

. 01:21م، الساعة 8/3/2020االطالع م، تاريخ 2019/ 11/ 18النشر  مساء 
لغ-4 ليبيا، منشور على  مبعوثون دوليون حيرهم  النشر  es.comwww.aghrebvoicز  تاريخ  2011/ 21/7،تاريخ  الساعة 8/3/2020  االطالع  م،  م، 

02:02.  مساء 
القرنين، منشور على    -5 العرجاء ومكسورة  ليبيا وقاعدة  إلى  األمميون  النشر  ar.m.wikipedie.orgاملبعوثون  تاريخ  3/10/2018،تاريخ   االطالع م، 

. 02:15م، الساعة 8/3/2020  مساء 

http://www.independentrbi.com/
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ويرى البعض وأنا  وكان له سجل سيئ في التجارب السابقة، مّما جعل األطراف الليبية تنظر إليه بعين الريبة،  

فترات  معهم أسوأ  تعتبر  كوبلر  املبعوث  فترة  يذك  أّن  ش يء  أّي  يقدم  لم  ه 
ّ
أن حيث  األزمة  للمبعوثين،  لحل  ر 

 . (1)الليبية

ا: 
ً
 فترة غسان سالمة: ثالث

املبعوث السادس الذي ترأس بعثة الدعم التابعة لألمم املتحدة في ليبيا هو غسان سالمة، والحق يقول أّن  

العام للمتحدة في شهر فبراير عام    م إلى حين تقديم استقالته لألمين2017فترة واليته املمتدة من يونيو عام  

ا في ملف 2020
 
ا ملحوظ ات املصالحة والحوار بين الكثير من األطراف والقبائل الليبية،  م، نجح في إحداث تقدم 

ا   .(2)باقتراح إجراء تعديالت على االتفاق السياس ي، ونال هذا االقتراح موافقة مجلس النواب الليبي وقام أيض 

ا في وضع  ؛ نستطيع القول أّن املبعوثين االمميين وملدة تسع سنوات متتالة، لم يفلحو الثاملحور الث وفي نهاية  

حل لألزمة الليبية، وكل مبعوث جديد كان يأتي بخطة عمل مستقلة تنهي جميع الخطط والبرامج املوضوعة  

مل واضحة، وانتهج  من سلفه، وهذا يدل على تخبط األمم املتحدة في معالجة األزمة الليبية، وعدم وضع خطة ع

 منهج العشوائية. 

 خاتمة:

  املحور  ( في  م2020م إلى عام  2011األمن في حل األزمة الليبية منذ عام  ) دور مجلسلت في بحثي املعنون  و اتن

إلى تكوين مجلس األمن،   ل و األ  الليبية، وتطرقت فيه  في حل األزمة  منه؛ اإلطار املفاهيمي لدور مجلس األمن 

؛  املحور الثانيلت في  و ال مجلس األمن، والتفريق بين النزاع املسلح الدولي والداخلي، وتنوآليه التصويت داخ

عام   منذ  الليبية  باألزمة  املتعلقة  األمن  مجلس  إلى  2011قرارات  وتن2020عام  م  في  و ا م،  الثالثلت  ؛  املحور 

غسان  خطيب إلى آخر مبعوث  ل مبعوث عبداإلله الأو   مساهمة املبعوثين االمميين في حل األزمة الليبية منذ  

 سالمة. 

وسيلة لحل األزمة الليبية،   أو   ، إلى أّن مجلس األمن، لم يكن في أّي يوم من األيام، أداة  في النهاية  وتوصلت

ما كان 
ّ
 له دور كبير في تفاقم األزمة، حيث تميزت قرارته بالعقم وعدم وضع آليه معينة لتنفيذها.  وإن

 

 

 

 
1- orgar.m.wikipedie. 02:30م، الساعة 8/3/2020 االطالع ، تاريخ .  مساء 
لطة العسكرية ( املتعلقة بالسيادة على الس8م هو املادة)2015كان اقتراح غسان سالمة فيما يتعلق بتعديل االتفاق السياس ي اتفاق الصخيرات  -2

. 
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 قراءة فكرية فلسفية للنظام الفيدرالي مع عرض لتجربة الواليات املتحدة االمريكية

A philosophical intellectual reading of the federal system with a presentation of 
the experience of the United States of America 

 الجزائر -ائل بونقاب، أستاذ بجامعة ورقلة و  د.

Dr. WAEL BOUNEGAB, Professor at the University of Ouargla-Algeria 

  

 

Abstract 

  The federal system is considered the most appropriate political system for managing the affairs of 

large-sized countries, and the ones that suffer from internal conflicts, due to the multiplicity of nationalities, 

religious differences and cultural diversity. In addition, the federal system is one of the most important systems 

in the world thanks to its undeniable advantages, and it is, without a doubt, closely linked to democracy, as it 

allows many people to participate in public affairs. Furthermore, it facilitates the management of the state’s 

affairs as well as the other states, since it is characterized by the decentralization of management, which helps 

in fighting bureaucracy and administrative complexities. The federal system gives the states broad powers to 

manage their internal affairs, particularly in the economic side, which creates a competitive atmosphere among 

states in attracting investments and improving the business environment, and thus it contributes to the 

development of the economies of these states and to the achievement of sustainable development. 

This study aims to answer the following questions: What is the philosophy of the federal system? Has the 

United States of America succeeded in implementing federalism? Therefore, the descriptive analytical approach 

has been adopted since it is appropriate to present the various concepts related to the federal system, using the 

case study approach, because we are going to investigate the application of federalism in the United States of 

America. The study came up with a set of results, most notably: 

− The federal system is the most appropriate political system for managing the country affairs when its 

geographical area expands and for the administration of the state of multiple races and religions, as well;   

− The United States of America has become the world's first country in various fields (economic, political, 

military, technological...), which represents the biggest proof of the success of the federal system in this 

country . 

Keywords: federal system, decentralization, competence allocation, independency, USA 
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 امللخص: 

التي     في إدارة شؤون الدول كبيرة املساحة، والدول  النظام السياس ي األنسب  الفيدرالي  النظام  يعتبر 

الي  ت، ويعد النظام الفيدر تعاني من النزاعات الداخلية، وذلك لتعدد القوميات واختالف األديان وتباين الثقافا 

  من أكثر النظم أهم
 
 وثيقا

 
ية على املستوى العاملي، ملا له من مزايا ال يمكن إنكارها، فهو دون شك يرتبط ارتباطا

ذلك، فهو   إلى  وباإلضافة  العامة،  الشؤون  في  املشاركة  لقاعدة شعبية كبيرة من  بالديمقراطية، كونه يسمح 

يير، مما يساعد في محاربة ظاهرة  ية الالمركزية في التس يات، ألنه يتميز بخاصيسهل إدارة شؤون الدولة والوال 

شؤونها   تسيير  في  للواليات  واسعة  صالحيات  الفيدرالي  النظام  ويعطي  اإلدارية،  والتعقيدات  البيروقراطية 

 بين الواليات في مجال تحسين بيئ
 
ة األعمال  الداخلية، خاصة في الجانب االقتصادي، مما يخلق جو تنافسيا

 اهم في تطوير اقتصادات هذه الواليات وتحقيق التنمية املستدامة. مارات، ومن ثّم فهو يسوجذب االستث

نجحت    وهل  الفيدرالي؟  النظام  فلسفة  هي  ما  التالية:  اإلشكالية  على  لإلجابة  الدراسة  هذه  تهدف 

 لعرض   ملنهج الوصفي التحليليالواليات املتحدة األمريكية في تطبيق الفيدرالية؟. لذلك تم انتهاج ا
 
لكونه مالئما

على  م الوقوف  بصدد  ألننا  الحالة،  دراسة  بمنهج  االستعانة  مع  الفيدرالي،  بالنظام  املتعلقة  املفاهيم  ختلف 

 تطبيق الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكية. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:   

دما تتسع رقعتها الجغرافية  إدارة شؤون الدولة عن ظام السياس ي األنسب فييعتبر النظام الفيدرالي الن -

 وتترامى أطرافها، وكذلك الدولة ذات األعراق املتعددة واألديان املختلفة؛  

األ  - الدولة  تصبح  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  املجاالت  و   استطاعت  مختلف  في  العالم  في  لى 

الي في هذه  وهذا أكبر دليل على نجاح النظام الفيدر   السياسية، العسكرية، التكنولوجية و...(،)االقتصادية،  

 الدولة.

املفتاح: املتحدة    الكلمات  الواليات  االستقاللية،  الصالحيات،  توزيع  الالمركزية،  الفيدرالي،  النظام 

 األمريكية. 

. 

 مقدمة

والجغرافي قيمة تورية في العالم واعتبار التنوع العرقي  مع استمرار موجة انحسار األنظمة الشمولية والدكتا

ات ومصدر قوة وثراء وليس مصدر ضعف وتشتت، وتقلصت معها قيمة نظم اإلدارة إيجابية في حياة املجتمع

الرأسية وتطور النظم األفقية التي تدعمها ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت املتطورة، مع رغبة املجتمعات  

. هذه املوجة أدت إلى  بطريقة كفئة وأكثر فاعليةحلية بنفسها  داخل الدول القطرية في إدارة شؤونها امل  املحلية

تحول في أنماط الحكم السائدة من عالم تغلب عليه الدول القومية ذات السيادة إلى عالم تتضاءل فيه سيادة  

دولة    25ل ففي الوقت الحاضر يوجد نحو  الدولة وتتزايد بين الدول روابط ذات طابع دستوري فيدرالي، وبالفع
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من سكان العالم، وتعكس كل منها الخصائص األساسية     %40عن  ت نظام حكم فيدرالي، والتي تضم ما يزيد  ذا

الذي تشهده   الرواج  لهذا  املميزة  الفيدرالي، والسمة  املعالم األساسية لالتحاد  فيها  الفيدرالية وتتضح  للدولة 

نظام    كاٍل جديدة ومبتكرة. وال يوجد في العالم وم هي اتخاذها ألنماٍط عديدة التنوع وأشالفيدرالية في عالم الي

مؤسساتها   تشابهت  وان  حتى  السياسية  األنظمة  جميع  في  وتطبيقه  عليه  االعتماد  يمكن  واحد    أو   فيدرالي 

الفيدرالية   األنظمة  تطبيق  نجاح  من حاالت  االستفادة  يمكن  أنه  غير  نظام  فشل   أو   مشكالتها،  إيجاد  في  ها 

 واقع كل دولة ومجتمع.فيدرالي يالءم طبيعة و 

ل في الساحة الدولية والساحة االقليمية، باعتبارها  و اتعد النظرية الفيدرالية من بين أهم النظريات التي تتد

واختالف االديان  الحل األمثل للدول كبيرة املساحة والتي تعاني من النزاعات الداخلية، وذلك لتعدد القوميات  

ا له من مزايا ال يمكن إنكارها،  الي من أكثر النظم أهمية على املستوى العاملي، مل وتباين الثقافات، فالنظام الفيدر 

 بالديمقراطية، كونه يسمح لقاعدة شعبية كبيرة من املشاركة في الشؤون  
 
 وثيقا

 
فهو دون شك يرتبط ارتباطا

ل أن تكون  و ات تحيق بين رغبات وثقافات متباينة بعض الش يء، ملجتمعاالعامة، والعامل املساعد على التوف

 دول متحدة وقوية مع بعضها البعض، واملحافظة في الوقت نفسه على سيادتها الداخلية. 

 إشكالية الدراسة 

الجغرافية  يعتبر النظام الفيدرالي النظام السياس ي األنسب في إدارة شؤون الدولة عندما تتسع رقعتها   

الفيدرالية لكل والية  الدولة  بإدارة شؤونها بنفسها بسلطات وصالحيات    وتترامى أطرافها، وتسمح  من والياتها 

عي الفروق االجتماعية، الثقافية، العرقية، اللغوية، الدينية وغيرها، ومن ثم فإن الدولة الفيدرالية  واسعة، ترا

 بسبب االختالف والتنوع القائم بين الواليات.تكون هي الحل األمثل للمشاكل التي قد تحدث 

 ة التالية: يمكن طرح اإلشكاليوانطالقا مما سبق 

  وهل نجحت الواليات املتحدة األمريكية في تطبيق الفيدرالية؟ ما هي فلسفة النظام الفيدرالي؟

 

 أهمية الدراسة

والجوانب    املفاهيم  على  التعرف  في  الدراسة  أهمية  وتوضيح  تكمن  الفيدرالي،  بالنظام  املتعلقة 

د واألقاليم  الواليات  وصالحيات  النظام  اختصاصات  أهمية  إبراز  إلى  وباإلضافة  االتحادية،  الدولة  اخل 

في خاصة  القوميات    الفيدرالي،  تعدد  بسبب  داخلية،  نزاعات  من  تعاني  التي  والدول  املساحة  كبيرة  الدول 

 واختالف االديان وتباين الثقافات. 

 هداف الدراسةأ

 يمكن تلخيص أهم أهداف الدراسة فيما يلي:  
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 ظام الفيدرالي؛التعرف على فلسفة الن -

 التعرف على خصائص النظام الفيدرالي ومختلف املزايا التي يوفرها للدولة؛  -

 دراسة تجربة الواليات املتحدة األمريكية في مجال تطبيق الفيدرالية.  -

 منهج الدراسة

 لعرض مختلف املفاهيم املتعلقة بالنظام الفيدرال  
 
ي، مع  تم انتهاج املنهج الوصفي التحليلي لكونه مالئما

 األمريكية.   االستعانة بمنهج دراسة الحالة، ألننا بصدد الوقوف على تطبيق الفيدرالية بالواليات املتحدة

I-   اإلطار النظري للنظام الفيدرالي 

 ال: مفهوم الفيدراليةأو  

عريف  االتفاق، ولقد واجه ت  أو   ( ومعناها املعاهدة  Foedusشتق مصطلح الفيدرالية من الكلمة الالتينية )ا

الكثي امكان  الفيدرالية  في  إلى حد تشكيك بعضهم  الباحثين والكتاب وصل  لدى  والتصورات  الخالفات  ر من 

يتص املصطلح  هذا  أن  قالوا  الفيدرالية، حيث  التام ملصطلح  التعريف  الوضوح، وجود  وعدم  بالغموض  ف 

قد أثير حوله الكثير من الجدل  خاصة في الدراسات الدستورية والسياسية، كما أن تعريف الدولة الفيدرالية  

الع حول  تمحورت  متباينة  تعاريف  هنالك  ظهرت  حيث  القانون،  فقهاء  والحكومة  بين  األقاليم  بين  القة 

تأثر كل منها بشكل  الفيدرالية من حيث السلطة واالختصاص، ولعلنا سن التعاريف املختلفة  الحظ من هذه 

الفي الحكومة  بين  االختصاصات  توزيع  بمسألة  مصطلح  جلي  تحليل  يتطلب  مما  األقاليم،  وحكومات  درالية 

 1الفيدرالية وتحديد املعنى املقصود منها. 

 من أشكال النظام السياس ي القائم على ترسيخ الوحدة والالمركزية واملحافظة عليها  
 
تعتبر الفيدرالية شكال

ي  ق عليه معظم التعاريف التجماعة معينة، وهذا ما تتف  أو عن طريق توزيع السلطات وعدم تركيزها بيد فرد  

 2تتحدث عن مفهوم الفيدرالية.

الفيدرا البريطانية  التنظيمات السياسية، حيث توحد الدول  عرفت املوسوعة  بأنها "شكل من أشكال  لية 

غيرها من الحكومات داخل نظام سياس ي واحد بطريقة تسمح لكل واحدة بالحفاظ على كيانها    أو   املنفصلة  

 من توزيع السلطة بين مستويين مركزي ومستوى الواليات  السياس ي األساس ي،  
 
املقاطعات،    أو   وهي تضمن نوعا

 3ة أخرى يضمن النظام الفيدرالي حقوق وثقافة األفراد ومختلف الجماعات االثنية". بعبار 

 
فيدرالية )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة التنمية البشرية، املجلد: كاروان أورحمان اسماعيل: التنظيم الدستوري لصالحيات األقاليم في الدولة ال  1

 . 217، ص: 2017العراق، حزيران -، السليمانية، إقليم كردستان 02، العدد: 03
مركز الدراسات    ،40لفيدرالي املقترح في العراق )دراسة مقارنة(، مجلة دراسات دولية، العدد:  اثمار كاظم الربيعي: الفيدرالية االملانية واملشروع ا  2

 . 132، ص: 2009العراق، -والدولية، جامعة بغداد  االستراتيجية 
3  Martin J.Dent: Identity Politics, )USA, 2004, PP Filling The Gap Between Federalism And Independence), 1 edition,  Ashgate,:4.-1 
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خاصة   وتعرف الفيدرالية بأنها: " قوة موازية ضد القوى املرتدة عن املركز، والتي تهدد االستقرار السياس ي،

اري يزداد بازدياد التباين  في تلك الدول التي تكونت حديثا العالم الثالث، إن أهمية هذا النوع من التنظيم اإلد

 1االثني داخل الدولة الواحدة".

وعرف دافيد ماك كاي الفيدرالية بأنها: "مبدأ تقسيم السلطات بين املركز واالقاليم، كما أنها تمثل هوية 

ع ويمكن تعريف الفيدرالية أيضا بأنها: "نظام سياس ي معقد يقوم على أساس توزي  2املستويين".املواطنين في كال  

 3السلطات واالختصاصات بين الدولة املركزية وبين الدويالت املتحدة معها على أساس يتفق عليه فيما بينهم".

ق سياس ي  نظام  بأنه  الفيدرالي  النظام  تعريف  يمكن  أعاله  التعاريف  من  توزيع  انطالقا  أساس  على  ائم 

بهدف املحافظة على وحدة   املركز واألقاليم  بين  انفصالية،  البالد والحالسلطات  يلولة دون حدوث عمليات 

الواليات في ظل هذا النظام بالسيادة والصالحيات الواسعة في املسائل التي تتعلق في الغالب   أو   وتتمتع األقاليم  

 الواليات.  أو  بإدارة الشأن الداخلي لهذه األقاليم 

 وعلى هذا األساس فالنظام الفيدرالي يتضمن ما يلي:  

 نظام سياس ي قائم على أساس توزيع السلطات بين املركز واألقاليم؛ −

 الواليات في ظل هذا النظام بالسيادة والصالحيات الواسعة؛  أو  تتمتع األقاليم  −

 يقوم على أساس الالمركزية في التسيير؛ −

 والدول التي تعاني من النزاعات الداخلية.كبيرة املساحة   النظام األنسب للدول  −

الواحدة   الدولة  مكونات  بين  تحدث  التي  املشاكل  لحل  األنظمة  أنجح  من  الفيدرالية  محققة    أو   وتعتبر 

للمصلحة العليا عند اتحاد دولتين مستقلتين، ونحن نرى أن الفيدرالية هي نظام سياس ي تتقاسم فيه الحكومة  

اليم صالحياتها الدستورية وواجباتها االدارية كإقليم كوردستان في العراق، الذي  مع حكومات األق   الفيدرالية

 .
 
 ودستوريا

 
 4يمتلك صالحيات وامكانيات واسعة على أصعدة مختلفة قانونيا

هيئة تنفيذية عليا في االتحاد  وأخرى دنيا في الوالية، وكذلك وجود    أو   وتتضمن الفيدرالية وجود سلطة  

هيئة تشريعية عليا، أي برملان اتحادي في العاصمة االتحادية وأخرى في عاصمة الوالية، والش يء   أو   سلطة  

نفسه بالنسبة للسلطة القضائية االتحادية والوالئية، والتي يترتب عليها قيام نظام قضائي اتحادي وآخر داخل  

الوالية في  الوالية العضو، حيث تصدر األحكام القضائية  الد  إقليم  الثانية فتصدر  باسم  أما  ولة االتحادية، 

 
1 B. C. Smith: Decentralization )The Territorial Dimension of the State), Allen & Unwin, London,  1985, p: 4. 

-أمجد علي حسين: النظام الفدرالي كحل للنزاعات في املجتمعات التعددية )العراق نموذجا(, مذكرة ماجستير، جامعة دهوك، إقليم كوردستان   2

 .53، ص: 2010العراق، 
 . 1039، ص: 2016، العراق، 2، العدد: 24مجلة جامعة بابل )العلوم االنسانية(، املجلد:  سامر حمید سفر: النظرية العامة لالتحاد الفيدرالي، 3
 . 218كاروان أورحمان اسماعيل، مرجع سابق، ص:  4
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الالمركزية   على  أساس ي  بشكل  الفيديرالي  النظام  ويعتمد  القانونية.  القواعد  سمو  ملبدأ   
 
وفقا الوالية  باسم 

الدولة   في  والقضائية  التشريعية  التنفيذية،  الثالثة  العامة  السلطات  توزيع  أسلوب  على  القائمة  السياسية 

على مستو  يكون االتحادية  األ   يين،  في و املستوى  يكون  الثاني  املستوى  أما  االتحادية،  الدولة  برئاسة   
 
ممثال ل 

الواليات األعضاء، بحيث تقوم السلطات االتحادية على أساس الدستور االتحادي, أما سلطات الواليات فعلى  

 للتشريع االتحادي، ومن ناحية أخرى  
 
ام الفيديرالي  يكون النظأساس التشريع الوالئي، الذي ال يكون مخالفا

بمثابة حل ملشاكل الطائفية واألقليات العرقية في العديد من األقطار كالعراق، سوريا والسودان، وذلك بمنح  

مع   تتناسب  التي  بالوسائل  الداخلية  شؤونها  ملعالجة  كبيرة  إدارية  اختصاصات  األقليات  ضاعها  أو   تلك 

سبق يتضح أن الفيدرالية في حد ذاتها ليست غاية، وإنما    ومما  1ة. الجغرافية واالجتماعية والثقافية بصفة عام

هي وسيلة لتحقيق املصالح املشتركة, الغرض منها في األصل تنظيم تقاسم السلطات املركزية االدارية والقانونية  

االقليمية   السلطات  واملسؤو   أو   مع  والواجبات  الحقوق  توزيع  في  لتوازن عادل  الوصول  بغية  ليات  املحلية، 

طنية بين مكونات االتحاد الفيدرالي، وعليه فإن قاعدة توزيع االختصاصات الدستورية والقانونية واالدارية  الو 

  2بين الحكومة االتحادية وبين األقاليم، هي جوهر النظام الفيدرالي.

كل    يث تكون وتتوزع السلطة بين الحكومة املركزية وحكومات االقاليم في الدول ذات الحكم الفيدرالي، بح

واحدة منهما ذات سيادة ضمن منطقة مسؤوليتها، وهذا االمر يتطلب وجود دستور ينظم عملية توزيع السلطة  

ز من كال الطرفين على حقوق وصالحيات الطرف  و ابين الحكومة املركزية واالقاليم بشكل يضمن عدم وجود تج

ح على  قادرة  قوية  مركزية  جانب ضمان وجود حكومة  إلى  عملية ماية وحاآلخر،  أي  وتالفي حدوث  البالد  دة 

انفصالية من جانب أي إقليم من األقاليم، كما يتطلب األمر وجود محكمة دستورية اتحادية تعمل على فض  

 3بين إقليم وآخر بطريقة قانونية ودستورية.  أو  النزاعات التي قد تقع بين الحكومة املركزية واحد األقاليم 

 4راليةالفيد ثانيا: مقومات الدولة

من   الفيدرالية  فكرة  وتنطلق  األخرى،  األنظمة  عن  تميزه  مقومات  على  بارتكازه  الفيدرالي  االتحاد  يتسم 

من   قدر  أكبر  على  املحافظة  مع  متماسكة  واحدة  دولة  تكوين  وهما:  متعارضتين،  رغبتين  بين  التوفيق 

لة الربط بين الهدفين عبر  و اأن تكون مح ي، ويجب  الفيدرالاالستقاللية الذاتية للدول املشاركة في إنشاء االتحاد  

 
ص: ، 2010/2011الجزائر، -ثني )دراسة حالة السودان(، مذكرة ماجستير، جامعة وقلةمحمد األمين بن عودة: النظام الفيدرالي وإدارة التنوع اال 1

4. 
 . 219كاروان أورحمان اسماعيل، مرجع سابق، ص:  2
 . 133اثمار كاظم الربيعي، مرجع سابق، ص:  3
 على:   4

 
 اعتمادا

 .6، مرجع سابق، ص: محمد األمين بن عودة -

 . 16، ص: 2006كندا، -الفدرالية، منتدى االتحادات الفيدرالية، اوتاوارونالد ل.واتس: األنظمة  -
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الجمع بين اإلطار القانوني واملحتوى السياس ي لفكرة الفيدرالية، وهنا يكون الدستور هو الذي يحدد السلطات  

 ويوزع االختصاصات، وهو الضامن لوحدة الدولة وحقوق األقاليم، وتتمثل أهم مقومات الفيدرالية فيما يلي:

ل الذي ترتكز عليه الدولة الفيدرالية والغاية التي ترمي إليها الواليات  و األساس األ الوحدة  تعتبر    :الوحدة -1

الدول عندما تأخذ بفكرة الفيدرالية لبناء الدولة الجديدة، وتظهر هذه الفكرة بوضوح في كيان النظام   أو   

وح في  تظهر  حيث  والسياس ي،  القانون  التنظيم  في  والسيما  الشعبالفيدرالي،  الحيش،دة  اإلقليم،    ، 

الجنسية، طبيعة العالقة بين الحكومة املركزية وحكومات الواليات األعضاء وكذلك في السياسة الخارجية  

 للدولة الفيدرالية، حيث تظهر كدولة واحدة على الصعيد الدولي.

للوالي  االستقالل: -2 الذاتية  الواليات فيظهر املقومات  ل على  ات, ويعمأما فيما بخص خاصية استقالل 

رارها وتثبيتها، ومن ثم املحافظة عليها وحمايتها، وتظهر خاصية االستقالل أيضا في الصالحيات والسلطات  إق

 الواسعة املمنوحة للوالية في تسيير شؤونها الداخلية، خاصة في شقها االقتصادي.

كوين إرادة  يزة في تورية متميقصد بمبدأ املشاركة أن تشارك الواليات باعتبارها كيانات دست  املشاركة: -3

  
 
الدولة الفيدرالية، مما يترتب عليه تحقيق التوافق واالرتباط بين مبدأ بالوحدة واالستقالل الذاتي، فضال

ألعضاء   املبدأ  هذا  يخول  موحدة،  دولة  بمظهر  وظهورها  الفيدرالية  الدولة  تنظيم  على  تساعد  ذلك  عن 

ن األعضاء  و اة املشتركة وبدونه ال يمكن القول بتع ت املنفعحادية ذااالتحاد املساهمة في إعداد القرارات االت

وإنما بخضوعهم، فالدولة االتحادية ال توجد إال إذا ساهمت الجماعات املكونة لها بواسطة ممثليها في تكوين  

 في تمثيل كل والية في املجلس اال
 
     أو تحادي  الهيئات االتحادية وفي صنع قراراتها، ويظهر مبدأ املشاركة أيضا

 البرملان الفيدرالي ومشاركتها في القرارات املصيرية للدولة.   

 1ثالثا: خصائص النظام الفيدرالي

طريقة ثابتة لتبني    أو   بالرغم من وجود اختالفات متعددة في األنظمة الفيدرالية وعدم وجود أسلوب موحد  

ة، ولغرض إعطاء صورة واضحة لهذا  هذا النظام، إال أن هناك خصائص مشتركة تنفرد بها الدولة الفيدرالي 

 لتالي:    النظام، يمكن تلخيص أهم خصائص الفيدرالية على النحو ا

مكتوب:    -1 دستور  بموجب  وجوب  داخلي  قانوني  كتنظيم  الفيدرالي  االتحاد  ويتمتع  ينشأ  الدستور، 

وحدات املكونة  الدستور بسيادة عليا وال يمكن تعديله من طرف واحد ويحتاج إلى موافقة عدد كبير من ال

الفي والحكومات  العامة  الحكومة  بين  السلطات  تقسيم  يتضمن  الدستور  أن  وطاملا  درالية  للفدرالية، 

وثا  
 
دقيقا التقسيم  يكون هذا  أن  يستوجب  الذي  األمر  وااللتباس عند  األعضاء،  لالختالف  قابل  وغير   

 
بتا

ي  ، وال يجوز  التطبيق العملي وممارسة الحكومات لسلطاتها، فمن الضروري أن 
 
كون هذا الدستور مكتوبا

 
- لي: إشكالية تطبيق الفيدرالية في النظم العربية )دراسة حالة اليمن(، مذكرة ماجستير، معهد البحوث والدارسات العربيةمعين يحيى يحيى القي  1

 . 50-46، ص ص: 2016مصر، -جامعة الدول العربية، القاهرة
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التملص من تنفيذ بنوده، ويجب أن يكون الدستور    أو   ز الدستور الفيدرالي  و ابأي شكل من األشكال تج 

 الد.الفيدرالي هو القانون األسمى في الب

يجب أن ينص الدستور  تقسيم السلطات واالختصاصات بين حكومة االتحاد وحكومات األقاليم:    -2

ات بين حكومة االتحاد وحكومات األقاليم، وهذه السمة تعتبر  الفيدرالي على تقسيم السلطات واالختصاص

الالمركزية اإلدارية في    إحدى السمات الرئيسية املميزة لنظام االتحاد الفيدرالي، وأهم ما يميزه عن النظم 

اختصاصات  على  النص  يجري  ال  املوحدة، حيث  في    الدول  املوحدة  للدولة  الالمركزية  األقاليم  وسلطات 

 الدستور، وإنما يجري تفويضها من قبل السلطة املركزية بقوانين عادية.  

التشريعية االتحادية:   -3 التشريعية االتحادية من مثنائية السلطة  جلسين، مجلس  أي تتكون السلطة 

التمثيل فيه بحسب نسبة السكا الدولة، ويكون  في  إقليم، ومجلس ملمثلي األقاليم  لعموم الشعب  ن لكل 

متس  بنسب  فيه  النظام، و ا والتمثيل  هذا  فعالية  تأمن  التي  الضمانات  إحدى  تعتبر  السمة  وهذه  ية، 

الفيدرالي هو من يحدد اختصاصات وصالحيات هذين املجلسين، وكي انتخاب  والدستور  اختيار    أو   فية 

و إصدار القوانين والتشريعات بشكل توافقي، وأن ال  النواب فيهما، والهدف الرئيس ي من هذه الخاصية ه

تكون القوانين الصادرة عن السلطات االتحادية في صالح فئة معينة علي حساب حقوق فئة أخرى، وتعتبر  

م بارزة  ميزة  االتحادية  التشريعية  السلطة  إحدى  ازدواجية  كونها  إلى  إضافة  الفيدرالي،  النظام  مزايا  ن 

 الية هذا النظام. الضمانات التي تأمن فع 

العليا:   -4 الفيدرالية  املحكمة  بصفة  وجود  وتتصف  االتحادية  الدولة  في  قضائية  هيئة  اعلى  وهي 

التطبيق الحياد، وتقوم بمهمة تفسير نصوص الدستور الفيدرالي وحل املنازعات الدستورية، التي تنشأ في  

أكثر وبين غيرها من األقاليم    أو   حدة  بين حكومة وا  أو   العملي بين حكومة االتحاد وحكومات األقاليم،  

األعضاء، كما تقوم بمراقبة أعمال حكومات األقاليم وحكومة االتحاد والقوانين الصادرة عنها، وتمنع هذه  

  الدستور.ز الصالحيات املمنوحة لها في و االحكومات من تج 

للدستو  النهائي  التفسير  في  الكاملة  بالصالحية  الدستورية  املحكمة  تفسير  وتتمتع  خاصة  الفيدرالي،  ر 

والحكومة   االقاليم  بين  ما  الدستورية  والصالحيات  االختصاصات  بتوزيع  املتعلقة  الدستورية  القواعد 

 
 
ما تؤدي الى النزاعات واالختالفات في الدولة  املركزية االتحادية، والذي يعتبر من املسائل الشائكة التي كثيرا

نصوص الدستورية، وتختص هذه املحكمة بالنظر في النزاعات التي االتحادية بسبب االختالف في تفسير ال

 تحدث بين الحكومة االتحادية وحكومات الواليات. 

حاد االنفصال إال إذا  ال يمكن للواليات األعضاء في االت  عدم قدرة األقاليم على االنفصال من االتحاد: -5

االق احد  قيام  وعند  الفيدرالي،  الدستور  في  عليه   
 
منصوصا بمح كان  الدولة  و االيم  تلجأ  االنفصال  لة 

االتحادية إلي استخدام القوة للحفاظ على الدولة الفيدرالية، ويحذر فقهاء القانون الدستوري من املخاطر  
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ي إلى اضعاف سلطة الدولة الفيدرالية، باإلضافة إلى  املترتبة على إقرار حق االنفصال، حيث أن ذلك يؤد

 ع فلسفة النظام الفيدرالي ومع مبدأ السيادة والوحدة في الدولة االتحادية. ان هذا االقرار يعتبر تعارضا م

ويتميز النظام الفيدرالي أيضا بوجود مستويان من الحكم )فيدرالي ومحلي(    وجود مستويان من الحكم:  -6

 لطاته مباشرة على مواطنيه. يمارس كل منهما س

: طرق نشأة الدولة الفيدرالية 
ً
 رابعا

يرالية، إما عن طريق اتحاد مجموعة من الوحدات السياسية فيما بينها، بعد تنازل كل  تنشأ الدولة الفيد

محددة،   اتحادية  لسلطة  الداخلية  سيادتها  على  منها  إلى    أو   واحدة  بسيطة  موحدة  دولة  تفكك  طريق  عن 

 مجموعة من الوحدات السياسية تربط فيما بينها ضوابط ودستور اتحادي واحد.

 ريقة االنضمام لى: طو الطريقة األ 

عدد من الدول، تتنازل كل واحدة منها    أو   تنشأ الدولة الفيدرالية في هذه الطريقة من خالل اتحاد دولتين  

عن بعض من سلطاتها الداخلية، وعن سيادتها الخارجية ثم تتوحد ثانية لتكون الدولة الفيدرالية على أساس  

امل  )الواليات  أمثلة ذلك  الفيدرالي، ومن  املتحدة، سويسرا وأملانيا  الدستور  العربية  االمارات  األمريكية،  تحدة 

 1االتحادية. 

هذه الطريقة تنشأ الدولة الفيدرالية بانضمام اختياري بين دول مستقلة إلى بعضها، وأغلب الدول  بموجب  

س وحدة  الفيدرالية نشأة بموجب هذه الطريقة، والسبب في ذلك قد يعود الى الوحدة القومية القائمة على أسا

والتاريخ،   اقتصادية    أواللغة  بينهما مصالح مشتركة،  النظام    أو   اجتماعية    أوأن  اختيار  أن  كما  سياسية، 

من   قدر  على  باملحافظة  )دولة(  والية  لكل  يسمح  الفيدرالي  التنظيم  أن  إلى  يعود  الحالة  هذه  في  الفيدرالي 

الجديد الدولة  سلطات  في  االشتراك  مع  الذاتية  الدول    2ة. استقالليتها  لتكوين  األنجح  الطريقة  هذه  وتعد 

 في القدرة على الفيدرالية واألكثر بقاء، حيث أن ال
 
 باهرا

 
دول التي تكونت بهذه الطريقة استمرت واثبتت نجاحا

 تحقيق االتفاق والتنمية املستدامة. 

 الطريقة الثانية: طريقة تفكك الدولة البسيطة 

د  تفك  من  الفيدرالية  الدولة  تنشأ  وسياسية  قد  اجتماعية  مشاكل  من  سكانها  يعاني  بسيطة  كبيرة  ولة 

على   شعبها  فيعمل  والحروب،  السياسية  االزمات  الفقر،  واألديان،  الثقافات  اللغة،  كاختالف  واقتصادية 

اآلخرين، ثم تقوم الدولة  املطالبة باستقالل تام عن سيطرة الحكومة املركزية وتقرير مصيرها دون تدخل من  

  أو  حويل شكلها من دولة بسيطة وموحدة إلى دولة مركبة فيدرالية عن طريق تقسيم البالد إلى واليات املعنية بت

 
 .37يحيى يحيى القيلي، مرجع سابق، ص: معين  1

2 George Anderson: Federalism (An Introduction(, 1 edition, oxford university PRESS, Oxford, England- UK, 2008, p: 7. 
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أقاليم وتبني النظام الفيدرالي، ومن أمثلة الدول التي نشأت بهذه الطريقة )الهند، املكسيك، البرازيل، األرجنتين 

 1والعراق(. 

 2اب تبني الدول للنظام الفيدرالي خامسا: أسب 

 أ الدول لتبني النظام الفيدرالي، لعدة أسباب نذكر أهمهما فيما يلي:  تلج

من الصعب على الدول ذات الحكم املركزي أن تستمر في ظل تعدد اللغات واألعراق واختالف األديان   −

يسع جميع االختالفات والتباينات    وتباين الثقافات، لهذا تلجأ هذه الدول لتبني النظام الفيدرالي، الذي 

 ج بين الشعوب املتعددة في دولة واحدة؛ ويدم

يعتبر عنصر تقوية الدولة والرغبة في توحيد الجهود ملواجهة الخطر الخارجي من العوامل األساسية في    −

 دة االمريكية؛ ل مرة في الواليات املتحأو  نشأة االتحادات الفيدرالي، وهو السبب في نشأة االتحاد الفيدرالي 

التار  − التجارب  إدارة شؤون الدول ذات املساحات الجغرافية  لقد بينت  في  يخية عجر االنظمة املركزية 

 عن بطء االجراءات وكثرة العراقيل  
 
الواسعة، وذلك بسبب تفش ي البيروقراطية والتعقيدات االدارية، فضال

الدول    النظام الفيدرالي هو النظام االنسب في إدارة شؤون والحواجز التي تكتنف هذه االنظمة، لهذا يعتبر  

 كبيرة املساحة بطريقة كفئة وفعالة. 

 3سادسا: شروط قيام النظام الفيدرالي

نذكر         والعوامل،   الشروط  من  توفر مجموعة  الواقع، البد من  أرض  على  الفيدرالي  النظام  لقيام 

 أهمهما كاآلتي: 

 الشروط العامة   -1

بعينه،       بلد  دون  البلدان  جميع  على  تنبطق  التي  الشروط  كان  وهي  الشروط  هذه  توافرت  ما  متى  ذلك 

 من النظام املركزي، وهي على النحو اآلتي:باإلمكان تحول هذا البلد الى النظام الفيدرال
 
 ي بدال

 الشرط الجغرافي    -1-1

 لقيام ونجاح أي اتحاد فيدرالي، فالبد من أنَّ تكون املنـــــــاطق        
 
 ضروريا

 
يعد التقارب الجغرافي شرطا

، وال تكون منفصلة عن بعضها البعض، ألنَّ وحـــدة األراضــي الجغرافية  و اـة لالتحاد متج املكونـــ
 
رة جغرافيا

 في املص 
 
 مشتركا

 
 واحدا

 
 , السياسية واألمنية.  االستراتيجية  الح االقتصادية, تجعل هذه املناطق مجتمعا

 
 .37معين يحيى يحيى القيلي، مرجع سابق، ص:  1
(، مذكرة ماجستير، جامعة طيبة، املدينة املنورةعبد الرحمن آدم حسين: دور النظام الفيدرالي في استقرار الدو   2

 
السعودية،  -ل )الصومال نموذجا

 بتصرف() .94، ص: 2016
 )بتصرف(  .1044-1040سامر حمید سفر، مرجع سابق، ص ص:  3



 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
99 

 

 

 الشرط السياس ي  -1-2

الشمولية والدكتاتورية، وبالتالي فالبيئة الديمقراطية  ال يمكننا الحديث عن الفيدرالية في ظل النظم       

الت في  الالمركزية  القضاء،  استقاللية  السلطات،  بين  ما  الفصل  والتعبير،  الرأي  بحرية  تتميز  سيير   التي 

 وحوكمة املؤسسات هي البيئة املثلى الزدهار األنظمة الفيدرالية.

 الشرط االقتصادي   -1-3

االق      املوارد  توفر  من  والحكومات  البد  االتحادية  الحكومة  في  العمل  سير  لحسن  الكافية  تصادية 

املحلي   املستوى  على  باهظة سواء  تكاليف  يستدعي  جهاز  الفيدرالي  النظام  ألن  االتحادي،       أواملحلية، 

باإلضافة إلى ذلك تعتبر املصلحة االقتصادية املشتركة من أهم العوامل املشجعة على قيام االتحاد بين  

ألن العامل االقتصادي يوفر إمكانات مادية ضرورية في الدولة الفيدرالية، كما أنه  يولد ثقة شعبية    الدول،

 في نشأت  كبيره بجدوى االتحاد ونجاحه املستقبلي, ونشير إلى  
 
أنَّ املعطيات االقتصادية كانت عامال رئيسا

 النظام الفيدرالي في أمريكا الشمالية وبين املقاطعات السويسرية.  

 الشروط الخاصة  -2

 للظروف الخاصة بالشعوب         
 
وهي الشروط التي تخص كل بلد وتختلف من دولة الى دولة أخرى تبعا

 )الخصوصيات الوطنية( التي تعيش في هذه البلدان، وهي على النحو التالي:  

 الشرط النفس ي   -2-1

باإلضافة إلى ذلك  نة،  أو   قة ومتعيجب أن تتمتع الغالبية املكونة لالتحاد بحس مدني عاٍل وروح صاد       

ال بد أن تتوفر في مواطني االتحاد صفة االنفتاح على الشعوب األخرى التي يرغبون في االتحاد معها، فضال  

عن صفة التعايش مع االخر وتقبل االختالف، الن الدولة الفيدرالية بالنهاية هي دولة واحدة من الناحية  

 ية واحده.الخارجية، ومواطنوها يحملون جنس 

 الحضاري )الثقافي(   الشرط -2-2

إنَّ تطبيق النظام الفيدرالي في بلد ما يتوقف على مستوى الرقي الفكري والثقافي، الذي وصلت إليه         

 مستوى الحس املدني واإليمان باملثل والقيم الديمقراطية، فالنظام  
َّ
املجتمعات في الدول األعضاء، خاصة

ملجتمعات تعاني من التخلف والفساد ولم تصل بعد إلى درجة  العصا السحرية    الفيدرالي ال يمكن أن يكون 

تصل   لم  دول  في  أقيمت  التي  الفيدرالية  التجارب  بعض  فشل  التاريخ  بّين  فلقد  الحضاري.  الرقي  من 

مجتمعاتها بعد إلى مرحلة النضج الفكري والثقافي، فتعثرت ولم تتمكن من الصمود ثم انهارت كما هو الحال  

تم إقامة املقاطعات املتحدة ألمريكا املركزية كدولة    1823لجنوبية واملركزية، ففي عام  هوريات أمريكا اجم

عام   في  وتفككت  فشلت  لكنها  الفيدرالي،  بالنظام  كواتيماال,    1838تأخذ  هي  مستقلة  دول  خمس  الى 
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الفي التجارب  أنَّ  إلى  باإلضافة  ونيكاراكوا،  كوستاريكا  هندوراس,  جمهور السلفادور,  في  أمريكا  درالية  يات 

في   الفيدراليات  البرازيل، األرجنتين وفنزويال لم تترسخ ولم تزدهر. وباملقابل نجحت  الجنوبية كاملكسيك، 

الدول التي بلغت درجة معقولة من التطور الحضاري والثقافي كالواليات املتحدة األمريكية، سويسرا، كندا،  

 السياس ي العالي.ه الدول ووعيها أستراليا وأملانيا بسبب رقي شعوب هذ

مما سبق يتضح أن وعي الشعوب ورقيها الفكري والثقافي يعتبر من أهم شروط قيام النظام الفيدرالي،  

وهذا يعني أنه ال يمكن إقامة دولة فيدرالية في ظل التخلف والجهل وانتشار ثقافة االنغالق واإلقصاء وعدم  

يفسر نجاح الفيدرالية دول وفشلها في دول اخرى،  وب( هو الذي  تقبل األخر، إّن هذا الشرط )وعي الشع

له   بيئة ديمقراطية تضمن  في  إلى شعٍب واٍع ومسؤول يعيش  النظام االتحادي يحتاج  وبالتالي فإن نجاح 

 حرية الرأي والتعبير ويتمتع قضاءها باالستقاللية وتتميز مؤسساتها بالشفافية والنزاهة. 

 1النظام الفيدراليسابعا: مزايا وعيوب  

 مزايا النظام الفيدرالي  -1

يعتبر النظام الفيدرالي من أنجح األنظمة في الحكم، وله مميزات ال يمكن حصرها، لكن يمكن تلخيص   

 أهمهما كالتالي: 

،  تسمح الدولة الفيدرالية لكل والية من والياتها بإدارة شؤونها بنفسها بسلطات وصالحيات واسعة −

اعية، الثقافية، العرقية، اللغوية، الدينية وغيرها، ومن ثم فإن الدولة الفيدرالية تكون  تراعي الفروق االجتم 

 هي الحل األمثل للمشاكل التي قد تحدث بسبب االختالف والتنوع القائم بين الواليات؛ 

ما  مركزية في التسيير، ميسهل النظام الفيدرالي إدارة شؤون الدولة والواليات، ألنه يتميز بخاصية الال  −

 يساعد في محاربة ظاهرة البيروقراطية ومختلف العراقيل والتعقيدات اإلدارية؛ 

إقليم ما يساعد    أو   يسمح هذا نظام بإجراء تجارب دستورية متعددة، فنجاح نظام معين في والية   −

 على اقتباسه وتطبيقه في األقاليم أخرى، وهذا يصعب تطبيقه في الدولة املركزية؛ 

لية التنوع واالختالف هو عامل إثراء وإغناء، حيث تتميز مجتمعات هذه الدول  في األنظمة الفيدرا −

 ستدامة؛  باإلبداع وتنوع األفكار، مما يساهم في تنمية القدرات البشرية وتحقيق التنمية امل 

 
 اعتمادا على:  )بتصرف(  1

 . 134: ص  اثمار كاظم الربيعي، مرجع سابق، ص -

،  2013اليمن،  -الخيارات املتاحة لشكل الدولة اليمنية املنشودة، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، صنعاءالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري:   -

 .5، 4 ص ص:

 .98، 97عبد الرحمن آدم حسين، مرجع سابق، ص ص:  -
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الجغرافية   − رقعتها  تتسع  عندما  الدولة  إدارة  في  األنسب  السياس ي  النظام  الفيدرالي  النظام  يعتبر 

 رافها؛ وتترامى أط 

من   − تأخذ  حيث  املركبة،  الدولة  ومزايا  دة  املوحَّ الدولة  مزايا  بين  بالجمع  الفيدرالية  الدولة  تسمح 

 االحتفاظ  الدولة املوحدة مبدأ االحتفاظ بوحدة الدولة ككيان  
 
واحد كبير وقوي في النطاق الدولي، وأيضا

ركبة مبدأ إعطاء قدر كبير من االستقالل  ببعض السلطات في املسائل الداخلية الهامة، وتأخذ من الدولة امل 

 للواليات في السيادة على إقليمها وتسيير شؤونها الداخلية، بما يرض ي مواطنيها ويحقق مصالحهم؛ 

الفيدرال − النظام  الجانب يعطي  في  الداخلية، خاصة  تسيير شؤونها  في  للواليات  واسعة  ي صالحيات 

 بين الواليا
 
ت في مجال جذب االستثمارات وتحسين بيئة األعمال، وبالتالي  االقتصادي، مما يخلق جو تنافسيا

 زيادة معدل النمو االقتصادي وتطوير اقتصادات هذه الواليات؛ 

 ليست متجانسة الى الدرجة التي   −
 
يساعد على تكوين الدول الكبيرة إذ يضم في دولة اتحادية واحدة شعوبا

اكل الناجمة عن تباينات واختالفات مكونات االتحاد  تسمح بقيام دولة موحدة، باإلضافة إلى أنه يحل املش 

 كتعدد اللغات واألعراق واختالف االديان وتباين الثقافات؛  

يدرالية صورة من صور الديمقراطية، التي تقوم على الدولة املؤسسات، استقاللية القضاء،  تعتبر الف −

لية أنها تمكن الشعب من الرقابة على أعمال  حرية الرأي والتعبير والالمركزية في التسيير، ومن ميزات الفيدرا

الي واإلداري والعمل على إدارة  الحكومة ومتابعة حركة املال العام، وبالتالي املساهمة في محاربة الفساد امل

 الوحدات الفيدرالية بطريقة كفئة وفعالة؛ 

توحيد التشريع في املسائل  يوفق النظام الفيدرالي بين الوحدة الوطنية واالستقالل الذاتي، اذ يترتب عليه   −

تشري بوضعها  للواليات  كبيرة  حرية  ذلك  بعد  ويترك  مجموعها،  في  االتحاد  دولة  تهم  التي  عات  الجوهرية 

 تتماش ى مع مصلحتها وتتالءم مع احوالها وظروفها. 

 عيوب النظام الفيدرالي -2

 : كأي نظام من صنع البشر، تكتنف الفيدرالية بعض العيوب، يمكن ذكرها كالتالي 

قد يؤدي إلى تفتيت وحدة الدولة، عندما يتم منح الواليات صالحيات كبيرة تضعف من سيطرة الحكومة   −

 ا وبين قدرتها على املوازنة بين مصالح الواليات ومصالح الدولة العليا؛االتحادية، وتحول بينه

في االختصاصات    قد تحدث بعض النزاعات بين الحكومة االتحادية وحكومات الواليات بسبب االزدواجية −

 والتداخل في الصالحيات؛ 
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الدولة  − في  الهيئات  تعدد  بسبب  ضخمة،  نفقات  املواطنين  الفيدرالية  الدولة  د  بين    تكّبِ وازدواجيتها 

 السلطة االتحادية والواليات؛

ت التنمية بين الواليات  و اضعف سلطة الدولة الفيدرالية على اقتصاديات األقاليم، مما قد يؤدي إلى تف −

 تحقيق األهداف الوطنية العامة؛  وعدم

م في دول  قد تكون الفيدرالية من أسباب التوحد في بعض الدول، وقد تكون من أسباب الفرقة واالنقسا −

التي  االنفصالية،  الحركات  بدليل ظهور  املجتمعات  بعض  في  للحكم  وبالتالي فهي ال تصلح كنظام  أخرى، 

ية وتكوين دول مستقلة، ومن أمثلة ذلك الحركات االنفصالية  تدعو الى االستقالل التام عن الدولة االتحاد

 انيا. املوجودة في إقليم كتالونيا، والتي تدعو إلى االنفصال عن إسب

II-  عرض تجربة الواليات املتحدة األمريكية في مجال تطبيق النظام الفيدرالي 

لها أثر كبير في نظامها السياس ي،     مّرت الواليات املتحدة االمريكية في تطورها السياس ي بمراحل عديدة كان 

الى   في جميع شؤونها  ثالث عشرة مستعمرة تخضع  من  تتكون  االستقالل  قبل  كانت  مع  فقد  البريطاني  التاج 

تمتعها بش يء من االستقالل في بعض أمورها الداخلية، وبعد أن خاضت هذه املستعمرات حروب التحرير ضد  

ام التي  )بريطانيا(،  املستعمرة  ) الدولة  سنتي  بين  استطاعت  1774-1764تدت  توحيد    13(  امريكية  والية 

، وأقامت فيما  1776ة وأن تحقق استقاللها في سنة  سياساتها ضد الحكومة البريطانية وتشريعاتها االستعماري

بينها نوعا من االتحاد التعاهدي، ثم اتجهت نية هذه الدول نحو قيام اتحاد أقوى، وبفضل جهود بعض الزعماء  

وتم االتفاق على قيام االتحاد الفيدرالي بين الدول الثالث عشرة    1787مريكان انعقد مؤتمر فيالدلفيا سنة  اال 

 1ع الدستور االتحادي. وأقر مشرو 

 2ال: الفيدرالية والدستور األمريكي أو  

ة يشير اصطالح الفيدرالية في أمريكا إلى تقسيم ومشاركة السلطة املخولة بنص الدستور بين الحكوم 

السلطة   وسيادة  الواليات  حقوق  من  مزيج  هو  األمريكي  الفيدرالي  فالنظام  الواليات،  وحكومات  االتحادية 

ال مثل  الهامة،  املشاريع  من  العديد  في  التحكم  للواليات  يتيح  حيث  برامج  االتحادية،  وبعض  السريعة  طرق 

ن تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطات  الرعاية االجتماعية والتعليم والشرطة وضوابط استغالل األراض ي، في حي

هائلة, فإن عليها أن تقنع الواليات بإدارة شؤون الحكم فيها على نحو يتفق واألهداف السياسية واالقتصادية  

 واالجتماعية للدولة.  

 
، جامعة  03، العدد:  16ملجلد:  حيدر فوزي صادق الغزي: توزيع الصالحيات في النظام السياس ي الفيدرالي االمريكي، مجلة جامعة كربالء العلمية، ا  1

 . 152، ص: 2018كربالء، 
األ   2 املتحدة  الواليات  في  الحكم  نظام  إلويتز:  جابر سعيد عوض، طالري  ترجمة:  العاملية،  1مريكية،  والثقافة  املعرفة  لنشر  املصرية  الجمعية   ،

 .32-29، ص ص: 1996مصر، -القاهرة



 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
103 

 

 

 ي الدستور حسب تصور واضع −

ندر هاميلتون,  انقسم واضعو الدستور في األساس حول معنى الفيدرالية، فبينما أيد البعض آراء الكس  

الذى اعتقد بضرورة وجود حكومة فيدرالية قوية، وذلك عبر مفهوم سيادة السلطة الفيدرالية. إال أن البعض  

ات حكومة  قيام  أن  تفترض  التي  جيفرسون,  توماس  آراء  أيد  الحريات اآلخر  يهدد  أن  يمكن  مسيطرة  حادية 

 حدودة حتى ال تتغول على سلطة الواليات.  الفردية، ومن ثم يجب أن تكون للحكومة الفيدرالية سلطات م 

 حسب الفيدرالية املعاصرة  −

تشتمل الواليات املتحدة اليوم على أكثر من ثمانين ألف وحدة حكومية منفصلة، تشكل املدن واألقاليم   

سياسية   كيانات  و...(  الصحي  الصرف  مياه،  مرافق  املدارس،  إدارة  األخيرة  هذه  )تتولى  الخاصة  واملقاطعات 

 محلية إلى جانب الحكومة االتحادية وحكومات الواليات. 

 ة الخاصة بالفيدراليةالنصوص الدستوري −

ُمنحت الواليات مسؤوليات تحديد الدوائر االنتخابية في نطاقها النتخاب أعضاء مجلس النواب واقرار   

التعديل  أو    بموجب  لها  املمنوحة  السلطات  الدستورية واستعمال  التعديالت  الحكومة    اقتراح  أما  العاشر. 

لى من الدستور مثل تقديم و املمنوحة في املادة األ   أوفروضة  الفيدرالية فقد منحت قائمة طويلة من السلطات امل

القروض املالية, بناء الجيوش, إعالن الحرب وتنظيم التجارة، فضال عن ذلك، فقد حدد الدستور للواليات ما  

تشريع قانون يجرد األفراد    أو   ية والية عقد معاهدة مع دولة أجنبية،  ال يدخل في اختصاصاتها، فليس من حق أ

إقرار القوانين بأثر    أو   جماعة وتوقيع العقوبة عليهم دون محاكمة(،  أو  ن حقوقهم املدنية )أي تجريم شخص  م

 إجراميا بأثر رجعى(،  
 
الواردات  فرض ضرائب على  أو  رجعي )وهى القوانين التي تجعل من عمل غير إجرامي عمال

 قات السلم. أو  االحتفاظ بقوات مسلحة في  أو  الصادرات دون موافقة الكونجرس، أو 

 حماية الواليات من الحكومة الفيدرالية  −

نص دستور الواليات املتحدة على عدم جواز تغيير تمثيل والية في مجلس الشيوخ دون موافقة الوالية   

    ضم أية والبة إلى والية أخرى دون موافقتها،  أو   املعنية، كما نص كذلك على عدم جواز تقسيم  
 
وصرح أخيرا

 بعدم جواز إضافة أية تعديالت دستورية دون الحصول على موافقة ثالثة أرباع عدد الواليات.  
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 1ثانيا: خصائص الفيدرالية األمريكية

 م 
 
، فعلى تتميز الفدرالية األمريكية عن غيرها من الفيدراليات األخرى بأنها تضم مجتمعا

 
 نسبيا

 
تجانسا

رة من السود وذوي األصول اإلسبانية، إال أنهم ال يشكلون أغلبية في أية والية من  الرغم من وجود أقليات كبي 

الواليات، وعلى الرغم من ذلك, فإنه يوجد تنوع إقليمي في الثقافة السياسية وتركيز هائل على أهمية حكومة  

تم منح سلطات قانونية  حكومة الفيدرالية بقدر معقول من الالمركزية، ويالوالية والحكومة املحلية. وتتميز ال

الالتماثلية  و ا متس  الفيدراليات  بين  العالقة  على  ينطبق  ال  ذلك  أن  من  الرغم  على  الخمسين،  للواليات  ية 

الدستور   يحدد  بأن  يقض ي  الذي  النسق  هي  السلطات  لتوزيع  الرئيسية  والسمة  بها،  املرتبطة  والواليات 

 من خالل منع الواليات  ضوعات التي تخضع للسلطة الفيدرالية معظمها متال املو 
 
زمة وبعضها فيدراليا خالصا

من وضع تشريعات بشأنها ويترك املوضوعات املتبقية غير املحددة للواليات, وتعتمد املؤسسات الفدرالية على  

ريعية مع وجود مؤسسات رئاسية تابعة  مبدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية والهيئة التش

م نظاما للضوابط والتوازنات. وعبر ما يزيد على القرنين من الحكم الفيدرالي, اكتسبت الواليات  للكونغرس تض

املتحدة كاتحاد فيدرالي مزيدا من التكامل وأصبحت الحكومة الفدرالية أكثر قوة، وفي العقود الحديثة جرى  

للح سيطر 
ُ
امل الدور  أل توصيف  لحق  الشاملة  واملمارسة  الفدرالية  من  لوية  و كومة  تحوٌل  أنه  على  الفدرالية 

، وفي الوقت ذاته كانت ثمة ضغوط سياسية معارضة تطالب بمزيد  نية إلى الفدرالية القسريةو االفدرالية التع

التي جرت بعد ت  أوال  من الالمركزية، على الرغم من ان التقدم في هذا االتجاه كان محدودا، وقد اجمعت املح

الواقع إلقامة   النظام والتطبيق الدستوري  ذلك على أرض  في  اتحادات فدرالية على االقتداء ببعض ما جاء 

 للواليات املتحدة عند وضع هياكلها الفيدرالية الخاصة بها مما جعلها مثاال هاما يحتذي به. 

الوال   لدور  كبيرة  أهمية  تعطي  بانها  األمريكية  الفيدرالية  واملحليات  وتتميز  الواليات  تزال  ال  يات، حيث 

 هاما في السياسة األمريكية، إذ أن هناك ثالثة أنشطة حكومية خدمية تمارس فيها الواليات واملحليات  تلع
 
ب دورا

 من التحكم والسيطرة وهي: تنفيذ القانون، التعليم وتنظيم األراض ي )تعيين حدود املناطق وأنماط  
 
 كبيرا

 
قدرا

حليات من نفوذ في هذه املجاالت، أال وهو  اعتقاد  ك سببان يفسران ما تتمتع به الواليات واملاملساكن(، وهنا

في نطاق االختصاص   التقليدية بوجوب أن يكون كل من مجالي الشرطة واملدارس  الشعب األمريكي وقناعته 

وبصفة التقليديين،  واالعتقاد  القناعة  لهذه  املحليين  املشرعين  تأييد  وكذا  بأن    املحلي،  القول  يمكن  عامة 

وجود   أو   والشيوخ يعارضون اإلشراف الفيدرالي القوي على املناهج الدراسية في املدارس    أعضاء مجلس ي النواب 

 قوة شرطة )اتحادية( في الواليات.  

 
 اعتمادا على:   1

 . 28، 27ص: رونالد ل.واتس، مرجع سابق، ص  -

 . 37الري إلويتز، مرجع سابق، ص:  -

   الحية الواليات املنضوية في االتحاد االقدام على اعالن انفصالها، فقد كانت تجربة يشار الى موضوع االتحاد الفيدرالي القسري بأنه ليس من ص

 . 1860د الفيدرالي عام الحرب االهلية خير مثال، عندما أعلنت سبع واليات امريكية جنوبية انفصالها عن االتحا
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 1ثالثا: القواعد الدستورية التي تحكم العمل االتحادي 

لنشأة النظام  لى  و   االتحادي منذ املرحلة األ   هنالك قاعدتين دستوريتين أساسيتين حكمت وتحكم العمل 

 السياس ي األمريكي، وال بد من توضحيها قبل معالجة أساليب تقاسم الصالحيات: 

 لى: أن تجري إدارة القضايا املشتركة من قبل الحكومة الفيدراليةو القاعدة األ 

ت يجري  التي  )الفيدرالية(  االتحادية  الحكومة  تقوم  أن  هو  األساس ي  مؤسساتها  املبدأ  التشريعية  شكيل 

والتنفيذية والقضائية من سكان مختلف الواليات، بكافة الصالحيات املشتركة عبر الواليات ويترك لكل والية  

من   أصبحت  التي  املشتركة  القضايا  من  فإن  العام  التوجه  هذا  على  وبناء   الداخلية،  شؤونها  إدارة  في  الحق 

لحق في إدارة العالقات الخارجية، الحق في إدارة ي صك العملة، ااختصاص الحكومة الفيدرالية فقط الحق ف

الطرق العابرة للواليات، الحق في ادارة التجارة عبر الواليات وكذلك ادارة البريد الفيدرالي وعشرات القضايا  

ت  ( من حيث املبدأ  فكرة تقاسم الصالحيات بين حكومات الواليا01املشتركة األخرى، ويبسط الجدول رقم )

 الفيدرالية.  وبين الحكومة

 مبدأ تقاسم الصالحيات بين حكومات الواليات وبين الحكومة الفيدرالية  يوضح( 01الجدول رقم )

 اختصاصات السلطة الفيدرالية لية اختصاص الواليةأو   صالحيات الحكم واإلدارة 

   الجيش

   الصحة

   التعليم

   العالقات الخارجية 

   االمن الداخلي 

   العملةصك 

القضايا املشتركة عبر  

 الواليات 

  

الصالحيات    املصدر: تقاسم  )نموذج  األمريكي  الفيدرالي  النظام  وتطور  منشأة  مالكي:  عبدالحميد  صادق 

السياسية وتوازنها عبر مستويات وقضايا الحكم(، مجلة جيل للدارسات السياسية والعالقات الدولية، العدد: 

 .43، ص: 2017لبنان، سبتمبر -لمي، طرابلسحث الع، مركز جيل الب10

العسكرية   القوة  حيث  من  الفيدرالية  الحكومة  تكون  أن  ابتداء  تأكيدها  جرى  التي  التقسيم  من شروط 

 بأن لكل والية قوة دفاع تخضع لحاكم الوالية،   
 
املحضة أقوى من أي والية من الواليات االمريكية منفردة، علما

 
لصالحيات السياسية وتوازنها عبر مستويات وقضايا الحكم(،  صادق عبدالحميد مالكي: منشأة وتطور النظام الفيدرالي األمريكي )نموذج تقاسم ا 1

 . 44،  43، ص ص: 2017لبنان، سبتمبر -، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس10جلة جيل للدارسات السياسية والعالقات الدولية، العدد: 
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يت الذي  الجيش  عبولكن  يحق  حرك  وال  االتحادية،  للحكومة  التابع  الفيدرالي  الجيش  فقط  هو  الواليات  ر 

 في تقرير مدى   أو  للواليات أن تمتلك عوامل القوة الجوية 
 
البحرية إال بإذن من الكونغرس الذي له الحق أيضا

النسبة للشؤون  أما ب   الحاجة إلنشاء قواعد عسكرية في أي والية من الواليات تحت اشراف السلطة الفيدرالية.

األمنية داخل كل والية فإن للواليات الحق في انشاء قوة شرطة قادرة على الحفاظ على األمن في نطاق الوالية،  

 وال يحق لجهاز الشرطة في أي والية العبور الى والية أخرى.   

 القاعدة الثانية: التأكيد على حق حكومات الواليات في إدارة شؤونها الداخلية 

أن نشير هنا إلى قاعدة أساسية تطورت في مرحلة نشأت الواليات املتحدة االمريكية ساعدت وتساعد  بد ال 

أن كل ما سكت عنه   هي  القاعدة  الواليات، وهذه  في عمل حكومات  الفيدرالية  الحكومة  الحد من تدخل  في 

الفترة األ  ابتداء  من اختصاص حكومة الوالية، ففي  هنالك قلق بين حكومات  ان  لى لالتحاد ك و الدستور فهو 

الواليات بأن الحق التشريعي للحكومة فيدرالية قد يعني تعطيل قدرة هذه الحكومات في تنظيم الحياة والعمل 

داخل الواليات بما يتالءم مع حقيقة اختالف الحاجات التنظيمية من والية ألخرى، والحاجة الى سرعة اتخاذ  

أي بعد أقل من أربع سنوات على اعالن الدستور    1791لدستور عام  ل لو القرار فيها، ولذلك جاء التعديل األ 

االمريكي ليحوي في مادته العاشرة النص التالي: "أن السلطات التي ال يوليها الدستور للواليات املتحدة ككل وال  

هدف ل بللشعب"، وقد تم اعتماد هذا التعدي  أو   يحجبها عن الواليات افراديا تحفظ لكل من هذه الواليات  

الشعب    أو   طمأنة الناس في الواليات إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تبتلع الواليات، وتؤكد ايضا أن الواليات  

 يحتفظون بجميع السلطات التي لم تمنح لتلك الحكومة. 

 رابعا: مزايا وعيوب النظام الفيدرالي األمريكي 

 يهدف للحيلولة د
 
 فدراليا

 
التركيز الطغياني للسلطة السياسية، الذى من  ون  أقام اآلباء املؤسسون هيكال

أسس   تقوية  هو  الفيدرالي  النظام  إقامة  من  الرئيس ي  الهدف  كان  فقد  وعليه  الواليات،  طمس صوت  شأنه 

ولكن هل تحقق التصور الفيدرالي لآلباء املؤسسين على النحو الديمقراطية من خالل املشاركة في السلطة.  

 الذى أرادوه؟. 

 1لفيدرالي األمريكيم امزايا النظا  -1

 يتميز النظام الفيدرالي األمريكي بعدة مزايا نذكر منها:

 من السيطرة املحلية على الحياة السياسية، ويضاعف من فرص املشاركة السياسية من   −
 
أنه يحقق قدرا

ذات  ة  الجماع  أو   خالل انتخاب اآلالف من املسؤولين على مستوى الوالية واملحليات، فاملواطن األمريكي  

 املصالح التي يحال بينها وبين االتصال بمستوى حكومي معين يمكنها تعويض ذلك عند مستو آخر؛ 

 
 . )بتصرف( 42، 41الري إلويتز، مرجع سابق، ص ص:  1
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أنها تشجع على التجريب والتنوع في مواجهة االحتياجات االجتماعية والسياسية لالمة، فلقد كانت جورجيا   −

ت كاليفورنيا رائدة في ابتكار  ان ل والية يسمح فيها بحق االنتخاب مع بلوغ سن الثامنة عشرة، كما ك أو   هي  

السياسات الخاصة يتلوث الهواء قبل أن تتمكن الحكومة الفدرالية من سن قانون شامل للهواء النقي في  

 أرجاء البالد بفترة طويلة؛ 

 تقريب اإلدارة من املواطن بسبب اعتماد نمط الالمركزية في التسيير؛  −

ؤونها الداخلية، يخلق جوا تنافسيا بين الواليات، مما يؤدي  إدارة شمنح كل والية صالحيات واسعة في مجال   −

ذات   بالواليات  باللحاق  الضعيف  االقتصاد  ذات  الواليات  ويمكن  والية  لكل  املحلي  االقتصاد  تطوير  إلى 

 االقتصادات القوية. 

 عيوب النظام الفيدرالي األمريكي  -2

السلبية البارزة  في النظام الفيدرالي األمريكي    إلى جانب مزايا الفيدرالية املشار إليها، هناك بعض الجوانب

 نذكر منها:  

 قد يشجع التوجه املحلي للفيدرالية على االقليمية وإعاقة التقدم؛ −

الزراعية − الهيئات  تعدد  مثل  مدمرة،  ازدواجية  املحلية  االستقاللية  على  يترتب  أن  مختلف    يمكن  على 

األجهز  تضخم  وبالتالي  الثالثة،  الحكومة  بما  مستويات  اإلدارية  التكاليف  تزايد  ثم  ومن  البيروقراطية،  ة 

 يتناسب وهذا التضخم؛ 

قد تعترض األجهزة الفيدرالية بعض املصاعب في سبيل معالجة املشاكل التي تتخطى حدود الواليات مثل   −

الحمضية   فاألمطار  والهواء،  املاء  املتلوث  إلى  أسبابها  ترجع  نيوانجلند  في  الواليات  على  تسقط  راكز  التي 

سط، وع ذلك ترفض الواليات مصدر التلوث أن تدفع اية تعويضات على  و الصناعية في مناطق الغرب األ 

 الخسائر الناجمة عنه.  

  1خامسا: اإلدارة املالية في النظام الفيدرالي األمريكي 

العامة    الخدمات  واإليجا لتقديم  املوظفين  رواتب  دفع  تشمل  التي  تكاليفه  الحكومي  للعمل  رات،  فإن 

في  التعددية  ظل  وفي  ولكن  الحكومات،  واجبات  من  ذلك  األمنية وغير  واألنشطة  العامة  للمشاريع  باإلضافة 

الخدمات   تكاليف مختلف  دفع  يجري  نفسه هو كيف  يطرح  الذي  فالسؤال  األمريكي،  النظام  في  الحكومات 

يم العمل املالي لهذه الحكومات بصفة  ة في بالد ذات عدة حكومات؟، وما هو أسلوب اإلدارة املالية في تنظالعام

 عامة؟. 

 
 . 55-50ص:  صادق عبدالحميد مالكي، مرجع سابق، ص 1



 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
108 

 

 

كباقي الحكومات في العالم فإن أغلب دخل الحكومات املختلفة في الواليات األمريكية وكذلك الحكومة   

ملزم عبر إجراءات تقرير الضرائب على    الفيدرالية يأتي من الضرائب والرسوم الحكومية، وهو مبدأ أساس ي

ي هو أنه ال ضرائب بدون تمثيل، حيث كان االصرار على هذا املبدأ هو الذي  مختلف مستويات العمل الحكوم

التاج   فرضها  التي  الضرائب  رفض  تم  حينما  البريطاني  التاج  ضد  األمريكية  الثورة  قيام  الى  الواقع  في  أدى 

القاري  البريطاني دون أن يكون للوالي في املؤتمر  البريطاني  في مجلس العموم  ل عام  و   األ ات األمريكية تمثيل 

، وفي ظل هذه القاعدة )ال ضرائب بدون تمثيل(، وأمام تعدد الحكومات فقد تطورت الفيدرالية األمريكية  1774

 في مجال في التنظيم املالي على النحو التالي: 

 عية الدخل الضريبي أو تطوير نظام لتقاسم  -1

حصيل رسم الضمان االجتماعي، للحكومة الفيدرالية في واشنطن الحق في فرض الضرائب على الدخل وت 

وذلك عن طريق جهاز فيدرالي يملك صالحيات واسعة في املتابعة واملالحقة في تحصيل هذه الضريبة، كذلك  

الواليات عبر  العاملة  الشركات  دخل  على  ضرائب  فرض  في  الحق  الفيدرالية  بتحصيل  للحكومة  تقوم  كما   ،

ت السيارات، وكذلك تحصل خزانة الحكومة الفيدرالية على  الضرائب على التركات والسجائر والبنزين وإطارا

كافة الرسوم التي يتم تحصيلها كجمارك عند املنافذ البحرية والجوية والبرية، حيث يتولى عملية إدارة هذه  

عية الدخل الضريبي الذي يتأتى منه دخل حكومات  و ما بالنسبة أل املنافذ موظفين تابعين للحكومة الفيدرالية. أ 

يات وما قد يتواجد فيها من حكومات محلية ومجالس وبلديات املدن وغيرها الخاضعة للتنظيم السياس ي الوال 

لحكومة الوالية، فإنها تحصل على الضرائب على املمتلكات داخل الوالية، الضرائب على املبيعات، الضرائب  

ع االمتياعلى  على  والضرائب  الجغرافي  النطاق  داخل  تتم  التي  البيع  الى مليات  باإلضافة  الترفيه  وأماكن  زات 

تحصيلها للضرائب على دخل الشركات العاملة في داخل الوالية، ومن حقها أيضا أن تفرض ضرائب محدودة  

مع الحكومات املحلية    على الدخل، وكذلك تقوم بتقاسم ما يجري تحصيله من رسوم على الخدمات العامة

 ملدن والقرى واملناطق املدرسية وغيرها(. داخل النطاقات السكانية املختلفة )حكومات ا

نشير هنا إلى أن قضية فرض الضرائب عند املستوى املحلي داخل الواليات األمريكية تخضع لقاعدتين  

 أساسيتين: 

هي قاعدة ال ضرائب بدون تمثيل: التي كنا قد أشرنا اليها، والتي تؤكد من حيث املبدأ    لى:و القاعدة األ  -

مة فرض الضرائب، إال بعد سؤال الناس ممن سوف تقتطع الضرائب من جهدهم  أنه ليس من حق أي حكو 

 تلك لحياتهم.  أو  وإقناعهم بمبررات رسم هذه الخدمة 

ن الرسوم والضرائب: هذه القاعدة تطورت قبل أكثر من  هي قاعدة تقاسم الدخل م  القاعدة الثانية: -

في عالقتها بالحكومات املحلية في كل والية، وهنا  أربعين سنة ضمن اطار أنظمة حكومات الواليات األمريكية 

نالحظ أن قرب الحكومات املحلية في املدن والقرى واملناطق املدرسية والنطاقات السكانية األخرى يجعلها  
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ألقرب في التعامل مع الحاجات الخاصة بكل منطقة، وبالتالي األقدر على إقناع املجالس البلدية  في الواقع ا

س  من  األ املنتخبة  القاعدة  أساس  على  النطاقات  هذه  الحاجات  و كان  مع  تتالءم  ضرائب  فرض  على  لى 

قوم املجالس  والخدمات املطلوبة في كل نطاق. ويعمل نظام تقاسم الدخل الضريبي والرسوم على أساس أن ت 

تتولى الرسم، ثم    أو   املنتخبة بالحصول على موافقة السكان في النطاق الحضري على نوع ونسبة الضريبة  

الرسم، حيث يعطى جزء منها للحكومة املحلية    أو   حكومة الوالية عبر أجهزتها سلطة جمع تلك الضريبة  

 بنسب متف 
 
تة في تغطية النقص  و اوالجزء ألكبر لحكومة الوالية مع مالحظة أن حكومة الوالية تشارك أيضا

 في بعض الخدمات األساسية في النطاق. 

 ة للحكومة الفيدرالية ولحكومات الواليات وللحكومات املحليةتطبيق نظام امليزانية السنوي -2

للحكومة الفيدرالية وحكومة كل والية وألغلب الحكومات املحلية كما هي العادة في باقي حكومات العالم   

نظام في تخطيط املسار املالي لكل حكومة، يقوم على ميزانية سنوية تظهر فيها نفقات الحكومة املتوقعة في سنة  

عجز، و بطبيعة الحال فإن عناصر    أو   توازن    أو   املة في ضوء الدخل املتوقع، وما يترتب على ذلك من فائض  ك 

في  تختلف  الواليات  داخل  املحلية  والحكومات  الواليات  وحكومات  واشنطن  في  الفيدرالية  الحكومة  ميزانية 

عامة، حيث يقوم الرئيس األمريكي في حالة    مدخالتها ومخرجاتها، ولكنها تتشابه في عمليات وضع امليزانية بصفة 

الرئيس التنفيذي في مجالس املدن واملناطق    أو  ة وحاكم الوالية في حالة الواليات، والعمدة  الحكومة الفيدرالي 

اقتراح   أساس  على  املنتخبة  املجالس  على  السنوية  للميزانية  املالي  اقتراحه  بعرض  املختلفة  بصورها  البلدية 

ب الفيدرالي في حالة الحكومة  م أعضاء اللجان املختصة في هذه املجالس املنتخبة مجلس النواقانون، ثم يقو 

الفيدرالية، ومجلس نواب الوالية واملجلس التشريعي في حالة املدينة وغيرها من الحكومات املحلية بمناقشة  

 أو  اق تحت سيطرة هذه الحكومة  بنود امليزانيات واجراء التعديالت التي يرونها مناسبة للصالح العام في النط 

 الرفض ملقترح امليزانية.    أو   التعديل    أو   جلس املنتخب للتصويت النهائي املوافقة  تلك، ثم يعرض املوضوع على امل

معايير    وفق  مالية  بمنح  الفقيرة  الواليات  بدعم  تتدخل  الفيدرالية  الحكومة  فإن  وجود عجز  حالة  في 

سكان ووفق برامج  األساسية مثل املواصالت والتعليم واملساعدات االجتماعية واال فيدرالية صارمة في املجاالت  

فيدرالية تنظم عمليات التوزيع على أساس شروط تضعها الهيئة الفيدرالية املختصة عدم التزام حكومة الوالية  

املخت األجهزة  تتابع  التالية حيث  املالية  للسنة  الدعم  تخسر  أنها سوف  يعني  الشروط  الحكومة  بهذه  في  صة 

وم حكومة كل والية بدعم ميزانيات الحكومات املحلية بأشكالها  الفيدرالية مدى التزام حكومة الوالية، كما تق

املختلفة وفق معايير تضعها حكومات الواليات. وكمثال لتوضيح صورة التداخل بين عمل الحكومة الفيدرالية  

الو  وحكومة  املتخصصة  وبرامجها  هيئاتها  خالل  فسوف  من  الوالية  نفس  داخل  في  املحلية  والحكومات  الية 

(  على توضيح التداخل املالي في طريقة تغطية ميزانية املدارس العامة وذلك تحت  02الجدول رقم )نقتصر في  

  .اشراف الحكومة املحلية في محافظة مدينة بلتمور بوالية مريالند
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 1996العام في محافظة مدينة بلتمور لعام مصادر دخل ميزانية التعليم املدرس ي  02الجدول رقم 

 النسبة  املبالغ 

 % 59 مبالغ من نفس املحافظة 

 % 29 مبالغ من حكومة الوالية 

 % 6 مبالغ من الحكومة الفيدرالية

 % 6 مصادر أخرى 

صادق عبدالحميد مالكي: منشأة وتطور النظام الفيدرالي األمريكي )نموذج تقاسم الصالحيات   املصدر: 

ياسية وتوازنها عبر مستويات وقضايا الحكم(، جلة جيل للدارسات السياسية والعالقات الدولية، العدد:  الس 

 .53، ص: 2017لبنان، سبتمبر -، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس10

 االستقاللية املالية للحكومات املحلية داخل الواليات ومبدأ االعتماد على املوارد الذاتية  -3

يبعدنا  أال  تقاسم    يجب  في  االقتصادية  الفاعلية  حقائق  عن  امليزانيات  إعداد  وطريقة  املالي  التنظيم 

تلك، كجهات تريد أن    و   أالصالحيات الحكومية بين مستوى حكومة الوالية والحكومات املحلية في هذه الوالية 

نفس   من  املحلية  للمجالس  املنتخبين  النواب  طريق  عن  سكانها  حياة  تقرير  في  حرة  النطاق  تكون  سكان 

املدن   لحكومات  بالنسبة  األمر  كان  فسواء  هذه    أو   القرى    أو   الحضري،  فإن  األخرى،  املحلية  الحكومات 

الحكومة الفيدرالية، وإنما كخلية اقتصادية    أو   ية  النطاقات الحضرية ال ينظر لها كعبء على حكومة الوال 

الع زيادة  دخلها وتطور طرق  تدبر موارد  أن  عليها  تتالءم مع طبيعة وموقع  عاملة  استثمارات  من  املالية  وائد 

األعمال   رجال  من  ومساعدات  دعم  عن  بالبحث  الحضري،  الوالية    أو النطاق  الحكومة    أو  حكومة  حتى 

م هو  فيما  املنتخبة  الفيدرالية  املحلية  الحكومات  لدى  أن  نالحظ  حيث  لالقتصاد،  تنموية  برامج  من  تاح 

القوانين الفيدرالية، وقادرة في    أو   ق الحضري ما دامت ال تخالف قوانين الوالية  صالحيات هائلة في ادارة النطا

لجهاز البيروقراطي(.  نفس الوقت على تغطية تكاليف الخدمات العامة فيها ونفقات االدارة العامة )تكاليف ا

لالستثمارات للرواد  هذا الواقع خلق تنافس بين مدن الواليات والنطاقات الحضرية األخرى كخاليا إنتاج وجذب  

البشرية   القوى  تطوير  على  مدينة  وكل  والية  كل  تعمل  حيث  الواليات،  مختلف  من  ومخترعين  مبدعين  من 

ضة والترفيه، ومن ثم الترويج للوالية على هذا األساس، وفي والتعليم والبنية التحتية وخدمات الثقافة والريا

ق الحضري جاذب لالستثمارات وللكفاءات، وبطبيعة  نفس الوقت الحد ما أمكن من الضرائب ليكون النطا 

قيامها برفع الضرائب،   أو   الحال فإن فشل حكومة الوالية في اإلدارة املالية )وجود عجز في امليزانية السنوية(  

الى قيام الناس بالعمل على تغيير حكومة الوالية من خالل االنتخابات، وبنفس املنطق تتأثر الحكومات  يؤدي  

للتكاليف    املحلية ارتفاع  بأي  والقرى  تطوير    أو  للمدن  يجعل قضية  مما  العامة،  الخدمات  تقديم  في  فشل 

ة قضية محلية أكثر من أي ش يء  املجتمع ونموه االقتصادي والتعليمي والثقافي وخفض تكاليف االدارة العام

 توى الحكومات املحلية فيها. آخر، لها نتائجها وعواقبها السياسية على أصحاب القرار عند مستوى الوالية ومس 
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على    السياس ي  الصراع  من  الكثير  يشوبه  الذي  مستقلة  شبه  سياسية  وحدات  بين  التداخل  هذا  إن 

كل ومسؤولية  والرسوم  الضرائب  من  املتأتي  التجمعات    الدخل  تحويل  الى  الواقع  في  أدى  تقرره،  عما  جهة 

األمريك  الواليات  عبر  وغيرها  والقرى  املدن  لتنويع  السكانية من  منها  كل  يسعى  متنافسة  انتاجية  إلى خاليا  ية 

مجاالت العمل من صناعة وسياحة وتعدين وصيد وغيرها بما يحقق أقص ى فائدة ملصلحة سكان النطاق قبل  

ي نفس تغطية نفقات الخدمات العامة من أمن، تعليم، مكتبات عامة، إسكان، دفاع مدني،  أي جهة أخرى، وف

 ملجتمع، املنتزهات العامة وغيرها مما يمكن إدارته عند أدنى مستوى ممكن.  خدمات اإلسعاف، كليات ا

قيام حكومة    هنا علينا أن نالحظ أنه مقابل هذا الحق في استقالل الحكومات املحلية في ادارة نفسها فإن 

ر على  الوالية بدعم أي حكومة محلية في نفس الوالية يأتي معه حق حكومة الوالية في ممارسة اشراف مباش 

تغطية ديونها، حتى ال تكون عالة على باقي   أو   أنشطة املدينة لكشف أسباب تخلفها في تغطية نفقات سكانها  

ية له مجلس منتخب ال بد أن يعمل على تطوير النطاق  املدن في الوالية، فكل نطاق حضري إداري في داخل الوال 

الضرائب   خالل  من  قادرة  انتاجية  خلية  ليصبح  يديره  النشاط  الذي  على  فرضها  في  الحق  للمجلس  التي 

االستثماري لثروات النطاق واالستفادة من مساعدات أبناء املجتمع في تغطية جزء من نفقات الخدمات العامة  

 النطاق الحضري جزءا من استقاللها.  أو  ت املدينة في املنطقة، وإال خسر 

 يات سادسا: منهج لكيفية معالجة القضايا التنفيذية عبر الوال 

وتنظيم   والبريد  الواليات،  عبر  الطرق  مثل  بعينها  في مجاالت  الواليات  أعمال  اختصاصات  بعض  تتداخل 

الطيران املدني وقضايا هروب املجرمين من والية ألخرى، هذه القضايا وغيرها تتطلب حلوال تنظيمية إلدارتها  

الفيدرالي األمريكي في املجاالت التي تحتاج ظام  عبر الواليات، وكحل ملثل هذه القضايا عبر الواليات فقد تطور الن

الى تنظيم مشترك على أساس إنشاء هيئات تابعة للحكومة الفيدرالية ذات صالحيات أعلى من صالحيات الوالية 

تعمل عبر الواليات، فمثال ملعالجة مشكلة هروب املجرمين من والية الى أخرى، وحيث أنه ليس من حق شرطة  

حدود الوالية فقد تم حلها عن طريق إنشاء هيئة شرطة على املستوى الفيدرالي لها الحق  ارج أي والية العمل خ

هيئة التحقيقات الفيدرالية،   أو   في العمل عبر الواليات كسلطة أعلى من شرطة الواليات تحت مسمى مكتب  

ض عليهم وإرجاعهم  القب حيث تتولى هذه الهيئة مالحقة املجرمين الذين يعبرون من والية ألخرى، وذلك بهدف  

الى الوالية التي ارتكبت فيه الجريمة بالتدخل في القضايا الجنائية، التي تفشل خاللها شرطة الوالية في الكشف  

عن الفاعلين، هنا نالحظ أنه ورغم التوتر الذي يشوب العالقة بين مستويي الشرطة الفيدرالية وشرطة الوالية  

من فساد البوليس املحلي في الواليات، ألنهم يعلمون أن فشلهم في حل  لحد  فإن هذا النظام ساعد ويساعد في ا

تلك سيؤدي الى تدخل الشرطة الفيدرالية. هذا االتجاه العام نحو تطوير مؤسسات فيدرالية    أوهذه القضية  

الفيدرا الهيئة  مثل  الفيدرالية  الهيئات  عشرات  أساسه  على  نشأت  للواليات  العابرة  املشتركة  لية  للقضايا 

للتجارة   الفيدرالية  والهيئة  للطيران  الفيدرالية  والهيئة  الطرق  إلدارة  الفيدرالية  والهيئة  االيداعات  لضمان 

 والهيئة الفيدرالية للغذاء والدواء. 
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 سابعا :التحليل واملناقشة 

هو  العكس  إن  بل  للتقسيم،  معرضة  الفيدرالي  النظام  ذات  الدول  أن  يعتقدون  عندما  البعض  يخطأ 

التجارب التاريخية بينت عجر األنظمة املركزية في إدارة شؤون الدول ذات املساحات الجغرافية    ألن  صحيح،

 عن بطء االجراءات وكثرة العراقيل والحواجز التي 
 
الواسعة، وذلك بسبب تفش ي الفساد والبيروقراطية، فضال

في النظام األنسب  الفيدرالي هو  النظام  يعتبر  لهذا  األنظمة،  املساحة  إدا  تكتنف هذه  الدول كبيرة  رة شؤون 

 في دول كالواليات املتحدة األمريكية، حيث استطاعت هذه الدولة  
 
بطريقة كفئة وفعالة، وهذا ما نالحظه فعال

 وأن تصبح الدولة األ 
 
 أمثال

 
لى في العالم في  و بفضل تبني الفكر الفيدرالي أن تستغل مساحتها الواسعة استغالال

 عن ذلك فالواليات املتحدة  تصاد مختلف املجاالت )االق
 
ية، السياسية، العسكرية، التكنولوجية و...(، فضال

 من الناحية السياسية، والدولة األ 
 
 في استقطاب العقول واملهاجرين  و تعتبر من الدول األكثر استقرارا

 
لى عامليا

 . دولة من مختلف أنحاء العالم، وهذا أكبر دليل على نجاح النظام الفيدرالي في هذه ال

بين   واالقتصادي  التجاري  التبادل  مجال  في  والتيسير  السهولة  من   
 
كبيرا  

 
قدرا الفيدرالي  النظام  ويضمن 

مكونات الدولة، وهذا أحد األسباب التي قام من أجلها في األصل، كما ُيتيح اإلبداع والتنوع في املمارسة اإلدارية  

 وقادرة على ابتكار أساليب فعالة لتقديم  نما   بين الوحدات الفيدرالية، وهو ما ُينتج في املحصلة 
 
ذج أكثر تطورا

 مزيد من الخدمات وبجودة أفضل.

يقوم النظام الفيدرالي على تكريس التعددية والتنوع، وهذا مصدر إثراء للدولة على املستويات االقتصادية  

لية للوحدات الفيدرالية  املحوالسياسية واالجتماعية واإلدارية، كما يضمن هذا النظام إسناد تسيير الشؤون  

وحكوماتها مالءمة الخدمات والضرائب واإلطار العام للحياة مع خصوصيات السكان في كل منطقة، وتجنب 

املستويات   على  املحلية  بالخصوصيات  واعية   
 
غالبا تكون  ال  والتي  املركز،  من  املصدرة  الجاهزة  النماذج 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

يخلو   الواسعة  النظال  السلطات  فمثال  واملآخذ،  املثالب  من  الوضعية  األنظمة  من  كغيره  الفيدرالي  ام 

للحكومات املحلية تعوق بلورة رؤية تنموية شاملة على املستوى االتحادي )الوطني(، كما أن التنوع الكبير الذي 

عززه السياسات املحلية ُيعّسر صوغ هوية وطنية مع مرجعيات موحدة، وهو م
ُ
طرح بشكل مزمن إشكالية  ا يَ ت

والحكومات   الفيدرالية  الحكومة  بين  الخالفات   
 
أيضا نجد  الفيدرالي  النظام  مآخذ  ومن  الوطني،  االندماج 

بين سلطة وسيادة الحكومة املركزية والصالحيات   التداخل  ُيثير  إذ  املحلية، خاصة عند نشوب اضطرابات، 

تتحول  قد  إشكاالٍت  املحلية  بالحكومة  تنشأ    إلى  الخاصة  األحيان  بعض  وفي  الجانبين،  بين  مواجهة سياسية 

خالفات بين الطرفين حول الضرائب وتوزيعها، وحول استفادة الحكومة املحلية من االستثمارات املباشرة في 

  الحوزة الترابية التابعة لها، وفي هذا الصدد، يمكن االستشهاد بالنزعة االنفصالية املتنامية في إقليم كتالونيا

 تمارسه حكومة مدريد ضدها في  بإس
 
بانيا، والتي تعود في أصلها إلى استياء الحكومة املحلية، مما تعتبرُه غبنا
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توزيع عائدات الضرائب، وهو ما ترد عليه حكومة مدريد دائما بأن اإلقليم غني وليس في حاجة إلى الجزء األكبر  

. توجيمن عائداته من الضرائب، وبالتالي ترى أنه من األنفع 
 
 هه لدعم التنمية في أقاليم أخرى أكثر فقرا

ملاذا تنجح الفيدرالية في دولة مثل الواليات املتحدة األمريكية قد يتساءل البعض ويطرح السؤال التالي:  

، ولإلجابة عليه يمكننا القول بأن الفيدرالية عبارة عن شجرة تحتاج إلى تربة  وال تنجح في دولة مثل السودان؟

وماء  بتضافر مجموعة من    خصبة  إال  النجاح  للفيدرالية  یكتب  أن  یمكن  اخرى ال  بعبارة  وتثمر،  تزهر  حتى 

 العوامل نذكر أهمها كالتالي:

تحقیقها   - باتجاه  املجتمع  أفراد  يدفع  وأهمیتها،  الفيدرالیة  وبالهویة  الفيدرالي  بالفكر  مجتمعي  وعي 

 الح املجتمع؛ صوتجسديها على أرض الواقع، باعتبارها املمثل الحقیقي مل 

وجود نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الفصل ما بين السلطات، استقاللية القضاء، الالمركزية في  -

التسيير وحرية الراي والتعبير،  فالفيدرالية ال تنمو في ظل االستبداد والشمولية، ذلك أن فلسفة النظم  

ة وتحتكر السلطة بين يدي املركز  وترفض  و االستبدادية تقوم على إحكام قبضتها على وسائل السيطرة والثر 

 أي مشاركة في إدارة الدولة، وهي تفعل ذلك بالقوة القهرية في غالب األحيان وبالحيلة واملكر في أحايين اخرى؛ 

تدريس الفكر الفيدرالي في مختلف البرامج التربوية والتعليمية في الدولة من خالل التعريف بفلسفة   -

مميز  ومختلف  النظام  سليمة  ا هذا  بطريقة  تطبيقه  وضمان  للدولة  بأهميته  املجتمع  توعية  بغرض  ته 

 وصحيحة. 

يقوم الدستور األميركي على ثالثة أسس وهي: الفيدرالية، الفصل بين السلطات )التشريعية، القضائية   

عتبر السلطات غير املنصوص على منحها 
ُ
لحكومة  لوالتنفيذية( والحريات املدنية، وبموجب الدستور األميركي ت

قوانينها   والية  ولكل  الواليات،  اختصاص حكومات  تقع ضمن  هي سلطات   
 
دستوريا محّدد  بشكل  الفيدرالية 

والية   13والية،    50جه املختلفة لحياة املقيمين على أراضيها، فعلى سبيل املثال من مجموع  و الخاصة بتنظيم األ 

إلى ذلك، باإلضافة  اإلعدام،  قوانينها على عقوبة  تنص  نظامها    فقط  الخاصة إلدارة  معاييرها  لكل والية  فإن 

 لتحديد الشروط املسّبقة المتالك األسلحة النارية.  أو  التعليمي 

وتقّسم امليزانية الفيدرالية السنوية بين حاجات الحكومة الفيدرالية في مجاالت )الدفاع واألمن، السياسة  

الطاقة، االجتماعي،  والضمان  الصحة  التعليم  الطبيعية    الخارجية،  الكوارث  مع  التعامل  برامج  االقتصاد، 

التحتية   والبنية  املحلي  األمن  التعليم،  )الصحة،  مجاالت  في  الوالية  احتياجات  وبين  الخارجية(  واملساعدات 

الفيدرالي   النظام  ويعطي  الفدرالية.  الحكومة  من  ميزانيتها  من  على جزء   
 
والية سنويا كل  وتحصل  للواليات(، 

للواليات في تسيير شؤونها الداخلية، خاصة في الجانب االقتصادي، مما يخلق جو تنافسيا    صالحيات واسعة

بين الواليات في مجال جذب االستثمارات وتحسين بيئة االعمال، وبالتالي زيادة معدل النمو االقتصادي وتطوير  

تغ  في مجال  ية نفقاتها من مواردها  طاقتصادات هذه الواليات، فضال عن زيادة اعتماد الواليات على نفسها 

 الذاتية، وبالتالي التقليل من اعتمادها على امليزانية الفيدرالية السنوية. 
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استطاعت الواليات املتحدة بفضل تبني الفكر الفيدرالي أن تجعل من التنوع واالختالف عامل اثراء واغناء  

البشرية وتحقيق  اللدولة، حيث يتميز املجتمع األمريكي باإلبداع وتنوع االفكار، مما س  القدرات  في تنمية  هم 

التنمية املستدامة، تقول جوْن سبيكمان أستاذة العلوم السياسة في جامعة روجر ويليامز: "لدينا هذا النظام  

الغريب من نوعه حيث ال توجد فيه معايير قومية، وهذا أمر جيد ألنه يتيح للمواطنين حرية البحث عن البيئة  

ريغون يدفعون ضريبة عالية للوالية على دخولهم،  أو   فيها"، فنجد مثال أن سكان والية   التي يشعرون باالرتياح

 رة ال يدفعون أية ضريبة للوالية. أو فيما نجد أن سكان والية واشنطن املج

رغم النجاحات التي حققتها الفيدرالية في الواليات املتحدة، إال أن هناك تحديات تواجه هذا النظام،   

ن إيرنهالت املدير التنفيذي ملجلة غوفرنينغ:"إن إعصار كاترينا مثال واضح على التحديات، التي حيث يقول آال 

لية في مشكلة تتعّرض لها إحدى واليات  يواجهها ذلك النظام عند تحديد متى يجب أن تتدخل الحكومة الفيدرا

مية في أميركا، فعلى سبيل املثال، ال توجد  االتحاد". وهناك أمثلة كثيرة تبّين آليات عمل الفيدرالية في الحياة اليو 

رخص القيادة تعتبر من  أو  رخصة قيادة قومية موّحدة، إذ إن هذه البطاقات  أو  بطاقة هوية قومية موّحدة  

 لواليات.اختصاص حكومات ا

يساعد  يسهل النظام الفيدرالي إدارة شؤون الدولة والواليات، ألنه يتميز بخاصية الالمركزية في التسيير، مما  

 يعطي النظام الفيدرالي  
 
في محاربة ظاهرة البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية، باإلضافة إلى ذلك، وكما قلنا آنفا

الداخلية، خاصة في الجانب االقتصادي، مما يخلق جو تنافسيا  صالحيات واسعة للواليات في تسيير شؤونها  

االعمال، وبالتالي زيادة معدل النمو االقتصادي وتطوير  بين الواليات في مجال جذب االستثمارات وتحسين بيئة  

ن والية كاليفورنيا من احتالل املركز الخامس  
ّ
على  اقتصادات هذه الواليات، هذا الفكر )الفيدرالي( هو الذي مك

العالم سنة   اقتصادات  أكبر  كبرى، من  2018قائمة  اقتصادات دول  والتفوق على  املتحدة  أبرز  ،  اململكة  ها 

  5.07تريليون دوالر(، تليها اليابان )  13.46حيث احتلت الصين املرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي بلغ )  وفرنسا،

 تريليون دوالر(.  2.94اليفورنيا )تريليونات دوالر(، وك  4.03تريليونات دوالر(، وأملانيا )

 الخاتمة

الفيدرالية والخصائص التي تميزها  لنا في هذه الدراسة فلسفة النظام الفيدرالي، حيث تطرقنا ملفهوم  و اتن

الواليات   تجربة  على  والوقوف  الفيدرالي،  النظام  وعيوب  ملزايا  التطرق  إلى  باإلضافة  األنظمة،  من  غيرها  عن 

في األمريكية  تن  املتحدة  تم  ما  خالل  ومن  الفيدرالية،  تطبيق  خرجنا  و امجال  واملناقشة  التحليل  وبعد  له، 

 ا فيما يلي:بمجموعة من النتائج نذكر أهمهم

املحتمل وقوعها  أو  يعتبر النظام الفيدرالي تجربة ناجحة يمكن االعتماد عليها في حل املشاكل املوجودة   -

حادي يرض ي جميع أطيافه وكياناته، السيما إذا تكونت الدولة  في الدول املتعددة األطياف وجمعها في نظام ات 

 ديانات متعددة؛ أو االتحادية من قوميات مختلفة 
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النظام الفيدرالي إدارة شؤون الدولة والواليات، ألنه يتميز بخاصية الالمركزية في التسيير، مما    يسهل -

ومن اإلدارية،  والتعقيدات  البيروقراطية  ظاهرة  محاربة  في  وتسهيل    يساعد  تشجيع  في  يساهم  فهو  ثّم 

 االستثمار وتحقيق التنمية املستدامة؛ 

األنسب في إدارة شؤون الدولة عندما تتسع رقعتها الجغرافية  يعتبر النظام الفيدرالي النظام السياس ي  -

 وتترامى أطرافها؛ 

في - خاصة  الداخلية،  شؤونها  تسيير  في  للواليات  واسعة  صالحيات  الفيدرالي  النظام  الجانب    يعطي 

 بين الواليات في مجال جذب االستثمارات وتحسين بيئة االعمال، وبالتال
 
ي  االقتصادي، مما يخلق جو تنافسيا

 زيادة معدل النمو االقتصادي وتطوير اقتصادات هذه الواليات؛ 

القضاء،  تعتبر الفيدرالية صورة من صور الديمقراطية، التي تقوم على الدولة املؤسسات، استقاللية  -

حرية الرأي والتعبير والالمركزية في التسيير، ومن ميزات الفيدرالية أنها تمكن الشعب من الرقابة على أعمال  

ومة ومتابعة حركة املال العام، وبالتالي املساهمة في محاربة الفساد املالي واإلداري والعمل على ادارة  الحك

 الوحدات الفيدرالية بطريقة كفئة وفعالة؛ 

األ استطا - الدولة  تصبح  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  املجاالت  و عت  مختلف  في  العالم  في  لى 

ا العسكرية،  السياسية،  األ )االقتصادية،  والدولة  و...(،  العقول  و لتكنولوجية  استقطاب  في  عامليا  لى 

 دولة.واملهاجرين من مختلف أنحاء العالم، وهذا أكبر دليل على نجاح النظام الفيدرالي في هذه ال

 إلى ما تقدم، يمكننا القول بأن النظام الفيدرالي ال يمكن أن يكتب له النجاح إال بتضافر مجموعة  
 
استنادا

 مل، يمكن أن نوص ي بأهمها فيما يلي:   من العوا 

توعية املجتمع بأهمية النظام الفيدرالي، مما يدفع أفراده باتجاه تحقیقه وتجسديه على أرض الواقع،   -

 ثل الحقیقي ملصالح املجتمع؛ باعتباره املم

 وجود نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الفصل ما بين السلطات، استقاللية القضاء، الالمركزية في  -

التسيير وحرية الرأي والتعبير،  فالفيدرالية ال تنمو في ظل االستبداد والشمولية، ذلك أن فلسفة النظم  

السيطرة والثروة وتحتكر السلطة بين يدي املركز  وترفض  االستبدادية تقوم على إحكام قبضتها على وسائل  

 األحيان وبالحيلة واملكر في أحايين اخرى؛   أي مشاركة في إدارة الدولة، وهي تفعل ذلك بالقوة القهرية في غالب

إتمام مختلف   - في مختلف املستويات اإلدارية، بحيث يستطيع املواطن  التسيير  في  تعميم الالمركزية 

معامالته اإلدارية من الدائرة الحكومية التي ينتمي إليها، مع ضرورة اعتماد الحكومة اإللكترونية )الذكية(  

 اطن وحل مشكلة البيروقراطية؛لتسهيل اإلجراءات على املو 
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بحيث   - وبلدياتهم،  يخلقونها على مستوى والياتهم  التي  بالثروة  والبلديات  الواليات  راتب مسؤولي  ربط 

راتب   واأل يصبح  املؤسسات  على  يجمعها  التي  الضرائب  بحجم   
 
مرتبطا  

 
مثال البلدية  الضريبية  و رئيس  عية 

ا يجعل  الفكر  هذا  بلديته،  مستوى  على  الشركات  املوجودة  مدراء  مثل  يفكرون  الحكوميين  ملسؤولين 

 الخاصة، مما يدفعهم لتشجيع االستثمار، وبالتالي تحقيق التنمية املستدامة؛       

كر الفيدرالي في مختلف البرامج التربوية والتعليمية في الدولة من خالل التعريف بفلسفة  تدريس الف -

املجتم  توعية  بغرض  مميزاته  ومختلف  النظام  سليمة  هذا  بطريقة  تطبيقه  وضمان  للدولة  بأهميته  ع 

 وصحيحة. 

 

 قائمة املصادر واملراجع 

 ال: باللغة العربية أو  
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تقاليد وتوجهات السياسية  أبرز دراسة حتليلية يف : احلياد والُعْزَلُة يف السياسة اخلارجية العمانية

 م2020-1943خالل الفرتة   اخلارجية العمانية

Neutrality and isolation in Omani foreign policy An analytical study of the 
most prominent traditions and orientations of Omani foreign policy During 

the period 1943-2020 
 ية األمناكاديمي وباحث في الشؤون السياسية والعالقات الدولية والدراسات ،  أ. محمد بن سعيد الفطيس ي

Mohammed bin Saeed Al Futaisi Academic and researcher in political affairs, 

international relations and security studies 

 

 

 

Abstract:   

        Omani foreign policy is unique to many different forms of historical political traditions 

and principles that express the form and content of its political and diplomatic structures during 

the 20th and 21st centuries. From voluntary isolation at times and imposed at other times in the 

period before the year 1969 AD, to integration and distinct political influence, commitment With 

political leadership and the manufacture of geopolitical balances evident in the Middle East 

region during the period 1970-2020. 

         and followers of the reality of Omani foreign policy since the year 1970 AD to this day 

confirms its successes in many hot and complicated files that contributed to resolving it or helped 

to alleviate political and security tensions or bring views about it. In addition to being able to 

continue its good and strong diplomatic relations with all countries of the world despite the 

consequences, differences and political pressures because of its adherence to these principles, 

foremost of which is the principle of positive neutrality  . 

Key words: Oman   , Foreign Policy   , Political tradition   , isolation    , Neutrality 
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    : امللخص 

تفردت السياسة الخارجية العمانية بأشكال مختلفة وعديدة من التقاليد واملبادئ السياسية التاريخية         

, وكذلك فلسفة قيادتها السياسية تجاه   بناءها السياس ي والدبلوماس ي  التي تعبر عن شكل ومضمون هياكل 

 .   21و  20ليمية والدولية خالل القرنين الـ القضايا االق

,  1969في فترة ما قبل العام    أخرى  وقات  أحيانا واملفروضة في  أن العزلة الطوعية  فم       االندماج      إلى  م 

منطقة   في  الواضح  الجيوسياسية  التوازنات  السياسية وصناعة  بالقيادة  وااللتزام  املتميز,  السياس ي  والتأثير 

 م .  2020 – 1970بالفترة من العام الشرق االوسط 

م حتى يومنا هذا يؤكد نجاحاتها في العديد  1970السياسة الخارجية العمانية منذ العام  واملتتبع لواقع         

السياسية   التوترات  التخفيف من  في  , كما ساعدت  في حلحلتها  التي ساهمت  الساخنة واملعقدة  امللفات  من 

ماسية الطيبة والقوية  تمكنها من مواصلة عالقاتها الدبلو     إلى  ر حولها. باإلضافة  و تقريب وجهات النظأية  األمنو 

بتلك   التي تمت عليها بسبب تمسكها  التبعات والخالفات والضغوطات السياسية  العالم رغم  مع جميع دول 

 الحياد االيجابي .  مبدأ سها  أاملبادئ وعلى ر 

 ية , العزلة , الحياد , تقاليد سياسية   , السياسة الخارجُعمان   الكلمات املفتاحية : 

 

 

    -تمهيد :

ي دولة , وبالتالي تأثير تلك املبادئ  للتعرف على املبادئ والتقاليد والقيم املؤسسة للسياسة الخارجية أل         

البيئة   على  التعرف  وكذلك   , لها  املكونة  التاريخية  املراحل  دراسة  من  البد  الدولية  وتوجهاتها  سياساتها  على 

و  والفكراألمنالسياسية  فيها,  املؤثرة  التاريخية  الخارجية.    ية  وتوجهاتها  لفلسفتها  املوجهين  للقادة  السياس ي 

البد   اخر  فكرها  وبمعنى  في  املؤثرة  التاريخية  ومراحلها  الفكرية  وقواعدها  األيديولوجية  أصولها  تحليل  من 

بان " التحديد الدقيق ملاهية السياسة الخارجية يمثل نقطة البدء في    Bahgat Koranyالسياس ي , لذلك يؤكد  

  (1) ل "التحلي

و  أ   األساسية جهات او القواعد السياسية وتعد مبادئ السياسة الخارجية ألية دولة وهي مجوعة : املو          

ومصالحها    األصيلة   وتوجهاتها  وتصرفاتها  لسلوكياتها  طريق  خارطة  بمثابة  الخارجية  لسياسته  املوجهة 

ن تلك التقاليد  أذلك    إلىات الدولية , يضاف  ية والعالقاألمنالسياسية تجاه العديد من القضايا السياسية و 

 
قرني وعلي الدين ھالل ، السياسات الخارجية للدول العربية ، ترجمة: جابر سعید عوض، .مركز البحوث و الدراسات السياسة، القاهرة   بھجت  -1

 2، ص  2002 / 2ط ،
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الناعمة لها , وهو ما أكد عليه مؤسس الدولة العمانية الحديثة , السلطان قابوس  والقيم تعد من منابع القوة 

ن  أن نكون جديرين بالدور الذي يطالبنا به مصيرنا .فينبغي علينا  أردنا  أذا  إبن سعيد ) طيب هللا ثراه ( بقوله "  

 (1) شدة باملبادئ التي قوت من عزائمنا في املحن التي مرت علينا في املاض ي "نتمسك ب 

املوجهات والقواعد    (2) م 1972وقد حدد جاللة السلطان قابوس بن سعيد ) طيب هللا ثراه ( في العام        

لى راسها  و خطوط عريضة يقع عأ و تقاليد  أ املوجهة للسياسة الخارجية العمانية في خمسة مبادئ      األساسية  

من    بدأ  و املأدولة , ويعتبر هذا التقليد    انتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألية

 . تلك املبادئ التي كونت الصورة الذهنية الحاضرة للسياسة الخارجية العمانية في البيئة الدولية املعاصرة  أبرز  

 -. مشكلة الدراسة : أوال 

أوال  ط , ومحم الكثير من اللغ2020 –  1970واجهت السياسة الخارجية العمانية خالل الفترة من العام         

ت تشويه القيم والتقاليد السياسية والدبلوماسية التي اتبعتها في التعامل مع قضايا املنطقة العربية خصوصا  

الحياد االيجابي وعدم تدخلها    مبدأ  يسمى ب  والقضايا الدولية بوجه عام , كما هو حال تمسك سلطنة عمان بما

و السلبية او املتطرفة في حيادها  أو املنغلقة أ بالدولة املنعزلة الذي صورها  األمر  في الشؤون الداخلية للدول . 

 تجاه قضايا املنطقة.  

الصورة  ت تشويه  أوال  نصفة واللغط ومح املغير  وعلى ما يبدو فان السبب الرئيس ي وراء تلك النظرة           

العمانية   الخارجية  للسياسة  املصا  الرأي  م  أماالذهنية  اتساع هوة  الدولي هو  تلك  العام  لح وتضاربها حيال 

التضاد تجاه   العمانية نوعا من  في السياسة الخارجية  التي وجدت  بين سلطنة عمان وبعض الدول  القضايا 

تلك املبادئ والقيم والتقاليد ركائز رئيسية  مصالحها عدم التعاون من وجهة نظرها , بينما تعتبر سلطنة عمان 

 لسياستها الخارجية وتعامالتها الدبلوماسية. 

 -ثانيا . أهمية الدراسة :

هية تلك التقاليد واملبادئ السياسية للسياسة الخارجية العمانية ,  توضيح ما  إلىتسعى هذه الدراسة        

الداخلية للدول , عبر تسليط الضوء على مضمون    الحياد االيجابي وعدم التدخل في الشؤون  مبدأ  خصوصا  

 تاريخية والسياسية وكذلك اللغوية . وحقيقة تلك املبادئ والقيم من الناحية ال

كما تسليط الضوء على مراحل تفكيك ما اطلق عليه بأطواق العزلة التي مرت بها سلطنة عمان خالل       

الذي سيتضح معه حقيقة تلك املتغيرات والتحوالت التي مرت    األمر  م ,  1970حتى العام    1943الفترة من العام  

الذي سيتضح معه ذلك البناء    األمر  ما وصلت اليه اليوم ,      إلى  حتى وصلت    بها السياسة الخارجية العمانية

 العريق من املبادئ والقيم والتقاليد السياسية للسياسة الخارجية العمانية .  

 
 م 1979/نوفمبر/18  -سلطان عمان  –قابوس بن سعيد  - 1
   م1972ر//نوفمب18, بتاريخ  خطاب السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الثاني - 2
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 ثالثا .اسئلة الدراسة : 

 ماذا يقصد بالعزلة السياسية ؟  -1

 ات الدولية ؟ الطبيعية في السياسة والعالق األوضاع هل تعتبر العزلة من  -2

 سياسية عدم االنحياز ؟ الحياد و  مبدأ  ماذا يعني  -3

 ما هو مضمون الحياد االيجابي الذي تتبناه سلطنة عمان ؟ -4

 و مفروضة ؟أما هي حقيقة العزلة السياسية لسلطنة عمان ؟ وهل هي عزلة طوعية  -5

 طواقها؟  أكيف تمكن السلطان قابوس " طيب هللا ثراه " من فك  -6

  -بعا .الدراسات السابقة :را

محمد    -1 الخارجية  دراسة  السياسة  في  واملرتكزات  الثوابت   , الحضرمي  وعمر حمدان  القطاطشة  حمد 

م  2006ابريل  9( , 4( العدد)13الُعمانية , مجلة املنارة للبحوث والدراسات , جامعة ال البيت / االردن , املجلد)

مان , كونها املحّرك  لسياسات الخارجية للدول ومن ضمنها سلطنة ع. تناولت الدراسة دور الفواعل في رسم ا

األساس ي املؤثر في نمط السياسة الخارجية للدولة. كما سلطت الدراسة الضوء على شخصية  السلطان قابوس  

 من مختلف الجوانب االدارية والفكرية والفلسفية املتعلقة بسياسته الخارجية . 

العمان  دراسة م. زياد خلف عبدهللا  -2 , طبيعة السياسة الخارجية  في ظل االزمات االقليمية  الجبوري  ية 

 122 - 105, ص  2019( / 1( م )3الجديدة , مجلة جامعة تكريت للحقوق , ع )

والتي ركزت على طبيعة السياسة الخارجية العمانية والعوامل التي وضعتها في مقدمة الدول ذات االهمية  

 نفس ي . نطقة , خصوصا العامل الجغرافي والعامل الالجيوسياسية العالية في امل

املتغيرات    -3 ظل  في  العمانية  الخارجية  السياسية  مرتكزات   , مسن  محمد  بن  سعيد  بن  حاتم  دراسة 

م والتي سلطت الضوء  2017م , جامعة الشرق االوسط _ قسم العلوم السياسية /  2016  -  2005اإلقليمية  

طنة عمان من بعض قضايا  جية العماني ومرتكزاتها الخارجية وموقف سلعلى النهج السياس ي للسياسة الخار 

 املنطقة خصوصا االزمة السورية واليمنية والفلسطينية . 

 خامسا .منهج البحث : 

  -لتحقيق اكبر قدر من الفائدة االكاديمية والعلمية تم استخدام املناهج البحثية التالية :

الخارجية العمانية تجاه  تعادة االحداث واملواقف السياسية للسياسة  : الذي ركز على اس  املنهج التاريخي  -1

ذلك تسليط الضوء على التاريخ العماني الخاص بتلك التقاليد      إلى  بعض القضايا االقليمية والدولية , يضاف  

 واملبادئ السياسية التي سارت عليها السياسة الخارجية العمانية خالل مراحل زمنية معينة  



 2020   ديسمرب:  29العدد  -جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
123 

 

 

يد واملبادئ السياسية التي سارت عليها سلطنة عمان  : والذي تم من خالله تحليل التقال التحليلي املنهج -2

الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول , وموقفها تجاه ما يطلق    مبدأ  طيلة ثمانية عقود تقريبا ك 

يضاف    , السياسية  بالعزلة  الخار     إلى  عليه  السياسية  التوجهات  تحليل  ومرئياتها  ذلك  عمان  لسلطنة  جية 

طان املؤسس لعمان الحديثة , السلطان قابوس " رحمه هللا " تجاه بعض قضايا املنطقة  الحديثة في عهد السل

و  سياستها  األمن  السياسية  من  وجعل   , لها  املجاورة  الدول  سياسات  بقية  عن  ميزتها  والتي   , والعسكرية  ية 

 السياسية .      من البقاء بعيدا عن التوترات والفوض ى والصراعات الخارجية ذات ميزة متفردة لعلها مكنتها

 سادسا . هيكلية البحث 

  منها : االطار املفاهيمي   األول  ثالثة مباحث , يتناول املبحث      إلى  لتحقيق اهداف الدراسة تم تقسيمها         

 وكذلك مفهوم الحي
ُ
ة
َ
املبحث الثاني فسيتناول    أما  اد ,  للدراسة , من حيث تسليط الضوء على املقصود بالُعْزل

 تلك املفاهيم في اطار التاريخ السياس ي وطبيعة السياسية الدولية . 

التقاليد         تلك  تطبيقات  على  ومعاصر  حديث  كمثال  عمان  سلطنة  على  سيركز  بدوره  الثالث  املبحث 

, يتناول املطلب  و  تاريخ االنعزالية العمانية  منها    ول  األ املبادئ السياسية التاريخية في ثالث مطالب  باختصار 

 واالنفتاح على    أما  م(  ,  1969-1943الطوعية في الفترة )
ُ
ة
َ
في املطلب الثاني فسيركز على  فك اطواق تلك الُعْزل

الث فسيتناول سياسة الحياد االيجابي في السياسة الخارجية  املطلب الث   أما  ( ,    2020  –  1970العالم في الفترة )  

 العمانية.

 : االطار املفاهيمي واملوضوعي للدراسة  األول  املبحث  

ألي دراسة مهم للغاية , وذلك لتبيان وتوضيح املعنى   ال شك ان تسليط الضوء على االطار املفاهيمي         

َن  موضوع الدراسة , فكيف اذا كان      إلى  الصحيح او االقرب   الصحة من وراء الكثير من املصطلحات التي تكوَّ

يتعلق بقضايا خالفية ومصطلحات سياسية وتاريخية تحتمل العديد من املعاني ؟! , لذلك تم تقسيم    األمر  

 -النحو التالي : هذا املبحث على

في املطلب    أما  سيتم تسليط الضوء على مفهوم العزلة ومضمونها التاريخي والسياس ي ,    األول  في املطلب         

 وم الحياد او عدم االنحياز . هية مفهالثاني فسيتم التركيز على ما 

 ومضمونها األول املطلب  
ُ
ة
َ
 : مفهوم الُعْزل

 اال        
ُ
ة
َ
بتعاد واالنعزال عن اآلخرين، والوحدة واالنقطاع عن العالم . وااِلْعِتزاُل َعِن  في اللغة يقصد بالُعْزل

ِتالُء في َمكاٍن َبعيٍد)
ْ
َعْنُهْم وااِلخ اِس يعني ااِلْبِتعاُد  عزلة نقيض االندماج واالختالط واالجتماع , وبذلك  (. فال1النَّ

األ  الطبيعيفالعزلة خالف  ا  صل  الدول  , وحياة  البشرية  السياسة والعالقات  للحياة  في  تقتض ي االندماج  لتي 

 
 راجع حول مفهوم العزلة : موقع املعاني , كلمة : ُعزلة , على الرابط :   - 1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9 / 
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الدولية , وهذه االخيرة هي اصل وجود وحركة وسكون النظام الدولي , وقد تكون العزلة طوعية تختارها الدول  

 ما قد تكون عزلة مفروضة على الدولة لسبب سياس ي او قانوني او غير ذلك .     دون الزام , ك

ي اعتزال الدولة التأثير في االحداث الحاصلة في النظام العاملي , او التدخل  العزلة السياسية فتعن  أما          

التأثير على الشؤون  في مختلف القضايا والشؤون الدولية والبعد عن التحالفات والخالفات وكل ما من شانه  

فاعالت الدولية  الداخلية للدولة والزج بها في اتون الصراعات والحروب , والعزلة بهذا التوصيف هي" نقيض الت

وهي بالتأكيد خالف الوضع الطبيعي او املعتاد ألي كيان سياس ي فضال عن أية دولة , ولطاملا قيست قوة الدول  

 .(1الدولية")  بقدرتها على التأثير في مجمل العالقات

خيار محبب       لكونها  يتبنونها  او  اليها  يتوجهون  , ال  الطوعية  العزلة  لسياسة  املؤيدين  ان  توجه    على  او 

مرغوب به , بقدر ما هي توجه سياس ي مؤقت ملواجهة ظرف ما او حالة واقعية معينة في النظام الدولي بغض  

ار ظرفي ,  كما " أن املؤيدين لسياسة العزلة كذلك ال يقفون  النظر عن مدتها . ولطاملا كانت العزلة الطوعية خي 

ولك  العالم من حولهم  في  يحدث  بما  غير عابئين  للظروف  دائما  تقييمهم  يعيدون  ذلك  , من  العكس  نهم على 

خروجهم من نطاق العزلة في وقت      إلى  الذي يؤدى    األمر  الدولية والتهديدات املحتملة في ضوء الواقع الدولي،  

 (2الوقات ") من ا

م , حيث ورد  1901ى واضحة للمفهوم في العام  األول  وفي قاموس أكسفورد للغة االنجليزية كانت إشارته        

, وفي السياسة   العزلة او يدافع عنها  الذي يفضل  الذي    يكيةاألمر " ان االنعزالي هو الشخص  فانه الشخص 

واملثال الذي ذكره قاموس أكسفورد جاء  السياسية ,    يعتقد انه ينبغي على الجمهورية ان تتبع سياسة العزلة 

شعوب ما وراء البحار الذين استوعبتهم      إلى  م مشيرا  1899من املقال االفتتاحي في صحيفة فيالدلفيا برس عام  

وليس   االنعزالي  لـ  وبستر  قاموس  في  ذكر  وأول   , االميركية  االسبانية  الحرب  بعد  االميركية  املتحدة  الواليات 

ولم تضع املوسوعة البريطانية أبدا االنعزالية عنوانا اال بعد الحرب العاملية    1921عة عام  الية ظهر في طباالنعز 

 (3الظاهرة ")   إلى الثانية حتى أشارت موضوعاتها عن الدبلوماسية 

فاألحادية   وقد استخدم لفظ األحادية أكثر من استخدام لفظ االنعزالية او العزلة في التاريخ االميركي ,         

يراها جيفرسون وهاملتون لم تعن أبدا ان الواليات املتحدة " يجب ان او سوف لهذا الغرض ستعزل نفسها  كما  

, او تتبع سياسة محاكاة النعامة تجاه األقطار األجنبية , أنها تعني ببساطة ان مسيرة الواليات املتحدة االميركية  

 
 م 2009/  7/  25,  بتاريخ   lamtodaywww.isوسبُل التعامل معها ,موقع اسالم ديلي ,  فاعلّيُتها د. اسامة عثمان ,العزلة الدولية..  - 1
, تاريخ م 2019مارس   29تاريخ النشر  , اسطنبول  /املعهد املصري للدراسات , تركيا   -دراسة تأصيلية  -محمد الدبار , أبعاد السياسية الخارجية  - 2

   10م , ص 2020يوليو  2الدخول 

 https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2019/03الرابط :  على pdfملف 
, ترجمة : رضا هالل , دار الشروق , مصر / القاهرة  -1776امريكا في مواجهة العالم منذ العام مكدوجال , ارض امليعاد والدولة الصليبية  والتر أ . -3

 70, ص 2/2001, ط
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محايدة في حروب أوربا اال عندما تكون حريتنا أول  ئمة , وان تبقى  الواضحة كانت تتجنب األحالف املربكة الدا

 (     1التقاليد املقدسة في خطر ") 

األحادية االيجابية او االنعزالية العديد من الرؤساء والزعماء االنجليز كذلك مثل روبرت    مبدأ      إلى  كما اشار  

العظيم) أورفورد  إيرل  او  العام  2واليبول  في  كتب  والذي   )3172  " كل    ان  من  متحررين  نكون  ان  سياستي 

منعزلة   كونها جزيرة  مزايا  تستغل  ان  الحقيقية  انجلترا  كانت سياسة  لذلك   .... نستطيع  ما  بقدر  االرتباطات 

, وتعتمد على بحريتها   بينما تتجنب الحروب على االرض قدر االمكان   , القارة االوربية  في  وتغذي توازن القوى 

العا , و وتسيطر على تجارة  بالنسبة للمستعمرات املنعزلة عبر  لم  بالك به  , فما  لبريطانيا  اذا مثل هذا حكمة 

 (       3البحار ؟! ") 

 عدم االنحياز سياسة املطلب الثاني : ماهية الحياد او  

ِحي أن الدولة محايدة أي  أيقال        
ْ
 الِحَياِد ِمَن املتنازعين او املتخاصمين وَعَدُم االن

َ
 نها تقف َمْوِقف

َ
َحٍد  اِز أل

ِمْنُهما. ويطلق عليه بالحياد االيجابي الن الدولة بذلك " ال تتحيز الحد الدول املتخاصمة مع مشاركتها لسائر  

الدول فيما يحفظ العدل والسالم , فاملعنى اللغوي يوضح لنا جوهر الحياد وبعدم التحيز لجانب الخصمين 

 .(4الخصوص") هذا  دون االخر بما يضحى هذا املعنى مقصودا بذاته في

وعند الحديث عن الِحَياِد , اي حياد الدول او عدم االنحياز , فانه يجب التفريق ما بين الحياد املؤقت           

هو حياد او عدم انحياز تتبناه دولة ما لفترة معينة طوعيا وألسباب مؤقته    األول  . ف   والحياد الدائم او املطلق

" موقف السلطة التي   و عدم االنحياز بانه :أهنا يمكن تعريف الحياد  ب ما , و حر     إلى  كعدم رغبتها في الدخول  

 ( . 5ال تشارك في حرب قائمة وتحتفظ بعالقتها السليمة مع كل من الطرفين املتحاربين ") 

في السياسية الخارجية    مبدأ  والحياد هو تقليد و          التاريخية املتعارف عليها  املبادئ  , ويعد من  سياس ي 

و اشكال دولي , وهي  أ و حرب  أالعالقات الدولية , وهو قرار سيادي تتخذه الدولة بالبقاء بعيدة عن أي صراع  و 

الدخول   نفسها  تجنب  ومشاكلها  أبذلك  الدول  في شؤون  التدخل  تلك  و  نظر  وجهة  من  ال  نظرها  وجهة  من 

النزاع بانه انحياز وتحيز ال حياد  , وبمعنى اخر , ان هذا الحياد قد ينظر اليه من قبل بعض اطراف    األطراف  

 واعتزال .  

 
  70, ارض امليعاد والدولة الصليبية , املرجع السابق , ص  والتر أ .مكدوجال - 1
 م  1742فبراير  11إلى  1721أبريل   4ريطاني تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا من سياس ي ب - 2
 71والتر أ .مكدوجال , ارض امليعاد والدولة الصليبية , املرجع السابق , ص  - 3
المي , دراسة تحليلية , دار  ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في ضوء القانون الوضعي والفقه االس  د. عادل أحمد فؤاد, الحيدة كضمانة من  -  4

 65م , ص 2015/  1الفكر الجامعي , االسكندرية , ط
    917م , ص 1964/  7د. علي طارق ابو هيف , القانون الدولي العام , منشاة املعارف /االسكندرية , ط -5
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. فان الواقع العملي يؤكد صعوبة التصديق بوجود ما يطلق عليه بالحياد املطلق في        ومن وجهة نظري 

الدولية , فكما سبق واشرنا من ان ما تراه بعض الدول وتعتبره من وجهة نظرها حياد , تراه    السياسة والعالقات

ز بطريقة غير مباشرة , او انحياز صامت لطرف ما على حساب الطرف االخر, فعلى سبيل  تحي  أخرى  اطراف  

اء واضح من قبل الدولة  املثال ال الحصر في ما لو وقعت حرب ما بين الدولة )أ( والدولة )ب(, وتأكد وجود اعتد

ادها وعدم رغبتها التدخل )أ( على الدولة )ب(, وطلب من الدولة )ج( التدخل في النزاع , ولكنها رفضت بحجة حي 

ان   بالرغم من  )أ(  للدولة  انها متحيزة  الدولة )ب( على  اليها  تنظر  ان  الطبيعي حينها  , فمن  في شؤون االخرين 

 والنزاع الحاصل .     الدولة )ج( عزلت نفسها عن الصراع 

العاملي كما هو حال دولة    وقد يكون الحياد حياد قانوني دائم يفرضه الوضع القانوني للدولة في النظام         

( حالة قانونية وسياسية لدولة ما يوجب وضعها بعيدا عن اية نزاع مسلح " بغض  2( فهو بذلك ") 1سويسرا) 

ذلك االتجاه      إلى  املؤقت او الحياد املفروض , وبالتالي فانه " يشير    النظر عن تداخل هذا التعريف مع الحياد

( مثل الواليات املتحدة  3قت االرتباط عسكريا بأهداف القوى الكبرى ")الذي يرفض العزلة ويتجنب في نفس الو 

 االميركية وروسيا.

مر يصعب االعتقاد  أصال , وهذا  أن وجد  إما يطلق عليه بالحياد الدائم او املطلق غير القانوني فهو    أما        

والعالقات الدولية , ولعل اغلب    بوجوده عند الدول الطبيعية , فهو حياد سلبي وغير طبيعي في الفكر السياس ي

عدم االنحياز    أما  و هي دول ناقصة السيادة ,  أالدول التي تسير في هذا االتجاه وحدات سياسية فاقدة لسيادتها  

 دولة .  29وكان عددها  1955ول التي حضرت مؤتمر باندونج عام كحركة , فقد تأسست من الد

دم االنحياز املنطقي مرتبط بشكل كبير بمفهوم العزلة او االنعزالية  و عأن مفهوم الحياد  أبالتالي يالحظ         

يعني بحال   االنحياز ال  الحياد وعدم  او  الطوعية  العزلة  ان  , على  باخري  او  الطوعية بطريقة  من  السياسية 

ياسية  التكتالت االقتصادية والس     إلى  و االنضمام  أوالسياسية    األمن  االحوال عدم التعاون الدولي في قضايا  

ية ذات الطبيعة السلمية , " فليس ثمة تعارض بين أن تكون الدولة غير منحازة وأن تكون في نفس الوقت  األمنو 

هذا النطاق من مصالح مشتركة أو روابط    داخل  خرى  عضوا في تحالف بسبب ما يوجد بينها وبين الدول األ 

 
ـعرف سويسر   -  1

ُ
ت لل"  املوجهة  املبادئ  من  أساسيا   

 
مبدأ الحياد  ويمثل  املحايدة،  بالدولة  وبمحض ا  الكنفدرالية.  تنتهجها  التي  الخارجية  سياسة 

الحروب    التعريف، الدولة املحايدة تنأى بنفسها عن املشاركة في النزاعات املسلحة، لكن هذا لم يمنع سويسرا من تقديم العون واملساعدات ملناطق

ة الّنـكراء التي تكّبـدتها جيوش الكنفدرالية األولى في معركة  ، أي بعد سنة واحدة من الهزيم1516. أصبحت سويسرا دولة محايدة منذ سنة  والنزاعات

 مارنيون الشهيرة ضد الجيش الفرنس ي " 

  , , تاريخ النشر  SBCالسويسرية )  , الهيئة اإلذاعة والتلفزيون   SWI swissinfo.chراجع : الحياد مبدأ أساس ي للدبلوماسية السويسرية  نوفمبر   7( 

 م 2020 يوليو 1, تاريخ الدخول  2007

 , انظر كذلك :   https://www.swissinfo.ch/araعلى الرابط : 
 138م , ص  2002(, 1( ع )  4حقوق , جامعة املوصل , العراق , م )د. عامر عبدالفتاح الجومرد , الحياد الدائم والتنظيم الدولي , مجلة الرافدين لل -2
 14الدبار , أبعاد السياسية الخارجية مرجع سابق , ص  محمد - 3

https://www.swissinfo.ch/ara
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 (" ا1وعالقات حضارية وتاريخية   " أي  بذلك  لرغبات و أطماع  لحياد فكرة مت( وهو   
 
يتغير محتواها طبقا غيرة 

حك كانوا  سواء   
 
تطبيقا يقولون  الذين  مؤت   أما  األفراد  في  مؤتمرين  أو  مفسرين  قواعد  أو  لتحديد  يهدف  مر 

 ( 2معينة") 

  بدأ االدلة التاريخية على ذلك الواليات املتحدة االميركية , فعلى الرغم من تبني هذه االخيرة مل  أبرز  ومن         

وربا او باقي اجزاء العالم بين الفينة  أ(, فإنها " كانت تتدخل في  3زلة كما يؤكد ذلك التاريخ السياس ي االميركي) الع

ي ذلك امثلة عديدة تارة مع الدولة العثمانية وتارة  خدمة ملصالحها القومية , اقتصادية وتبشيرية , وف  خرى  واأل 

 4مع افريقيا "  أخرى مع الصين و 

 العزلة والحياد وطبيعة السياسية الدولية املبحث الثاني :  

االنعزالية أو العزلة وكذلك    مبدأ  حتى نتعرف بشكل اكثر دقة ووضوح ولو بشكل موجز حول مفهوم          

الحياد في السياسة والعالقات الدولية وبالتالي شكل الدول التي يمكن ان توصف سياساتها بالسياسات    مبدأ  

الجذور      إلى  بد من العودة ولو بشكل موجز  بهذه املفهوم من الناحية السياسية , فانه ال   االنعزالية , وماذا يقصد

 التاريخية لهذه املبادئ والتقاليد السياسية . 

,  ذلك اهمية التعرف على تلك املبادئ والتقاليد السياسية في سياق طبيعة السياسة الدولية    إلى  يضاف        

الحياد االيجابي في مطلب اول ,    مبدأ  حث ولو بشكل موجز على تاريخ العزلة و لذلك سنسلط الضوء في هذا املب

 سياسية الدولية في مطلب ثان.كما سنتناول تلك املبادئ والتقاليد السياسية في سياق طبيعة ال 

 : العزلة والحياد في التاريخ السياس ي املعاصر  األول املطلب  

ميالدي "    19القرن      إلى  او العزلة السياسية كما هي متداولة اليوم    االنعزالية  مبدأ  يقودنا تتبع جذور         

األمر  ومؤرخ وجيوستراتيجي في البحرية    مع الدعاية التي اثارها بحارة مثل الكابتن الفريد ثاير ماهان , وهو ضابط

للكولونيالية   املعادين  بنقاده  يلصق  ان  اراد  والذي   ، االستع   Colonialismيكية  تعني  والسيطرة  والتي  مار 

, باعتبارها    Imperialismوالهيمنة والسعي للحروب والصراعات , ويرادفها في العصر الحديث مفهوم االمبريالية  

 
 165م , ص 1985/  1نصيف يوسف حتى، النظرية في العالقات الدولية، دار الكتاب العربي , بيروت / لبنان , ط - 1
 249, ص  2017بدون ط /  مصر , /مصطفى أبو الخير, القانون الدولي املعاصر, دار الجنان للنشر والتوزيع , القاهرة  - 2
الخاص   يقول جورج واشنطن في هذا السياق " ان موقفنا املنعزل واملتباعد يدعونا ويمكننا من ان نتبع منهجا اخر . ملاذا نضيع مزايا هذا الوضع - 3

لطموح والتنافس و واملصلحة , ر ما لدينا لنقف على ارض غيرنا ؟ ملاذا نشبك مصيرنا باي جزء من اوربا , ونربك سالمنا وازدهارنا بمكائد ا؟ ملاذا نهج

 69امريكا في مواجهة العالم . مرجع سابق , ص  –والدعابة او الهوى االوربي " والتر أ .مكدوجال , ارض امليعاد والدولة الصليبية 
الساسية , جامعة ديالي /  ( مجلة كلية التربية ا  1939  -  1918سحر عباس خضير , سياسة الواليات املتحدة االميركية تجاه تشيكوسلوفاكيا )    -  4

 199ص 2006( , السنة 49كلية التربية , ع ) 
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افظاظ   انهم  تقول  الحرب  صفة  وقت  في  بوست  واشنطن  صحيفة  اعلنت  هذا  وعلى   , القديم  الطراز  من 

 .( 1: سياسة العزلة قد ماتت ") نأاالميركية  –االسبانية  

االنعزالية    مبدأ  الحياد الرجولي , حيث ان    مبدأ  والتي قصد بها في وقتها ما اطلق عليه واشتهر قبل ذلك ب         

اسع عشر , وان الكلمة نفسها دخلت االستخدام العام فقط في ثالثينيات  لم يذكر حتى تسعينيات القرن الت

رن ال يستخدمون هذا اللفظ " انعزالي "ويفضلون  القرن العشرين , بالرغم من ان انعزاليى ثالثينيات هذا الق

 ان يسموا انفسهم بالحياديين او القوميين . 

بعدد من املراحل التاريخية , والتي بناء عليها تشكلت  ونجد ان السياسة الخارجية االميركية قد مرت           

 ين من بناء االستثناءات والتقاليد.م وحتى يومنا هذا . وذلك عبر عهد1620وتكونت مبادئها السياسية منذ العام  

العهد            فخالل   " االميركية  الخارجية  للسياسة  تقاليد  ثمانية  هناك  فان  أ.مكدوجال  والتر  وبحسب 

  مبدأ االميركي , أي حتى نهاية القرن التاسع عشر , حكمت السياسة الخارجية االميركية اربعة تقاليد هي :  القديم  

, و  , و   بدأ  مالحرية في الداخل  , و   مبدأ  العزلة  . ولقد انتهي العهد القديم ألمريكيا عام    مبدأ  مونرو  التوسعية 

حل االطلنطي شرقا وساحل الهادي غربا , وخالل  م باكتمال غزو " ارض امليعاد " في شمالي امريكا بين سا1898

يكية اربعة  األمر  الخارجية  العهد الجديد ألمريكا , والذي بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر حكمت السياسة  

تحسين   مبدأ  االحتواء , و   مبدأ  ويلسون او الليبرالية العاملية . و   مبدأ  االمبريالية التقدمية , و   مبدأ  تقاليد هي :  

 (2العالم") 

وقد تعزل الدولة نفسها طوعيا عبر ابعاد نفسها عن الفوض ى واملشاكل الدولية , وكان لسان حالها يقول         

دخل في شؤون احد , وبالتالي ال نرغب في ان يتدخل أي أحد في شؤوننا , وهو ما اكده العديد من كبار  : لن نت

ركية وبريطانيا من امثال رئيس الوزراء البريطاني روبرت  القادة السياسيين املؤسسين في الواليات املتحدة االمي

 والبول والرئيس االميركي بنجامين فرانكلين .          

 الثاني : العزلة تتناقض وطبيعة السياسة والعالقات الدولية املطلب  

ن مجموعة  الدول كوحدات دولية تشترك مع االنسان في كونها كائن سياس ي , وبما ان املجتمع يتكون م       

من االفراد فهو االخر كائن سياس ي ولكن بحجم اكبر, لذلك ال يستطيع الفرد او املجتمع في الوضع الطبيعي ان  

   إلى ش بمعزل عن االخرين , وهذا بكل تأكيد سنة من سنن الحياة والفطرة التي تدفع االفراد واملجتمعات  يعي

ا يؤكد  ما  وهو   , العالقات  وتكوين  واالندماج  السياسة  التداخل  اطار  في  كامل  بشكل  الدول  انعزال  ستحالة 

 والعالقات الدولية . 

 
, سلطنة عمان: عزلة ام اعتزال ام حياد    م . راجع في هذا املوضوع :  محمد بن سعيد الفطيس ي 1898/    6/    2صحيفة الواشنطن بوست .عدد     -1

   www.qipri.org/newsم ,2020يوليو  16تاريخ الدخول  م , 10/2016/ 1إيجابي؟ معهد قرطبة الدولي لبحوث السالم ,تاريخ النشر 
 9 -8, ص  ,مرجع سابق, ارض امليعاد والدولة الصليبية  والتر أ . مكدوجال -2

http://www.qipri.org/news
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مع من املجتمعات او دولة من الدول قرر العزلة وانه ليس  و مجتأ ولنفترض جدال ان فرد من االفراد          

قبل  تكوين عالقات مع االخرين , فان في الجانب االخر من االفراد واملجتمعات والدول ممن لن ي    إلى  بحاجة  

والعالقات   السياسة  طبيعة  بحكم  معه  والتداخل  والتعامل  التواصل  والوسائل  الطرق  بكل  ذلك وسيحاول 

 ( بين االفراد واملجتمعات والدول .     1و التبادلية) أفرض االندماج والتعامل بحكم االعتمادية  الدولية التي ت

,  ق روابط بين االمم , رغم انه يجعل العالم اكثر تعقيدابالتالي فانه " من املؤكد ان االرتهان املتبادل يخل        

ن يكون لها تأثير في عمال السيارات  ألياباني يمكن  فعلى سبيل املثال بعض القرارات التي يتخذها مجلس النواب ا

االميركية او استثمارات البناء اكثر من قرارات الكونجرس االميركي نفسه والعكس صحيح , فان خفض اسعار  

حاس في تشيلي يمكن ان يؤثر على االستقرار في زامبيا التي تعتمد مداخيل ميزانيتها على النحاس , وكلما زاد  الن

 ( 2املتبادل ازداد تورط البلدان املعنية في اطار العالقات الدولية ")  االرتهان

االعتمادية او التبادلية على قضية العزلة وحياد الدول, فان هناك    مبدأ  تأثير      إلى  جانب اخر وباإلضافة          

و   أخرى  قضية   السياسية  والسلوكيات  التصرفات  اقصد مسالة   , السياق  هذا  في  تأثير  تقل  االقتصادية  ال 

الشطرنج الدولية , فكما هو معروف بان "  ذلك والتي تقوم بها الدول على رقعة      إلى  ية وما  األمن  والعسكرية و 

, واذا كان هذا صحيحا    خرى  الدول كلها تعيش في بيئة دولية كبيرة , لذلك فان تصرف أي دولة يؤثر في الدول األ 

به كل الناس تقريبا بسبب التطورات التي حدثت في مجاالت    في املاض ي فقد اصبح االن واضحا وجليا ويحس 

ثير والتأثر بين الدول اصبح كبيرا جدا .... وبمعنى اخر تعني ان ما تفعله أمة ما يؤثر في باقي  الثورة االتصالية والتأ

 (   3االمم في النظام ذاته ") 

 العالم : سلطنة عمان بين فك اطواق العزلة واالنفتاح على   الثالث املبحث  

العام           العمانية منذ  لى عدد من املراحل السياسية  حتى يومنا هذا ع  1943مرت السياسية الخارجية 

وصلت   حتى  واملبادئ      إلى  التاريخية  القيم  من  بالكثير  يتميز  سياس ي  وتوجه  رؤية  من  اليوم  اليه  وصلت  ما 

يار الحياد االيجابي وفك اطواق العزلة الطوعية  السياسية االستثنائية كاملثالية واالخالقية السياسية وتبني خ

 .  أخرى تارة واملفروضة تارة 

 
ات والسلوكيات واألفعال واملواقف والتوجهات يعرف مبدا االعتمادية او التبادلية بانه" ذلك اإلطار من التغذية الراجعة لتأثير مجموعة التصرف  -1

صل تأثيره إلى بقية األعضاء قريب من حيث النطاق الجغرافي او له  حيال قضية ما على بقية األعضاء . وليس بالضرورة أن يكون ذلك العضو لكي ي

صدر الفعل او ردة الفعل من قبل دولة ذات حجم  صلة مباشرة بالقضية محل ردة الفعل او االتصال بالقضية الرئيسية . كما ليس بالضرورة أن ي

ولي " راجع : محمد بن سعيد الفطيس ي , مبدا التبادلية في العالقات الدولية او نفوذ معين لكي يؤدي التأثير املطلوب في بقية األعضاء في املجتمع الد

م 2018( مايو /  4( , السنة )18لسياسية والعالقات الدولية , ع )وتأثيره على مستقبل السياسات االمنية والشؤون العسكرية , مجلة جيل للدراسات ا

 19 -18ص 
 308ص م , 1/1998دار االزمنة الحديثة , لبنان/ بيروت , ط -حضارة املعلوماتية وما قبلها –قبلة الفن وهايدي تافلر , اشكال الصراعات امل - 2
, ترجمة : هشام عبدهللا , الدار االهلية للنشر   -نظرة عاملية  -ياسات املقارنة في وقتنا الحاضر جابرييل. ايه. املوند وجي . بنجهام باويل االبن , الس - 3

 44م ص 1998/  1الردن , طوالتوزيع , عمان / ا
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على ضوء ذلك سنتناول في هذا املبحث تلك املراحل السياسية التي مرت بها تلك التحوالت في التاريخ           

مؤسس نهضة    م في مطلب اول , وكيف تمكن1970السياس ي العماني املعاصر , خصوصا فترة العزلة قبل العام  

في   أما  واقها وذلك في مطلب ثان ,  عمان الحديثة جاللة السلطان قابوس بن سعيد " طيب هللا ثراه " من فك اط 

 العزلة .  مبدأ الحياد االيجابي نظرا الرتباطه الدائم ب مبدأ املطلب الثالث فستركز الدراسة على ما يطلق عليه ب

 م ( 1969 – 1943ية وفترة العزلة املفروضة ) : السياسة الخارجية العمان األول املطلب  

غلبت على السياسة الخارجية العمانية في الفترة التي سبقت حكم حضرة صاحب الجاللة السلطان         

ما يطلق عليه بسياسة العزلة , ويمكن التأكيد على ان تلك العزلة    -طيب هللا ثراه    –قابوس بن سعيد املعظم  

ية التي  األمنجة للظروف السياسية و , فاملفروضة منها كانت نتي  أخرى  ضة في احيان  كان طوعية احيانا ومفرو 

احاطت بوضعها الجيوبولتيكي , وقد اكد على هذا النوع من العزلة حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

وقد بذلنا  بقوله " الكل يعلم ان العزلة التي فرضت على عمان حالت دون أي اعتبار ملعالم سياسة خارجية ,  

 (1الجهد لفك أطواق العزلة") 

ن العزلة التي كان يعيشها الشعب هنا كانت قاسية  إذلك كذلك في قوله " طيب هللا ثراه " "      إلى  شار  أ كما         

ومريرة , انني اطمح لتحقيق الكثير , ولذلك مهما فعلت ومهما حققت فلن اكون راضيا ولكنني مرتاح , ليس املهم  

 (  2الصحيح والسليم")  عالم عنا , ولكن املهم اننا سائرون على الطريقما يقوله ال

وعلى الرغم من تلك الظروف وتلك العزلة املفروضة , فان الدولة العمانية لم تعزل نفسها عن العالم           

لعمانية  مطلقا في جانب العالقات الدولية , بل استمرت العالقات السياسية والدبلوماسية وكذلك التجارية ا

لعالقات االمبراطورية العمانية التاريخية , وعلى   ( مع العديد من دول العالم امتدادا 1969 –  1930في الفترة ) 

 راسها الدول الكبرى كبريطانيا العظمى والواليات املتحدة االميركية . 

يكي جون. ا .رندولف  األمر  على آخر زيارة قام بها القنصل    أما  فعلى سبيل املثال و " بعد أحد عشر ع         

اسية أمريكية بزيارة السلطان سعيد بن تيمور في مسقط؛  م؛ قامت بعثة دبلوم  ١٩٢٣مسقط في العام      إلى  

الحكومة   قبل  من  رسلت 
ُ
أ قد  للمشاركة  األمر  وكانت  االتفاقية    باالحتفاليكية  على  قرن  بين  األول  بمرور  ى 

م أن هذه البعثة لم تكن مهمتها مقتصرة على زيارة السلطنة فقط  م؛ رغ  ١٨٣٣السلطنة والواليات املتحدة عام  

يكي  األمر  الرئيس      إلى  عد ثالث سنوات على زيارة بعثة نابنشو  لسلطنة عمان وصلت رسالة معنونة  و " ب(  3") 

    إلىنابنشو  م تبلغ الرئيس رغبة السلطان لرد زيارة الوزير ١٩٣٧آذار  ٢٠روزفلت من سلطان مسقط مؤرخة في 

 
 م 1972/نوفمبر/18خطاب حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة العيد الوطني الثاني , بتاريخ -1
 1م , ص 1974/ 26/1, بتاريخ  36/ع1جريدة عمان , س -2

3- Knabenshue, Dennis, "A mission to Muscat", in The American Foreign Service Journal  August, 1934, pp. 412-415, 432-435 

( املجلة    1939  - 1919ين )  نقال عن : محمود محمد الجبارات , عالقة سلطنة مسقط وعمان مع الواليات املتحدة االميركية بين الحربين العامليت 

  159م ,  ص 2015 -( 2( /ع )9واالثار , الجامعة االردنية , م ) االردنية للتاريخ
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د بن تيمور ليكون  سلطان سعيالواليات املتحدة، وقد وجه الرئيس روزفلت دعوة لل     إلى  مسقط بزيارة السلطان  

 .(1ضيفه في واشنطن ") 

وبتتبع تاريخ العزلة التي تحدث عنها صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد " طيب هللا ثراه" في كثير        

عالمية والصحفية يجد انها بدأت منذ اربعينيات القرن املاض ي .وهو تاريخ  من الخطب والخطابات واللقاءات اال 

 م . 1983ب الجاللة في لقاء صحفي اجرته معه صحيفة السياسة الكويتية في العام حدده صاح

,  حيث سالة الصحفي احمد الجار هللا حينها السؤال التالي " جاللة السلطان : سلطنة عمان حالة فريدة        

عد اربعين سنة من  ض يقول انها مجتمع مغلق , واالخر يقول انها مجتمع محافظ .فأجاب جاللته بقوله :بالبع

مقتضيات االنفتاح بنوع من الرؤية حتى ال تكون هناك انتكاسة اجتماعية او      إلى  العزلة كان البد ان ندخل  

 .(2أمنية") 

نجد ان التاريخ    أما  ع  40م وانقاص  1983العام    وباحتساب العام الذي تم فيه اللقاء الصحفي وهو         

م . وباعتقادي ان جاللته قد قصد بذلك الرقم تحديدا الفترة  1943الذي حدده السلطان قابوس هو العام  

. والتي اعتمد فيها السلطان سعيد    20التي تولى فيها حكم البالد السلطان سعيد بن تيمور في ثالثينيات القرن الـ

عالم  حافظة واملعارضة ألي تحديث او تطوير . نتج عن ذلك عزلة شديدة عاشتها البالد عن السياسة شديدة امل

 م , أي ان تلك العزلة قد استمرت ألكثر من عقدين ونصف تقريبا .  1970الخارجي حتى العام 

ة الحديثة حضرة  لذا يمكن القول : ان العزلة او االنعزالية التي تطرق اليها باني ومؤسس الدولة العماني       

فك اطواقها وتحطيم قيودها     إلى  والتي سعى    - طيب هللا ثراه    –صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد  

والذي   الطوعي  السياس ي  التأثير  عزلة  هي  منها  العماني  والشعب  االمة  املاض ي إلخراج  القرن  سبعينيات  منذ 

 وليس انعزالية العالقات الدولية .    عاشته عمان في الفترة التي سبقت توليه مقاليد الحكم ,

فسنا عن االستثناءات والتناقضات التي ال يمكن ان تخلو منها  بحيث اننا وبكل تأكيد ال يمكن ان نعزل ان      

سياسات وتوجهات الدول قديما وحديثا , ولكن دائما ما تبقى الثوابت االخالقية والقيم السياسية الوطنية هي 

سات  بناء عليه السياسة الخارجية العمانية في عالقاتها ومواقفها الخارجية مع الدول والسيا الثابت التي تتحرك  

والدولية   االقليمية  القضايا  من  العيد  تجاه  الراهنة  ومواقفها  سياساتها  وصف  وان   , العاملية  والتوجهات 

ثارها بحارة مثل الكابتن الفريد  باالنعزالية السلبية او العزلة السياسية اشبه ما تكون بالدعاية التافهة التي ا

ولونيالية او االمبريالية او االستعمارية التوسعية الذين  ثاير ماهان الذي اراد ان يلصقها بنقاده املعادين للك 

 
1 -Sanger; Richard Harlakenden, The Arabian Peninsula, Books For Libraries Press, Freeport, New York, 1970 , p 320  

159ابق ,  ص نقال عن : محمود محمد الجبارات , مرجع س  
 3+1,ص 12, العدد االسبوعي , م  913/ع 3م, نقال عن صحيفة عمان , س3/11/1983بتاريخ صحيفة السياسة الكويتية ,  -2
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رفضوا الدخول في موجة الحروب والصراعات االوربية في وقتها وارباك انفسهم بتحالفات عسكرية وسياسية  

 . الجيوسياسية او تتوافق والثوابت والتقاليد التاريخية لسياساتهم الخارجية  ( ال تخدم مصالحهم1فضفاضة.) 

عليه يمكن التأكيد على ان السياسة الخارجية العمانية لم تكن يوما بمعزل عن االحداث الدولية , وانها           

هو دليل واضح على الدور  دائما ما كانت العبا قادرا على تغيير التوازنات السياسية والعسكرية في املنطقة , و 

د االيجابي واختيار القضايا املناسبة ملصالحها  املتوازن للسياسة الخارجية العمانية والذي يؤكد مبادئ الحيا

  , او السلبية السياسية  او االبتعاد عن االحداث  بانها تحبذ االنزواء  , وليس كما يشاع  الوطنية االستراتيجية 

املعايير واالسس الرئيسية    أبرز  والقضية مسالة غاية في االهمية , وطاملا كانت تلك  ولكن اختيارها للزمان واملكان  

 تي تتحرك بناء عليها السياسة الخارجية العمانية .       ال

 (  2020 –  1970طواق العزلة واالنفتاح على العالم ) أاملطلب الثاني : فك 

الدولية او األحادية التي عاشتها عمان قبل العام    بدا السلطان قابوس بفك أطواق تلك العزلة السياسية      

لف الذكر بالتدرج العقالني واملخطط له بطريقة متعقلة , والذي ال يقوم  م كما أشار إليها بمفهومها سا1970

او املكاني  ألزماني  التاريخية وتجاوزها  مستقبل ودور      إلى  , وقد وضح ذلك من خالل رؤيته  على حرق املراحل 

العام  عمان بعد ا الفترة من  التصحيحية للسياسة الداخلية خالل  الوطنية    م, وهو ما1971-م1970لحركة 

م " بعد ان يكتمل بناؤنا الداخلي سيكون لعمان دور فعال مع  1972/ يوليو/ 8يتضح في قوله اعزه هللا بتاريخ  

  , واحد , ولن ندخر أي    بالنسبة ملنطقة الخليج وشعبها فنحن جيران وشعبنا شعب  أما  الشقيقات العربيات 

لحة العامة , وبالنسبة للدول املحيطة  وسع للمساعدة او املساندة في حدود ما يمكن القيام به من اجل املص

.... تصورنا ملستقبل بالدنا ان  بنا , فنحن نحرص على ان تربطنا عالقة صداقة مع كل من يرغب في صداقتنا 

الظروف ان نلحق بركب التقدم ونأخذ مكاننا في الصف العربي    يكون مستقبال طيبا , فنحن نأمل اذا ساعدتنا

 ( 2, وبين الدول الراقية".)

وعالقاتها            العمانية  الخارجية  السياسة  ملستقبل  االستشرافية  السلطانية  الرؤية  ان  هنا  واملالحظ 

يد العالقات العمانية العربية  الدولية خالل تلك الفترة , أي , فترة الخروج من العزلة او األحادية , ستبدأ بتوط 

ثم ستنتقل    أوال   و   إلى, ومن  الطبيعية  السياسية  الدول  مرحلتها  بعالقاتها مع  بتوطيد  التالية وذلك  املنطقية 

األجنبية الصديقة والتي اختار ان يسميها بالدول الراقية , وبذلك اتسعت دائرة العالقات العمانية اإلقليمية  

هيئة األمم      إلى  جامعة الدول العربية ومن ثم      إلى    أوال  العمانية النضمام عمان  والدولية من خالل املساعي  

 . املتحدة 

 
م ( املعهد املصري  2020  –م  1800راجع في التحالفات والسياسات الفضفاضة :محمد بن سعيد الفطيس ي , التاريخ املوجز لألنظمة القطبية )  -1

  م .2016/   9/   26, بتاريخ  www.eipss-eg.comلسياسية واالستراتيجية ,  للدراسات ا
, تم اعادة نشره    9م , ص  1972/يوليو/8صحيفة الجمهورية املصرية , حوار صحفي مع السلطان قابوس اجراه الصحفي املصري ممدوح رضا ,    -2

 11-8م , ص 2014/يوليو/23للحلول الرقمية , بتاريخ في امللحق الشهري الذي تصدره جريدة عمان بالتعاون مع مؤسسة السبلة 
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و          العسكرية  , والظروف  السياس ي  التي األمن بالرغم من عدم االستقرار  التعقيد والصعوبة  ية شديدة 

( او املرحلة  1973  -1970االحادية ) ى لبناء الدولة العمانية , والتي أطلقنا عليها بمرحلة  األول  شهدتها املرحلة  

فك      إلى    – طيب هللا ثراه    –سعيد املعظم    التي سعى من خاللها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن

أطواق العزلة اإلرادية , التي تراجع فيها دور وتواجد السياسة الخارجية العمانية على املسرح العاملي في الفترة  

اال انه تمكن خالل تلك الفترة القصيرة من النجاح في تحقيق الرؤية والهدف الذي   الزمنية التي سبقت حكمه .

 بالرغم من كل تلك الصعوبات واملعوقات السياسية والجيوسياسية والعسكرية.  كان البد منه

م وهي قد تخلصت من تلك األطواق  1974بحيث يمكن التأكيد على ان سلطنة عمان قد دخلت العام         

البد ان نخرج    بقوله "كان  -طيب هللا ثراه  – لتها على العالم إراديا , وبشكل كبير جدا . وهو ما أكده جاللته  التي عز 

حد كبير , ولقد أعطى ذلك تأثيره على الداخل     إلى  العالم بعد تلك العزلة الطويلة , ولقد نجحنا في ذلك      إلى  

انه بين دول العالم ... ان ذلك يعطيهم دفعة قوية من  أيضا , فقد أحس أبناء هذا القطر ان بلدهم أصبح له كي 

 (1تهم ويساعدهم على االستقرار النفس ي")اجل مزيد من العمل ويجعلهم أكثر إيمانا بقضي

العام    إلىيضاف         منذ  العمانية  الخارجية  السياسة  ان  على  التأكيد  يمكن  فانه  تعزل 1970ذلك  لم  م 

مو  تتبنى  في  تستمر  او  سلبيا  جاللة  نفسها  حكم  قبل  كان  كما  العالم  عن  السلبي  الحياد  او  االنعزالية  قف 

ة تجاه مختلف القضايا الدولية , بل هي في عالقاتها وال في مواقفها السياسي   -طيب هللا ثراه    – السلطان قابوس  

اقرب ما   في غالب ذلك تسير وفق منهج احادي مستقل .ثابت االستراتيجيات القيمية والتقاليد السياسية , هو

الحضارية      إلى  يكون   العمانية  لتوجهات ومبادئ وقيم االمة  املالئمة  التاريخية  التقليدية  املواقف  مكون من 

كالحياد الرجولي واالنعزالية االيجابية , مع التأكيد على تكتيكية الحركة والتغيير    والشعب العماني االصيل ,

 ياسية الوطنية . الذي تتطلبه العالقات الدولية واملصالح الجيوس

وقد تبنت سلطنة عمان لتحقيق ذلك ما يطلق عليه بتنفيذ فكرة االنفتاح السياس ي على العالم الخارجي        

, والذي يقصد به العمل على بناء عالقة من التبادل والتداخل والتقارب واالتصال بين الداخل الوطني العماني 

الجو  مختلف  وفي   , والدولي  اإلقليمي  الجانوالخارج  خصوصا  سليم  انب.  منهجي  أطار  وفي   . منها  السياس ي  ب 

ومدروس يحكم ذلك التوجه والهدف وتلك العالقة العابرة للحدود الوطنية . وهي من أهم التوجهات السياسية  

للسياسة الخارجية العمانية منذ بداية     - طيب هللا ثراه    –التي عمل على بناءها وتوسيمها  السلطان قابوس  

بهدف فك أطواق العزلة السياسية والبعد عن سياسة االنغالق  والتقوقع كما سبق  النهضة املباركة  بواكير  

 واشرنا. 

أهداف بناء أسس وركائز السياسة الخارجية العمانية بوجه    أبرز  وكان هذا الهدف هو واحد من أهم و         

سياق يقول جاللته "  بها . وفي هذا الخاص وواحدة من تلك الصور الذهنية التي أراد جاللته ان تتسم وتوسم  

 
 1م , ص 1973/يوليو/14بتاريخ   - 1/ س  35جريدة عمان , ع  -1
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العالقات الطيبة      إلى  ان سياسة االنغالق لم تعد تالئم العصر وأصبحت املصالح متشابكة وازدادت الحاجة  

( وقد" اعتمد السلطان قابوس بن سعيد في تأكيده لسياسة االنفتاح والتعاون انطالقا  1واالنفتاح على العالم") 

 (      2إلسالمية")ة عمان العربية وا من الحفاظ على هوية سلطن 

 املطلب الثالث: سياسة الحياد االيجابي في السياسة الخارجية العمانية 

ان    أبرز  من            املعظم  بن سعيد  قابوس  السلطان  الجاللة  أراد حضرة صاحب  التي  الذهنية  الصورة 

ر ليس باملطلق او ان  ولكن هذا الخيا  يرسمها ويوسم بها السياسة الخارجية العمانية هي سياسة عدم االنحياز

تصبح السلطنة دولة سلبية منعزلة حيال القضايا اإلقليمية والدولية. بمعنى آخر : أنها ال تعبر عن رايها بكل  

مصداقية وشفافية تجاه تلك املتغيرات والتحوالت العابرة للحدود الوطنية , حتى وان كان ذلك سيتعارض مع  

ي من وجهة نظرها , حتى وان كان ذلك كذلك تم النظر اليه من وجهة  تقوم بدور ايجابمصالح االخرين . او ان  

 - رحمه هللا    –بانه تحيز او محاباة لطرف على حساب اخر . وهو ما أكد عليه جاللته    خرى  األ   األطراف  نظر  

كن اعيد كلمة  ول  صراحة بقوله : " عمان حضرت مؤتمر عدم االنحياز وساهمت فيه , وعمان تحبذ الحياد ...

( . وبالتالي فان املصالح السياسية العليا للبلد كما هو حال جميع  3لتها قبل قليل . بان لكل واحد اصدقاء") ق

 الدول املوجه الرئيس للسياسة الخارجية العمانية .      

حتى   ستقاللاال يكية باالنعزالية في الفترة املمتدة من  األمر " اتسمت السياسة الخارجية للواليات املتحدة  

َص القادة  األول  ام الحرب العاملية  قي
ُ
ل
َ
ضرورة مفادها وجوب بناء دولة      إلى  يكيون بعد االستقالل  األمر ى. فقد خ

يكيون أّن هذا ال يتّم إال  األمر قوية قادرة على حماية استقاللها ودرء األخطار الخارجية عنها، واعتقد الساسة  

البناء االجتماعي، والثقافي،   نحو الداخل، والنأي بالنفس عن كل امللفات واملشاكل  املوّجه    قتصاديواالعبر 

الخارجية. وهذا ما يفسر عزوف الواليات املتحدة عن االرتباط السياس ي بالدول األوربية، التي تشهد نزاعات  

 من انتقال آثارها  
 
جاه االنعزالي  يكي. لقد ظهر االتاألمر  الداخل      إلى  ومشكالت فيما بينها في تلك الحقبة خوفا

الحكم  لبناء القوة الداخلية والحفاظ على االستقالل،      إلى  يات املتحدة مع وصول الرئيس جورج واشنطن  للوال 

"أمريكا   شعار  صاحب  مونرو  جيمس  املتحدة  للواليات  الثاني  الرئيس  وصول  مع  أكبر  بشكٍل  هذا  وتكّرس 

ال بأس بها، والتي   اقتصادية عدة  ناء استقرار داخلي وقالألمريكيين". تمكنت الواليات املتحدة في هذه الفترة ب

 للتوّجه نحو االنفتاح على العالم الخارجي "   األساسية ستشكل أحد املرتكزات  

وبالتالي فان االنعزالية بهذا املعنى " ال تعن ابدا ان الواليات املتحدة يجب ان او سوف تعزل نفسها او           

, انها تعني ببساطة كما اكد كل من االباء املؤسسين للواليات    ة تجاه االقطار االجنبيةتتبع سياسة محاكاة النعام

 
 8+1م , ص 8/1974/ 24. بتاريخ   2/ س93صحيفة عمان . ع  -1
اني , س املعهد الدبلوماس ي العم  /وزارة الخارجية    –طالب بن ميران الرئيس ي, السياسة الخارجية للسلطنة , محاضرات الدورة الخامسة عشرة    -2

 20م , ص 1996
 2-1, ص  2م , س1974/ يونيو/1أول مؤتمر صحفي للصحافة املحلية مع جاللة السلطان قابوس, بتاريخ  –جريدة عمان العمانية  -3
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تتجنب   ان  كانت  الواضحة  املتحدة  الواليات  مسيرة  ان  وجيفرسون  هاملتون  امثال  من  االميركية  املتحدة 

خطر , وكذلك سياسة  االحالف املربكة الدائمة , وان تبقى محايدة في حروب اوروبا اال عندما تكون حريتنا في  

نيا التي استغلت مزايا كونها جزيرة منعزلة , لتغذي توازن القوى في القارة االوربية , بينما تتجنب الحروب  بريطا

على االرض قدر االمكان , وتعمد على بحريتها وتسيطر على تجارة العالم , وهو ما عبر السلطان قابوس طيب هللا  

ز ال يعني االنقياد التام للمفهوم من خالل نزع الشخصية  الخط , أي ,عدم االنحيا  ثراه  بقوله : ان االلتزام بذلك

             الوطنية العمانية وخصوصيتها ومصالحها السياسية وأهدافها الجيوسياسية "   

السياسية وحتمية حساب ومراعاة          التقلبات  الجيوسياسية وسرعة  باملتغيرات  الوعي  ذلك  على ضوء 

ح االستراتيجية نجد ان خيار عدم االنحياز او الحياد املطلق هو مجرد نظرية او فكرة سياسية واهمة  املصال

تها التاريخ والواقع . انه ال يوجد حياد  وحاملة بعيدة كل البعد على الواقع السياس ي . حيث ان الحقيقة التي اثب

تارته في قمة انحيازها لطرف على حساب اخر ,  باملفهوم املطلق , فحتى في ظل هذا الخيار تكون الدولة التي اخ

( وهو ما اخذ به الفكر  1بل ان من االفضل ان نقول ان سلطنة عمان اختارت ما يطلق عليه بالحياد االيجابي)

   -طيب هللا ثراه   –ب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد السياس ي لحضرة صاح

ية بواكير النهضة املباركة وأكد على االلتزام بها حضرة  وقد انتهجت سلطنة عمان هذه السياسة منذ بدا       

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم في توجهات ومرئيات السياسة الخارجية العمانية بهدف  

تأكيد استقالليتها في اختياراتها ومنهجها في السيطرة على شؤونها ومواردها    األول  ساسيين . هما"  تحقيق هدفين أ 

بوعالقات عمان  التزام سلطنة  وراء  الثاني  والهدف   ...... العالم  دول  مع  تأكيدها    مبدأ  ها  في  الرغبة  هو  الحياد 

الذي سيسمح    األمر  لتخريبية في جنوبها ,  ملواقفها في مواجهة الصعاب والتحديات التي لم يكن اقلها األعمال ا

م الحياد سيعطي للمؤسسة السلطانية مركزا  لسلطنة عمان بتوسيع دورها خاصة على املستوى اإلقليمي , كما ا

 (2دوليا يؤهلها لفرض نفسها داجيا كقوة سياسية وحيدة ")

ياسية وحتمية حساب ومراعاة  على ضوء ذلك الوعي باملتغيرات الجيوسياسية وسرعة التقلبات الس          

نظرية او فكرة سياسية واهمة  املصالح االستراتيجية نجد ان خيار عدم االنحياز او الحياد املطلق هو مجرد  

وحاملة بعيدة كل البعد على الواقع السياس ي . حيث ان الحقيقة التي اثبتها التاريخ والواقع . انه ال يوجد حياد  

ل هذا الخيار تكون الدولة التي اختارته في قمة انحيازها لطرف على حساب اخر ,  باملفهوم املطلق , فحتى في ظ

 
تزال ام  , سلطنة عمان: عزلة ام اعانظر كذلك : محمد بن سعيد الفطيس ي    –انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب حول مفهوم الحياد االيجابي    -1

  www.qipri.org/newsم , 1/10/2016حياد إيجابي؟ معهد قرطبة الدولي لبحوث السالم , بتاريخ 
, سلطنة عمان / منشورات دار مسقط للصحافة والنشر والتوزيع أصل   -2 الدبلوماسية العمانية وتحديات العوملة   , قاسم بن محمد الصالحي 

 28يا املعمقة " املاجستير " من جامعة محمد الخامس / اململكة املغربية . ص لنيل دبلوم الدراسات العلرسالة  -الكتاب 
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( وهو ما اخذ به الفكر  1ان سلطنة عمان اختارت ما يطلق عليه بالحياد االيجابي)  بل ان من االفضل ان نقول 

 . السياس ي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه

س          انتهجت  بها  وقد  االلتزام  على  وأكد  املباركة  النهضة  بواكير  بداية  منذ  السياسة  هذه  عمان  لطنة 

د " طيب هللا ثراه " في توجهات ومرئيات السياسة الخارجية العمانية بهدف تحقيق  السلطان قابوس بن سعي

" هما   . أساسيين  شؤ   األول  هدفين  على  السيطرة  في  ومنهجها  اختياراتها  في  استقالليتها  ومواردها  تأكيد  ونها 

ب عمان  التزام سلطنة  وراء  الثاني  والهدف   ...... العالم  دول  مع  تأكيدها  الحياد    مبدأ  وعالقاتها  في  الرغبة  هو 

الذي سيسمح    األمر  ملواقفها في مواجهة الصعاب والتحديات التي لم يكن اقلها األعمال التخريبية في جنوبها ,  

وى اإلقليمي , كما ام الحياد سيعطي للمؤسسة السلطانية مركزا  لسلطنة عمان بتوسيع دورها خاصة على املست

 .(2ياسية وحيدة") دوليا يؤهلها لفرض نفسها داجيا كقوة س

الخارجية   للسياسة  العملي  التطبيق  في  وال   , الجاللة  لحضرة صاحب  السياس ي  الفكر  في  يوجد  ال   : ثانيا 

د املطلق , بل ان الواقع املشاهد الذي تؤكده تطبيقات  الحيا   مبدأ  تبني      إلى  م ما يشير  1970العمانية منذ العام  

يأخذ بمعيار املالئمة في تبني القضايا او    مبدأ  اد االيجابي , وهو  الحي  مبدأ  النظرية السياسية هو تبني عمان  

بعضها االخر , والتأكيد على ان      إلى  و الوقوف بعيدا عن االنضمام  أاالحالف والتكتالت املختلفة ,      إلى  الدخول  

دة السياسية  ياساتها الخارجية تعمل وفق مصالحها بمختلف توجهاتها , والذي اكد على هذه النزعة في العقيس

م  1974/يونيو/ 1العمانية ما جاء على لسان صاحب الجاللة في اكثر من موضع وموقف ’ من بينها ما قاله بتاريخ  

نقياد التام للمفهوم , من خالل نزع الشخصية  من ان : االلتزام بذلك الخط ,أي, خط عدم االنحياز ال يعني اال 

ة وأهدافها الجيوسياسية , وبالتالي فان الحياد العماني هو  الوطنية العمانية وخصوصيتها ومصالحها السياسي

 حياد مواقف ومصالح , وليس حياد انعزال وعزلة سياسية . 

 - خاتمة الدراسة :

ية  األمن  ن االستمرار بعيدا عن دائرة الفوض ى السياسية و ثبات السياسة الخارجية العمانية وتمكنها م      

الت شديدة   , مضطربة  دولية  بيئة  املصالح  في  وتضارب  السياسية  الضغوط  من  وبالرغم   , والتقلبات  عقيد 

الجيوسياسية للعديد من الدول معها حول بعض القضايا االقليمية , يؤكد نجاح التقاليد والقيم التي سارت  

العام   منذ  العمانية  1970عليها  الخارجية  بالسياسة  الدفع  على  والتقاليد  القيم  تلك  قدرة  يثبت  كما   .    إلى م 

 م للقيام بدور قيادي والتزام اخالقي لحل العديد من القضايا وامللفات الدولية الحساسة .  ما األ   إلى التحرك 

في اوقات           , واملفروضة عليها  في بعض االوقات  العزلة الطوعية  قد ابعدتها عن دائرة    أخرى  وان كانت 

التار  مراحلها  من  مرحلة  في  الدولية  القضايا  في  استمرار عالقاتها  التأثير  ابدا عن  يعزلها  لم  ذلك  فان   , يخية 

 
بتاريخ    -1  , السالم  لبحوث  الدولي  قرطبة  معهد  إيجابي؟  حياد  ام  اعتزال  ام  عزلة  عمان:  سلطنة   , الفطيس ي  سعيد  بن  ,  1/10/2016محمد  م 

www.qipri.org/news  
 28. ص , مرجع سابق صالحي , الدبلوماسية العمانية وتحديات العوملة قاسم بن محمد ال -2
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كر السياس ي الذي انتجه السلطان قابوس بن  الدولية كوحدة طبيعية من وحدات النظام الدولي , كما ان الف

العام   بعد   ) ثراه  طيب هللا   ( الخارجية    1970سعيد  سياستها  بناء  واعادة  العزلة  تلك  اطواق  فك  من  مكنها 

اصدها , سواء اكان ذلك عبر بناء عالقات دولية قوية او التأثير االيجابي في البيئة والنظام  الطبيعية بكل مق

 الدولي .   

التي توصلت اليها حول موضوع العزلة والحياد كتقاليد    النتائج   أبرز  ي نهاية هذه الدراسة نستعرض  وف     

 -ي :ومبادئ انتهجتها السياسية الخارجية العمانية . على النحو التال

الدولية    -1 والعالقات  السياسة  في  االندماج  يقتض ي  والذي  الدول  لوجود  الطبيعي  االصل  العزلة خالف 

 ل تلك العالقات الدولية  ولطاملا قيست قوة الدول بقدرتها على التأثير في مجم

جه مرغوب به ,  املؤيدين لسياسة العزلة الطوعية , ال يتوجهون اليها او يتبنونها لكونها خيار محبب او تو   -2

 .بقدر ما هي توجه سياس ي مؤقت ملواجهة ظرف ما او حالة واقعية معينة في النظام الدولي 

و   -3 تقليد  هو  ا  مبدأ  الحياد  املبادئ  من  ويعد   , الخارجية  سياس ي  السياسية  في  عليها  املتعارف  لتاريخية 

 أي صراع او حرب او اشكال دولي  والعالقات الدولية , وهو قرار سيادي تتخذه الدولة بالبقاء بعيدة عن

ال يوجد على ارض الواقع العملي ما يطلق عليه بالحياد املطلق في السياسة والعالقات الدولية , وان وجد   -4

و هي دول ناقصة السيادة  أ غير الطبيعية فهو تحييد لوحدات سياسية فاقدة لسيادتها    في ظل بعض الظروف

  .ن واالتفاقيات الدوليةاو كونه حياد قانوني يفرضه القانو 

عدم االنحياز املنطقي مرتبط بشكل كبير بمفهوم العزلة او االنعزالية السياسية الطوعية بطريقة او    -5

   .باخري 

األمن  لحياد وعدم االنحياز ال يعني بحال من االحوال عدم التعاون الدولي في قضايا  العزلة الطوعية او ا  -6

   .ية ذات الطبيعة السلميةاألمن لتكتالت االقتصادية والسياسية و ا   إلى والسياسية او االنضمام 

طيب    –غلبت على السياسة الخارجية العمانية في الفترة التي سبقت حكم السلطان قابوس بن سعيد    -7

ما يطلق عليه بسياسة العزلة ويمكن التأكيد على ان تلك العزلة كان طوعية احيانا ومفروضة في    -  ثراه  هللا

   .خرى أاحيان 

, بل استمرت العالقات    -8 الدولة العمانية لم تعزل نفسها عن العالم مطلقا في جانب العالقات الدولية 

الف في  العمانية  التجارية  )  السياسية والدبلوماسية وكذلك  التأكيد على ان    1969  –   1930ترة  , كما يمكن   )

   .ةم وهي قد تخلصت من تلك العزل1974سلطنة عمان قد دخلت العام 

العام    -9 منذ  العمانية  الخارجية  للسياسة  العملي  التطبيق  في  وال  العماني   السياس ي  الفكر  في  يوجد  ال 

املشاهد الذي تؤكده تطبيقات النظرية السياسية    الحياد املطلق , بل ان الواقع  مبدأ  تبني      إلى  م ما يشير  1970
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عمان   تبني  الخ  مبدأ  هو  بذلك  فااللتزام  االيجابي  التام  الحياد  االنقياد  يعني  ال  االنحياز  عدم  خط  ,أي,  ط 

وأهدافها  للمفهوم السياسية  ومصالحها  وخصوصيتها  العمانية  الوطنية  الشخصية  نزع  خالل  من   ,

 ة . االقليمية والدولي الجيوسياسية 

 فهرس املراجع واملصادر 

 . الكتب باللغة العربية: أوال 

دار االزمنة الحديثة , لبنان/   -حضارة املعلوماتية وما قبلها – الفن وهايدي تافلر , اشكال الصراعات املقبلة •

 م  1998/ 1بيروت , ط

وض، . مركز  بھجت قرني وعلي الدين ھالل ، السياسات الخارجية للدول العربية ، ترجمة: جابر سعید ع •

   2002/   2البحوث و الدراسات السياسة، القاهرة ، ط

, ترجمة :   -نظرة عاملية  -ل االبن , السياسات املقارنة في وقتنا الحاضر  جابرييل. ايه. املوند وجي . بنجهام باوي •

 م  1998/   1هشام عبدهللا , الدار االهلية للنشر والتوزيع , عمان / االردن , ط

القانون   • ضوء  في  العامة  الوظيفة  في  التأديب  ضمانات  من  كضمانة  الحيدة  دكتور(,  فؤاد)  أحمد  عادل 

 م 2015/    1, دراسة تحليلية , دار الفكر الجامعي , االسكندرية , طالوضعي والفقه االسالمي  

 م  1964 / 7علي طارق ابو هيف ) دكتور(, القانون الدولي العام , منشاة املعارف /االسكندرية , ط •

   2017مصطفى أبو الخير, القانون الدولي املعاصر, دار الجنان للنشر والتوزيع , القاهرة / مصر , بدون ط /  •

, طنصي • لبنان   / بيروت   , العربي  الكتاب  الدولية، دار  في العالقات  النظرية   ، ) دكتور(  /    1ف يوسف حتى 

 م. 1985

, ترجمة : رضا   -1776والتر أ . مكدوجال , ارض امليعاد والدولة الصليبية امريكا في مواجهة العالم منذ العام  •

 . 2001/ 2هالل , دار الشروق , مصر / القاهرة , ط

 الرسائل واالطروحات الجامعية : .   ثانيا

جامعة   •  , للحقوق  الرافدين  مجلة   , الدولي  والتنظيم  الدائم  الحياد   , دكتور(   ( الجومرد  عبدالفتاح  عامر 

 م  2002(, 15( ع )  4املوصل , العراق , م )

  جلة ( م1939-1918سحر عباس خضير) دكتور(, سياسة الواليات املتحدة االميركية تجاه تشيكوسلوفاكيا)   •

 2006 -( , س49, جامعة ديالي / كلية التربية, ع )   األساسية  كلية التربية 
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قاسم بن محمد الصالحي , الدبلوماسية العمانية وتحديات العوملة , سلطنة عمان / منشورات دار مسقط   •

الكتاب   أصل  والتوزيع  والنشر  املاجستير    -للصحافة   " املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  من    "رسالة 

 جامعة محمد الخامس / اململكة املغربية 

)األمن  السياسات   • , ع  الدولية  والعالقات  السياسية  للدراسات  , مجلة جيل  العسكرية  ,  18ية والشؤون   )

 م  2018( مايو / 4السنة )

محمود محمد الجبارات , عالقة سلطنة مسقط وعمان مع الواليات املتحدة االميركية بين الحربين العامليتين  •

 م 2015 -( 2( /ع )9( املجلة االردنية للتاريخ واالثار , الجامعة االردنية , م ) 1939 -1919) 

 محاضرات وندوات   -ثالثا :

وزارة الخارجية    –طالب بن ميران الرئيس ي, السياسة الخارجية للسلطنة , محاضرات الدورة الخامسة عشرة   •

 م  1996املعهد الدبلوماس ي العماني , س  / 

اقع الكترونية : رابعا.   مو

 د. اسامة عثمان )دكتور( ,العزلة الدولية..فاعلّيُتها وسبُل التعامل معها    www.islamtodayاسالم ديلي ,  •

, محمد الدبار , أبعاد السياسية     www.eipss-eg.com املعهد املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية , •

 دراسة تأصيلية .  -الخارجية 

, محمد بن سعيد الفطيس ي ,    www.eipss-eg.com ي للدراسات السياسية واالستراتيجية ,م املعهد املصر  •

 م (  2020 –م  1800التاريخ املوجز لألنظمة القطبية )

ن: , سلطنة عما  , محمد بن سعيد الفطيس ي   www.qipri.org/newsمعهد قرطبة الدولي لبحوث السالم ,   •

 عزلة ام اعتزال ام حياد إيجابي؟ 

 (  SBCالهيئة اإلذاعة والتلفزيون السويسرية )  •

 صحيفة الواشنطن بوست   •

 صحيفة عمان العمانية   •

 صحيفة السياسة الكويتية   •

 صحيفة الجمهورية املصرية   •

   -خامسا . كتب ومجالت :

• Knabenshue, Dennis, "A mission to Muscat", in The American Foreign Service Journal  August, 

1934  , 

http://www.qipri.org/news
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• Sanger; Richard Harlakenden, The Arabian Peninsula, Books For Libraries Press, Freeport, New 

York, 1970   
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