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الخٗغي:٠
مجلت ٖلميت صوليت مد٨مت جهضع
ً
صوعيا ًٖ مغ٦ؼ ظيل البدض
الٗلمي حؿتهض ٝوكغ اإلا٣االث اإلاٗم٣ت
في مسخل ٠مجاالث الٗلىم ال٣اهىهيت :
"اللانىو الػام والخاص " ،بةقغاٝ
هيئت جدغيغ مك٩لت مً ؤؾاجظة
وباخشحن وهيئت ٖلميت جخإل ٠مً
هسبت مً الباخشحن وهيئت جد٨يم
جدك٩ل صوعيا في ٧ل ٖضص.
جدىاو ل ٫اإلاجلت بؾهاماث مسخل ٠الباخشحن
واإلاهخمحن بمجا ٫الٗلىم ال٣اهىهيت ؾىاء ما
حٗل ٤بالغنيض الىٓغرل ؤو بً٣ايا الؿاٖت
ؤو بترظمت ألاٖما ٫طاث ألاهميت الٗلميت
اإلاٗتر ٝبها.
حٗض هظه الضوعيت الٗلميت ج٨غيؿا لخغم
اإلاغ٦ؼ ٖلى حصجي٘ ألابدار و اإلاجهىص
الٗلمي ،وٖلى ؤلاؾهام في بزغاء عنيضه
ّ
الجاصة وال٣يمت،
الٗلمي بيكغ الضعاؾاث
ً
اؾدىاصا بلى مٗايحر ٖلميت مىيىٖيت
ل

عبِـ اللجنت الػلمُت:
ص .غاكلي فػُلت ،حامػت باجنت ،الجؼابغ

أؾغة الخدغٍغ:
ص .الؿػُض ولُىاث حامػت مدمض بىغُاف باإلاؿُلت (الجؼابغ)
ص .صعَس ي امُنت حامػت حُاللي لُابـ ؾُضي بلػباؽ (الجؼابغ)
ص .ؾفُاو ؾىالم حامػت مدمض الشغٍف مؿاغضًت  -ؾىق أىغاؽ (الجؼابغ)
ص .فاطُمت خمُضي ،حامػت مؿخغانم( ،الجؼابغ)
ص .غبض اإلانػم غبض الىىاب مدمض ،نلابت اإلاداميو  ،البطغة (الػغاق)
أ .ؾماح بن زغوف ،حامػت البشير ؤلابغاىُمي  ،بغج بىغغٍغٍج (الجؼابغ)

اللجنت الػلمُت الخدىُمُت للػضص:
أ.م.ص.وغضي ؾلُماو غلي اإلاؼوعي /ولُت اللانىو صىىن (الػغاق(
ص .بن غُاص حلُلت حامػت أمدمض بىكغة ،بىمغصاؽ (الجؼابغ).
ص .خناو مِؿاوي حامػت أبي بىغ بللاًض ،جلمؿاو (الجؼابغ).
ص .غلي مجُض الػىُلي حامػت اإلاؿدنطغٍت (الػغاق)
ص .لػمامغي غطاص ،حامػت مىلىص مػمغي ،جيزي وػو( ،الجؼابغ).

الخضكُم اللغىي:
ص .شامست خفُظت طػام اإلاغهؼ الجامعي ،جِؿمؿُلذ (الجؼابغ)
ص.ىامل شُش،اإلاغهؼ الجامعي بلحاج بىشػُب ،غيو جمىشنذ (الجؼابغ)
أ .بن طغٍت مػمغ حامػت غبض الحمُض ابن باصٌـ مؿخغانم (الجؼابغ)
أ .غؼالو ىاشمي ـ حامػت مدمض الشغٍف مؿاغضًت (الجؼابغ)
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كىاغض النشغ
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىغىغُت واإلانهجُت ،وجخىافغ فيها ألاضالت
الػلمُت والضكت والجضًت وجدترم كىاغض النشغ الخالُت:
بالنؿبت للملاالث:
 جنشغ اإلاجلت اإلالاالث التي حؿخىفي الشغوط آلاجُت:
 الالتزام باإلاػاًير الػلمُت واإلاىغىغُت اإلاػمىٌ بها صولُا في الضوعٍاث اإلادىمت،
والتي حؿخجُب لشغوط البدث الػلمي.
 حػخمض ىُئت الخدىُم مبضأ الحُاص واإلاىغىغُت في جدىُم اإلاىاص الػلمُت اإلاغشحت
للنشغ مؼ الحغص غلى زلى ألاغماٌ من الخطغف الفىغي أو مؿاؾها بمباصا
باألشخاص أو ألانظمت.
ً غاعى في اإلالاالث اإلالترخت للنشغ في اإلاجلت أو جدؿم بالجضًت وأو ال جىىو مدل
نشغ ؾابم أو ملخطف من مظهغة أو أغماٌ ،ملخلى.
 أو جىىو اإلاىاغُؼ اإلالضمت غمن ازخطاص اإلاجلت.
 أو جلتزم اإلالاالث الضكت وكىاغض الؿالمت اللغىٍت  ،و أو ال ًخػضي حجم الػمل 20
ضفدت مؼ اخدؿاب ىىامش،مطاصع و مالخم البدث.
 جغؾل اإلااصة الػلمُت في ملف مغفم بملخظ بلغت البدث و آزغ بئخضي اللغاث:
الػغبُت ،الفغنؿُت أو الانجليزًت (خؿب لغت البدث).
بالنؿبت لألغماٌ اإلاترحمت:
 جلُل من ألاغماٌ اإلاترحمت جلً التي جخطل بازخطاص اإلاجلت.
 جلبل ألاغماٌ اإلاترحمت من و إلى  :الػغبُت ،الفغنؿُت  ,الانجليزًت أو ألاإلاانُت .
 جسػؼ اإلالاالث الؾدشاعة جغحمانُيو مسخطيو في اللغاث اإلاظهىعة أغالو.
 جدىٌ ألاغماٌ اإلالضمت اإلالاالث إلى أؾاجظة من طوي الخبرة الػلمُت خؿب
ازخطاص اإلالالت.
ً بلغ الباخث اإلاغؾل بخللي ماصجه بػض  5صكابم من حؿلمها.
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ؾُاؾت الخدىُم:

 جلتزم ىُئت الخدىُم بئبضاء الغأي و اجساط اللغاع في غػىو أؾبىع من جمىُنها من
اإلااصة اإلالترخت للنشغ ،مؼ مغاغاة الؿغٍت الخامت في الخدىُم
ً دم لهُئت الخدىُم أو اعجأث غغوعة إكغاع حػضًالث غلى اإلاىاص اإلالضمت للنشغ.
ٌ ػلم الباخث اإلاغؾل بلبىٌ ماصجه للنشغ غلى أو ٌػلم بخاعٍش نشغىا خؿب عػنامت
اإلاجلت.
شغوط النشغ:
 شيل الىخابت  :باللغت الػغبُت شيل  Traditional Arabicحجم 14.
 بالنؿبت للغاث ألاحنبُت شيل  Times New Romanحجم . 12
ً غفم الباخث الباغث ماصجه بؿيرة طاجُت غلمُت مفطلت.
 تهمشن مػلىماث البدث خؿب طغٍلت شُياغى ألامغٍىُت بترجِب حؿلؿلي ًدبؼ
متو البدث.
 جغجب ىىامش اإلاػلىماث في نهاًت ول ضفدت.
نمىطج التهمِش:
 .1الىخب باللغت الػغبُت أو ألاحنبُت :للب و اؾم ا ِإلاؤلف ،غنىاو الىخاب ،صاع النشغ،
بلض النشغ ،ؾنت النشغ،عكم الطبػت.
 .2النطىص الدشغَػُت  :البلض،نىع النظ،مػمىو النظ،ؾنت الطضوع.
 .3اإلاجالث والضوعٍاث :غنىاو اإلاجلت أو الضوعٍت ،للب واؾم الياجب،غنىاو
اإلالالت،غضص اإلاجلت،جاعٍش الطضوع،ضفدت الاكخباؽ.
 .4الغؾابل الجامػُت :للب واؾم الطالب،غنىاو اإلاظهغة  ،صعحت اإلاظهغة ،مؤؾؿت
حسجُل اإلاظهغة،ولُت الخسطظ،الؿنت الجامػُت،ضفدت الاكخباؽ.
 .5الخلاعٍغ الغؾمُت  :حهت إضضاع الخلغٍغ ،مىغىع الخلغٍغ،مياو نشغ الخلغٍغ ،ؾنت
إضضاع الخلغٍغ  ،ضفدت الاكخباؽ.
 .6اإلاغاحؼ الالىترونُت:
ًىزم اإلاغحؼ اإلانلىٌ غن شبىت ”ؤلانترنذ” بظهغ مػلىماث الغابط ؤلالىتروني وامال
مؼ طهغ ضاخب اإلااصة اإلانشىعة ،وجاعٍش ػٍاعة اإلاىكؼ .
ً
 .7جغؾل اإلاؿاىماث بطُغت الىترونُت خطغا غلى غنىاو اإلاجلت :
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الافخخاخُت

بؿم هللا الغخمن الغخُم والحمض هلل عب الػاإلايو الظي بفػله جخم الطالحاث
ل
حؿخمغ مجلت ظيل ألابدار ال٣اهىهيت اإلاٗم٣ت في ٖضصها الٗاقغ بخ٣ضيم الجضيض واإلاٟيض ل٩ل باخض
مخٗم ٤في مسخلٞ ٠غوٕ ال٣اهىنل .
ول٣ض جمحز هظا الٗضص ٦ؿاب٣يه بيكغ ؤبدار ٖلميت مخىىٖت لباخشحن مً ظيؿياث مسخلٟت ،لخ٩ى لن
نٟداث اإلاجلت مغظٗا ظضيا يجض ٞيه اإلاسخهىنل ٧ل ظضيض في الؿاخت الدكغيٗيت الضوليت ،ؾيما في الٗغا١
واليمً والجؼاثغ ونىال بلى ظىىب ؤٞغي٣يا.
ول٣ض جىاو ل ٫البدض ألاو ،٫الخهىيذ الكبحي في اإلاجالـ الىيابيت الٗغا٢يت ،واإلاخمشل في الخهىيذ هيابت
ً
ٗٞليا مخىٟ٢ا ٖىض التزاماث الىىاب ؾيما يغوعة خًىعهم لخمشيل
ل
ًٖ ؤًٖاء البرإلاان ٚحر اإلاىظىصيً
الىازبحن.
ٞ ١يه الباخض بلى ٗٞاليت هٓام ألامً الجماعي في نى لن الؿلم وألامً الضوليحن
ؤما البدض الشاوي ٞل٣ض جُغ ل
ومى٘ الهغاٖاث الضوليت التي جاصر بلى اعج٩اب اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،زانت في و٢خىا الخايغ بٗضما
ٞكل في ٦شحر مً ألاخيان في الخجاوب م٘ الىا ٘٢الضولي الؿغي٘ واإلاٟاجئ وٚحر الٗاص.٫
وجىاو ل ٫البدض الشالض الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً باٖخباعها زُىة مهمت ويغوعيت لبىاء مغخلت ما بٗض
الخغا ٥جد٣ي٣ا إلاهالخت وخىاع وَىيجي قاملحن ،مخىٟ٢ا ٖىض ؤبغػل الٗ٣باث والخدضياث التي جىاظهها و٦ظا
اٞ٫غم اإلام٨ىت لخُبي٣ها ٖلى ؤعى الىا ٘٢م٣ترخا بٌٗ الخلى٫ل لخٗؼيؼ وجغؾيش هظه الخجغبت.
وجى ٠٢البدض الغاب٘ ٖىض ّ
ي الٗـم ــىم ــيت في الجغاثم البؿيُت في
حجيت ألامـ ــغ الج ـؼاجي  ٞــي بهــهاء الـضٖ ــى ل
ٖمليت في جبؿيِ ؤلاظغاءاث الجىاثيت وحؿغيٗها صونل ؤلازال ٫بالٗضالت الجىاثيت م٘
ٍل
الجؼاثغ إلاا له مً
ؤهميت ٍ
يمان جد٣يٞ ٤اٖليتها.
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و جىاو٫ل البدض الخامـ الخاالث التي ؤظاػ ٞيها ال٣اهىنل اؾخصىاءا ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في ّ
الضٖىيل
٢بل بنضاع الخ٨م ٞيها ّ
والىُا ١ال٣اهىوي لؿلُت اإلاد٨مت الخ٣ضيغيت في ال٣اهىنل الٗغاقي.
والجضيض في هظا الٗضص ،هى جسهيو خحز ليكغ جغظمت لبدض ؾب ٤وكغه باللٛت ؤلاهجلحزيت خى ل ٫صؾخىعل
ظىىب ب٢غي٣يا ٖلى يىء ال٣اهى لن الضولي.
وفي ألازحر وك٨غ ٧ل مً ؾاهم في هظا الٗضص وٖلى وظه الخهىم الباخشحن وؤؾغة جدغيغ٦ ،ما وهضٖى
٧ل اإلاهخمحن للخىانل مٗىا ٢هض اليكغ ؤو ًٖىيت اللجىت الٗلميت.
ل
وهللا اإلاىفم في ألاوٌ وآلازغ
اإلاشغفت الػامت ومضًغة الخدغٍغ /ص .ؾغوع طالبي اإلال

10

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

الخطىٍذ الشبحي في اإلاجالـ النُابُت
أ.ص .خناو مدمض اللِس ي
ولُت اللانىو /الجامػت اإلاؿدنطغٍت
مشغف كؿم الضعاؾاث اللانىنُت /بِذ الحىمت

اإلالخظ
للخهىيذ الال٨ترووي الىاظم ًٖ الخُىعاث الخ٣ىيت اإلاخخابٗتٖ ،ضيض مً اإلاؼاياٞ ،هى ؤ٢ل ج٩لٟت وؤؾغٕ في
ؤن وؿبت الخُإ ٞيه ؤ٢ل مً ألازُاء
ظضولت الىخاثج ،وجدؿحن ؤم٩اهيت الىنى٫ل بليها بض٢ت ؤ٦بر ،وال عيب في ّ ل
البكغيت واإلاي٩اهي٨يت.
ؤن هىال ٪جدضياث ظضيضة جٓهغ م٘ ٧ل جُىعل ؤو ج٣ىيت ظضيضان ،ومً ؤهم جل ٪الخدضياث بم٩ان
بال ّ ل
بؾاءة اؾخسضام جل ٪الخ٣ىيت ،لظا ْهغ ما ُيؿمى (الخهىيذ الكبحي) ،بط يخم ؤلاصالء باألنىاث هيابت ًٖ
ً
ٗٞليا في اإلاجلـ.
ؤًٖاء البرإلاان ٚحر اإلاىظىصيً ل
ؤن ُيٗغ ٝالخهىيذ الكبحي بإهه مماعؾت يخم ٞيها (الخهىيذ) في اإلاجلـ الدكغيعي مً صونل
ومً زم ُيم ّ ً٨ل
ً
مىظىصا في ٚغٞت الا٢ترإ .ؾىاء ؤظغث هظه اإلاماعؾت مً ٢بل هاثب آزغ ؤو
ل
ؤن ي٩ىنل الىاثب ناخب الكإن
مً خؼب ؾياسخي.
ً
ؤن هىال ٪في
ؤن ي٩ىنل خايغا ،بال ّ ل
ؤن ُيهىث الىاثب مً صونل ّ ل
وٖلى الغٚم مً ؤهه ٢ض يبضو مً اإلاؿخديل ّ ل
ؤن يدضر الخهىيذ الكبحي مً زاللها ،بل ُويم ً٨ال٣ى٫ل ؤهه ُيماعؽ في
الىا ٘٢الٗضيض مً الُغ١ل التي ُيم ّ ً٨ل
ً
ظضا.
الىاٖ ٘٢لى هُا ١واؾ٘ ل

11

2017  ًناًغ10  مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص- مغهؼ حُل البدث الػلمي

Abstract
E-voting that is resulting from technical developments, has many benefits, for its Less
expensive and faster in scheduling results, and improving access to them is more accurately, with
less error rate than that of human and mechanical errors.
However, there are new challenges that appear with every development or new technology,
and the most important of these challenges, is the possibility of abuse of the technology, and one
of its aspects is the so-called (ghost voting), when a member of parliament votes on behalf of
another member of parliament who is actually not present in the Council.
In this paper, we tried to discuss this kind of voting, by defining it as the practice where (the
vote) in the Legislative Council is done while the owner of the Attorney is actually present in the
voting booth. Whether this practice is carried out by another deputy, or by a political party.
Although it may seem impossible for a MP to vote without being present, but there are in fact
several ways that a ghost voting can happen through them, and we can say that it is a practice
that, in fact, exists on a very large scale.

اإلالضمت
ل الؿلُت٩ ختى ؤنبدذ ؤلاَاع الغثيـ لخمشيل اإلاجخم٘ في هي،ترة َىيلتٞ جُىعث اإلاجالـ الىيابيت ٖبر
 عؤر ٖام في٤ الىعي الؿياسخي وزل٫يام اإلاجلـ الىيابي بضوعل مهم في مجا٢ ٪ض بعجبِ بظل٢ و،مت٦الخا
،ت ألاؾاؾيت لهٟ الىْي٫اهذ وما جؼا٧ ت الخمشيليتٟؤن الىْي
 في ّ ل٪ وال ق،ت٣غصيت اإلاُلٟمىاظهت الؿلُت ال
،ىمت٩ابت ٖلى الخ٢ىاهحن والغ٣ بهى٘ الؿياؾياث ؤو بنضاع ال٤يما يخٗلٞ  ؤزغيل٠ت وْاثٞختى بٗض بيا
.حرهاٚو
 ُيماعؾىنل مهام الىيابت بةؾمه وإلاضة،ؿه وبهما بىاؾُت هىاب ٖىهٟان الكٗب ال ُيماعؽ ؾياصجه بى٧ وإلاا
ُ
ةن اإلاجلـ الىيابي ؤنبذ الهيئت ألاؾاؾيت التي جمشل اإلاىاَىحن فيٞ
 ّ ل، زم يخجضصونل في اهخساباث صوعيت،مٗيىت
ابت٢ألن ؤًٖاء البرإلاان ُيباقغون ؾلُتهم جدذ ع
 ّ ل،ؿهٟاّ بالؿياصة للكٗب هٟ م٘ الاخخ،م٨قاون الخ
.لمت الكٗب٧ لمت في جهايت ألامغ هي٩ةن الٞ
 بٗباعة ؤزغيل ّ ل.الغؤر الٗام
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ً
ٖضيضا مً ا٫واظباث واإلاؿاولياث ،بط يلتزم ؤًٖاء اإلاجالـ
ل
ؤن الىيابت جً٘ ٖلى ٖاج ٤الىاثب
وال عيب ّ ل
الىيابيت باإلاكاع٦ت في ظلؿاث اإلاجلـ وفي اللجان اإلاسخلٟت اإلاىبش٣ت ٖىه ،وفي ؤلاظخماٖاث اإلاسخلٟت طاث
ي التي ي٣ىم بها اإلاجلـ الىيابي.
الهلت بٗملهم ،ؾىاء ؤ٧ان طلٖ ٪لى نٗيض الدكغي٘ ؤو اليكاَاث ألازغ ل
ً
ويٓهغ خ ٤الخهىيذ باعػ لا مً بحن هظه اإلاماعؾاث ،ل٩ىهه اإلاٗياع النهاجي إلم٩ان جمغيغ مكغوٕ ال٣اهىنل ؤو
ٞةن ال٣غاعاث الهاصعة ٖىه
ؤن اإلاجلـ الىيابي ماؾؿت ظمٗيت ّ ل
بجساط ؤلاظغاء ؤو ٚحره مً ألاخىا ،٫بط َاإلاا ّ ل
جإزظ هٟـ الؿمت ،ومً زم وظب اللجىء بلى الخهىيذ لخمغيغ ؤر ٢غاع بغإلااوي.
ً
ؤن الىا ٘٢الٗملي ،وفي
و٣ٞا إلاغ٦ؼه ال٣اهىوي ،بال ّ ل
ؤن الخ ٤في الخهىيذ خ ٤شخصخي ُيماعؾه الىاثب ل
ألانل ّ ل
ؤن هىال ٪مماعؾاث جىا ٫مً الهٟت الصخهيت للخهىيذ،
ال٨شحر مً الضو ،٫مخ٣ضمت ٧اهذ ؤم ٚحرها ،ؤْهغ ّ ل
ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بٗلم الىاثب ؤم مً صو لن ٖلمه .ومً ؤهم هظه اإلاماعؾاث ما ُيؿمى بالخهىيذ الكبحي ،بط
ً
مىيىٖا يؿخد ٤البدض ،زانت م٘ ج٨غاع
ل
اهدباهً هظا اإلاهُلر ؤزىاء بٌٗ ال٣غاءاث ،ووظضهاه
ا
بؾترعى
مماعؾخه ،وبضء قيىٖه.
وٖليىا في البضء ال٣ى ل ٫ؤهه ما مً صعاؾاث وال ختى بَاع ٢اهىوي للمىيىٕ ٖلى خض ٖلمىا ،ولم ي ً٨جدذ
ؤيضيىا ؾىيل بٌٗ الخُبي٣اث الٗمليت مً هظا اإلاجلـ ؤو طا ،٥في بٌٗ الضو٫ل الٛغبيت ،م٘ مشا ٫واخض
(مٗلً) لبرإلاان ٖغبي ،لظا ؾىداو٫ل الخدليل والخإَحر ٖلى و ٤ٞال٣ىاٖض الٗامت وٖلى و ٤ٞما ؾيإحي:

اإلاطلب ألاوٌ :حػغٍف الخطىٍذ الشبحي
ؤن الضؾاجحر لم جىو ٖلى واظب الىاثب في الخهىيذ بال في بٌٗ ألامشلت الىاصعة بال ؤهه –
ٖلى الغٚم مً ّ ل
ً
مىُ٣يا – واظب يغجبِ بىاظب ٖغفي آزغ يٖ ٘٣لى ٖاج ٤الىاثب وه٣هض به واظب خًىعل ظلؿاث اإلاجلـ،
ل
ر جدخه مً واظباث ٞغٖيت مً ٢بيل ألاٖغا ٝالبرإلااهيت الغاسخت في
بط ؤنبذ الىاظب ألازحر بما يىًى ل
ً
ّ
ألن مً واظباجه
ؤن خًىعل الىاثب بلى اإلاجلـ الىيابي يخٗل ٤بمؿاولياجه ألاؾاؾيت ل
الضيم٣غاَياث ظميٗا ،بط ّ ل
ُ
وألن ؤٚلب الضؾاجحر حكترٍ جد ٤٣وؿب
ؤن يكتر ٥في الجلؿاث الٗاصيت والاؾخصىاثيت التي حٗ٣ض في اإلاجلـ ّ ،ل
ّل
ً
ؤيًا البض له مً جد ٤٣ههاب
ؤن اجساط ال٣غاعاث ل
مٗيىت مً الخًىعل لخد ٤٣الىهاب في اإلاجلـ ،وال ظضا ّ ٫ل
مٗحن.
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ويدبلىعل الضوعل الخمشيلي للىاثب بُبيٗت الخا ٫مً زال ٫بصالثه بأعاثه وؤ٩ٞاعه وبقترا٦ه في اإلاىا٢كاث وفي
اإلاضاوالث التي ججغرل في اإلاجلـ ،ل٩ي ي٣ىم بضوعه ٖلى ؤ٦مل وظه ممُ ،ً٨ويكاع ٥في الخياة الدكغيٗيت وفي
مداؾبت الخ٩ىمت واإلاهاص٢ت ٖلى الدك٨يلت الخ٩ىميت ،وب٢غاع اإلاىاػهت الٗامت وٚحرها مً اإلاهام .ومً زم ُي ّل
ٗض
الخهىيذ ؤخض مٓاهغ الخٗبحر ًٖ الغؤر الٟٗالت في بجساط ال٣غاعاث البرإلااهيت في اإلاؿاثل الخالٞيت ؤو التي
ً
به٣ؿاما في ؤنىاث الىىاب ،بط يخم مً زالله ؤبضاء الغؤر في مىيىٕ ما باإلاىا٣ٞت ؤو ؤلاٖتراى ،وهى
ل
جدخمل
ٚايت ببضاء الغؤر في اإلاؿاثل الخاؾمت .وال عيب في ؤهه ؤخض ؤهم اإلاماعؾاث الضيم٣غاَيت.
والخهىيذ البرإلااوي بنُالح ُيؿخسضم للضاللت ٖلى ٖمليت ببضاء ؤًٖاء البرإلاان للغؤر في مىيىٕ ما يضزل
في بزخهام اإلاجلـ الىيابي .وجلجإ البرإلااهاث بلى الخهىيذ في مىاؾباث ٦شحرة ،بل ُيم ً٨ال٣ى٫ل ؤهه َاإلاا ّ ل
ؤن
ال٣غاع البرإلااوي في الٛالب هى ٢غاع ظمعي٦ ،ما ؤؾلٟىاٞ ،ال بض مً الخهىيذ للىنى ل ٫بلى عؤر ظمعي ٖلى و٤ٞ
()
ما جىو ٖليه الضؾاجحر ،وللىنى ل ٫بلى ألاٚلبيت اإلاىنىٞت.
ً
ًٞال ًٖ الخهىيذ ٖلى مكغوٖاث وم٣ترخاث ال٣ىاهحن  -في البرإلااهاث
ل
وألامشلت ٖلى ؤخىا ٫الخهىيذ -
البذ في صخت ًٖىيت ؤًٖاء البرإلاان ) (،واهخساب
 ّ 2005ل
٦شحرة ،ومنها ٖلى و ٤ٞصؾخىعل ظمهىعيت الٗغا ١لؿىت
عثيـ اإلاجلـ وهىابه ) (،واإلاىا٣ٞت ٖلى حٗيحن بٌٗ ؤصخاب اإلاىانب الٗليا في الضولت ) (،واهخساب عثيـ
الجمهىعيت ) (،ومؿاءلت عثيـ الجمهىعيت ،وبٖٟاثه مً مىهبه ) (،اإلاىا٣ٞت ٖلى الىػعاء مىٟغصيً وٖلى اإلانهاط
()
الىػاعر ) (،وسخب الش٣ت مً ؤخض الىػعاء ؤو مً عثيـ مجلـ الىػعاء وبٖٟاء مؿاولي الهيئاث اإلاؿخ٣لت،
 تنص المادة ( )59مف دستور جميورية العراؽ لسنة  2005عمى:أوال :يتحقؽ نصاب انعقاد جمسات مجمس النواب بحضور األغمبية المطمقة لعدد أعضائو.
ثانيا :تتخذ الق اررات في جمسات مجمس النواب باألغمبية البسيطة ،بعد تحقؽ النصاب ما لـ ينػص عمى خالؼ ذلؾ.

2

 -مثؿ ما نصت عميو المادة (/52أوال) مف دستور جميورية العراؽ لسنة " 2005يبت مجمس النواب في صحة عضوية

أعضائو خالؿ ثالثيف يوماً مف تاريخ تسجيؿ االعتراض ،باغمبية ثمثي أعضائو".

 -ما نصت عميو المادة ( )55مف نفس الدستور "ينتخب مجمس النواب في أوؿ جمسة لو رئيساً ،ثـ نائباً أوؿ ونائباً ثانياً

باألغمبي المطمقة لعدد أعضاء المجمس باالنتخاب السري المباشر".
ة

 -مثؿ رئيس وأعضاء محكمة التمييز االتحادية ورئيس االدعاء العاـ ورئيس ىيئة

اإلشراؼ القضائي والسفراء وأصحاب

الدرجات الخاصة ورئيس أركاف الجيش ومعاونيو ومف ىـ بمنصب قائد فرقة فما فوؽ ،ورئيس جياز المخابرات ،راجع المادة
( /6خامسا) مف دستور جميورية العراؽ لسنة .2005

5
6
7

 المادة (/70أوال) مف دستور جميورية العراؽ لسنة .2005 المادة ( /6سادسا) مف دستور جميورية العراؽ لسنة .2005 -المادة (/76رابعا) مف نفس الدستور.
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واإلاىا٣ٞت ٖلى بٖالن الخغب وخالت الُىاعت ) (،وع ٘ٞالخهاهت ًٖ الىىاب ) (،بل وختى خل اإلاجلـ الىيابي ،في
()
خا ٫ؾمذ الضؾخىعل بظل ،٪يخم مً زال ٫الخهىيذ.
ؤن يخم
ؤن ي٩ىنل بغ ٘ٞألايضر ،وبما ّ ل
والخهىيذ ٖلى هىٖحن وهما يغجبُان بالخهىيذ الٗلجيٞ ،هى بما ّ ل
 ١زام ،ويترجب ٖلى طل ٪ؤهه في الخالخحن ي٩ى لن
بُغي٣ت جدغيغيت مً زال ٫وي٘ ؤوعا ١الخهىيذ في نىضو ل
ً
ما للخهىيذ ،بط ال ُيم ً٨الخهىيذ مً صونل وظىصه الصخصخي ،زانت م٘ بم٩ان الخإ٦ض مً
خًىعل الىاثب الػ ل
وبن ؤٚلب
طل ٪ب٩ل ؾهىلت ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪مً زال٢ ٫ىاثم الخًىعل ؤو حسجيالث الٟيضيى وٚحرها ،زانت ّ ل
الضؾاجحر جمى٘ الى٧الت في الخهىيذ ٖلى ما ؾيخم بياهه.
ً
ً
ظضيضا مً الخهىيذ يخم مً زال ٫ؤظهؼة زانتُ ،يؿمى
ل
ل
همُا
ؤن الخُىعاث الخ٣ىيت ؤْهغث
بال ّ ل
بالخهىيذ ؤلال٨ترووي ،يخم ٞيه اخدؿاب ألانىاث وٞغػها وبْهاع الىخاثج مً زال ٫ؤظهؼة زانت ،ويمخاػ
الخهىيذ ؤلال٨ترووي بإهه ؤ٢ل ج٩لٟت وؤؾغٕ في ظضولت الىخاثج ،وجدؿحن ؤم٩اهيت الىنى٫ل بليها بض٢ت ؤ٦بر ،وال
ؤن وؿبت الخُإ ٞيه ؤ٢ل مً ألازُاء البكغيت واإلاي٩اهي٨يت.
عيب في ّ ل
ؤن هىال ٪جدضياث
وبطا ٧اهذ الخُىعاث الخ٣ىيت والٟىاثض الجمت الىاظمت ٖنها جايض اإلاؼايا اإلاخ٣ضمت بال ّ ل
ظضيضة جٓهغ م٘ ٧ل جُىعل ؤو ج٣ىيت ظضيضان ،ومً ؤهم جل ٪الخدضياث بم٩ان بؾاءة بؾخسضام جل ٪الخ٣ىيت،
لظا ْهغ ما ُيؿمى (الخهىيذ الكبحي) ،بط يخم ؤلاصالء باألنىاث هيابت ًٖ ؤًٖاء البرإلاان ٚحر اإلاىظىصيً
ً
ٗٞليا في اإلاجلـ.
ل
ؤن ُيٗغ ٝالخهىيذ الكبحي بإهه مماعؾت يخم ٞيها (الخهىيذ) في اإلاجلـ الدكغيعي مً
ومً زم ُيم ً٨لىا ّ ل
ً
مىظىصا في ٚغٞت الا٢ترإ .ؾىاء ؤظغث هظه اإلاماعؾت مً ٢بل هاثب آزغ
ل
صو لن ؤن ي٩ى لن الىاثب ناخب الكإن
ؤو مً خؼب ؾياسخي.
ً
ؤن هىال ٪في
ؤن ي٩ىنل خايغا ،بال ّ ل
ؤن ُيهىث الىاثب مً صونل ّ ل
وٖلى الغٚم مً ؤهه ٢ض يبضو مً اإلاؿخديل ّ ل
ؤن يدضر الخهىيذ الكبحي مً زاللها ،بل ُويم ً٨ال٣ى ل ٫ؤهه ُيماعؽ في
 ١التي ُيم ّ ً٨ل
الىا ٘٢الٗضيض مً الُغ ل

2

 المادة ( /6ثامنا) مف نفس الدستور. المادة ( /6تاسعا) مف نفس الدستور. المادة ( /6ثانيا) مف نفس الدستور. -المادة ( /6أوال) مف نفس الدستور.
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ً
ً
ؤن الخهىيذ الكبحي ٢ض ي٩ى لن ٞغصيال
ظضا .وجىنلىا مً زال ٫البدض في اإلاىيىٕ ،بلى ّ ل
الىاٖ ٘٢لى هُا ١واؾ٘ ل
و٢ض ي٩ىنل مً زال ٫ألاخؼاب الؿياؾيت ،و٦ما يإحي:
ؤن يخم بإؾلىبحن ٦كٟذ ٖنهما
أ .الخهىيذ الكبحي الٟغصر :وهظا الىىٕ مً الخهىيذ الكبحي ُيم ّ ً٨ل
اإلاماعؾاث الٗمليت التي بَلٗىا ٖليها:
ً
 .1ؤن ُيماعؽ الىىاب الخهىيذ لبًٗهم قبديا٦ ،ما لى وا ٤ٞؤخض الىىاب ٖلى ي ِٛػعل الخهىيذ
ر ٖلى
هيابت ًٖ هاثب آزغ ،زانت في ٖملياث الخهىيذ اإلاهمت .وهظا الىىٕ مً الخهىيذ بضوعه يىُى ل
ً
ً
قبديا بى٣ل بعاصة الىاثب الٛاثب خغٞيا ،ؾىاء ؤ٧اهذ
ل
ؤن ي٣ىم الىاثب اإلاهىث
بخخمالحن ،ألاو٫ل ّ ل
ؤن يخالٖب بغؤر الىاثب ألانلي ،وفي ٦شحر مً ألاخيان
بعاصجه جىهغ ٝبلى الغ ٌٞؤو اإلاىا٣ٞت ،مً صونل ّ ل
ً
قبديا لبًٗهم البٌٗ ) (،ؤما ؤلاخخما ٫الشاوي ٞيٓهغ
ل
يخ ٤ٟؤًٖاء الخؼب هٟؿه ٖلى الخهىيذ
ً
ؤنّ
قبديا لىاثب آزغ بُغي٣ت جخٗاعى م٘ مٗخ٣ضاث الىاثب الٛاثب ،ؤر ل
ل
خحن ي٣ىم هاثب بالخهىيذ
يدخاٖ ٫لى اإلاجلـ ُويهاصع عؤر الىاثب الٛاثب ويؿخىلي ٖليه لخمغيغ عؤيه الخام مً صونل ٖلم
الىاثب الٛاثب.

 -تسبب الفيديو الذى يوضح استخداـ وكيؿ مجمس النواب المصري ،محمود الشريؼ ،ألكثر مف كارت تصويت ،خال

احدى الجمسات العامة لممجمس ،في جدؿ واسع داخؿ البرلماف المصري،

ؿ

اذ أيد بعض النواب حدوث ىذه الممارسات

(التصويت الشبحي) في ظروؼ استثنائية خاصة ،مثؿ تمقي اتصاؿ ىاتفي ميـ أو لتناوؿ العالج أو أداء الصالة ،ومف ثـ يترؾ
العضو كارت التصويت مع عضو آخر ويأتمنو عمى صوتو ،في حيف نفى وكيؿ المجمس المتيـ تمؾ الواقعة ،واف ما حدث ىو
تعطؿ استخداـ الكارت الذكي الخاص بو نظ ار لوجود مشكمو بو ،ما اضطره

إلى محاولة استخداـ الكارت الخاص بو بجياز

تصويت مجاور لو .لممزيد راجع :أحمد عمي ،جدؿ حوؿ تزوير التصويت اإلليكتروني ،متاح عمىwww.masrawy.com :

2

 -في برلماف كاليفورنيا كثيرة لمتصويت الشبحي ،ومنيا أف قاـ كيفف دي ليوف ،النائب الديمقراطي عف لوس انجميس،

بالتصويت شبحيا لعضوة مجمس النواب ماري ىاياشي ،النائبة الديمقراطية عف وادي كاسترو ،بأسموب مغاير لمطريقة التي
كانت ستصوت بيا ،إذ صوت دي ليوف شبحيا عمى القانوف الخاص بمقياس األسعار المعقولة لمدولة الزمة السكف ،في حيف
الديمقراطييف كانوا سينظروف في امر التصويت في وقت الحؽ  .وفي عاـ  2005عندما كاف المجمس يناقش مشروع قانوف
قدمتو السناتور كاروؿ ميغدف يتطمب مف مصنعي مستحضرات التجميؿ الكشؼ عف المو

اد المسرطنة في منتجاتيـ ،وكاف

ىنالؾ شحة أو نقص في األصوات في البرلماف ،مما دفع السيناتور كاروؿ إلى الضغط عمى الزر األخضر ،أي نعـ ،العائد
لمنائب الجميوري غاي ىيوستف ،النائب عف والية ساف راموف ،الذي كاف مف معارضي المشروع

إال انو كاف غير موجود في

مقعده عندىا ،وقد أشارت الوقائع الى أف السيناتور كاروؿ اعتذرت الحقا عف ىذا التصرؼ  .وفي عاـ  998بعد أف أقر
المجمس إجراء يرمي إلى خمؽ خيار تعويض جديد لمديري مناطؽ الري الكبيرة ،اتيـ احد النواب الجميورييف منافسو النائب
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ً
ؤخياها بخٛيحر هٓام ؤػعاع الخهىيذ ليخم٨ىىا مً الخهىيذ ًٖ ُبٗض ،مما
ل
ؤن ي٣ىم بٌٗ الىىاب
 ّ .2ل
ً
بل٨تروهيا ٖىضما يدحن و٢ذ الخهىيذ .وفي هٟـ الى٢ذ يم٨نهم الٗىصة بلى
ل
يؿمذ لهم بالخهىيذ
مىاػلهم زانت ٖىضما جمخض الجلؿاث الى٣اقيت للؿاٖاث ألاولى مً الهباح ،ؤو ُيٛاصعون لالهخمام
بمهالر صواثغهم الاهخسابيت مً م٩اجبهم م٘ جم٨نهم مً الخهىيذ في اإلاجلـ الدكغيعي ،ومً مؼايا
هظا الىىٕ مً الخهىيذ اهه ُ
ؾيم ً٨الىاثب الٛاثب مً ؤلاصالء بهىجه في اإلاىيىٕ بيىما هى ٢اصع
ٖلى الاهخمام بمؿاثل ؤزغيل.
ً
ً
ُ
وااخا في الخإزحر ٖلى
ل
ؤن ألاخؼاب الؿياؾيت جماعؽ صوع لا
ب .الخهىيذ الكبحي الخؼبي :ال يسٟى ٖلى ؤخض ّ ل
ً
ظليا في
ؤًٖائها ،زانت في بٖخىا ١الؿياؾاث وألايضيىلىظياث الخؼبيت ،ولٗل مشل هظا الخإزحر يٓهغ ل
ُ
ُ
الخهىيذ ،بط جلؼم ألاخؼاب الؿياؾيت ؤًٖاءها بالخهىيذ بالُغي٣ت التي جغيض اجساط اإلاىا ٠٢التي
جخالءم م٘ ؾياؾاتها٦ .ما ال يسٟى ٖلى ؤخض ؤهميت ٧ل نىث باليؿبت للخؼب الؿياسخي .لظا ُيم ّ ً٨ل
ؤن
ً
ؤن لها ّ ل
ؤن
قبديا لًمان ٖضم ييإ ألانىاث٦ ،ما ّ ل
ل
جلجإ ألاخؼاب بلى الخهىيذ ًٖ ؤًٖاءها الٛاثبحن
ً
ُ
مسالٟا ل٣ىاٖاجه ٦ما ؤؾلٟىا.
ل
جلؼم الًٗى بالخهىيذ ختى وبن ٧ان الخهىيذ
ؤن هيسخى الخىىيه بلى بم٩ان وظىص نىعل ؤزغيل له،
وم٘ بيان الهىعل اإلاخ٣ضمت مً الخهىيذ الكبحي ،صونل ّ ل
بإن مجغص قيىٖه ُيمشل ْاهغة حؿخضعي الالخٟاث بليها ،زانت م٘ حٗاعيها م٘ ٧ل ال٣يم
ٖليىا ؤلا٢غاع ّ ل
البرإلااهيت ،ؾىاء ؤحٗل ٤طل ٪بىاظباث الخمشيل ؤم بىاظباث الؼمالت ما بحن ؤًٖاء البرإلاان.

الديمقراطي جاؾ سكوت ،النائب عف لوس انجميس ،بانو كاف
زمالئو نيابة عنو شبحيا  .وفي عاـ

99

يجري مقابمة تمفزيونية في احدى المحطات عندما صوت احد

تـ التصويت شبحيا لمنائبة الديمقراطية جولي بورنستايف ،النائبة عف مقاطعة

ريفرسايد ،حينما كانت خارج المدينة ،وقد ساعد ىذا التصويت عمى تجاوز االعتراض المقدـ مف قبؿ بيت ويؿسوف بشأف مشروع
قانوف اليجرة ،وفي عاـ  992جرى تصويت شبحي ميـ عمى مشروع قانوف حقوؽ المدخنيف المثير لمجدؿ نيابة عف النائب
ديؾ فمويد بينما كاف النائب الديمقراطي المذكور عمى بعد

 00ميال في جنوب كاليفورنيا ،وفي عاـ  992قاـ عضو في

البرلماف ،الجميوري ديفيد كيمي  ،النائب عف مقاطعة ريفرسايد ،باتياـ عضو مجمس النواب الجميورية كاروؿ بنتمي ،النائبة عف
ساف دييغو ،بوجود شخص قاـ بالتصويت شبحيا نيابة عنيا عندما لـ تكف في سكرامنتو  .اعترفت بنتمي أنيا كانت عمى متف
الطائرة في وقت التصويت.لممزيد راجع:
Seth Rosenfeld, Ghost voting: A long history, available at: www.sfgate.com.

17

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

اإلاطلب الثاني :جمُيز الخطىٍذ الشبحي من غيرو من أخىاٌ الخطىٍذ
وٗخ٣ض ؤهه اؾخ٨ماال للخٗغي ٠بالخهىيذ الكبحي ال بض لىا مً جميحزه مً ؤخىا ٫ؤزغيل للخهىيذ ،بط ّؤنل
ً
ؤن هىال ٪جإزحر ٖلى الخهىيذ ؾىاء ؤ٧ان باالخخيا ٫ؤم بالترهيب ؤم بكغاء
جهىيخا بالى٧الت ٦ما ّ ل
ل
هىال٪
ً
٢ياؾا ٖلى ؤهماٍ الخهىيذ الظر يجغرل في الاهخساباث الٗامت جميحز
ل
ألانىاث وٚحرها ،وؾى ٝهداو٫ل
 ١ال٨بحر ما بحن الخهىيذ في البرإلاان
الخهىيذ الكبحي مً بٌٗ جل ٪ألاخىا ،٫م٘ الخإ٦يض ٖلى الٟغ ل
ً
مخهىعا مً وظهت هٓغها ،و٦ما ؾيلي
ل
والخهىيذ في الاهخساباث ،بال ؤهىا ؾىلجإ بلى ال٣ياؽ ٧لما ٧ان طل٪
بياهه:
الفغع ألاوٌ :جمُيز الخطىٍذ الشبحي من الخطىٍذ بالىوالت
الخهىيذ بالى٧الت هى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخهىيذ الكاج٘ في مجا ٫اإلاٗامالث الخجاعيت ،بال ؤهه بضؤ في
الٓهىعل في اإلاجالـ الدكغيٗيت وبك٩ل مدضوص ،بط ٢ض ُيٟىى بٌٗ ؤًٖاء البرإلاان ال٣ىة الخهىيديت ألًٖاء
آزغيً مً هٟـ اإلاجلـ لٛغى الخهىيذ في ٚيابهم ،في ؤر مً مىيىٖاث الخهىيذ التي ؾب ٤ؤلاقاعة بلى
ُ
َ
ُ
اإلاٟىى "ألانيل ؤو
بًٗها ،ويُلٖ ٤لى الصخو اإلاٟىى ٢ىة الخهىيذ "الى٦يل" في خحن يؿمى الصخو ِ
اإلاى٧ل".
ؤن الخهىيذ خ ٤شخصخي للىاثب اختراما إلعاصة الىازبحن ومً
ؤن ال٣اٖضة هي ّ ل
وال هإحي بجضيض بطا ما ٢لىا ّ ل
ً
زم ٖضم ظىاػ الى٧الت ،وهي ٢اٖضة ٖغٞيت مً صونل خاظت بلى الىو ٖليها ،بط هاصعلا ما جخُغ١ل الضؾاجحر بلى خ٤
ُ
الخهىيذ بك٩ل مؿخ٣ل لخىٓيمه ،وطل ٪العجباَه بإؾـ الى٧الت.
ؤن هىال ٪بٌٗ الاؾخصىاءاث ٖلى هظه ال٣اٖضة ،بط جىو الماصة ( )27مً الضؾخىعل الٟغوسخي لؿىت
بال ّ ل
ر
ؤن ُيغزو ٢اهى لن ًٖى ل
ٖ 1958لى " ٧ل واليت الؼاميت باَلت .خ ٤جهىيذ ؤًٖاء البرإلاان شخصخيُ .ويم ّ ً٨ل
ً
ؤن يٟىى أل٦ثر مً واليت واخضة".
أليا ٧ان ّ ل
بهٟت اؾخصىاثيت جٟىيٌ الخهىيذ .وفي هظه الخالت ،ال ُيم ً٨ل
ً
قغوَا زانت لل٣يام بالخهىيذ بالى٧الت ،ؤولها نضوعل ٢اهىنل زام ُيىٓم
ل
ؤن هىال٪
وظلي مً الىو ّ ل
وؤن جخم الى٧الت بدضوص يي٣ت ،وهي ال جخجاوػل اإلاغة الىاخضة .وٖلى الغٚم مً ٖضم جم٨ىىا مً بيجاص
طل ّ ،٪ل
ؤن الخهىيذ بالى٧الت بظغاء اؾخصىاجي يخم
قغوخاث للماصة اإلاظ٧ىعة مً الضؾخىعل الٟغوسخي ،بال ؤهىا وٗخ٣ض ّ ل

- proxy vote, available at: https://en.wikipedia.org.

1

18

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

ؤن ُيدضص في ألاخىا ٫الاؾخصىاثيت لخٛيب الىاثب٦ ،إن ي٩ىنل إلاماعؾت ٖمل بغإلااوي ؤو
بدضوص يي٣ت ،ويجب ّ ل
خضور َاعتل ؤو ٢ىة ٢اهغة جمى٘ جىاظضه في البرإلاان.
وجدٓغ ٦ظل ٪ؤٚلب ألاهٓمت الضازليت للبرإلااهاث الخهىيذ بالى٧الت ،في خحن يؿمذ بًٗها به٦ ،ما في
ُ
 156مً الىٓام ألاؾاسخي إلاجلـ الىىاب
بغإلاان هيىػيلىضا الظر ُيديذ الخهىيذ بالى٧الت .بط جدضص اإلاىاص-155
ً
ًٖىا آزغ ؤو خؼب لئلصالء بهىجه .وم٘ طل ،٪ال
ل
ؤن ُيٗحن
الىيىػيلىضر بظغاءاث لل٣يام بظلُ .٪ويم ً٨للًٗى ّ ل
يجىػل للخؼب مماعؾت الخهىيذ بالى٧الت هيابت ًٖ ؤ٦ثر مً :25مً ؤًٖاثه .ومً الىاخيت الىٓغيتُ ،يمً٨
الؿماح بهظا ؤلاظغاء  ِ٣ٞفي ؤخىا ٫مدضصة ٖلى ؾبيل الخهغ ،منها خا ٫حٛيب الًٗى لل٣يام بىاظب
بغإلااوي ،ؤو في ؤٖماٖ ٫امت ،ؤو إلاخابٗت ٖمل زام ؤو اإلاغى ؤو الىٞاة.
ُويدٓغ الخهىيذ بالى٧الت في مجلسخي ال٩ىوٛغؽ ألامحر٧ي ،وفي مٗٓم ،بن لم ه٣ل ظمي٘ ،اإلاجالـ
الدكغيٗيت للىالياث ،بط حكترٍ هظه ألاهٓمت إلاكغوٖيت الهىث واخدؿابه خًىعل الىاثب في اإلاجلـ ّ ل
وؤن
ً
ؤن يدضر الخهىيذ بالى٧الت ،اؾخصىاء ،في اللجان
شخهيا ٖىض بظغاء الخهىيذ .وم٘ طلُ ٪يم ّ ً٨ل
ل
ُيضلي بهىجه
البرإلااهيت ٖلى ألاٚلب وطل ٪في ْل ٖضم وظىص الىهاب ال٣اهىوي ويغوعة ؤلالؼام بدًىعل ٖضص ٧ا ٝمً
ألاًٖاء الٛاثبحن للخهى٫ل ٖلى الىهاب ال٣اهىوي.
ٟٞ .1995ي ٦شحر مً ألاخيان
ومً ؤمشلت طل ٪الخهىيذ بالى٧الت في لجان مجلـ الىىاب ألامغي٩ي ٢بل ٖام
ؤن ُيٟىى جهىيخه لل٣ياصيحن الباعػيً في خؼبه في اللجىت .و٢ض ٖاعى الجمهىعيى لن
٧ان بةم٩ان الًٗى ّ ل
الخهىيذ بالى٧الت ٖلى ؤؾاؽ ؤهه يؿمذ لؤلٚلبيت الضيم٣غاَيت الخاملت والٛاثبت بى٣ل الدكغي٘ في اللجىت مً
ؤن ػٖيم الضيم٣غاَيحن في اللجىت ُ
ؾيٗاعى وبىجاح ألاٚلبيت
زال ٫بظغاءاث مًاصة لؤلٚلبيت .وهظا يٗجي ّ ،ل
ً
الجمهىعيت الخايغة قاهغلا و٧االث ألاًٖاء الضيم٣غاَيحن الٛاثبحن .ولم يخم ببٗاص هظه اإلاماعؾت ختى ٢يام
.1995
ؤلانالخاث الجمهىعيت لٗام
إلاا ج٣ضم يخمحز الخهىيذ الكبحي مً الخهىيذ بالى٧الت بإهه مماعؾت واٗ٢يت ٚحر مىٓمت في خحن ّؤنل
ُ
الخهىيذ بالى٧الت ال يجغرل بال بمىظب ههىم ٢اهىهيت جىٓمه ،مً ظهت ؤزغيل وٗخ٣ض ؤن الخهىيذ الكبحي
ؤن مؿاوئهما ؤ٦ثر مً هٟٗهما٧ ،ىجهما ُيمشالن اؾخسٟاٞا بةعاصة
وبالى٧الت يدؿاويان مً خيض الاجٟاٖ ١لى ّ ل
ً
ً
مٗا.
وجملها مً الىاثب ًٖ مماعؾت مهامه ألاؾاؾيت ،وهغيل ٖضم مكغوٖيتهما ل
ل
الىازبحن

- How Parliament works, available at: www.parliament.nz.
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الفغع الثاني :جمُيز الخطىٍذ الشبحي من الخالغب بالخطىٍذ
ؤن هىال ٪نىعل ٖضيضة للخالٖب بالخهىيذ ،ولىا ٢ياؽ بًٗها ٖلى الخالٖب الظر يُا٫
ووٗخ٣ض ّ ل
الخهىيذ في الاهخساباث الٗامت ،حكغيٗيت ٧اهذ ؤم مدليت ،ومً ؤمشلت طل:٪
أ .جؼويغ الخهىيذ :وؿم٘ ٖلى الضوام ًٖ خضور جؼويغ في الخهىيذ الاهخسابي ،ؤر جؼويغ
الاهخساباث والخالٖب بيخاثجها ،والتزويغ هى جضزل ٚحر ٢اهىوي في الٗمليت الاهخسابيت ،وطل ٪مً زال٫
ُ
ؤٖما ٫اخخياليت جازغ في هديجت ٞغػل ألانىاث لخد٣ي ٤هديجت الخهىيذ ،ؾىاء مً زال ٫ػياصة خهت
الخهىيذ لهالر مىيىٕ مٗحن ،ؤو بالًٖ ِٛلى خهت الخهىيذ إلاىيىٕ مىاٞـ ،ؤو ٦الهما .وال
ً
ؤن ما ُيك٩ل جؼويغلا للخهىيذ مً الىاخيت ال٣اهىهيت يسخل ٠مً بلض بلى آزغ.
مىام مً ال٣ى ل ّ ٫ل
ؤن يخم جؼويغ الخهىيذ في اإلاجالـ الىيابيت
ومً هاٞلت ال٣ى٫ل ؤهه ٢ض ؤنبذ مً اإلاخهىعل اليىم ّ ل
ً
ً
ؤيًا بال ؤهه ُيماعؽ جدذ ٢بت البرإلاان ،وهٓغلا لىظىص ٖضص ؤ٢ل ب٨شحر
٦ظل ،٪ؤر ؤهىا اليىم ؤمام جؼويغ ل
ً
هىٖيا ًٖ التزويغ في الخهىيذ في
ل
ٞةن التزويغ في الاهخساباث الدكغيٗيت يسخل٠
مً الىازبحن ّ ،ل
اإلاجالـ الىيابيت ومً هىاح ٦شحرة .وبُبيٗت الخا ٫ال ه٣هض بالتزويغ اعج٩اب ظغيمت التزويغ وخؿب،
ؤن مجغص ٚياب الىاثب والخهىيذ هيابت ٖىه ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بٗلمه ؤم بضوهه ،يجٗلىا هٖ ٠٣لى
بل ّ ل
نىعل ظضيضة لتزويغ بعاصة الىاثب ؤو ؤلاخخياٖ ٫ليه ؤو ٖلى اإلاجلـ الىيابي بغمخه.
ً
ؤهىاٖا ٦شحرة مً التزويغ في الخهىيذ ،ول ً٨البٌٗ
ل
ؤن ال٣اهىنل ٢ض يدٓغ
والبض مً ؤلاقاعة بلى ّ ل
آلازغ يخمشل في اهتها ٥ال٣ىاهحن الٗامت ،مشل جل ٪التي جدٓغ الاٖخضاء ٖلى الىاثب ؤو مًاي٣خه ؤو
الدكهحر به مً ؤظل بظباعه ٖلى الخهىيذ بُغي٣ت مٗيىت ومً زم حٛيحر هديجت الخهىيذ ٖامت .وٖلى
ُ
ؤن هظا
ٗض ٚحر مكغوٖت ،بال ّ ل
ؤن مهُلر "التزويغ" ال ُيُٛي ؾىيل جل ٪ألاٗٞا ٫التي ح ّل
الغٚم مً ّ ل
ً
ُ
ٗض ٚحر
ؤخياها لىن ٠بٌٗ ألاٗٞا ٫التي ج٩ىنل ٢اهىهيت مً خيض َبيٗتها بال ؤجها ح ّل
ل
اإلاهُلر ُيؿخسضم
ً
)(
م٣بىلت ؤزال٢يا ،إلاسالٟتها لغوح ال٣ىاهحن الاهخسابيت ،ؤو اهتها٦ها إلاباصت الضيم٣غاَيت.
ً
هىٖا مً ؤهىإ التزويغ ،زانت خحن يهىث
ؤن الخهىيذ الكبحي ُيمشل ل
وال يسٟى ٖلى ؤخض ّ ل
الىاثب ًٖ هاثب آزغ مً صونل ٖلمه ؤو بخٛيحر إلعاصجه الخ٣ي٣يت وطل ٪في ٖملياث الخهىيذ
ٞإن الٗال٢ت بحن ؤلازىحن هي ٖال٢ت ظؼء ب٩ل.
الخاؾمت ،ومً زم ّ ل
- Alvarez, Michael; Hall, Thad; Hyde, Susan, Election Fraud: Detecting and Deterring

1

Electoral Manipulation, Brookings institution press, Washington DC, 2008, p. 201.
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ب .الترهيب وقغاء ألانىاث :جبضو ٨ٞغة قغاء ألانىاث ،للىهلت ألاولى ،وااخت .بال ؤجها جبضو
ً
ؤ٦ثر ٚمىيا ،بل وجخدى٫ل بلى بق٩اليت ظضليت ،بطا ما هٓغها بلى الاؾخسضام الٟٗلي لها في الا٢ترإ،
ومهُلر قغاء ألانىاث ُيؿخسضم لىن ٠مجمىٖت واؾٗت مً الٓىاهغ .وهي ْاهغة واؾٗت
الاهدكاع زانت في ٞتراث الضٖايت الاهخسابيت ،وهي حكمل ؤوكُت مشل جىػي٘ الُٗام ،وقغاء بُا٢اث
الخهىيذ ،وج٣ضيم الخضماث الٗامت للمجخمٗاث اإلادليت وٚحرها مً ألاوكُت التي حهض ٝاإلاغشر مً
)(
ؤن يخم الا٢ترإ لهالخه.
زاللها يمان ّ ل
ً
وااخا ٞهى ُيكحر بلى ظهىص وااخت مً ٢بل ألاخؼاب
ل
ومً الىاخيت ؤلانُالخيت ٢ض يبضو اإلاهُلر
الؿياؾيت ؤو اإلاغشخحن للخإزحر ٖلى الخياعاث ؤلاهخسابيت مً زال ٫ج٣ضيم ؤو الىٖض بخ٣ضيم اإلاىا٘ٞ
اإلااصيت للىازبحن .وٖاصة ما ج٩ىنل هظه اإلاىا ٘ٞاإلااصيت  -التي ونٟذ في بٌٗ الخاالث بإجها قغاء
ألانىاث  -جخٗل ٤باإلاىا ٘ٞاإلااصيت الخانت التي ُي٣ضمها الؿياؾيحن ،وال وٗجي بها الخضماث واإلاىا٘ٞ
الٗامت ؤو الاؾخد٣ا٢اث الجماٖيت التي ُيم ً٨الىنى ل ٫بليها .و٢ض يبضو حٗغي ٠قغاء ألانىاث هظا
ً
وااخا ،بال ؤهىا وٗخ٣ض ؤهه ما ػا ٫يخٗل ٤ب٨ٟغة اإلاٗاملت الخجاعيت التي جخمشل في (مىذ امخياػاث ماصيت
()
للخهى٫ل ٖلى الضٖم الاهخسابي).
وبةؾ٣اٍ ما ج٣ضم ٖلى قغاء الهىث البرإلااوي ٞةهه ُي٣هض به بؾتهضا ٝبٌٗ الىىاب بُغ١ل مٗيىت
جاصر بلى بههياٖهم والخهىيذ بالُغي٣ت التي يغٚب بها مً ُيماعؽ ٖمليت الترهيب ؤو مً ٢ام بكغاء
ُ
ؤن الُغ١ل اإلاخبٗت في الترهيب جهبذ ٚحر ٖمليت بطا ما عٚبىا باؾخسضامها ٖلى
ألانىاث ،م٘ مالخٓت ّ ل
هُا ١ؤوؾ٘ .بط ٖلى ؾبيل اإلاشا ،٫خ ٤٣ؤصول ٠هخلغ لىٟؿه ؾلُاث ص٦خاجىعيت بؿبب ٢اهىنل
ٞ .1933لخد٣ي ٤ؤٚلبيت الشلشحن الالػمت لخمغيغ ال٣اهى لن ٢ام باٖخ٣ا ٫ؤًٖاء اإلاٗاعيت،
الخم٨حن لؿىت
ً
ّ
ؤن هظا ؤلاظغاء ٧ان ٚحر يغوعرل لخد٣ي ٤ألاٚلبيت اإلاُلىبت ،بط ٧اهذ
الخ٣ا ل
ل
ٖلى الغٚم مً ؤهه اجضر
ؤٚلبيت ؤًٖاء مجلـ الغايسؿخا ٙهم ؤًٖاء في الخؼب الىاػر ،و٢ض نىث هاالء لخجضيض طل٪

Andreas Schedler, What Is Vote Buying?, Introductory notes prepared for the conference

-

1

“The Comparative Politics of Vote Buying,” Massachusetts Institute for Technology (MIT),
Center for International Studies, Cambridge, Massachusetts 26–27 September 2002, available
at: http://web.mit.edu.
lbid.

-

2
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ال٣اهى لن بك٩ل جل٣اجي ) (.ومً زم ٢ض ي٩ى لن الخهىيذ الكبحي بخضي وؾاثل الترهيب وقغاء ألانىاث
للىنى٫ل الى هخاثج بٗينها.
ت .الاختيا :٫وبطا ما ٧ان يد ٤للىازبحن ولؤلخؼاب الؿياؾيت الًٖ ِٛلى الؿياؾيحن (الىىاب)
ً
وااخا ٖلى
ل
ٞةن الخِ الٟانل ما بحن الً ِٛاإلاكغوٕ والاخخيا ٫ليـ
للخهىيذ بُغي٣ت مٗيىت ّ ،ل
الضوام .و٦ما في الاهخساباث الٗامت ي٩ى لن الخهىيذ بالى٧الت ؤ٦ثر ٖغيت لئلخخيا ،٫في بٌٗ ألاهٓمت،
ً
مىظىصا ؤزىاء الخهىيذ
ل
يجىػل لؤلخؼاب الؿياؾيت الخهىيذ هيابت ًٖ ؤر ًٖى مً ؤًٖاءها لم يً٨
في البرإلاان .مما يدمي هاالء ألاًٖاء وؤخؼابهم مً ييإ ألانىاث في خا ٫جم مىٗهم مً خًىعل
()
البرإلاان ،بال ؤهه ُيديذ في هٟـ الى٢ذ ألخؼابهم مىٗهم مً الخهىيذ يض عٚباث الخؼب.
ؤن الخهىيذ الٗلجي في ٦شحر مً الهيئاث الدكغيٗيت يجٗل الخهىيذ البرإلااوي
ومً الجضيغ بالظ٦غ ّ ل
ؤن يخٗغى لًٛىٍ مً ٢بل آلازغيً
ؤن الؿياسخي ُيم ّ ً٨ل
ؤ٦ثر ٖغيت لبٌٗ ؤق٩ا ٫الاخخياَ ،٫اإلاا ّ ل
الظيً ؾيٗغٞىنل ٦ي ٠نىث .وم٘ طلٞ ،٪ةن الخهىيذ الٗام (الٗلجي) يدمي الىىاب مً الغقىة
ألن الجمهىعل ووؾاثل ؤلاٖالم ؾي٩ىهىنل ٖلى بيىت بطا ما نىث الؿياسخي بُغي٣ت ٚحر
وؤلابتزاػ ّ ،ل
مخىٗ٢ت .ومً ظهت ؤزغيل ما الخهىيذ الكبحي لىاثب مً صونل ٖلمه بال ق٩ل مً ؤلاخخيا.٫

 -تـ إنشاء الرايخستاج الجديد في الحادي والعشريف مف شير مارس ،وبسبب فشؿ النازييف في الحصوؿ عمى أغمبية مقاعد

البرلماف وحدىـ ،فقد توجيت حكومة ىتمر إلى الرايخستاج الجديد بقانوف أطمؽ عميو اسـ قانوف التمكيف ،وىو قانوف يمنح

مجمس الوزراء سمطات تشريعية لمدة أربع سنوات  .وألف الموافقة عمى مشروع القانوف تستمزـ الحصوؿ عمى أغمبية تتمثؿ في
ثمثي عدد أصوات الرايخستاج ،فإف الحكومة كانت في حاجة إلى الحصوؿ عمى تأييد األحزاب األخرى  .وفي الثالث والعشريف
مف مارس ،اجتمع الرايخستاج وصوتت كؿ األحزاب عدا الديمقراطييف االشتراكييف لصالح مشروع القانوف ،وبالفعؿ مرر القانوف

بمعارضو  96نائبا مف أصؿ  525وتعيد ىتمر بإستخداـ صالحياتو مف اجؿ الشعب األلماني وفي أضيؽ الحدود ،وفي اليوـ
التالي حؿ البرلماف وأعدـ  96معارض والغى مؤسسة الرئاسة بعد ذلؾ وعانت ألمانيا ويالت الديكتاتوريو والسمطو المطمقو

.

وىكذا ،قاـ قانوف التمكيف باإلضافة إلى مرسوـ حريؽ الرايخستاج بتحويؿ حكومة ىتمر إلى حكومة ديكتاتورية تعمؿ تحت مظمة
القانوف .لالطالع عمى نص القانوف راجعhttps://ar.wikipedia.org/wik :
- electoral fraud, available at: https://en.wikipedia.org.

2
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المطلب الثالث :مضي مشغوغُت الخطىٍذ الشبحي وآلازاع اإلاترجبت غلى ىظا الخطىٍذ
ً
ابُا ما بحن حٛيب الىاثب ًٖ ظلؿاث البرإلاان والخهىيذ الكبحيٞ ،ال ُيمً٨
ؤن هىال ٪جغ ل
يٓهغ مما ج٣ضم ّ ل
ؤن جخم مشل هظه اإلاماعؾت بال في خاٚ ٫ياب الىاثب ،ومً زم ج٩ليٟه لٛحره بالخهىيذ هيابت ٖىه ،ؤو اؾخٛال٫
ّل
هاثب آزغ لهظا الٛياب والخهىيذ لهالخه ومهاصعة عؤر الىاثب.
ٗض ؤخض ؤؾباب حكضيض ألاهٓمت الضازليت ٖلى يغوعة خًىعل الىىاب ظلؿاث اإلاجلـ،
ؤن طلُ ٪ي ّل
ووٗخ٣ض ّ ل
ؤن الٟلؿٟت ؤو الخلٟيت ال٣اهىهيت وعاء هظه اإلاىاص هجضها في ألاؾـ التي ٢امذ ٖليها الى٧الت
وال عيب في ّ ل
الىيابيتٞ .الىاثب ُيماعؽ مهامه في مجلـ الىىاب ٖلى ؤؾاؽ و٧الت هيابيت ًٖ ألامت ظمٗاء ممىىخت له مً
زال ٫الاهخساباث.
ً
ؤن ُيماعؽ و٧الخه مً صو لن جد٣٣هما مٗا ،ؤر ؤهه ال يؿخُي٘
ولهظه الى٧الت الىيابيت وظهان ،ال ُيم ً٨للىاثب ّ ل
ً
ً
ؤخياها ؤزغي ،وطلٖ ٪لى الخٟهيل
ل
وؤن يى ًٖ ُ٘٣هظه اإلاماعؾت
خيىا ّ ل
ؤن ُيماعؽ مهامه ٧ى٦يل ًٖ الكٗب ل
ّل
()
آلاحي:
الىظه ألاو٫ل :بجها و٧الت ملؼمت وج٩ىنل ٦ظلٞ ٪يما يخٗل ٤بًغوعة خًىعل الىاثب الجلؿاث وال٣يام بمهامه
ّ
٧ى٦يل ًٖ ألامت ألن مجلـ الىىاب ُيمشل الكٗبٞ ،الىاثب ُملؼم بمماعؾت و٧الخه الىيابيت ٞيما يخٗل ٤بدًىعل
الجلؿاث ٖلى ازخالٞها وال٣يام بمهامه.
الىظه الشاوي :بجها و٧الت ٚحر ملؼمت وج٩ىنل ٦ظلٞ ٪يما يخٗل ٤باجساط اإلاىا ٠٢التي يغاها مىاؾبت صونل
ؤن الىاثب يؿخُي٘ اجساط اإلاى ٠٢الظر
الٗىصة للىازبحن ،وهظا هى ألانل في مسخل ٠بغإلااهاث الٗالم ،بمٗجى ّ ل
ً
مىاؾبا مً صونل الٗىصة بلى الىازبحن الظيً نىجىا له ،وبطا لم ي٣خى٘ هاالء الىازبىنل باإلاىا ٠٢التي
ل
يغاه
اجسظها الىاثب ُيم٨نهم ٖىضها مداؾبخه في الضوعة الاهخسابيت الخاليت بإن يذجبىا ٖىه ؤنىاتهم ٞال يٗيضونل
اهخسابه وي٩ى لن طل ٪بمشابت مداؾبت له ٖلى مىاٟ٢ه.
و٢بل بيان آلازاع اإلاترجبت ٖلى الخهىيذ الكبحي وٗخ٣ض ؤن ٖليىا البدض في مضي مكغوٖيخه ،و٦ما
ؾيلي بياهه:

 -راجع في ىذا الصدد كتابنا "حقوؽ وواجبات عضو مجمس النواب".
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الفغع ألاوٌ :مضي مشغوغُت الخطىٍذ الشبحي
ً
ال يسٟى ٖلى ؤخض الٓهىعل اإلاخ٨غعل لمق٩لت الخهىيذ الكبحي مازغلا في ٖضص مً صو٫ل الٗالم ،وْهغث ٖضة
ً
هىابا يًُٛىنل ٖلى ؤػعاع الخهىيذ الخانت بٛحرهم مً الىىاب ،ؤو
ؤقغَت ٞيضيى ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ جٓهغ ل
يهىجىنل مً زال ٫الًٖ ِٛلى الؼعل ٖضة مغاث مخخاليت .و٢ض ونل ألامغ باليؿبت بلى قيىٕ هظه اإلاماعؾت بلى
ؤن اه٣ؿم ؤلانالخيى لن الدكغيٗيى لن بكإجهاٖ ،لى اججاهحن:
ّل
الاججاه ألاو٫لُ :يُالب بدٓغ هظه اإلاماعؾت ٖلى وظه الخدضيض لىي٘ خض إلاماعؾتها ،هديجت آلازاع الخُحرة
التي جترجب ٖلى الخهىيذ الكبحي ومهاصعجه لهىث الىاثب الٛاثب والاخخياٖ ٫لى بعاصجه ،بل ومهاصعة
ؤلاعاصة الكٗبيت التي ُيمشلها طل ٪الىاثب.
ؤن بٌٗ الضو ل ٫جدٓغ نغاخت هظه اإلاماعؾت في ؤهٓمتها الضازليت ،مشل بلٛاعيا ) ( ،وظىعظيا،
لظا هجض ّ ل
ّ ً
صوال ؤزغيل لم جخُغ١ل
ؤن ل
ُويدظع الىٓام ألاؾاسخي للبرإلاان في ليخىاهيا مً "الخهىيذ ٚحر الكغي ) ( ."٠في خحن ل
بلى هظا اإلاىيىٕ عبما زكيت مً حؿليِ الًىء ٖليهٖ ،لى الغٚم مً ؤهه ُيماعؽ مً الىاخيت الىاٗ٢يت٦ ،ما
ي ٢ض جغٚب في مىا٢كت مضي بم٩ان ٞغى ٖ٣ىباث ناعمت ٖلى الىىاب الظيً يهىجى لن
ؤن هىال ٪صو ل ٫ؤزغ ل
ّل
ً
قبديا ؤو يُلبى لن مً ػمالئهم ؤلاصالء باألنىاث لهالخهم.
ل
()

ً
الاججاه الشاويُ :يُالب بةيٟاء الكغٖيت ٖلى الخهىيذ الكبحي بديض ُيم ً٨جىٓيمه ٢اهىهياُ ،ويضا٘ٞ
ُ
هاالء ًٖ هظه اإلاماعؾت بضٖىيل ؤجها جدؿً الٟ٨اءة مً صونل حٛيحر هديجت الخهىيذُ ) (.ويم ً٨الغص ٖلى ما
ً
ً
خخميا في ٦شحر مً الخاالث ،زانت في خا ٫نىث الخؼب الؿياسخي
ل
ؤن حٛيحر الىديجت ُيهبذ ؤمغلا
ج٣ضم بلى ّ ل
- National Assembly of the Republic of Bulgaria, Rules of Organization and Procedure of the

1

National Assembly (2012), Article 11/4, available at: www.parliament.bg.
- Transparency International Georgia, “Ghost Voting in the Georgian Parliament”, 2011,

2

available at: http://transparency.ge.

- Lithuanian Parliament, “Statute of the Seimas of the Republic of Lithuania”, 2010, Article 20

3

(2), available at: http://www3.lrs.lt.
for Parliamentarians,ODIHR,

- background study, Professional and Ethical Standards

4

Warsaw, 2012, p.54.
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ؤن هىال٪
هيابت ًٖ ؤخض ؤًٖاثه ؤو ٧ان هىال ٪اخخيا ٫وعٚبت في التزويغ ،ومً ظهت ؤزغيل مً الىاار ّ ل
()
بم٩اهيت ٦بحرة لؿىء بؾخسضام الخهىيذ الكبحي ٦ما ؤؾلٟىا.
ؾيم ً٨جىٓيمهّ ،
ي ؤصخاب هظا الاججاه ؤهه بطا ما ُ٢جن الخهىيذ الكبحيٞ ،ةهه ُ
وؤنل
وٖلى ؤيت خا ٫يغ ل
هىال ٪بٌٗ اإلاؼايا اإلاترجبت ٖليهٖ ،لى ؾبيل اإلاشا ،٫يخم ً٨الىاثب مً الاؾخجابت لخاالث الُىاعتل ختى وبن
٧ان في مجزله في خحن ال يؼا ٫يسضم صاثغجه الاهخسابيت في اإلاجلـ الدكغيعيُ .ويم ً٨الغص ٖلى هظه الدجت ّ ل
بإن
ً
ً
ٖمال بصاع ليا يؿخضعي جىاظضهم في الضواثغ الاهخسابيت ،ومً زم ٧ان صوعهم
الىىاب في الٛالب ال ُيماعؾى لن ل
ً
جٟغٚا مً الىاثب زانت في ؤو٢اث الخهىيذ.
ل
الخمشيلي هى ألا٦ثر ؤهميت والظر ي٣خطخي
ً
ً
ؤيًا ؤهه لً
ؤن ج٣ىحن هظا الىىٕ مً الخهىيذ ؾى ٝيٗجي ل
وؤزحرلا يغيل اإلاايضونل لخ٣ىحن الخهىيذ الكبحي ّ ل
ي٩ى لن للىىاب ؤر ٖظع لخٟىيذ الخهىيذ ،وبالخالي الً٣اء ٖلى اإلاغاوٚت الؿياؾيت الكاجٗت التي يتهغب الىاثب
ٞيها ببؿاَت مً اإلاكاع٦ت في الخهىيذ في اإلاؿاثل الخالٞيت ،ولٗل هظه الدجت جًٗىا ؤمام ظملت مً
ؤن يخمؿ٩ىا
الدؿائالث ي ٘٣في م٣ضمتها ما هي ٖال٢ت الؿياؾت باألزال١؟ بال ييبغي ٖلى مً يٗملىنل بالؿياؾت ّ ل
ؤن ُيماعؽ اإلاغاوٚت الؿياؾيت في مماعؾت الٗمل الظر جم اهخسابه مً
بال٣يم ألازال٢يت؟ وهل ُيم ً٨للىاثب ّ ل
ؤن هظه الدجت
ؤظل ال٣يام به؟ هل يد ٤له اإلاغاوٚت ٖلى خؿاب هازبيه؟ وبط ما ؤظبىا ٖلى ٧ل ما ج٣ضم هجض ّ ل
واهيت بد ،٤بط ؤهىا لؿىا بداظت بلى ؤٖظاع وال مغاوٚت بل بلى هىاب ُيضع٧ىنل ؤهميت صوعهم الخمشيلي.
ً
ُ
خضيشا بمكغوٖيت الخهىيذ
ل
ؤن مجلـ الىىاب في بيؿلٟاهيا ألامغي٨يت ٢ض ؤ٢غ
ووكحر في هظا الهضص الى ّ ل
ً
نىجا .وجسل٤
ل
 )113في م٣ابل ()81
 2006بٗضص ؤنىاث (
-2005
الكبحي ،و٢ض ؤنضعث ال٣ىاٖض الجضيضة للضوعة
ال٣ىاٖض الجضيضة "بظاػة حكغيٗيت" للىىاب يخم مً زاللها اؾدبضا ٫ال٣ىاٖض الهاعمت التي جخُلب خًىعل
ً
ُ
الىاثب شخهيا ،مً صو لن ؤر اؾخصىاءُ ،ليضلي بهىجه ،ب٣ىاٖض ظضيضة جم ً٨الىىاب مً الخهى لٖ ٫لى بطن مً
ؤن ي٩ىنل طل ٪في خضوص اإلاجلـ ،وهى م٩ان ٚحر مدضص ،ومً زم ؾي٩ىنل
٢اصة اإلاجلـ إلاٛاصعة اإلاجلـ ٖلى ّ ل
ٖلى ٢اصة اإلاجلـ ج٣غيغ ما بطا ٧ان ٖمل الىاثب ؾي٩ىنل في خضوص اإلاجلـ ؤم ال؟ وفي هظه الخالت يجب ّ ل
ؤن
ُيسجل الىاثب خًىعه في ٢ىاثم الخًىعل ألاؾاؾيت في بضايت الجلؿت ل٩ي يخم ً٨مً اإلاٛاصعة ،ؤو ُلخهبذ
مٛاصعجه مكغوٖتُ ،ويؿدشجى مً طل ٪م٣ضمي مكاعي٘ ال٣ىاهحن ؤو مكاعي٘ الخٗضيالث ،بط ال ُيؿمذ لهاالء

- ghost voting in the state legislature in East Tennessee: available at: www.wate.com.
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ً
ً
ً
مكاع٧ا في الخهىيذ ،في خحن ؤهه ي٩ى لن مخٛيبال
ل
ٖلىا باٖخباعه
باإلاٛاصعة .ويترجب ٖلى ما ج٣ضم ٢غاءة اؾم الىاثب ل
()
في الخ٣ي٣ت ُويسجل نىجه ٖلى ؤهه بالى٧الت.
ً
وزالنت ما ج٣ضم وٗخ٣ض بٗضم مكغوٖيت الخهىيذ الكبحي ب٩ل ألاخىا ،٫ؾىاء ؤ٢ام الىاثب شخهيال
ألن ٞيه مهاصعة ال لهىث الىاثب وخؿب ،بل وألنىاث ٧ل
بخى٦يل ٚحره للخهىيذ ؤم ٧ان طل ٪بضو لن ٖلمه ّ ،ل
ؤن ُي ّ
ٞةن طل٪
ؤن هىال ٪ؤيضيىلىظيت مىخضة ّ ل
هىث الخؼب ًٖ ؤًٖاثه ،بط َاإلاا ّ ل
مً بهخسبه٦ ،ما هغ ّ ٌٞل
ؤن يدٌ الخؼب ؤًٖاثه ٖلى ؤهميت الخىاظض والخهىيذ مً
ي يٟ٨ي ّ ل
ُياصر بلى جهىيذ واخض ،ومً ظهت ؤزغ ل
ً
قبديا.
ل
صو لن خاظت للخهىيذ
وهضٖى الىىاب بلى ألازظ بمبضؤ الجزاهت في الٗمل البرإلااوي ٦ما في ٚحره مً اإلاجاالث ،وهظه الجزاهت ج٣خطخي
ً
بٗيضا ًٖ اإلاماعؾاث الاخخياليت٦ ،ما وهضٖى بلى ٞغى الٗ٣ىباث ٖلى
ل
ؤن ُيماعؽ واظباجه بكٟاٞيت ونض،١
ّل
الىىاب اإلاسالٟحن ل ُ٘٣صابغ جل ٪اإلاماعؾت التي جمـ بهيبت اإلااؾؿت البرإلااهيت بغمتها.

الفغع الثاني :آلازاع اإلاترجبت غلى مماعؾت الخطىٍذ الشبحي
ؤن مى ٠٢الضو٫ل التي حٗترٖ – ٝلى ألا٢ل – بىظىص الخهىيذ الكبحي يسخل ٠مً صولت
ل٣ض ؤؾلٟىا ّ ل
ّ ُ
ؤن جٟغى ٖلى الىاثب في خا٫
ألزغيل ما بحن الخٓغ ومداوالث الخ٣ىحن ،بال ؤهىا لم هجض ٖ٣ىباث مباقغة ُيم ً٨ل
مماعؾت الخهىيذ الكبحي ،ؾىاء في طلٖ ٪لى الىاثب اإلاُهىث ؤو اإلاُ َ
هىث ٖىه ،وؾىاء في طل ٪ؤجم الخهىيذ
ِ
ّ ُ
ُ
ؤن جٟغى في ه٨ظا ؤخىا.٫
بٗلم الىاثب ألانيل ؤم مً صونل ٖلمه ،لظا خاولىا جهىعل الٗ٣ىباث التي يم ً٨ل
و٦ما يإحي:
أ .باليؿبت للىاثب الظر ٢ام بالخهىيذ هيابت ًٖ الىاثب الٛاثب :وهىا لىا الخٟغ٢ت بحن خالخحن:
 ويرى معارضي القواعد الجديدة أف التغيير قد يفتح الباب إلساءة استخداـ الجواز القانوني وأنو مف واجبات النواب األساسأف يكونوا حاضريف في جميع المناقشات واف يدلوا بأصواتيـ شخصيا

 .أما أولئؾ الذيف صوتوا لمتغيير فقد برروا ذلؾ باف

القواعد الجديدة ستؤدي الى مساءلة اعظـ ألعضاء المجمس ،خاصة أولئؾ الذيف اساءوا استخداـ القاعدة القديمة وأفمتوا مف
العقاب ،خاصة مع وحقيقة أنو ال يوجد سجؿ عاـ لمغياب يتيح الفرصة لبعض األعضاء لالستفادة مف الوضع ،ويرى غيرىـ أنو

إجراء سيعمؿ عمى تشديد القواعد ،وىو يعطي الشرعية لمقوؿ اف النائب كاف في المجمس ،وىو يقوـ

بأعماؿ أخرى ،ويرى

مؤيدوف آخروف،أف القواعد الجديدة ستمنح النواب مرونة اكبر في انجاز األعماؿ الرسمية .لممزيد راجع:
'.Ghost voting' OK'd in Pa. House, available at: http://lancasteronline.com
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بطا نىث بضو لن ٖلم الىاثب الٛاثب ،ؤر ؤهه اؾخٛل ٚياب ػميله ليهىث لهالر
.1
وظهت الىٓغ التي يخبىاها ،وفي هظه الخالت يجب البدض في الٗ٣ىباث الاهًباَيت التي يمً٨
ٞغيها ٖلى الىاثب اإلاسال ،٠وٖلى و٢ ٤ٞىاٖض الىٓام الضازلي.
ً
ً
خ٣ي٣يا إلعاصة الىاثب
ل
بطا نىث بٗلم الىاثب وبمىا٣ٞخه ،وؾىاء ؤ٧ان جهىيخه ل
ه٣ال
.2
الٛاثب ،ؤم ؤهه ّ
ٚحر في جل ٪ؤلاعاصة ؤزىاء الخهىيذٞ ،لما ٧اهذ الى٧الت في الخهىيذ ٚحر ٢اهىهيت في
ؤٚلب ألاخىاٞ ٫البض مً ٞغى الٗ٣ىبت ٖلى ٦ال الىاثبحن.
ب .باليؿبت للىاثب الٛاثب الظر جم الخهىيذ الكبحي هيابت ٖىهٞ :ةطا ٧اهذ ال٣اٖضة الٗامت
ً
ً
٨ما والىٓام الضازلي ٗٞال ،هي يغوعة خًى لع الىاثب لجلؿاث البرإلاان
التي ويٗها الضؾخى لع ُخ ل
ومىا٢كاجه ولجاههٞ ،ان لىا ؤن هدؿاءٖ ٫م يترجب ٖلى ّ
حٛيب الىاثب ًٖ خًىعل ظلؿاث مجلـ
الىىاب الٗاصيت منها ؤو الاؾخصىاثيت ؤو في اللجان البرإلااهيت في ٚحر ألاخىا ٫الؿاب٣ت اإلاكغوٖت؟ وهل
ّ
هظا ّ
الخٛيب هى مماعؾت لخ ٤صيم٣غاَي ؤم جسل ًٖ ٠واظب هيابي؟
مً ظهت زاهيت خٓغث اإلااصة ( )24مً الىٓام الضازلي اٞخخاح الجلؿت بال بدهى٫ل الىهاب
ؤن الىهاب ال٣اهىوي لم
ال٣اهىوي للخًىعل  -وهى خًىعل ألاٚلبيت اإلاُل٣ت لٗضص ؤًٖاثه  ) (-وبطا جبحن ّ ل
ً
ؤيًا ُيٗلً الغثيـ
ي٨خمل ٖلى الغثيـ جإظيل بٞخخاخها إلاضة ال ج٣ل ًٖ هه ٠ؾاٖتٞ ،ةطا لم ي٨خمل ل
ؤن اإلااصة ( )25مً الىٓام اقترَذ جد ٤٣الىهاب
جإظيل الجلؿت ُويٗحن مىٖض آزغ الوٗ٣اصها٦ ،ما ّ ل
ً
ً
ما ٖىض الخهىيذ وال ُيكترٍ لصخت اؾخمغاع الاظخمإ".
ٗض وظىص الىهاب الػ ل
ؤيًا بالىو ٖلى " ُي ّل
ل
ومً زم ما الخ٨م في هظه الخالت؟ ؤر بطا ما ؾبب ٖضم خًىعل الىاثب جإظيل ظلؿاث مجلـ
الىىاب ؤو خا ٫صونل الخهىيذ ٖلى ؤمغ ٢ض ي٩ىنل ٚايت في ألاهميت والاؾخعجا٫؟
اقترٍ الىٓام الضازلي خًىعل الىىاب – ما لم ي ً٨هىالٖ ٪ظع مكغوٕ – بلؼامي ) ( ،ال بل وٞغى
الىٓام الضازلي وكغ الخًىعل والٛياب في وكغة اإلاجلـ الاٖخياصرة وبخضي الصخ ،٠بياٞت بلى ّ ل
ؤن
لهيئت الغثاؾت ٞغى بٌٗ الٗ٣ىباث – الاهًباَيت واإلااليت – ٖلى الىاثب اإلاخسل ًٖ ٠الخًىع،
وٖلى و ٤ٞما يإحي:

2

 المادة (  )2مف النظاـ الداخمي. -المادة ( ) 8مف النظاـ الداخمي.
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ً
خضا ؤ٢صخى لٛياباث الىاثب ،وهي الٛياب مً صو لن ٖظع مكغوٕ زمـ مغاث
 -1خضص اإلاكغٕ ل
ؤن هظه الخضوص مبالٞ ٜيها،
مخخاليت ؤو ٖكغ مغاث ٚحر مخخاليت زال ٫الضوعة الؿىىيت ،ووٗخ٣ض ّ ل
ٞةن الؿماح للىاثب
ٞةطا ٧ان مجمل صوعة الاوٗ٣اص الؿىىيت بٟهليها الدكغيٗيحن زماهيت ؤقهغ ّ ) (،ل
بالٛياب – هاهي ًٖ ٪ؤلاظاػاث وألاٖظاع اإلاكغوٖت – زمـ بلى ٖكغ مغاث – مخىاليت ؤو ٚحر
مخىاليت – ؤمغ مبالٞ ٜيه وبن صٖ ٫لى شخئ ٞإهه يضٖ ٫لى ٖضم ظضيت الىاثب في مماعؾت اإلاهام
ً
ل
جمشيال
اإلاىىَت به ،وؤلالتزام بما ٖليه مً واظباث وؤولها خًىعل الجلؿاث لخمشيل الىازبحن
ً
ناص٢ا.
ل
 -2جىظيه جىبيه زُي بلى الًٗى الٛاثب جضٖىه بلى الالتزام بالخًىع ،وهىا ه٩ىنل ؤمام
اخخمالحن:
الاخخما ٫ألاو٫ل – امخشا ٫الىاثب وخًىعه الجلؿاث وال جثريب ٖليه خينها.
الاخخما ٫الشاوي ٖ -ضم امخشا ٫الىاثب لهيئت الغثاؾت ،وٖضم التزامه بدًىعل الجلؿاث ،وهىا
ؤن يؿخُ٘٣
بىاء ٖلى َلب هيئت الغثاؾت .وللمجلـ في هظه الخالت ّ ل
ُيٗغى اإلاىيىٕ ٖلى اإلاجلـ ًل
مً م٩اٞإة ًٖى مجلـ الىىاب في خالت ٚيابه وؿبت مٗيىت ،ي٣ىم اإلاجلـ بخدضيضها .ول ً٨لىا
ؤن هدؿاء ًٖ ٫الخل ٞيما لى لم يمخشل الىاثب ختى بٗض الاؾخُ٣إ مً اإلا٩اٞإة ،و٦ىا هخمجى لى
ّل
ً
ً
ؤن اإلاكغٕ ؤظاػ ٖغى ؤمغ طل ٪الىاثب ٖلى مجلـ الىىاب ليىظه بليه ألازحر بهظاعلا جهاثيا ،ؤو ّ ل
ؤن
ّل
ً
ألن ٖضم بمخشاله يضٖ ٫لى ٖضم ظضيخه
مؿخ٣يال ّ ل
ل
ٖض الىاثب في جل ٪الخالت
ُي٣غعل بإٚلبيت ؤًٖاثه ّل
وؤن اإلااصة ( )44مً الىٓام الضازلي للجمٗيت الىَىيت الٗغا٢يت
في مماعؾت الٗمل البرإلااوي .زانت ّ ل
الؿاب٣ت ٧اهذ ٢ض ٢غعث اهه في خالت ج٨غاع الٛياب مً صونل ٖظع مكغوٕ يىظه جىبيه زُي بلى
الًٗى الٛاثب جضٖىه بلى ؤلالتزام بالخًىع ،وفي خالت ٖضم امخشاله ُيٗغى اإلاىيىٕ ٖلى
ً
مىاؾبا.
ل
الجمٗيت الىَىيت إلجساط ما جغاه
هظا و٢ض ؾ٨ذ الىٓام الضازلي ًٖ بيان مؿإلت ٞيما بطا َغؤ ؤمغ يؿخىظب بههغا ٝالىاثب مً
ً
ؤن ٖليه ؤلاؾدئظان ٦خابت مً عثيـ اإلاجلـ
جهاثيا ٢بل زخامها ،وألانل ّ ل
ظلؿاث اإلاجلـ ؤو اللجان ل
ؤو عثيـ اللجىت خؿب ألاخىا ،٫ولٗل ؾ٩ىث الىٓام الضازلي ظٗل مً مؿإلت ؤلاوسخاب مً
ً
ٚالبا ما يخم ؤلاوسخاب
الجلؿت وجغ٦ها مً صونل بؾدئظان مً ٢بيل ألاٖغا ٝالبرإلااهيت الٗغا٢يت ،بط ل
 -عمى وفؽ أحكاـ المادة ( )57مف الدستور.
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ً
ؤن ٖلى الىٓام الضازلي
اصا وظماٖاث (٦خل) – مً صو لن بؾدئظان ،ووٗخ٣ض ّ ل
وجغ ٥اإلاجلـ – ؤٞغ ل
ً
٦خابت مً عثيـ
ل
ؤلالخٟاث بلى طل ٪وجىٓيم مٛاصعة الىاثب للجلؿت ٖلى و٢ ٤ٞيىص ،ؤهمها ؤلاؾدئظان
ً
خٟاْا ٖلى بوؿيابيت الٗمل البرإلااوي مً ظهت ،وٖلى و٢اع وهيبت هظه اإلااؾؿت مً ظهت
ل
اإلاجلـ
ي.
ؤزغ ل

الخاجمت
باالهتهاء مً هظه الضعاؾت اإلابضثيت للخهىيذ الكبحي ٣ٞض جىنلىا بلى ما يإحي:
 .1الخهىيذ البرإلااوي ؤخض مٓاهغ الخٗبحر ًٖ الغؤر الٟٗالت في بجساط ال٣غاعاث البرإلااهيت في
ؤن يماعؽ الخهىيذ مً ٢بل
اإلاؿاثل الخالٞيت ؤو التي جدخمل اه٣ؿاما في ؤنىاث الىىاب ،وألانل ّ ل
الىاثب شخهيا وبك٩ل ٖلجي ،ؾىاء ؤ٧اهذ جل ٪اإلاماعؾت جخم يضويا ام ال٨تروهيا.
ٖ .2لى الغٚم مً اإلاؼايا الٗضيضة للخهىيذ ؤلال٨ترووي زانت ٞيما يخٗل ٤بضعظت الض٢ت
والؿغٖت في بْهاع الىخاثج ،ؤال ؤهه ؤٞصر ًٖ بٌٗ اإلاكا٧ل الخُبي٣يت ومنها الخهىيذ الكبحي،
ؤن ي٩ىنل الىاثب ناخب الكإن
وهى مماعؾت يخم ٞيها (الخهىيذ) في اإلاجلـ الدكغيعي مً صونل ّ ل
ً
مىظىصا في ٚغٞت الا٢ترإ ،مً زال ٫ي ِٛػعل الخهىيذ ؤو اؾخسضام ال٩اعص الخام بىاثب آزغ
ل
ٚاثب.
ً
ٞغصيا و٢ض ي٩ىنل مً ٢بل ألاخؼاب
ل
 .3والخهىيذ الكبحي ُيماعؽ بهىعل ٖضيضة٣ٞ ،ض ي٩ىنل
الؿياؾيت ،و٢ض ي٩ى لن بٗلم الىاثب ٧ىؾيلت للخملو مً واظباجه البرإلااهيت٦ ،ما ٢ض ي٩ى لن مً صو لن
ؤن يخم الخإزحر
ٖلمه ،ومً زم ٣ٞض يغجبِ هظا الخهىيذ بتزويغ الخهىيذ ؤو ؤلاخخيا ،٫بل ويم ّ ً٨ل
ٖلى الىاثب وقغاء نىجه ؤو ختى جغهيبه لٗضم الخًىعل ومً زم بؾخٗما ٫نىجه بُغي٣ت جسال٠
٢ىاٖاجه.
ً
ُ
 .4جماعؽ ألاخؼاب الؿياؾيت صوع لا في اػصياص مماعؾت الخهىيذ الكبحي ،وطل ٪عٚبت منها في
ً
ّ ُ
ل
مسالٟا
ؤن جلؼم الًٗى بالخهىيذ ختى وبن ٧ان الخهىيذ
ؤن لها ل
يمان ٖضم ييإ ألانىاث٦ ،ما ّ ل
ل٣ىاٖاجه.
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 .5يخٗاعى الخهىيذ الكبحي باٖخ٣اصها م٘ ٧ل ال٣يم البرإلااهيت ،ؾىاء ؤحٗل ٤طل ٪بىاظباث
الخمشيل ؤم الىيابت ،ؤم بىاظباث الؼمالت ما بحن ؤًٖاء البرإلاان.
 .6اه٣ـم الغؤر بكإن الخهىيذ الكبحي ما بحن مايض ومٗاعى ،بال ؤهىا وٗاعى وبكضة اللجىء
بليه وجدذ ؤر ْغٖ ،ٝلى و ٤ٞالخبريغاث التي ؤوعصهاها في البدض .وهغيل بي٣إ الٗ٣ىباث ٖلى ٧ل مً
الىاثب اإلاخٛيب والىاثب الظر نىث هيابت ٖىه ،وهضٖى الىىاب بلى الجزاهت في مماعؾت واظباتهم
والابخٗاص ًٖ ٧ل ما مً قإهه اإلاؿاؽ بهيبت اإلااؾؿت البرإلااهيت.
 .7الخإ٦يض ٖلى ؤهميت الالتزام والخٟٗيل الخ٣ي٣ي لل٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي جىٓم خًىعل الىىاب
ألهميتها ؾىاء ؤوعصث في الضؾخىعل ؤم في ٢اهىنل اإلاجلـ الىيابي ؤم في الىٓام الضازلي ،لًمان ظضيت
الىاثب في مماعؾت اإلاهام اإلاىىَت به ،والالتزام بما ٖليه مً واظباث وؤولها خًىعل الجلؿاث لخمشيل
ً
ً
جمشيال ناص٢ا ،بط وٗخ٣ض ؤن مجمل الخضيض ًٖ الخهىيذ الكبحي ُيهبذ ٚحر طر ظضويل
ل
الىازبحن
ً
شخهيا وٖلى ؤ٦مل وظه ،ألهه ؾي ُ٘٣الُغي ٤ؤمام ؤيت مداوالث لتزويغ
ل
في خا ٫ماعؽ الىاثب صوعه
الخهىيذ ؤو الاخخياٖ ٫لى اإلاجلـ ومً زم هخاثج الخهىيذ.
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ل

فػالُت نظام ألامن الجماعي في وحه التهضًضاث الضولُت
أً /خىجي ؾامُت
باخثت ؾنت زامؿت صهخىعاو
أؾخاطة مؿاغضة كؿم "أ"
ولُت الحلـىق والػل ــىم الؿُاؾُت بجامػـت آهلي مدنض أولحاج – البىٍغة

اإلالخظ:
٢ضمذ مىٓماث ألامً الجماعي بؾهاماث خاؾمت في نىنل الؿلم وألامً الضوليحن ،ؾىاء بالخض مً الجزٖت
هدى الدؿلر ؤو اؾخسضام الىؾاَت في حؿىيت الجزاٖاث بحن الضو ل، ٫ؤو بجهاء الخغوب ألاهليت ،وما ػالذ بٌٗ
الضو٫ل جخهضع ٢اثمت اإلاٗغيحن للتهضيضاث اإلاٗانغة لىٓام ألامً الجماعي باجساطها ظملت الاخخياَاث الضوليت
الالػمت إلا٩اٞدت ال٣ٟغ وألامغاى اإلاٗضيت ،ل وو ٠٢الجغيمت الٗابغة لؤلوَان وبٖاصة البىاء والخٗمحر بٗض اهتهاء
الخغوب ،والخض مً ؤلاعهاب وو ٠٢اهدكاع اإلاىاص الخُغة٩ٞ ،ل هظه التهضيضاث جخُلب صوال لها ال٣ضعة لخٗؼيؼ
٢ىة اإلاجخم٘ الضولي في اجساط بظغاءاث ٗٞالت،لإلاى٘ الهغاٖاث الضوليت التي جاصر في النهايت بلى اعج٩اب اإلاؼيض مً
 ١ؤلاوؿان.
اهتها٧اث خ٣ى ل
اليلماث اإلافخاخُت:
هٓام ألامً الجماعي ،التهضيض ،الخضزل الضولي ،الاؾخسضام ٚحر اإلاكغوٕ لل٣ىة ،ؤلاعهاب والجغيمت اإلاىٓمت
ٖبر الىَىيت ،ألامم اإلاخدضة ،الخىٓيماث ؤلا٢ليميت.
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Summary:
Collective security institutions have critical contributions to the maintenance of international
peace and security, both by reducing the tendency towards the arms or the use of mediation in
the settlement of conflicts between states or termination of civil wars. States are still the frontline responders to today's threats of collective security system by taking total international
reserves needed to combat poverty, infectious diseases, stop transnational crime, rebuilding and
reconstruction after wars, and reducing terrorism and stopping the spread of hazardous materials.
All of these threats require a capable, responsible states as partners to strengthen the international
community's ability to enforce early action to prevent international conflicts, which eventually
lead to commit further violations of human rights.
Key Words:
Collective Security System, Threat, International Intervention, The Illegal Use of Force,
Terrorism and Transnational Organized Crime, United Nations, Regional Organizations.

ملضمت:
ال جؼا ٫مؿإلت ألامً بخضي الضوا ٘ٞالتي جخد٨م في ؾلى ٥ألاٞغاص والجماٖاث مىظ وكإة البكغيت ،بما يٗىيه
طل ٪مً يغوعة بخضار هٓام طا هي٩لت و٢ىاٖض يخىلى مهمت ص ٘ٞالًغعل وجىٞحر الاؾخ٣غاع وألامان وب٢هاء ؤر
ي الضولي خيض ياؾـ في ؤبٗاصه ل٣يام هٓام ؤمً ظماعي
تهضيض يضها ،ولً يسخل ٠هظا اإلاٟهىم ٖلى اإلاؿخى ل
ي ؤ٦ثر احؿاٖا وحٗ٣يضا وٖضم ٢ابليت للخى.٘٢
يخىلى اإلاهام طاتها التي يغيضها ألاٞغاص ولٖ ً٨لى مؿخى ل
ويخٗل ٤جد٣ي ٤ألامً الجماعي ؤؾاؾا ،بخىٞحر ألاَغ اإلاىاؾبت لخٟٗيله مً ؤظل جد٣ي ٤ألاهضا ٝاإلاهحريت
التي يخىٖ ٠٢ليها مؿخ٣بل البكغيت ٖمىما والخىٓيم الضولي ٖلى الخهىم ،م٘ ؤلانغاع ٖلى ؤهه مهما ٧اهذ
ألاهضا ٝالتي ؤؾؿذ ٖليها م٣خًياث ألامً الجماعي ٦ىٓام م٨خمل ال٣ىاٖض وآلالياثٞ ،ةهه يخُلب هىٖا مً
الاؾخمغاعيت اإلاىزى٢ت واإلاغوهت م٘ اإلاخٛحراث والٗىامل ٚحر اإلادهىعة في حجمها ؤو مجا ٫جإزحرها.
وهي طاتها الخلٟيت التي هضعؽ ٖلى يىئها مىيىٕ هٓام ألامً الجماعي ،بالدؿائ ل ٫الجضر ًٖ مضي فػالُت
نظام ألامن الجماعي في وكخنا الحاغغ بالنظغ إلى كضم الخطىع اإلاثالي الظي بني غلُه ،واإلاغاخل اإلاخػضصة
التي مغ بها في ؾبُل جدلُله ،زاضت وأنه فشل في هثير من ألاخُاو في الخجاوب مؼ الىاكؼ الضولي الؿغَؼ
واإلافاجئ وغير الػاصٌ؟
واهُال٢ا مً هظا الخىظه جم الخٗامل م٘ مىيىٕ الضعاؾت في بَاع الؼزم الؿياسخي والخاعيخي اإلاخمازل ألازغ
ٖلى اإلاداوالث الجضيت واإلاخىانلت مً ؤظل ج٣ىحن هٓام ُيٗجى ٦إولىيت بدمايت وعقي وزباث ألامً الجماعي
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٣٦ىاٖض ومباصت يخدمل ؤًٖاء اإلاجخم٘ الضولي الالتزام بم٣خًياتها ،وهى ما ؾيخم جىاوله بالخدليل في الى٣اٍ
البدشيت الخاليت.
اإلابدث ألاوٌ :تهضًضاث نظام ألامن الجماعي
بن مٟهىم التهضيض في ظاهبه الاؾتراجيجي هى بلى ٙحٗاعى اإلاهالر والٛاياث ال٣ىميت ،مغخلت يخٗظع مٗها
بيجاص خل ؾلمي يىٞغ للضو٫ل الخض ألاصوى مً ؤمنها الؿياسخي والا٢خهاصر والاظخماعي والٗؿ٨غرل في م٣ابل
٢هىعل ٢ضعاتها ٖلى مىاػهت الًٛىٍ الخاعظيت ،ألامغ الظر يًُغها بلى اللجىء الؾخسضام ال٣ىة
الٗؿ٨غيت؛مٗغيت ؤمً ألاَغا ٝألازغيل للخُغ ،لظلٞ ٪ةن جدليل مٟهىم التهضيضاث يىُل ٤مً ٞهم خ٣ي٣ت
الخدىالث الضوليت وؤلا٢ليميت واوٗ٩اؾاتها ألامىيت ،والتي ؤصث بلى جدىالث ممازلت إلاهاصع التهضيض وبغوػ
بق٩اليت ٖضم الي٣حن مً خيض اوٗضام ٢ضعة الخدضيض الض٢ي ٤للتهضيض ،مما ياصر بلى حٗضص الغئي خى ل ٫ؤؾاليب
()
ووؾاثل واؾتراجيجياث جد٣ي٣ه
بال ؤن الىا ٘٢الضولي يشبذ ؤن تهضيضاث ألامً مترابُت اليىم ؤ٦ثر مً ؤر و٢ذ مطخىٞ ،التهضيض الظر
جخٗغى له صولت واخضة هى تهضيض للجمي٘ ،بن لم ج ً٨ال٣ابليت للخإزغ بحن الًٟٗاء وألا٢ىياء ؤوار مما هي
ٖليه آلان ،لهظا ٢ام ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة الؿاب٧ ٤ىفي ٖىان في ؾبخمبر 2003بدك٨يل ٞغي ٤عٞي٘
اإلاؿخىيل ٧ل ٠بضعاؾت التهضيضاث والخدضياث التي جىاظه هٓام ألامً الجماعي ،وخضص هظا الٟغي ٤في ج٣غيغه
 2004ؾخت ( )06تهضيضاث ؤؾاؾيت يجب
اإلاٗىىنل "غالم أهثر أمنا :مؿؤولُدنا اإلاشترهت" الهاصع بخاعيش/12/02
ؤن يٗمل الٗالم ٖلى اؾدبٗاصها آلان وفي الٗ٣ىص ال٣اصمت جخدضص في :الخغوب بحن الضو ،٫الخغوب الضازليت
واهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان وؤلاباصة الجماٖيت ٖلى هُا ١واؾ٘ ،ال٣ٟغ وألامغاى اإلاٗضيت وجضهىعل البيئت،
ألاؾلخت الىىويت وؤلاقٗاٖيت وال٨يماويت ،وؤزحرا ؤلاعهاب والجغيمت اإلاىٓمت( ).
عٚم طلٞ ،٪ةهىا ال وؿخُي٘ الجؼم بؿهىلت حٗضاص تهضيضاث ألامً الجماعي ٩٦ل ،ول ً٨يم ً٨صعاؾت بًٗها
ممشلت في تهضيض ؾياؾاث الخضزل الضولي وتهضيض اؾخٗما ٫ال٣ىة ،وتهضيضاث ؤزغيل مما ط٦غها ج٣غيغ ألامم
اإلاخدضة.

) سليمان عبد اهلل احلريب" ،مفهوم األمن :مستوياتو وصيغو وهتديداتو" ،اجمللة العربية للعلوم السياسية ،عدد  ،2008 ، 9إحتاد كتاب العرب ،سوريا ،ص
 27و.28
 )2تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة" ،عامل أكثر أمنا :مسؤوليتنا ادلشًتكة" ،اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،رقم الوثيقة ،)A/59/565( :بتاريخ:
 ،2004/ 2/02ص .25
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اإلاطلب ألاوٌ :ؾُاؾاث الخضزل الضولي
جمشل ْاهغة الخضزل الضولي ؤؾلىبا ؾياؾيا ٢ضيما اجسظ ؤق٩اال ٦شحرة ،وهٓغا إلاؿاؾه ب٣ضؾيت ؾياصة
الضولت واهتها٦ه لاللتزام باخترامها ٞهى يٗض مً ؤو٫ل تهضيضاث هٓام ألامً الجماعي ،وٖلى طل ٪ؾىضعؽ اإلاٟهىم
الؿياسخي للخضزل وجإؾيؿه ال٣اهىوي في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ممشال في اخترام الؿياصة والكاون الضازليت
للضولت ،م٘ الخإ٦يض ٖلى ؤن هىا ٥خالت واخضة  ِ٣ٞيٗض ٞيها ون ٠الخضزل مؿدبٗضا في ٦شحرا مً ألاخيان
وهى الخضزل ؤلاوؿاوي.
الفغع ألاوٌ :اإلافهىم اللانىني والؿُاس ي للخضزل الضولي:
بطا ٧ان مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازليت للضو٫ل مً اإلاباصت الهامت في ال٣اهىنل الضولي الخضيضٞ ،ةن
الضعاؾت الٗمليت والىاٗ٢يت لخاالث الخضزل جشبذ ٖ٨ـ طل ،) (٪وال ُيسخل ٠في حٗغي ٠الخضزل ابخضاء مً
خيض بهه "نشاط ٌشمل أي ؾلىن مػاص ومؤزغ اججاو صولت"( ) ،ويم ً٨حٗغيٟه جٟهيال بإهه "ول غمل إعاصي
غلى صعحت من الجؿامت ًباشغو شخظ كانىني صولي ججاو صولت أزغي بغُت خغمانها من الخمخؼ بؿُاصتها
واؾخلاللها"( )ٖ ،لى ؤن هىا ٥اججاها يا٦ض ؤن الخٗغي ٠ألاؾمى للخضزل يهٗب يبُه وجدضيضه هديجت لخٛحر
الٓغو ٝوجىامي الخُىعاث والخُلٗاث لضي الىخضاث الؿياؾيت ونىإ ال٣غاع ٞيها( ).
ول٣ض ٢ضم ماهـ بُلىف  MAX BELOFFحٗغيٟا اٖخبر ٞيه ؤن ْاهغة الخضزل جدضر ٖىض الخإزحر ٖلى
ؾلى ٥ؾياسخي لضولت ما هديجت جضزل زاعجي وباؾخسضام ؤصواث مسخلٟت ومخٟاوجت جتراوح بحن الٗؿ٨غيت
والؿياؾيت والا٢خهاصيت ،وؤ٦ض هظا الاججاه حُمـ عوػنى  JAMES ROSENAUفي صعاؾخه ًٖ الخضزل
الؿياسخي مًيٟا بإن هىاٖ ٥ىامل صازليت جخضازل م٘ ٖىامل زاعظيت وج٣ىص بلى الخضزل يدضص لها الؿلى٥
الخضزلي وجخٟاٖل بها مُٗياث جاصر ظميٗها بلى ؾلى ٥يخ٨ي ٠بها وي٘ الضولت اإلاخضزلت م٘ اإلاجخم٘ آلازغ،
وع٦ؼ ٖلى ألاصاة الٗؿ٨غيت ٦إؾلىب ي٣ىص بلى جد٣ي ٤الهض ٝمً الخضزل بٗض تهيئت الٓغو ٝاإلاىاؾبت.
ويدخىرل الخػغٍف ؤلاحغاةي الظر ها٢كه  ROSENAUو أعنؿذ أوجى ٖ ERNST OTTOلى وظىص مجمىٖت
) أمحد عبد اهلل أبو العال ،تطور دور رللس األمن يف حفظ السلم و األمن الدوليني( ،بدون مدينة النشر) :دار اجلامعة اجلديدة ،2008 ،ص . 45
 )2زلمد أمحد ادلقداد" ،واقع األمن اجلماعي يف ظل سياسات التدخل الدويل" ،عن موقع:
 ،http://web2.aabu.edu.jo:8080/tool/course_file/601100.docمت التحميل بتاريخ ،2009/03/3 :ص . 6
 )3أمحد عبد اهلل أبو العال ،ادلرجع السابق ،الصفحة نفسها .
 )4زلمد أمحد ادلقداد ،ادلرجع السابق ،ص . 6
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مخٛحراث للؿلى ٥الخضزلي جخمشل في مخٛحراث ٞغصيت اظخماٖيت وخ٩ىميت ٧الغئؾاء والغؤر الٗام واإلااؾؿاث،
وظميٗها جسً٘ بلى جىظهاث الضولت اإلاخضزلت بهض ٝجد٣ي ٤همُحن مً اإلاُالب صازليت وزاعظيت بما يد٨م
الضولت بالخالي يد ٤٣ؾياؾاث ج٨ييٟيت طاث ؤق٩ا ٫و٢اثيت ؤو بطٖاهيت ؤو م٣اومت( ) ،وجضوعل نىعل الخضزل بحن
جضزل ٞغصر ؤو ظماعي وجضزل ٖؿ٨غرل ؤو ٚحر ٖؿ٨غرل وجضزل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ،وال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن
هظه الهىعل اإلاسخلٟت ٧ىجها جخم يض بعاصة الضولت بهض ٝججغيضها مً خ٣ى٢ها الؿياصيت.
ويٗض الخضزل الضولي ؾمت باعػة مً ؾماث الٗال٢اث الضوليت اإلاٗانغة وي٣ابله مبضؤ ٖضم الخضزل في
الكاون الضازليت للضو٫ل ٦إخض الكغوٍ ألاؾاؾيت للمدآٞت ٖلى ألامً والؿلم الضوليحن ،ويمشل ججؿيضا
للىؾاثل ال٣اهىهيت الخانت لخمايت وبزباث ؾياصة الضو٫ل واؾخ٣اللها ،وهى اإلابضؤ اإلاىهىم ٖليه في ميشا١
ألامم اإلاخدضة في اإلااصة 07/02التي جغ٧ ٌٞل ؤق٩ا ٫الخضزل التي تهض ٝبلى الخُاو لٖ ٫لى ؾياصة الضو ل ٫و٢ض
يٗغ٢ل الضولت في حؿىيت مكا٧لها بدغيت جامت ؾىاء ٖلى ٖىانغها الؿياؾيت ؤو الا٢خهاصيت ؤو الش٣اٞيت( ).
الفغع الثاني :الخضزل الضولي ومفهىمي الؿُاصة والشؤوو الضازلُت للضوٌ:
بن الؿياصة في ْل جُىعل الخياة الضوليت اإلاكتر٦ت لم حٗض مُل٣ت ،ل٣ض بضؤث آزاع اإلاؿخجضاث الخضيشت ٖلى
مبضؤ ؾياصة الضولت جٓهغ بٗض اهتهاء الخغب الباعصة اإلاخمشلت في نى لع مً الخضزل الخاعجي في ؤمى لع حٗض مً
نميم الازخهام الضازلي للضو ،٫باؾم ال٣اهىنل الضولي وألامً الجماعي وجدذ لىاء الكغٖيت الضوليت ،لظل٪
ؤنبدذ هىا ٥خاالث مإلىٞت ًٖ الخضزل الضولي ،م٣ترهت بمٟاهيم ؤزغيل مشل الخضزل ؤلاوؿاوي والخضزل
ألؾباب ؤمىيت وبيئيت ،ولى ٠٢اؾخٗما ٫مدخمل ألؾلخت الضماع الكامل ؤو بَال ١مىاص حؿبب ؤيغاع قضيضة
واؾٗت الىُا ١إلاىار ومٗالم ألاعىل ؤو البدغ.
ويٗض مً م٣خًياث مبضؤ الخًامً الضولي الٗمل الجماعي الضولي في مىاظهت ٧اٞت نىعل ؤلازال ٫بالؿلم
وألامً الضوليحن ،بما ال يخٗاعى م٘ مبضؤ ؾياصة الضولت٣ٞ ،ض اٖتر ٝميشا ١ألامم اإلاخدضة بمبضؤ ؾياصة الضولت
و اإلاؿاواة في هظه الؿياصة بحن ظمي٘ الضو ،٫ومً هىا ٣ٞض خٓغ جضزل ألامم اإلاخدضة في الكاون الضازليت
للضو ،٫وبن ٧اهذ اإلاهلخت الضوليت اإلاكتر٦ت وٖىامل الخًامً الضولي ٢ض اؾخضٖذ ؤن يىعص اإلايشا ١بٌٗ
ال٣يىص ٖلى مبضؤ الؿياصة جد٣ي٣ا لؤلهضا ٝالغثيؿيت اإلاىهىم ٖليها زانت في مجا ٫خ ٟٔالؿلم وألامً
 ١ألا٢لياث ،مما ي٣خطخي مٗه حٛليب اإلاٗايحر ال٣اهىهيت ٖلى الؿياؾيت
 ١ؤلاوؿان وخ٣ى ل
الضوليحن وخمايت خ٣ى ل
٦ ،ما يٗجي جُبي ٤طاث اإلاٗايحر في ظمي٘ ألاخىا ،٫ول٩ي ال ي٩ىنل مبضؤ الخًامً الضولي ومبضؤ الؿياصة
) ادلرجع نفسو ،ص . 7
 )2ادلرجع نفسو ،ص  17و.18
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مخٗاعيان في ْل جٟؿحر ٢اهىهيت الخضزل ،البض له ؤن ي٣يض اإلاهالر ألاؾاؾيت لئلوؿاهيت وؤن يدغم ٖلى
الخىاػنل بحن خ ٤الضولت باؾخ٣اللها الظاحي وخ ٤قٗبها في الؿالمت وألامً( ).
ويخٗل ٤الخضزل الضولي بمٟهىم الكاون الضازليت للضولت ،خيض جباييذ آلاعاء بكإن جدضيض ما يٗض مً
الازخهام الضازلي للضولت ختى يخم ج٨يي ٠الخضزل الضوليٗٞ ،غ ٝالبٌٗ الشؤوو الضازلُت للضولت ٖلى
ؤجها ":ول شأو زاص ٌؿمذ فُه مبضأ الؿُاصة للضولت بأو جخطغف بدغٍت زاضت،مثل ازخُاع نظامها
الؿُاس ي ونظامها الاكخطاصي والاحخماعي والثلافي" والظر يًم الخضزل بٗضم اإلاكغوٖيت في هظه الكاون
مً خيض هى اؾخسضام لئل٦غاه ؤو الٗى ٠الظر يدى ل ٫بحن الضولت وبحن خغيت ٢غاعها في جىٓيم هظه اإلاؿاثل ٖلى
الىدى الظر يغو ١لها زانت ٖىضما ي٩ىنل الٗى ٠خاصا مشل الخضزل باؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غيت.
ومً الخُبي٣اث الً٣اثيت لخدضيض مٟهىم الكاون الضازليت للضولت اإلابرعة للخضزل مً صوههً٢ ،يت
 1986التي ٖغيذ ٖلى مد٨مت الٗض ٫الضوليت،
ألاوكُت الٗؿ٨غيت وٚحر الٗؿ٨غيت في هي٩اعاٚىا ويضها ؾىت
خيض بغعث الى م ؤ جضزلها الٗؿ٨غرل في هي٩اعاٚىا بإن هظه ألازحرة ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها التزاماث صازليت لم ج٠
بدىٟيظها ٖىضما حٗهضث ؤمام مىٓمت الضو٫ل ألامغي٨يت بدىٟيظ زُت ؾالم صازليت مً ؤظل اخترام خ٣ى١ل
ؤلاوؿان وب٢امت هٓام صيم٣غاَي مما ٧ان ؾببا في جضزلها وبٌٗ صو٫ل ؤمغي٩ا الىؾُى.
في خحن ؤ٦ضث مد٨مت الٗض ٫الضوليت في خ٨مها ٖضم وظىص ؤيت التزاماث ٢اهىهيت ٖلى ٖاج ٤هي٩اعاٚىا مترجبت
ٖليه ٞيما يؿمى بسُت الؿالم ،ألن حٗهض هظه ألازحرة هى مدٌ مؿإلت صازليت ،جخٗل ٤بالكاون الخانت بها
،وما نضع ٖنها ؤمام مىٓمت الضو ل ٫ألامغي٨يت هى وٖض ؾياسخي ختى وبن اٞتريىا ؤن له ٢يمت التزام ٢اهىوي ٞهى
ال يؿمذ للى م ؤ بالخضزل في الكاون الضازليت لىي٩اعاٚىا ،وي٩ىنل إلاىٓمت الضو٫ل ألامغي٨يت وخضها بدض
مؿإلت جىٟيظها( ).
 1954جىنيت باإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باالزخهام اإلاذجىػل(الكاون
و٧ان مجم٘ ال٣اهىنل الضولي ؤنضع في/04/30
الضازليت) للضو ل ٫ألاًٖاء ،مً خيض ؤن اإلاجا ٫اإلادٟىّ للضو ل ٫هى َاثٟت اليكاَاث الىَىيت التي ال يخ٣يض
ازخهام الضولت في مماعؾتها بإيت ٢يىص هاظمت ًٖ ال٣اهىنل الضولي ويٗخمض جدضيض هُا ١هظا اإلاجاٖ ٫لى
ال٣اهىنل الضولي ويخٛحر و٣ٞا لخغ٦ت جُىعه.
ول٣ض جُىعل مى ٠٢ألامم اإلاخدضة بكإن جدضيض اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باالزخهام الضازلي للضوٞ ،٫مً بٖما٫
) زلمد أمحد ادلقداد ،ادلرجع نفسو ،ص  9و .20أمحد عبد أبو العال ،ادلرجع نفسو ،ص  66و. 67
 )2أمحد عبد أبو العال ،ادلرجع السابق ،ص  47و. 48
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مٗياع ٢اهىوي يدض ٢ىامه ؤن اإلاؿإلت جسغط ًٖ الازخهام اإلادٟىّ للضو٫ل متى ٧اهذ مد٩ىمت بال٣اهىنل
ُ
الضولي ،بلى ألازظ باإلاٗايحر طاث الُاب٘ الؿياسخي التي جسغط اإلاؿإلت مً ؤلاَاع اإلادٟىّ للضو٫ل متى ٧اهذ جمشل
مهلخت صوليت ،وهى ما م ً٨ألامم اإلاخدضة مً ؤن جغ ٌٞاٖتراى ٦شحر مً الضو٫ل لضي جضزلها لبدض بٌٗ
اإلاؿاثل زانت ما حٗل ٤منها بد٣ى١ل ؤلاوؿان وخ ٤ج٣غيغ اإلاهحر( ).
الفغع الثالث :الخضزل الضولي ؤلانؿاني
بن ٨ٞغة الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي ْاهغة ٢ضيمت جغظ٘ في وكإتها بلى الٟترة التي وا٦بذ وكإة ال٣اهىنل الضولي،
ولٗل طل ٪ما يٟؿغ نٗىبت الاجٟاٖ ١لى مٟهىم مدضص لها زانت م٘ ٚياب الىهىم ال٣اهىهيت اإلاىٓمت
لظل ،٪فاإلافهىم الػُم للخضزل ؤلاوؿاوي ي٣هغ جىٟيظه ٖلى اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت ،ول ً٨يسخل ٠في
ألاؾباب اإلابرعة له بحن اإلاٗاملت الخد٨ميت التي جخجاو لػ خضوص الؿلُت اإلاٟترى مماعؾتها مً ٢بل ناخب
الؿياصة والاهتها٧اث التي تهضص خ٣ى١ل ؤلاوؿان وبه٣اط ؤو خمايت عٖايا الضولت مً الخٗغى للمىث ؤو الخُغ
الجؿيم.
ؤما اإلافهىم الىاؾؼ ٞهى ال يغبِ بحن الخضزل ؤلاوؿاوي واؾخسضام ال٣ىة ،مً خيض ؤهه يم ً٨ؤن يخم
باؾخسضام وؾاثل وجضابحر ؤزغيل ٧الً ِٛالا٢خهاصر ؤو الؿياسخي ؤو الضبلىماسخي وٚحرها ،وهى اإلاٟهىم
اإلاغجر صوليا مً خيض ؤهه يمىذ للخضزل ؤلاوؿاوي صعظاث مخٗضصة ونىال بلى اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت التي هي
ؤ٢هاها.
وٖلى طل ٪يم ً٨حػغٍف الخضزل الضولي ؤلانؿاني بإهه لجىء شخظ أو أهثر من أشخاص اللانىو
الضولي إلى اؾخسضام وؾابل ؤلاهغاو الؿُاؾُت أو الػؿىغٍت أو الاكخطاصًت ...الخ غض الضولت أو الضوٌ
التي ًنؿب إليها الانتهان الجؿُم واإلاخىغع لحلىق ؤلانؿاو بهضف خملها غلى وغؼ نهاًت إلاثل ىظو
اإلاماعؾاث( ).
ول٣ض زاع زال٣ٞ ٝهي خى٫ل ج٨يي ٠مى ٠٢ال٣اهىنل الضولي بكإن مكغوٖيت الخضزل ؤلاوؿاوي ٞهىا ٥اججاه
ي٣ى ل ٫بمكغوٖيت الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي مً خيض ؤهه ليـ جضزال مدٓىعا في الكاون الضازليت للضولت،
 ١ؤلاوؿان ومبضؤ ٖضم
 1989بكإن خمايت خ٣ى ل
 ١ؤلاوؿان ؾىت
بدؿب ما ؤ٦ضه ٢غاع ناصع ًٖ مٗهض خ٣ى ل
) ادلرجع نفسو ،ص  49و. 50
 )2أمحد عبد أبو العال ،ادلرجع نفسو ،ص  5وما بعدىا.
زلمد خليل ادلوسى" ،التدخل اإلنساين ومشروعية اللجوء إىل القوة" ،عن موقع ، www.arablawinfo.com :ص  02وما بعدىا.
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الخضزل في الكاون الضازليت ،مً ؤن اخترام خ٣ى١ل ؤلاوؿان يٗض التزاما ٖلى ٖاج٧ ٤ل صولت اججاه ؤٞغاص
الجماٖت الضوليت ،و٧ل صولت حٗمل باإلاسالٟت لهظا الالتزام ال حؿخُي٘ التهغب مً مؿاولياتها باصٖاء ؤن هظا
اإلاجا ٫يٗىص ؤؾاؾا بلى ازخهانها الىَجي ،وحجج هظا الاججاه في مكغوٖيت الخضزل ؤلاوؿاوي جخدضص في ؤن:
 الخضزل ؤلاوؿاوي واخض مً نى لع الخضزل اإلاؿخصىاة مً مبضؤ ٖضم ظىاػ اؾخسضام ال٣ىة ؤو التهضيض بها فيهُا ١الٗال٢اث الضوليت اإلاخباصلت اإلاكاع بليه في اإلااصة 51مً اإلايشا.١
 ال يٗخض بىو اإلااصة 07/02مً اإلايشا ١ؤو ال٣ياؽ ٖليه لغ٨ٞ ٌٞغة الخضزل الخاعجي في قاون صولت ما بطا٧اهذ هىا ٥صواعي واٖخباعاث بوؿاهيت جبرع طل.٪
 الاؾدىاص بلى اإلااصجحن 55و 56مً اإلايشا ،١في جٟؿحرهما اإلاىؾ٘ يسى٫ل اإلاجخم٘ الضولي نالخياث ؤ٦برللخضزل في الكاون الضازليت للضو ل ٫ألاًٖاء بلى الخض الظر يؿى ٙالخضزل إل٢امت هٓم صيم٣غاَيت.
 الاؾدىاص بلى ما طهب ٖليه الً٣اء الضولي جإييضا إلابضؤ الخضزل ؤلاوؿاوي وع ٌٞاٖخباعه مً اإلاؿاثل التي 1971بكإن اؾخمغاع خ٩ىمت ظىىب
جىضعط يمً الازخهام اإلاذجىػل للضولت مشل الغؤر الاؾدكاعرل الهاصع
بٞغي٣يا في هاميبيا( ).
وٖلى زال ٝطل ٪يظهب اججاه آزغ بلى ع٨ٞ ٌٞغة الخضزل ألٚغاى بوؿاهيت مً ؤؾاؾها ،ويغون ٞيه
اهتها٧ا ناعزا وزغوظا نغيدا ٖلى مبضؤ الؿياصة الىَىيت والؿالمت ؤلا٢ليميت للضولت ،مً خيض ؤن الدؿليم
بىظىص خ٣ى١ل صوليت لئلوؿان يٗجي بضاهت ؤن مجاال مً اإلاجاالث ألاؾاؾيت لالزخهام اإلاُل ٤للضولت ؤنبذ
مدال لخضزل ال٣اهىنل الضولي الٗام بالخىٓيم والخمايت ،ومشل هظا ألامغ ال يم ً٨ج٣بله بؿهىلت ،وال ؾيما ؤن
مً الضٖاثم ألاؾاؾيت لل٣اهىنل الضولي الدؿليم بالؿياصة للضو٫ل وٖضم الخضزل في الكاون الضازليت لها،
ويضٖم ؤصخاب هظا الاججاه وظهت هٓغهم بجملت حجج منها:
 ألانل في الٗال٢اث الضوليت ٖضم الخضزل اإلاىهىم ٖليه في ٖمىم الىٓم ألاؾاؾيت للمىٓماث الضوليت. الخإ٦يض ٖلى مبضؤ الدؿىيت الؿلميت للمىاػٖاث الضوليت. الخإ٦يض مً زال ٫الؿلى ٥الالخ ٤للٗضيض مً اإلاىٓماث الضوليت ٖلى ع٨ٞ ٌٞغة الخضزل في الكاونالضازليت ؤيا ٧ان اإلابرع الظر يؿدىض بليه ،مشا ٫طل ٪ال٣غاع الهاصع ًٖ الجمٗيت الٗامت ألمم اإلاخدضة ؾىت
) أمحد عبد اهلل أبو العال ،ادلرجع السابق ،ص . 62 - 57
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 1965اإلاٗىى لن "ٖضم ظىاػ الخضزل في الكاون الضازليت للضو ل ٫وخمايت اؾخ٣اللها وؾياصتها" وبهٟت زانت
 1970اإلاٗىىنل "بٖالن مباصت ال٣اهىنل الضولي بكإن الٗال٢اث الىصيت والخٗاونل".
٢غاعها الهاصع
 ٧ل اإلاىازي ٤والاجٟا٢ياث الضوليت التي ههذ ٖلى خ٣ى١ل ؤلاوؿان لم حكغ بلى اؾخسضام ال٣ىة ؤو الخضزللًماجها( ).
 ١ؤلاوؿان صو لن
ٖلى ؤن هىا ٥اججاها زالشا يخىؾُهما ي٣هغ اإلاجا ٫اإلادٟىّ للضو لٖ ٫لى بٌٗ مً خ٣ى ل
البٌٗ آلازغ ،مٗخبرا الخ٣ى١ل التي يخم الخٗبحر ٖنها مً زال ٫ال٣ىاٖض الضوليت آلامغة هي التي ج٨دؿب ؤهميت
زانت باليؿبت للجماٖت الضوليت ،وحٗض الخ٣ى١ل ألاعبٗت التي ههذ ٖليها اإلااصة 04مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ل
اإلاضهيت والؿياؾيت واإلااصة 15مً اإلاٗاهضة ألاوعبيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان واإلااصة 27مً اإلاٗاهضة ألامغي٨يت لخ٣ى١ل
ؤلاوؿان اإلاخًمىت :الخ ٤في الخياة ،مى٘ الخٗظيب واإلاٗاملت الالبوؿاهيت ،خٓغ الاؾتر٢ا ١والٗبىصيت ،خٓغ
عظٗيت ال٣ىاهحن في اإلاجا ٫الجىاجي ،مً الخ٣ى١ل التي جخمحز بإهميتها باٖترا ٝظمي٘ الضو٫ل في اإلادآٞت ٖلى
ؤؾـ جىٓيم اإلاجخم٘ الضولي مما يجٗل مً الهٗىبت ٖضم جُبي٣ها ؤو الؿماح باٖخضاء ٖليها
ؤو اهتها٦ها( ).
ؤما اإلاماعؾت اإلاٗانغة للخضزل ؤلاوؿاوي ٞخا٦ض بإن ؾلى ٥الضو٫ل في هظا اإلاجا٧ ٫ان مغصه عٖايت مهالخها
الخانت وخمايتها ،ومما يضٖ ٫لى مهضا٢يت هظه الىديجت هى الؿياؾت الاهخ٣اثيت التي اجبٗتها الضو٫ل في هظا
الخهىم( ) ،مً ؤمشلت الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي التي خضزذ والتي يك ٪٨في صوا ٘ٞمٗٓمها لضيىا الخضزل
 1983خيض جظعٖذ الى م ؤ بذجت جىٞحر الخمايت الالػمت
 1965وٚغيىاصا ؾىت
ألامغي٩ي في ؾاهذ صومييي٩ان ٖام
 1971بلى
لغٖاياها اإلا٣يمحن في هظه الضو٦ ،٫ما لجإث الهىض بهض ٝجبريغ جضزلها الٗؿ٨غرل في البا٦ؿخان ٖام
حجت ؤن مشل هظا الخضزل ٧ان يغوعيا لىي٘ خض للىي٘ الىاشخئ ًٖ جض ٤ٞالالظئحن ٖبر خضوصها مما ظٗل
ؤمنها وؾالمتها ٖغيت للتهضيض وٖضم الاؾخ٣غاع( ).
اإلاطلب الثاني :اؾخػماٌ اللىة
ؾلم وايٗى ميشا ١ألامم اإلاخدضة بإن ال٣ىة ٢ض جلؼم إلاى٘ ألاؾباب التي تهضص الؿلم ول٣م٘ ؤٖما ٫الٗضوان
) أمحد عبد أبو العال ،ادلرجع نفسو ،ص  62وما بعدىا.
 )2ادلرجع نفسو ،ص  65و. 64
 )3زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق ،ص .09
 )4ادلرجع نفسو ،ص  08و 09و. 9
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وٚحرها مً وظىه ؤلازال ٫بالؿلم وألامً الضوليحن ،لظل ٪حك٩ل ال٣ىة الٗؿ٨غيت  -بطا اؾخسضمذ بهىعة
٢اهىهيت ومىاؾبتٖ -ىهغا خيىيا ألر هٓام ٖملي لؤلمً الجماعي ؾىاء بمضلىله الخ٣ليضر الًي ٤ؤو بمٗىاه
ألاوؾ٘( ) ،بال ؤن هىا ٥بًٗا مً اإلاؿاثل اإلاٗانغة اإلاخهلت بالؿياؾت الٗامت واإلاىًىيت ٖلى نٗىباث ؤو
ؤزُاع ؤ٦بر مما جىُىرل ٖليه اإلاباصت اإلاخٗل٣ت باؾخٗما ٫ال٣ىة وجُبي٣ها في الخاالث الٟغصيت ،ويخى ٠٢نىنل
الؿلم وألامً في الٗالم ٖلى جىاٞغ ٞهم ٖالمي مكتر ٥و٢بى٫ل للمغخلت التي ي٩ىنل ٞيها اؾخٗما ٫ال٣ىة ٢اهىهيا
ومكغوٖا ،واؾديٟاء ؤخضهما للٗىهغيً صونل آلازغ ؾياصر بلى بيٗا ٝالىٓام ال٣اهىوي الضولي ومً زم تهضيض
ؤمً الضو٫ل والبكغ.
الفغع ألاوٌ :كانىنُت اؾخػماٌ اللىة
يدٓغ ميشا ١ألامم اإلاخدضة في اإلااصةٖ 04/02لى الضو٫ل ألاًٖاء اؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو التهضيض باؾخٗمالها يض
الضو٫ل ألازغي ،مؿخصىيا مً طل ٪خالخحن :ألاولى هي خالت الضٞإ ًٖ الىٟـ بم٣خطخى اإلااصة ،02/51والشاهيت هي
الخضابحر الٗؿ٨غيت التي يإطن بها مجلـ ألامً بمىظب الٟهل الؿاب٘ عصا ٖلى ؤر تهضيض للؿلم ؤو ؤلازال ٫به
ؤو و٢ىٕ الٗضوان.
وزال ٫الؿىىاث الخاليت إلوكاء ألامم اإلاخدضة جم اهتها ٥هظه ال٣اٖضة مئاث اإلاغاث واؾخسضام ال٣ىة
الٗؿ٨غيت ،و٧ان مجلـ ألامً مكلىال خيض لم يخسظ بال ٖضصا ٢ليال مً ال٣غاعاث بمىظب الٟهل الؿاب٘ في
و٢ذ لم جىٞغ اإلااصةُٚ 51اء يدٓى اإلاىزى٢يت بال في ال٣ليل الىاصعٚ ،حر ؤن هىا ٥زالر مؿاثل ؤؾاؾيت قضيضة
الهٗىبت جيكإ واٗ٢يا ٖىض الؿعي بلى جُبي ٤اللٛت الهغيدت للميشا ١بكإن اؾخٗما ٫ال٣ىة ،هي :اصٖاء صولت
لىٟؿها الخ ٤في جىظيه يغباث و٢اثيت صٞاٖيت ًٖ الىٟـ عصا ٖلى تهضيض ليـ وقي٩اٖ ،ىضما يبضو ؤن صولت
ي ؤو لؿ٩ان زاعط خضوصها ،وي٩ى لن هىا ٥زال ٝفي مجلـ
حك٩ل تهضيضا زاعظيا ٗٞليا ؤو مدخمال لضو ل ٫ؤزغ ل
ألامً خى٫ل ٦يٟيت الخهغ ٝخيا ٫طلٖ ،٪ىضما ي٩ىنل التهضيض صازليا باألؾاؽ ومىظها يض قٗب الضولت
طاجه( ).
وبالٗىصة بلى هو اإلااصة 04/02مً اإلايشا ١هجض ؤهه ٢ض جم جدغيم اؾخٗما ٫ال٣ىة ،بال ؤن مٟهىم ال٣ىة لم
يدضص بطا ما ٧اهذ حكحر لل٣ىة اإلاؿلخت ؤو ؤر هىٕ آزغ مً ال٣ىة ،وعٚم طل٣ٞ ٪ض ٞؿغ بٌٗ الباخشحن بإن
جدغيم ال٣ىة الىاعص في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ُخضص م٣انضه بد ٟٔالؿلم وألامً ،واؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت في
) تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع السابق ،ص .72
 )2تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع نفسو ،ص .73
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ْل مٟهىم ال٣اهىنل الضولي ال يخم بال في خاالث الهالر الضولي الٗام ،وال ج٩ىنل ال٣ىة ٢اهىهيت بال في خاالث
الضٞإ الكغعي باٖخباعها جمشل خ٣ا َبيٗيا جماعؾه الضو٫ل ٞغاصي وظماٖاث ،خيض ججحز اإلااصة 51مً اإلايشا١
اؾخسضام صولت لل٣ىة اإلاؿلخت للضٞإ ًٖ هٟؿها ؤو بطا وٗ٢ذ اخيت ٖضوان مؿلر.
ل ً٨يكترٍ لخُبي ٤هظه اإلااصة ؤوال ؤن ي٩ى لن و٢ىٕ الهجىم اإلاؿلر ٖلى ؤخض ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة ،وزاهيا
ؤن ي٩ىنل ٖلى ٢ضع مً الخُىعة ال يم ً٨عصه بال بهجىم مؿلر آزغ ،وؤزحرا يغوعة ببال ٙمجلـ ألامً بالخضابحر
اإلاخسظة ،بظل ٪يخضر ؤن ؤر ٖمل يإحي مسالٟا إلابضؤ ٖضم اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت في الٗال٢اث الضوليت ي٩ى لن
باَال ،و٧ل ؤزغ يترجب ٖليه يٗخبر ملٛيا ويٖ ٘٣لى مً يسالٟه آزاع ٢اهىهيت جخٗل ٤بىٓام اإلاؿاوليت الضوليت،
ويكمل طل :٪بٖاصة ألاويإ بلى ما ٧اهذ ٖليه ،الاوسخاب الٟىعر مً ألاعاضخي اإلاٗخضر ٖليها ،الالتزام
بالخٗىيٌ اإلاالي ًٖ ٧ل ما جغجب مً ؤيغاع والخؿاثغ اإلاترجبت ٖلى ألاٞغاص الخابٗحن لها في هظا الكإن( ).
ؤما الاؾخٗما ٫الى٢اجي لل٣ىة في خالت الضٞإ ًٖ الىٟـٞ ،ةن اإلاؿإلت ال ج٨مً ٞيما بطا ٧ان مً اإلامً٨
اؾخسضام هظه ؤلاظغاءاث ،ألهه يم ً٨جسىيل مجلـ ألامً باٖخباعه اإلااؾؿت ألاولى لخمايت هٓام ألامً
ي ٞيه ؤن هىا ٥تهضيضا للؿلم وألامً الضوليحن ،ول ً٨اإلاؿإلت جخٗل٤
الجماعي للمجخم٘ الضولي في ؤر و٢ذ يغ ل
بما بطا ٧ان ييبغي اجساط ؤلاظغاء الى٢اجي زانت بطا ٧اهذ هىا ٥ؤصلت مىزى٢ت ًٖ ٧ىنل التهضيض مدل الىٓغ
خ٣ي٣يا م٘ مغاٖاة جىاٞغ ٧ل مً ال٣ضعة والىيت اإلادضصة ،وما بطا ٧ان الغص الٗؿ٨غرل هى الخياع الىخيض اإلاٗ٣ى٫ل
في ْل هظه الٓغو.) (ٝ
الفغع الثاني :مشغوغُت اؾخسضام اللىة
بن ٗٞاليت هٓام ألامً الجماعي يخى ٠٢ليـ ٖلى ٢اهىهيت ال٣غاعاث ٞدؿب بل وٖلى بصعا ٥مكتر٥
إلاكغوٖيتها ،ؤر ؤن ج٩ىنل ٢اثمت ٖلى ؤؾـ مخيىت مً ألاصلت وؤن ج٩ىنل اجسظث ألؾباب صخيدت ؤزال٢يا
و٢اهىهيا ٖلى الؿىاء ،وٖلى طل ٪ييبغي إلاجلـ ألامً ٖىضما ي٣غعل ؤلاطن باؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو ٖضمه ،ؤن يٗخمض
ويدىاو٫ل بك٩ل منهجي مجمىٖت مً اإلاباصت الخىظيهيت اإلاخٖ ٤ٟليها ،مخُغ٢ا بك٩ل مباقغ ليـ بطا ٧ان مً
اإلام٢ ً٨اهىها اؾخٗما ٫ال٣ىة بل بلى ما بطا ٧ان ييبغي اؾخٗمالها باٖخباع ؤهه ؤمغ يغضخى ٖليه الًمحر وي٣غه
خؿً ؤلاصعا.٥
وييبغي إلاجلـ ألامً ٖىض الىٓغ ٞيما بطا ٧ان ؾيإطن ؤو ي٣غ باؾخٗما ٫ال٣ىة الٗؿ٨غيت ،ؤن يٗالج ٖلى
( زلمد أمحد ادلقداد ،ادلرجع السابق ،ص  8و . 9تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع السابق ،ص  73وما بعدىا.
 (2تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع السابق ،ص  74و.75
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ألا٢ل مػاًير اإلاشغوغُت الخمؿت ألاؾاؾُت الخاليت:
أ -زطىعة التهضًض :هل التهضيض بةلخا ١يغعل بإمً الضولت ؤو البكغ مً الىىٕ وبالىيىح والخُىعة
ال٩اٞيخحن لخبريغ اؾخٗما ٫ال٣ىة الٗؿ٨غيت ٖلى ؤؾاؽ مً الي٣حن ال٩امل؟ وفي خالت التهضيضاث الضازليت هل
ر ألامغ ٖلى بباصة ظماٖيت ؤو ٚحرها مً ٖملياث ال٣خل الىاؾٗت الىُا ١ؤو جُهحر ٖغقي ؤو اهتها٧اث
يىُى ل
ظؿيمت ٗٞليت ؤو يسصخى خضوثها ٢غيبا ظضا لل٣اهىنل الضولي ؤلاوؿاوي الضولي؟
ب -الغغع الؿلُم :هل مً الىاار ؤن الٛغى للٗمل الٗؿ٨غرل اإلا٣ترح هى و ٠٢ؤو جٟاصر التهضيض مدل
الىٓغ ؤيا ٧اهذ ألاٚغاى والضوا ٘ٞألازغي؟
ر اإلا٣ترح ومضجه و٢ىجه الخض ألاصوى الالػم إلاىاظهت
ج -الىؾابل اإلاخناؾبت :هل يمشل هُا ١الٗمل الٗؿ٨غ ل
التهضيض مدل الىٓغ؟
ص -اإلاالط ألازير :هل ظغيل اؾخ٨كا٧ ٝل زياع ٚحر ٖؿ٨غرل آزغ إلاىاظهت التهضيض مدل الىٓغ؟ وهل جخىاٞغ
ي لً ج٩لل بالىجاح؟
ألاؾباب اإلاٗ٣ىلت لالٖخ٣اص بإن الخضابحر ألازغ ل
ر في مىاظهت التهضيض مدل الىٓغ
ه -جىاػو النخابج :هل جخىاٞغ ٞغنت مٗ٣ىلت لىجاح الٗمل الٗؿ٨غ ل
بديض ال ي٩ىنل مً اإلاغجر ؤن جترجب ٖلى الٗمل هخاثج ؤؾىء مً هخاثج ٖضم اجساط ؤر بظغاء؟( ).
اإلاطلب الثالث :مهضصاث أزغي لنظام ألامن الجماعي
ؤزبذ ج٣غيغ ألامحن الٗام ألمم اإلاخدضة اإلاٗىىنل "ٖالم ؤ٦ثر ؤمىا مؿاوليدىا اإلاكتر٦ت" ؤن تهضيض ألامً
الجماعي يمخض بلى ؤزُاع ؤزغيل جمـ ؤلاوؿاهيت طاتها ،وججٗل الضو٫ل ٧ىخضاث ؾياؾيت مىٟغصة حؿعى بلى
م٩اٞدتها بهىعة ظماٖيت ومخ٩اٞئت ،وهظه التهضيضاث ألازغيل ال حٗخبر الضو٫ل وخضها اإلادؿبب الىخيض ٞيها،
ٞهي جسغط بلى ٞىاٖل ؤزغيل لها مً الخُىعة والخإزحر ؤن جىجر باإلاؿاؽ في هٓام ألامً الجماعي.
الفغع ألاوٌ :الدؿلح
ي ٖا ٫مً الدؿلر ٦ما في وؾٗه ؤن
ال بض مً الخإ٦يض هٓغيا بإن الىٓام الضولي يؿخُي٘ ؤن يٗمل ٖلى مؿخى ل
يٗمل ٖلى مؿخىيل مىس ،ٌٟول ً٨مً الىاخيت الٗمليت يؿخُي٘ ؤن ي٩ىنل الىٓام ؤ٦ثر ٞاٖليت في ٖالم مجزوٕ
) تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع نفسو ،ص  77و.78
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الؿالح خيض جؼصاص م٘ هؼٖه ؤو جسٟيًه وج٣ل م٘ ػياصة الدؿلر ،وطل ٪ألن ألامً الجماعي بهٟت ؤؾاؾيت هى
مداولت لخكض ٢ىيل الٗالم اإلاًاصة للخغب ،ول٨ىه يخُلب ويٗا مً ؤويإ ال٣ىة يؿمذ له بإصاء وْيٟخه
بالخض ألاصوى مً بظ ٫الجهض الٗؿ٨غرٞ ،ةطا ؤنبدذ ٧ل صولت يٗيٟت ٖؿ٨غيا ٞلً ي٩ىنل هىا ٥ظهت جبل ٜمً
ال٣ىة ال٩اٞيت خضا يم٨نها مً قً خغب إلاىاظهت اإلاجخم٘ الضولي ،وال يى٨غ ؤن هجاح الىٓام بظل ٪يؿخُي٘ بلى
صعظت ٦بحرة ؤن يس ٠ٟمً خضة الخىجغاث الؿياؾيت ويؿاهم في زل ٤الش٣ت في الٗال٢اث الضوليت.
ويبضو ؤن ً٢يت هؼٕ الؿالح مً ؤظل الؿالم الضولي هي مؿإلت ؾياؾيت ،بط مهما بظلذ ألامم مً مؿاعي
للخسلو مً ألاؾلخت ٞةجها لً جىجر ،مً خيض ؤهه يٟترى مبضثيا وظىص مىٓمت صوليت للغ٢ابت ٖلى ألاؾلخت
جمخل ٪ؤوؾ٘ ؾلُاث للخٟخيل ،وؤن ج٩ى لن هىا ٥مد٨مت صوليت جُب ٤ال٣اهى لن ٖلى ٧اٞت الضو ،٫وؤن ج٩ى لن
هىا٢ ٥ىة صوليت جىىيل بجمام ٖمليت هؼٕ الؿالح مً ظمي٘ الضو٫ل.
و٢ض ب٣يذ الاجٟا٢ياث الجماٖيت خى٫ل يبِ الدؿلر ٢اثمت لترؾيش ما ظاءث به لجىت ألامم اإلاخدضة ٖام
 1925مً حؿميت الؿالح ال٨يماورل والب٨تريىلىجي بإجها مً ؤؾلخت الضماع
 1948وبغوجى٧ى٫ل ظىي ٠مً ٢بل ٖام
الكامل اإلادغم بهخاظها ،وجبيذ مٗاهضة ؤهخاع٦خ٩ا لؿىت٨ٞ 1959غة بزالء ال٣اعة الُ٣بيت الجىىبيت مً
 1993التي جدٓغ ألاؾلخت ال٨يمياثيت ،ومٗاهضة الخٓغ
ألاؾلخت الىىويت ،وَب٣تها ٧ل مً اجٟا ١باعيـ لؿىت
 ،1993هظه اإلاٗاهضاث وٚحرها جا٦ض ظميٗا ٖلى ؤن ي٩ىنل هىا ٥ظهاػ عنض صولي
الكامل للخجاعب الظعيت لؿىت
وؤظهؼة حكاوعل للخٟخيل اإلاى٢عي والدكاوعل بحن ؾلُت ؤماهت الى٧الت الضوليت للُا٢ت الظعيت ،ومداؾبت الضو٫ل
التي جشحر ٢ل٣ا وج٣ضيم ٧ل منها لخ٣اعيغ لهيئت ألامم اإلاخدضة لٗضم امخشالها لاللتزاماث ألاؾاؾيت ،وعٚم ٧ل هظه
الاخخياَاث جٓهغ صو٫ل جمخل ٪الؿالح الىىور ٦ةؾغاثيل وٞغوؿا والهىض وبا٦ؿخان وبغيُاهيا والى م ؤ ،وصو٫ل
ؤزغيل في َغي٣ها المخال٦ه مشل ٧ىعيا الكماليت وبيغان( ).
الفغع الثاني :ؤلاعىاب والجغٍمت اإلانظمت غبر الىطنُت
بن ؤلاعىاب حهاظم ال٣يم التي ج٨مً في ظىهغ ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،مً اخترام خ٣ى١ل ؤلاوؿان وؾياصة
ال٣اهىنل و٢ىاٖض الخغب التي جدمي اإلاضهيحن والدؿامذ بحن الكٗىب والضو٫ل وحؿىيت الجزاٖاث بالىؾاثل
الؿلميت ،وؤلاعهاب يؼصهغ في البيئاث التي يؿىصها اليإؽ وؤلاطال ٫وال٣ٟغ وال٣م٘ الؿياسخي والخُغ٦ ،ٝما
ييخٗل ؤيًا في ؤظىاء الهغإ ؤلا٢ليمي والاخخال ٫ألاظىبي ويؿخٟيض مً يٗ٢ ٠ضعة الضولت ٖلى نىنل
 1987جخهل بمىيىٕ ؤلاعهاب
 1963و
ال٣اهىنل والىٓام ،ويىظض خاليا 15مٗاهضة ٖاإلايت جم ببغامها ما بحن ؾىتي
) زلمد أمحد ادلقداد ،ادلرجع السابق ،ص  .22تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع السابق ،ص  50وما بعدىا.

45

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

الضولي جخٗل ٤في مجملها بمى٘ ومٗا٢بت ألاٖما ٫ؤلاعهابيت اإلاىظهت يض الضو٫ل وألاٞغاص اإلاخمخٗحن بدمايت صوليت
ويض الُحران اإلاضوي الضولي( ).
ر والالتزام
ؤما الجغٍمت اإلانظمت غبر الىطنُت ٞهي زُغ يتهضص الضو ل ٫واإلاجخمٗاث ويًٗ ٠ألامً البكغ ل
ألاؾاسخي للضو٫ل بخىٞحر ال٣اهىنل والىٓام ،وم٩اٞدتها جاصر ٚغيا مؼصوظا ٞهي ج٣لو هظا التهضيض اإلاباقغ ألمً
الضو٫ل والبكغ ٦ما حك٩ل زُىعة ٦بحرة ٖلى الجهىص الغاميت بلى اج٣اء الهغاٖاث الضازليت وخلها وم٩اٞدت
اهدكاع ألاؾلخت ومى٘ ؤلاعهاب( ).
و٧اهذ عصوص ٗٞل الضو٫ل واإلاىٓماث الضوليت ٖلى تهضيض الجغيمت اإلاىٓمت والٟؿاص بُيئا للٛايتٞ ،هىا٥
مٗى٢اث زالر في ؾبيل ػياصة ٗٞاليت الاؾخجابت ،هي ٖضم ٟ٦ايت الخٗاونل بحن الضو ،٫ويٗ ٠الخيؿي ٤بحن
الى٧االث الضوليت ،وٖضم ٟ٦ايت الامخشا ٫مً ظاهب صو٫ل ٦شحرة ،لظا ٞةن الىا ٘٢يكهض بإن الجغيمت اإلاىٓمت
جغج٨ب بك٩ل متزايض مً زال ٫قب٩اث ٚحر مؿخ٣غة ومً زال ٫هيا٧ل حؿلؿليت ؤ٦ثر اجهاٞا بالُاب٘ الغؾمي،
وباجذ الغوابِ بحن مسخل ٠الكب٩اث ملمدا عثيؿيا زال ٫حؿٗييياث ال٣غ لن اإلااضخي زانت في ْل بُئ جباص٫
اإلاٗلىماث ويٗ ٠الخٗاونل في الخد٣ي٣اث الجىاثيت وٖملياث اإلا٣اياة مً ظاهب الضو٫ل( ).
الفغع الثالث :الفلغ وألامغاع اإلاػضًت وجضىىع البِئت
 1990وخحن اػصاص ههيب الٟغص مً الضزل في البلضان الىاميت بمخىؾِ %03ؾىىيا اػصاص مٗه
مىظ ؾىت
ٖضص ألاشخام الظيً يٗيكىنل في ٣ٞغ في بٌٗ اإلاىاَ ٤بإ٦ثر مً 100مليىنل وؿمتٟٞ ،ي 54بلضا ٖلى ألا٢ل
جىا٢و ههيب الٟغص مً الضزل في ًٚىنل الٟترة طاتها ،ويمىث ٢غابت 11مليىنل َٟل ؾىىيا مً ألامغاى التي
يم ً٨الى٢ايت منها ويمىث ؤ٦ثر مً هه ٠مليىنل َٟل زال ٫مغخلتي الخمل ؤو الىالصة ،ويصخب ال٣ٟغ
اإلاتزايض ػياصة في ٖضم ؤلاهها ٝالٗالمي واوٗضام اإلاؿاواة في الضزى٫ل في ٦شحر مً البلضان ال٣ٟحرةٟٞ ،ي ؤظؼاء
مً ؤمغي٩ا الالجيييت يؼيض صزل ُزمـ ألاؾغ اإلاٗيكيت ألا٦ثر زغاء 30مغة ًٖ صزل ٌ
الخمـ ألا٣ٞغ منها.
وٖىضما يًا ٝبلى ال٣ٟغ اوٗضام اإلاؿاواة ٖلى ؤؾاؽ ٖغقي ؤو ب٢ليمي جخٟا٢م اإلاكا٧ل التي حكٗل الٗى٠
اإلاضويٞ ،ةطا لم ياص بلى وكىب خغب ٞةهه يؿٟغ ًٖ ػياصة الٗى ٠الظر جغج٨به الٗهاباث في ٦شحر مً بلضان
ي جىا٢و الٗمغ اإلاخى٘٢
الٗالم الىامي ،وؤ٦ثر ال٣اعاث مٗاهاة مً ال٣ٟغ هي بٞغي٣ياٟٞ ،ي ظىىب الصخغاء ال٨بر ل
) تقرير األمني العام لألم ادلتحدة ،ادلرجع سابق ،ص .60
 )2أمحد عبد اهلل أبو العال ،ادلرجع السابق ،ص .3 7
 )3تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،املرجع السابق ،ص  65وما بعدىا.
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 ،1990وفي خحن يمىث َٟل واخض مً ٧لَٟ 100ل ٢بل ؾً الخامؿت في
ٖىض الىالصة مً 50بلى 46ؾىت مىظ
الٗالم اإلاخ٣ضم يمىث َٟل مً ٧ل 10ؤَٟا ٫في صو٫ل بٞغي٣يا ظىىب الصخغاء.
و٢ض قهض الٗالم في الٗ٣ىص الشالر ألازحرة ْهىعل ؤمغاى مٗضيت ظضيضة وٖىصة ؤمغاى مٗضيت ٢ضيمت
واهدكاع ؤمغاى م٣اومت لٗضص متزايض مً اإلاًاصاث الخيىيت مشل قلل ألاَٟا ٫والؿل واإلاخالػمت الخىٟؿيت
الخاصة وؤهٟلىهؼا الخىاػيغ ومغى ٣ٞضان اإلاىاٖت الظر ي٣ضع ٖضص اإلاهابحن به في بٞغي٣يا وخضها 25مليىنل
وؿمت وؤنبذ ما يغبى ًٖ 11مليىنل َٟل يخامى بؿببه.
٦ما حكحر الاججاهاث الخضيشت بلى اخخما ٫اؾخمغاع ػياصة اوٗضام ألامً الٛظاجي ؾىءا ؾىىيا في ٦شحر مً
البلضان زانت صو٫ل بٞغي٣يا ظىىب الصخغاء ،بؿبب اعجٟإ ٖضص الؿ٩ان واػصياص ههيب الٟغص مً الاؾتهال٥
في الٗالم الهىاعي وػياصة الُلب ٖلى اإلاىاعص و٣ٞضان ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت وهضعة اإلاياه وٖملياث بػالت
.2050
الٛاباث ،وؤمام طل ٪يخى ٘٢ؤن يؼيض ٖضص ؾ٩ان الٗالم مً 6.3بليى لن بلى 8.9بليى لن وؿمت بدلى ل ٫ؾىت
و٢ض ٖؼػل الخضهىعل البيئي ؤلام٩اهاث الخضمحريت لل٩ىاعر الُبيٗيت وعجل بدضوثها في بٌٗ الخاالثٞ ،الؼياصة
الهاثلت لل٩ىاعر الغثيؿيت (ألاٖانحر ،الؼالػ٫ل )..التي خضزذ زال 50٫ؾىت ألازحرة جًغعل منها ٖلى ما يؼيض ًٖ
بليىوي شخو ،وٞا ١الٗبء الا٢خهاصر الىاجج ٖنها ألاٖباء الىاٗ٢ت في الٗ٣ىص ألاعبٗت الؿاب٣ت مجخمٗت ،وبطا
هجم ًٖ حٛيحر اإلاىار اإلاؼيض مً الٟيًاهاث الخاصة ومىظاث الخغاعة والجٟا ٝوالٗىانٞ ٠ةن هظا اإلاٗض٫
ؾيدؿاعٕ( ).
اإلابدث الثاني :جلُُم فػـالُت نظـام ألامن الجمـاعي
بن الٗمل ٖلى جد٣ي ٤آصاء ٗٞا ٫لىٓام ألامً الجماعي بمٟهىمه الىاؾ٘ يب٣ى ؤخض الً٣ايا الٗاإلايت ألا٦ثر
ؤهميت واؾخعجاال بالىٓغ بلى حٗضص مهاصع التهضيض وٖم٣ها وجغابُها بك٩ل مسي ٠وواؾ٘ ،وٖلى الغٚم مً
مداولت بيجاص ؤَغ وماؾؿاث وهيا٧ل جداو٫ل بجهض مك٩ىٞ ٥يه الىنى٫ل باألمً الجماعي بلى مؿخىيل ؤٖلى،
ٞةجها ٦شحرا ما ج ٘٣اخيت الٟكل والعجؼ هديجت زًىٖها إلاٗاصالث اإلاهالر وال٣ىة ،وهى ما يشبخه اجهياع
همىطط ٖهبت ألامم زم الٟكل الظر حكهضه هيا٧ل ألامم اإلاخدضة ؤمام ٧ل هؼإ يغ ٘ٞبليها.
ٞمداولت ج٣ييم ٗٞاليت هٓام ألامً الجماعي يًٗىا ؤمام الٗضيض مً الازخالٞاث ما بحن جإؾيؿه وجىٟيظه،
ٞهى يمغ في ٖهغ الُ٣بيت ألاخاصيت بازخباعاث مخٗضصة جخٗل ٤باػصواظيت اإلاٗياع وٚلبه مهالر الضو٫ل ال٨بري،
( ادلرجع نفسو ،ص .36 -34
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ولً جسخل٦ ٠شحرا ألاخ٩ام الٗامت التي جهضع بكإن ٗٞاليت مىٓمت ألامم اإلاخدضة ًٖ جل ٪التي جهضع بكإن
الخىٓيماث ؤلا٢ليميت ،مً خيض ؤجها جسً٘ ظميٗا لىٟـ اإلاخٛحراث وجد٨مها هٟـ الًىابِ الٗاإلايتٖ ،لى
ؤهه يىظض همىطط مشالي ٢ىامه الٟٗاليت والٟ٨اءة وؤلاهها ٝلىٓام ؤمً الجماعي يُمذ اإلاجخم٘ الضولي
لخد٣ي٣ه.
اإلاطلب ألاوٌ :فػالُت ألامم اإلاخدضة في نظام ألامن الجماعي
ج٨غعث مداولت جُبي ٤وجٟٗيل هٓام ألامً الجماعي في ْل ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤؾاؽ جالفي سٛغاث ٖهبت
ألامم ومماعؾاتها ،وعٚم ظهىص ألامم اإلاخدضة في الٗمل ٖلى جد٣ي ٤طل ٪بال بن هجاخها ٧ان مخىايٗا ظضا
وونل خض ونٟه بالعجؼ والٟكل في الخاالث ال٨شحرة التي ٧ان ٖليه الخضزل ٞيها بم٣خطخى هٓام ألامً
الجماعي ،وختى وبن ٦ىا وؿخُي٘ جدضيض مىاًَ العجؼ والٟكل في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة لؤلمً الجماعي ٞةن
اإلاُلىب هى ؤلاؾغإ بةنالخها وحٗؼيؼ مماعؾتها وؤصائها لىاظبها في خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن.
الفغع ألاوٌ :أؾباب عجؼ ألامم اإلاخدضة غن جغؾُش نظام ألامن الجماعي
بن الهياٚت الىٓغيت لىٓام ألامً الجماعي في ألامم اإلاخدضة ،و٦ما ٖبر ٖىه اإلايشا ١ظاء بىنٟه هديجت
مباقغة لٗمليت الىٞا ١الظر ؾاص بحن ال٣ىيل ال٨بريل وزانت بحن الى م ؤ والاجداص الؿىٞيتي واإلامل٨ت اإلاخدضة
ؤزىاء الخغب الٗاإلايت الشاهيت ،واؾدىضث آلياث ٖمل هظا الىٓام ٖلى اٞتراى مٟاصه ٢ابليت هظا الىٞا١
ي اإلاىخهغة ٖلى اؾخمغاع الخٗاو لن بينها مً ؤظل
لالؾخمغاع ٞيما بٗض الخغب ،ومً زم خضر اجٟا ١الضو ل ٫ال٨بر ل
ججىب ٢يام خغب ظضيضة والٗمل ٖلى بعؾاء ؤؾـ لىٓام صولي مؿخ٣غ وآمً ،ول ً٨هظا الاٞتراى جبضص
جدضيضا بٗض اه٣ؿام الٗالم بلى مٗؿ٨غيً مخهاعٖحن ٖ٣ب الخغب الٗاإلايت الشاهيت و٢يام الخغب الباعصة ،بما
ر ألاؾاؽ الظر ٢ام ٖليه هٓام ألامً الجماعي و٣ٞا للخهى لع الىاعص في اإلايشا.) (١
ؤصي بلى تهاو ل
و عٚم الهالخياث والازخهاناث الىاؾٗت التي مىدذ لؤلمم اإلاخدضة ،بال ؤجها ب٣يذ ٖاظؼة ًٖ جد٣ي٤
ؤهضاٞها الجىهغيت في جغؾيش هٓام ألامً الجماعي هديجت جًاعب اإلاباصت الىٓغيت وآلياث الخُبي ،) (٤وهى
العجؼ الظر يغظ٘ ؤؾاؾا بلى ألاؾباب الخاليت:
( أمحد عبد اهلل أبو العال ،ادلرجع السابق ،ص .226
سعد سلوم" ،آفاق اسًتاتيجية :خارطة طريق إلصالح األمم ادلتحدة" ،عن موقع:
 ،http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11853مت التحميل بتاريخ:
.2009/05/2
 (2زلمد أمحد ادلقداد ،ادلرجع السابق ،ص .23
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أ -الحغب التي كام نظام ألامن الجماعي في ألاضل إلاىاحهتها وعصع أطغافها ،وهي جل ٪الخغب التي جضزل في
بَاع اإلاىانٟاث الخ٣ليضيت ال٣ضيمت ،ؤما و٢ض حٛحرث َبيٗتها جماما بؿبب الخُىعاث الخ٣ىيت اإلاخالخ٣ت ؤنبذ
مً ٚحر اإلاخهىعل ؤن ي٩ىنل لىٓام ألامً الجماعي الظر جُب٣ه ألامم اإلاخدضة ؤر آزاع عاصٖت وٗٞالت للخهغٞاث
الٗضواهيت التي ج٣ىم بها بخضي ال٣ىيل الىىويت٦ ،ما ؤن الخُىعل في ؤؾاليب الهجىم اإلاٟاجئ ظٗل مً اإلاخٗظع ؤن
جخجم٘ الضو٫ل في هُا ١جدالٖ ٠المي ٖغيٌ إلاٗا٢بت وعصٕ ٖضوان مباقغة.
ب -انلؿام الػالم إلى هخلخيو صولُخيو مخطاعغخيو في أغلاب الحغب الػاإلاُت الثانُت ،مما و ٠٢خاثال
صو لن الاجٟاٖ ١لى جضابحر صوليت مكتر٦ت يم ً٨بىاؾُتها عصٕ الٗضوان وجهٟيخه ،زم بن هٓام الُ٣بيت الشىاثيت
ظٗل مً اإلاؿخديل ؤن جماعؽ صولت ما الٗضوان مىٗؼلت ًٖ صٖم ؤخض الُ٣بحن ،بل ٢ض ي٩ىنل اإلاٗخضر طاجه
ؤخضها ،مما يجٗل مً ٚحر اإلاجضر جُبي ٤هٓام ألامً الجماعي.
ج -إزخالٌ اإلالاًِـ التي جطبلها الضوٌ بشأو حػغٍف الػضواو ،وهى ازخال ٝهاجج ًٖ جٟاوث اإلاٗخ٣ضاث
الؿياؾيت وْهى لع ٦خلخحن مخهاعٖخحن ،ظٗل الخىنل بلى اجٟا ١صولي ٢اَ٘ خى ل ٫مهضع الٗضوان جمهيضا
إلصاهخه وٖ٣ابه نٗباٞ ،اإلآهغ الغثيسخي للٗضوان ٢بل وكىب الخغب الباعصة ٧ان يىدهغ في الٛؼول الٗؿ٨غرل
الظر جماعؾه صولت خيا ٫ؤزغي ،ؤما اليىم ٞالٗضوان ٢ض يدىىٕ ويإزظ ال٨شحر مً اإلآاهغ اإلاباقغة وٚحر
اإلاباقغة مشل الخسغيب باإلٖالم ؤو الٗ٣اثض اإلاًاصة ؤو الخدغيٌ الؿياسخي ؤو الً ِٛالا٢خهاصر وٚحرها،
وهي ؤمىعل جٟسر اإلاجا ٫الزخال ٝالضو٫ل خى٫ل جدضيض الُبيٗت الٗضواهيت ل٩ل واخضة مً هظه الخهغٞاث ،و٦ظا
خى ل ٫هىٖيت ؤلاظغاءاث الضوليت اإلاكتر٦ت التي جدىاؾب م٘ ٧ل منها ،لظل ٪لم يٟلر حٗغي ٠الٗضوان الظر ؤ٢غجه
 1974في خؿم اإلاىيىٕ( ).
 3314لؿىت
الجمٗيت الٗامت ب٣غاعها
ص -الظغوف واإلاالبؿاث التي أخاطذ بنشأة ألامم اإلاخدضة وبنطىص مُثاكها لحفظ الؿلم وألامن
الضولُيو ،خيض يمىذ ههىنه ؤن اإلاىٓمت ال جيخٓغ اهضالٕ الجزاٖاث وجدىلها بلى نضاماث مؿلخت ل٩ي
جخضزل ،بل يجب ؤن ج٣ىم باجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث الى٢اثيت إلػالت ألاؾباب التي جاصر بلى الخىجغ ؤو الهغإ
الضولي ،وبطا ما اهضلٗذ الجزاٖاث حٗحن ٖلى ألامم اإلاخدضة ؤن جداو٫ل بيجاص خلى٫ل لها بالُغ١ل والىؾاثل
الؿلميت ،م٘ الٗلم ؤن مً نالخيت ألامم اإلاخدضة ٢م٘ الٗضوان في ٧ل الٓغو ،ٝوهظا يٗجي ؤجها م٩لٟت
بالخضزل ل٣م٘ وبي٣ا ٝالؿياؾاث الٗضواهيت باؾخسضام ٧اٞت الخضابحر الٟٗالت ؾياؾيت ٧اهذ ؤو ا٢خهاصيت ؤو
) زلمد عزيز شكري " ،األمن اجلماعي" ،عن موقع :
 ، http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=507مت
التحميل بتاريخ.2009/05/2 :
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ٖؿ٨غيت ومىذ اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت صوعا هاما في حؿىيتها خؿب م٣خطخى اإلااصة 33مً اإلايشا.) (١
ه -ظهىع مفهىم جىاػو اللىي وكُام جدالفاث غؿىغٍت صولُت زنابُت وحماغُت زالٌ الحغب الباعصة،
والظر اجه ٠بلى خض ما باالؾخ٣غاع بؿبب ٖضم خضور نضام مباقغ بحن الى م ؤ والاجداص الؿىٞيتي آهظا،٥
 ،1973وَاإلاا جم
 1956وخغب ؤ٦خىبغ
وجم٧ ً٨ل منهما مً الؿيُغة ٖلى بٌٗ ألاػماث مشل خغب الؿىيـ
ججىب الخهٗيض وٞغى الدؿىيت الؿلميت ٖلى ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت ٖلى الغٚم مً الٗضيض مً الهٗىباث التي
ْهغث لخىاظه جماؾ٧ ٪ل مٗؿ٨غ منهما٦ ،ما خضر للمٗؿ٨غ الٛغبي بسغوط ٞغوؿا مً ال٣ياصة الٗؿ٨غيت
لخل ٠الىاجى ،ويٖٗ ٠ال٢ت الاجداص الؿىٞيتي م٘ يىٚؿالٞيا والاه٣ؿام م٘ الهحن وزغوط ؤلباهيا ًٖ مغ٦ؼ
مىؾ٩ى ،ول ً٨هىا ٥مً يه ٠هٓام جىاػنل ال٣ىيل آهظا ٥بٗضم الاؾخ٣غاع بؿبب هؼٖت الضو٫ل ال٨بريل بلى
الخىؾ٘ بىاؾُت جىليض يٛىٍ مًاصة وػياصة الٗضواهيت ،وبالخالي ٞةن هٓام زىاثيت الُ٣بيت لم ي ً٨ليؿهم في
جيكيِ ألامً الضولي بؿبب عٚبت ٧ل واخضة منهما في الؿياصة الٗاإلايت( ).
و -غضم اؾخىماٌ آلُاث نظام ألامن الجماعي نفؿه هما وعصث في مُثاق ألامم اإلاخدضة( ) ،خيض اؾخدا٫
ببغام الاجٟا٢ياث وٖمل الترجيباث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 43بكإن حك٨يل ظيل صولي ،وبظل ٪خغمذ ألامم
اإلاخدضة مً وظىص ؤصاة ٖؿ٨غيت جم٨نها مً مى٘ الٗضوان ؤو عصٖه ،وجم ججميض ٖمل لجىت ألاع٧ان اإلاىهىم
ٖليها في اإلااصة 47مً اإلايشا ،١و٧اهذ هظه اللجىت ٢ض حك٩لذ بالٟٗل زم ٢ام مجلـ ألامً بخ٩ليٟها في
 1946بضعاؾت ألابٗاص الٗؿ٨غيت للماصة 43و٦يٟيت وي٘ الترجيباث اإلاىهىم ٖليها مىي٘ الخىٟيظ،
/02/16
وجم٨ىذ اللجىت مً نياٚت اإلاباصت ألاؾاؾيت التي يجب ؤن جد٨م جىٓيم ٢ىاث ألامم اإلاخدضة اإلاؿلخت
 ،1947ل ً٨بضايت الخغب الباعصة ؤزغ ٖلى ٖمل اللجىت
اإلاُلىب حك٨يلها ،في ج٣غيغ ؤعؾلخه إلاجلـ ألامً ؾىت
 1948بلى عجؼها ليـ ٖ ِ٣ٞلى اؾخ٨ما ٫جغجيباث اإلااصة 43بل
التي ؤقاعث في ج٣غيغها إلاجلـ ألامً ؾىت
والخىنل بلى اجٟا ١بحن ؤًٖاءها لل٣يام باألٖما ٫واإلاهام اإلاؿخ٣بليت( ).
ػ -عجؼ ألامم اإلاخدضة غن مػالجت الىثير من ألاػماث بؿبب اؾخسضام خم الفُخى في مجلـ ألامن،
٣ٞض بضا ؤن صوعل مجلـ ألامً في خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن بضؤ في التراظ٘ بالىٓغ بلى زُىعة الاه٣ؿاماث
 100هؼإ ٦بحر قهضه الٗالم
التي قهضتهاٞ ،مىظ وكإة اإلاىٓمت عاح خىالي 20مليىنل شخو اخيت ما يؼيض ًٖ
) زلمد أمحد ادلقداد ،ادلرجع السابق ،ص .23
 )2ادلرجع نفسو ،ص  23و.24
 )3حسن نافعة ،ادلرجع السابق ،ص .03
 )4أمحد عبد اهلل أبو العال ،ادلرجع السابق ،ص .227
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لم جخضزل ٞيه ألامم اإلاخدضة هديجت اؾخسضام خ ٤الاٖتراى 279مغة في مجلـ ألامً خؿب بخهاء ؤمينها
 ،1992و٢ض ؤصي الخٗؿ ٠في اؾخٗماله بلى
الٗام الؿاب ٤بُغؽ بُغؽ ٚالي في ٦خابه زُت الؿالم ؾىت
اؾخدالت الخهى٫ل ٖلى ؤلاظمإ الالػم لل٣يام بٗمل ظماعي يض اإلاٗخضر ؾىاء ٧ان مً الضو٫ل ال٨بريل ؤو
الهٛغيل.
مً آزاع هظا العجؼ هجض ما يلي :اؾخسضام الخضابحر الجماٖيت ال يم ً٨ؤن يخد ٤٣بال يض الضو ل ٫الهٛغي،
الضو٫ل الهٛغيل متى وا٣ٞذ ؾياؾتها الخاعظيت ؾياؾت ؤخض الضو٫ل ال٨بريل ٧ان لها مسالٟت ؤخ٩ام اإلايشا١
والتهغب مً جُبي٣ها ،جؼايض اللجىء بلى الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ؾبيل اجساط جىنياث لخ ٟٔألامً
والؿلم الضوليحن ال ؾيما بٗض نضوعل ٢غاع بوكاء الاجداص مً ؤظل الؿالم الظر جغجب ٖليه جىؾ٘
ازخهاناث الجمٗيت الٗامت في مجا ٫خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن و٦ؿبذ بم٣خًاه ؾلُاث ٧اهذ
م٣هىعة ٖلى مجلـ ألامً  ،ِ٣ٞوؤزحرا جؼايض اللجىء بلى اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت خؿب هو اإلااصة 33مً
اإلايشا ١مً ؤظل خل اإلاىاػٖاث التي تهضص ألامً والؿلم الضوليحن ال ؾيما بطا ٧اهذ بظغاءاث الدؿىيت الؿلميت
التي يم ً٨بٖمالها يم ً٨ؤن جىٓم بك٩ل ؤًٞل ٖلى الهٗيض ؤلا٢ليمي( ).
وؤمام هظا العجؼ وؤؾبابه  -التي لً جبرع ٖضم آصاء اإلاىٓمت إلاهامها -هىا ٥زى ٝمً ؤن جخ٣ضم هٓغيت ألامً
الجماعي لضي ألامم اإلاخدضة لخهبذ ما ؤؾماه صا ٙهمغقىلض ألامحن الٗام الؿاب ٤لؤلمم اإلاخدضة نظغٍت
صبلىماؾُت الغصع التي جخلخو في مجغص بي٣ا ٝال٣خا ٫بحن اإلاخداعبحن ووي٘ ٢ىاث صوليت بينهما ٖلى ؤجها
مىُ٣ت ٖاػلت يٗض ججاوػها ججاوػا أصبُا للمجخم٘ الضولي ختى يدل الجزإ ؾلميا ،وهظا ما جم خحن ويٗذ
 ،1956ووي٘ زُىٍ و ٠٢بَال ١الىاع
ت الضوليت بحن مهغ وبؾغاثيل بزغ الٗضوان الشالسي ؾىت
٢ىاث الُىاع ل
بحن ؾىعيا وبؾغاثيل( ).
الفغع الثاني :صوع إضالح ألامم اإلاخدضة في حػؼٍؼ نظام ألامن الجماعي
٧ان ال٣هض مً وعاء بوكاء ألامم اإلاخدضة جىٞحر هٓام لؤلمً الجماعي ٢ابل للخُبي٣ٞ ،٤ض ػوص اإلايشا ١ؤ٢ىيل
الضو٫ل بًٗىيت صاثمت في مجلـ ألامً وبد ٤الى ،ٌ٣وفي اإلا٣ابل ٧ان يخى ٘٢منها اؾخٗما٢ ٫ىتها للهالر الٗام
وحٗؼيؼ ال٣اهىنل الضولي والامخشا ٫له ،ولضي جىاو٫ل مؿإلت بنالح ألامم اإلاخدضة في مىاظهت صوعه ألانيل بخٗؼيؼ
) سعد سلوم ،ادلرجع السابق.
 )2زلمد عزيز شكري ،ادلرجع السابق.
أوليفيو كورتني"" ،العوائق أمام حلم األمن اجلماعي " ،عن موقع ،http://www.mondiploar.com/zip.php3?id_article=254 :
مت التحميل يف.2009/05/2 :
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ر ؤهميتها اليىم ؤهميتها ؾىت 1945هي ؤن ج٣تر لن ال٣ىة باإلاباصت،
ألامً الجماعي ٞةن مً ألامى لع التي حؿاو ل
ٞالخىنياث التي جخجاهل وا ٘٢ال٣ىة ؾي٩ىنل مد٩ىما ٖليها بالٟكل ؤو اوٗضام الهلت باإلاكا٧ل ؤما الخىنياث
التي حٗ٨ـ الخىػي٘ ٚحر الٗاص ٫لل٣ىة وال جبظ ٫ؤر ظهض لضٖم اإلاباصت الضوليتٞ ،مً ٚحر اإلاغجر ؤن جدٓى
بالخمؿ ٪بها ٖلى هُا ١واؾ٘ وهى ؤمغ الػم إلخضار جدى ل ٫في الؿلى ٥الضولي( ).
وٖلى طل ٪جخدضص الٗىانغ ألاوليت التي جخُلب بنالح ألامم اإلاخدضة ٞيها ،والتي مً زال ٫يخد ٤٣حٗؼيؼ
هٓام ألامً الجماعي في الخالي:
 ؤن يٗمل مجلـ ألامً و٣ٞا إلا٣انض ومباصت اإلايشا ١التي حك٩ل خضوصا لؿلُاجه ال و٣ٞا إلا٣انض وٚاياثزانت ،وبما يًمً ٖضم الخٗؿ ٠في اؾخسضام هظه الؿلُاث ،وؤن يلتزم اإلاجلـ بىهىم اإلاىاص مً 43بلى
 47مىه ،التي ييبغي الٗمل ٖلى بخيائها بضال مً جٟؿحر ؾىاها ٖلى هدى ال يخ ٤ٟم٘ مٗىاها ،وهى ما وي٘ في
زضمت ؤٚغاى زانت ال جخ ٤ٟم٘ ؤٚغايها ألانليت.
 مىاهًت ؾياؾت الهيمىت اإلاًاصة جماما لغوح هٓام ألامً الجماعي ،والتي يٗبر ٖنها باللجىء بلى ال٣ىة ؤوالتهضيض باؾخٗمالها والؿيُغة والخضزل ألاظىبي التي حؿتهض ٝحٛيحر خغيت الضو ل ٫في ازخياع هٓامها الؿياسخي
ومخابٗت جىميتها الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت صونل جسىي ٠ؤو مٗاعيت ؤو ي ،ِٛطل ٪ؤن ؾياؾت
الهيمىت ؾىاء ؤ ٧اهذ ٖاإلايت ؤم ب٢ليميت ٞهي بجمي٘ ؤق٩الها ج٣ىص بلى التهضيض الخُحر للؿلم وألامً الضوليحن،
وال بض ؤن يخم اخترام مباصت ميشا ١ألامم اإلاخدضة مً ٢بل ظمي٘ الضو ،٫وإل٢امت هٓام ظضيض للٗال٢اث
الضوليت ٢اثم ٖلى اإلاؿاهمت اإلادؿاويت لجمي٘ الضو٫ل في خل اإلاكا٧ل الٗاإلايت ويمان الاؾخ٣غاع وألامً والؿلم
الضوليحن( ).
 يغوعة وي٘ جغجيباث ماؾؿيت ظضيضة إلاىاظهت التهضيضاث الا٢خهاصيت والاظخماٖيت التي يخٗغى لهاألامً الضولي( ).
 يغوعة بلىعة مٗالم هٓام لؤلمً الجماعي يخدٞ ٤٣يه ما يلي :ؤال ي٩ىنل هضٞه هى مجغص حؿىيتالجزاٖاث الؿياؾيت بحن الضو٫ل ؤو ٢م٘ الٗضوان ،وبهما اإلاٗالجت الكاملت لجظوعل ألاػماث الضوليت ،ؤن ي٩ىنل
هٓام ألامً الجماعي ظؼءا ال يخجؼؤ مً ٖمليت بٖاصة جىٓيم اإلاجخم٘ الضولي ٖلى ؤؾاؽ قامل ،بديض يخًمً
) تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع السابق ،ص .87
 )2سعد سلوم ،ادلرجع السابق.
 )3تقرير األمني العام لألمم ادلتحدة ،ادلرجع السابق ،ص .88
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هظا الخىٓيم ؾلُاث حكغيٗيت و٢اثيت مؿخ٣لت يخدٞ ٤٣يما بينها الخىاػنل اإلاُلىب والغ٢ابت اإلاخباصلت ،ؤن ي٩ىنل
بلىعة هٓام ألامً الجماعي في ؾيا ١بنالح الىٓام الضولي ،الظر ال يدخاط بلى وؾاثل مبخ٨غة في مٗالجت
ً٢ايا الؿلم وألامً الضوليحن ب٣ضع ما يدخاط بلى عباٍ مكتر ،٥يىٓم مجخمٗىا مترابُا في ْل ؾلُت
مكتر٦ت ومٟهىم واخض للٗض ،٫وهى ما يٗؼػل في النهايت مً هٓام ألامم اإلاخدضة( ).
اإلاطلب الثاني :فػالُت الخنظُماث ؤلاكلُمُت في نظام ألامن الجماعي
جخدضص ٖال٢ت الخىٓيماث ؤلا٢ليميت باألمم اإلاخدضة في مجالحن ؤؾاؾيحن ،ؤولهما الدؿىيت الؿلميت
للمىاػٖاث وزاهيها مماعؾت ؤلاظغاءاث ال٣مٗيت ؤو ؤلا٦غاهيت ،والىاار ؤن ٦ال اإلاجالحن يؿتهض ٝفي الىديجت
خمايت الىٓام الضولي والخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن ،ول٣ض جإزغث هظه الخىٓيماث ؤلا٢ليميت  -بد٨م
ٖال٢تها -باألمم اإلاخدضة مً خيض مدا٧اتها ألق٩ا ٫الٗمل الضولي لخد٣ي ٤الؿلم وألامً الضوليحن ؤو في ؤصائها
لٗملياث خ ٟٔالؿالم( ) ،وٖليه هدىاو٫ل في الٟغٖحن الخاليحن نىعل الٗمل ؤلا٢ليمي الظر ج٣ىم به هظه
الخىٓيماث في خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن و٦ظا صوعل اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت ٖلى الخهىم في ٖملياث خٟٔ
الؿالم.
الفغع ألاوٌ :ضىع الػمل ؤلاكلُمي لحفظ الؿلم وألامن الضولُيو
جدىىٕ نىعل الٗمل ؤلا٢ليمي في مجا ٫خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن ٦ما جدىىٕ صواٗٞه٣ٞ ،ض ج٩ىنل هديجت
ٖضم ٞاٖليت ألامم اإلاخدضة وعجؼها ًٖ مىاظهت واخضة مً اإلاكا٧ل ؤلا٢ليميت ؤو هديجت لخالٞاث ج٣ىم بحن
الضو٫ل ألاًٖاء في الخىٓيم ؤلا٢ليمي ؤو هديجت زال ٝبحن بخضي الضو٫ل ألاًٖاء ٞيه وصولت ليؿذ ًٖىا ،وٖلى
طل ٪ياصر الخىٓيم ؤلا٢ليمي زالر ؤصواع باليؿبت لؤلمم اإلاخدضة هي ٧الخالي:
أ -الضوع البضًل ،خحن جضع ٥الضو ل ٫ألاًٖاء في الخىٓيم ؤلا٢ليمي ؤن ألامم اإلاخدضة لً جخىنل بلى الىخاثج
التي جغٚب ٞيها بهضص هؼإ مٗحنٞ ،هي حؿعى للخهى٫ل ٖلى مبرع قغعي يديذ لها الٗمل زاعط هُا ١ألامم
اإلاخدضة وبقغاٞها ،ويخم طلٖ ٪بر ؤخض اخخمالحن:
 .1خيو ًىىو الػمل ؤلاكلُمي جدذ إشغاف ألامم اإلاخدضة ،ول ً٨الخىٓيم ؤلا٢ليمي يٗمل ظاهضا ٖلى
ج٣ضيم الخلى٫ل التي جخ ٤ٟم٘ عٚباجه ؤو عٚباث بخضي الضو٫ل اإلاؿيُغة ٖليه ،مشا ٫طل٢ ٪يام خل ٠قما٫
) سعد سلوم ،ادلرجع السابق.
 )2بوزنادة معمر ،ادلنظمات اإلقليمية ونظام األمن اجلماعي ،اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،2000 ،ص .7
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ألاَلسخي بٗملياث ٖؿ٨غيت في ألاػمت ال٩ىعيت ب٣ياصة الى م ؤ وجدذ بقغا ٝألامم اإلاخدضة.
 .2خيو ًىىو اإلابرع للػمل ؤلاكلُمي كػاًا ألامن والضفاع ،زانت خحن ي٩ىنل هىا ٥مؿاؽ باإلاهالر
ألامىيت لىاخضة مً الضو٫ل ال٨بريل في الخىٓيم ؤلا٢ليمي وال جغيض ٖغيه ٖلى ألامم اإلاخدضة ختى ال يىاظه
باالٖتراى ٖليه صازل مجلـ ألامً ،مشا ٫طل ٪الخهاع الظر ٞغيخه الى م ؤ ٖلى ٧ىبا ،وجضزل ٢ىاث
.) (1968
خل ٠واعؾى جدذ ٢ياصة الاجداص الؿىٞيتي ؾاب٣ا لخل ألاػمت في حكي٩ىؾلىٞا٦يا ؾىت
ب -الضوع اإلانافـ ،وي٩ىنل الٗمل ؤلا٢ليمي في هظه الخالت ؤ٦ثر اٖخضالا خحن حٗمل بخضي الضو٫ل اإلاؿيُغة
في الخىٓيم ؤلا٢ليمي ٖلى ؤن جدٓى بخإييض مجمىٖت واؾٗت مً الضو٫ل للٗمل مٗها في بَاع اإلاىٓمت مً ؤظل
خل هؼإ ما في بَاع هظه اإلاجمىٖت ،مشا ٫طل ٪ما ٢امذ به الى م ؤ مً جضزل ٖؿ٨غرل ب٣ياصتها وباؾم مىٓمت
.1965
 1954والضومييي٩ان ؾىت
الضو٫ل ألامغي٨يت لخل الجزإ في ٚىاجيماال ؾىت
ج -الضوع اإلاىمل ،ويٗخبر هظا الضوعل ؤؾاؾا للهض ٝمً ٢يام جىٓيماث ب٢ليميت بلى ظاهب ألامم اإلاخدضة،
ٞالٗمل ؤلا٢ليمي في هظا اإلاجا ٫وبن ٧ان ياصر ما يٟترى باألمم اإلاخدضة ال٣يام به بال اهه يخم بالخيؿي ٤مهما
وجدذ بقغاٞها ،مشا ٫طل ٪جضزل ظامٗت الضو ل ٫الٗغبيت في الخغب ألاهليت في لبىان 1958وجضزلها لضٖم
.1962
اؾخ٣ال ٫ال٩ىيذ يض تهضيضاث الٗغا ١بًم ؤعاييها بليه ؾىت
ُ
بياٞت بلى ألاصواع الؿاب٣ت التي جاصحها الخىٓيماث ؤلا٢ليميت ،جىظض خاالث جًٟل ٞيها ألامم اإلاخدضة ٖضم
الخضزل في هؼإ ب٢ليمي لبٌٗ الاٖخباعاث ٖلى ؤن يخىلى الخىٓيم ؤلا٢ليمي خله ،مشا ٫طل ٪الجزإ الخضوصر بحن
الهىما ٫وبزيىبيا خحن ج٣ضمذ الهىما ٫بك٩ىيل إلاجلـ ألامً بال ؤن ألامحن الٗام وبخإييض مً اإلاجمىٖت
ؤلاٞغي٣يت َلب مً مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت آهظا ٥مٗالجخه ،وفي بٌٗ الخاالث يٗغى الجزإ ابخضاء ٖلى
اإلاىٓمت ؤلا٢ليميت وال حٗترى ألامم اإلاخدضة ٖلى طل ،٪ويالخٔ ميال مً مجلـ ألامً لخإييض الٗمل ؤلا٢ليمي في
مشل هظه الخاالث ٞهى وبن ٧ان يدخ ٟٔبالجزاٖاث ؤلا٢ليميت في ظضو٫ل ؤٖماله ،بال ؤهه يديذ الٟغنت للمىٓمت
ؤلا٢ليميت لل٣يام بضوعها في خل هظه الجزاٖاث بما يؿهم في ػياصة الترابِ بحن ٖمل الخىٓيماث ؤلا٢ليميت
ومىٓمت ألامم اإلاخدضة في مجا ٫خ ٟٔالؿالم( ).
الفغع الثاني :صوع اإلانظماث ؤلاكلُمُت في غملُاث خفظ الؿالم
اعجبُذ ٖملياث خ ٟٔالؿالم بالهض ٝألاؾاسخي مً بوكاء ألامم اإلاخدضة والتي ؤو٧ل ميشا٢ها إلاجلـ ألامً
) ادلرجع نفسو ،ص  7و.72
 )2بوزنادة معمر ،ادلرجع نفسو ،ص  73و.74
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اإلاؿاوليت ألاؾاؾيت في ٧ل ما يخٗل ٤بد ٟٔألامً والؿلم الضوليحن ،ول ً٨الضو٫ل ال٨بريل لم حؿخُ٘ في بضايت
بوكاء ألامم اإلاخدضة الاجٟاٖ ١لى الخضابحر ألاؾاؾيت إلوكاء ٢ىة ٖؿ٨غيت ٗٞالت يؿخُي٘ مجلـ ألامً
اؾخسضامها ٖىضما جخٗغى بخضي الضو٫ل لٗضوان زاعجي ،وم٘ طل ٪لم يؿخُ٘ مجلـ ألامً ال٣يام بضوعل
بيجابي في جُبي ٤ألامً الجماعي واػصاص ألامغ حٗ٣يضا بةؾاءة اؾخسضام خ ٤الٟيخى مً ٢بل الضو٫ل ال٨بري،
وٖلى طل ٪ا٢خهغث ٖملياث خ ٟٔالؿالم في الؿىىاث ألاولى مً ٖمغ ألامم اإلاخدضة ٖلى بعؾا ٫بٗشاث
اإلاغا٢بحن الٗؿ٨غيحن بلى بٌٗ مىاَ ٤الخىجغ والهغإ في الٗالم.
وبدبحن ٢هىعل هظه ؤلاظغاءاث وٖضم ٟ٦ايتها في مىاظهت التهضيضاث اإلاتزايضة لؤلمً الضولي والتي ونلذ طعوتها
م٘ ٢يام الخغب ال٩ىعيت ؾىت  ،1950اج٣ٟذ الضو٫ل ألاًٖاء ٖلى يغوعة جم٨حن الجمٗيت الٗامت مً الخهضر
للخاالث التي حكخمل ٖلى تهضيض ألامً والؿلم الضوليحن في خاٞ ٫كل مجلـ ألامً في اجساط ؤلاظغاءاث
الًغوعيت ألر ؾبب ٧ان ،لظل ٪نضع ٢غاع بةوكاء الاجداص مً ؤظل الؿالم إلُٖاء صوعل للجمٗيت الٗامت في
ٖملياث خ ٟٔالؿالم ،بإن يىي٘ جدذ جهغٞها ٢ىاث ٖؿ٨غيت جخ٩ى لن مً ؤظؼاء مً ال٣ىاث الٗؿ٨غيت
ٖ 1956ىض
للضو٫ل ألاًٖاء والتي ج٩ىنل ظاهؼة لالؾخسضام ٖىض الًغوعة( ) ،و٢ض جم اؾخسضام هظه ال٣ىاث ؾىت
.1964
 1963وفي ٢برم ؾىت
الٗضوان الشالسي ٖلى مهغ وفي ؤػمت ال٩ىوٛى ؾىت
وؤصي جُىعل صوعل ألامم اإلاخدضة في مجا ٫خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن مً ؤلاظغاءاث ؤلا٦غاهيت وال٣مٗيت
اإلاىهىم ٖليها في الٟهل الؿاب٘ بلى ٖملياث لخ ٟٔالؿالم جخىؾِ بُبيٗتها بحن ؤٖما ٫ال٣م٘ و جضابحر
الخل الؿلمي للمىاػٖاث ؤلاصاعيت ،و٢امذ اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت ببٌٗ مهام خ ٟٔالؿالم خؿب الٓغوٝ
واإلاىا ٠٢التي جخُلب طل ،٪وهي جدكابه في ٢ىاٖضها م٘ جل ٪التي لضي ألامم اإلاخدضة٨ٞ ،الهما يخدضص مً
زال ٫الاجٟا٢ياث التي حٗ٣ض بحن الضو٫ل اإلاٗىيت واإلاىٓمت ،بال ؤجها جسخل ٠مً هاخيت حك٨يل ال٣ىاثٞ ،هي في
اإلاجا ٫ؤلا٢ليمي ج٣خهغ ٖلى مجمىٖت مً الضو٫ل ألاًٖاء( ).
و٢ض جم ال٣يام ببٌٗ ٖملياث خ ٟٔالؿالم مً َغٖ ٝضص مً اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت زانت منها ظامٗت
 1961بمىاؾبت
الضو٫ل الٗغبيت التي ٖغٞذ ججغبت اؾخسضام ال٣ىاث الٗغبيت اإلاكتر٦ت لخ ٟٔالؿالم ألاولى ؾىت
 ،1976ومىٓمت الضو٫ل ألامغي٨يت ،خيض ؤ٢ضمذ الى م ؤ
الجزإ الٗغاقي ال٩ىيتي والشاهيت في ألاػمت اللبىاهيت ؾىت
 ،1965وفي بَاع مىٓمت الاجداص
ٖلى الخضزل ٖؿ٨غيا ب٣ىاتها جدذ ُٚاء هظه اإلاىٓمت في الضومييي٩ان ؾىت
،1964
ؤلاٞغي٣ي بغػث ٨ٞغة بوكاء ٢ىاث مؿلخت لخ ٟٔالؿالم بمىاؾبت الجزإ الضازلي في جىجاهي٣ا ؾىت
) ادلرجع نفسو ،ص  74و.75
 )2ادلرجع نفسو ،ص .76
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٦ ،1981ما ؾاٖضث ٖلى حؿىيت الجزإ
وحك٨يل ٢ىاث بٞغي٣يت مؿلخت لخ ٟٔالؿالم ومىاظهت ؤخضار حكاص
.) (1986
بحن مالي وبىع٦يىاٞاؾى ؾىت
زاجمت:
بن ما يغجبِ بخد٣ي ٤ألامً الجماعي هى ٢ىاٖت اإلاجمىٖت الضوليت وٖىانغها بم٩ىهاث الىٓام وألاؾـ التي
ي٣ىم ٖليها ،وواظباث ألاًٖاء بااللتزام بها صونل جغ ٥اإلاجا ٫إلاماعؾت ؤٗٞا ٫جىُل ٤مً جٟؿحراث ٞغصيت ؤو
بزًإ ألامً الجماعي لخضمت مهالر شخهيت للضو٦ ،٫ما ؤن الاعج٣اء بىٓام ألامً الجماعي يؿخضعي
الاؾدىاص بلى هٓغيت ؤمً ظماعي حٗتر ٝبإن التهضيضاث ال جخ٣يض بالخضوص الىَىيت ،ل٩ىجها مترابُت ٞيجب
الخهضر لها ٖلى الهٗيض الىَجي وؤلا٢ليمي والٗالمي  ،وٖلى الضو٫ل الا٢خىإ بإجها مهما ٧اهذ ٢ىيت ٞال يمً٨
ؤن جدهً هٟؿها مً التهضيضاث اإلاٗانغة ،م٨خٟيت ببظ ٫ظهىص مىٟغصة ،زانت ؤهه ال يم ً٨اٞتراى ٢ضعة ٧ل
صولت ٖلى الىٞاء بالتزاماتها ومؿاولياتها في خمايت قٗبها وٖضم بلخا ١الًغ لع بٛحرها مً الضو ل.٫
وبن ٧ان هٓام ألامً الجماعي يدخاط بلى بنالحٞ ،ةن الٗىانغ ألاؾاؾيت للبضايت جخمشل في:
 -1يغوعة بٖاصة الىٓغ في ميشا ١ألامم اإلاخدضة وج٨ييٟه م٘ اإلاخٛحراث الؿياؾيت والا٢خهاصيت الخاليت؛
 -2بٖاصة الىٓغ بهىعة ظضيت في جغ٦يبت مجلـ ألامً وهٓام الخهىيذ ويبُهما بما يخىا ٤ٞوزضمت هٓام
ألامً الجماعي؛
 -3صٖم الجهىص الضوليت للخض مً الدؿلر وهؼٕ الؿالح وحصجي٘ الاؾخسضام الؿلمي للُا٢ت الىىويت وجىظيه
مىاعص الٗالم لخضمت البكغيت؛
 -4ؤلا٢غاع بغبِ هٓام ألامً الجماعي ومٟهىم الؿالم بالخٗاونل الضولي في اإلاجا ٫الا٢خهاصر ،زانت بٗض
بغوػ ال٣ٟغ ٦إخض مهضصاجه.
اإلاطاصع واإلاغاحؼ:
 .1ج٣غيغ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضةٖ" ،الم ؤ٦ثر ؤمىا مؿاوليدىا اإلاكتر٦ت " ،الجمٗيت الٗامت لؤلمم
اإلاخدضة ،ع٢م الىزي٣ت:ل( ،)A/59/565بخاعيش .2004/12/02
 .2بىػهاصة مٗمغ ،اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت وهٓام ألامً الجماعي  ،الجؼاثغ :ل صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
) ادلرجع نفسو ،ص  80وما بعدىا.

56

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

.2000ل
 .3ؤخمض ٖبض هللا ؤبى الٗالء ،جُىع صوع مجلـ ألامً في خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن ( ،بضون مضيىت
اليكغ):لصاع الجامٗت الجضيضة.2008 ،ل
 .4ؾليمانل ٖبض هللا الخغبي" ،لمٟهىم ألامً:لمؿخىياجه ونيٛه وتهضيضاجه" ،اإلاجلت الٗغبيت للٗلىم
الؿياؾيتٖ ،ضص  ،2008 ،19بجداص ٦خاب الٗغب ،ؾىعيا .ل
 .5خؿً هاٗٞت"،لجإمالث في َبيٗت ألاػمت الغاهىت لؤلمً الجماعي " ،ماجمغ ولخىن باع ٥خى ٫ألامً اإلاكتر٥
و بىاء الش٣ت ،اإلاٗهض الؿىيضر باإلؾ٨ىضعيت ،ؤٞغيل .2005
 .6ؾٗض ؾلىم"،لآٞا ١اؾتراجيجيت:لزاعَت َغي ٤إلنالح ألامم اإلاخدضة " ًٖ ،مى:٘٢
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11853ل  ،جم
الخدميل بخاعيش:ل.2009/05/21ل
 .7ؤوليٟيه ٧ىعجحن"،لالٗىاث ٤ؤمام خلم ألامً الجماعي" ًٖ ،مى:٘٢ل
 ،http://www.mondiploar.com/zip.php3?id_article=254جم الخدميل في:ل2009/05/21ل.ل
 .8ل مدمض ؤخمض اإلا٣ضاص"،لوا ٘٢ألامً الجماعي في ْل ؾياؾاث الخضزل الضولي" ًٖ ،مى،٘٢
 ،http://web2.aabu.edu.jo:8080/tool/course_file/601100.docجم الخدميل بخاعيش:ل
.2009/03/31ل
 .9مدمض زليل اإلاىسخى" ،الخضزل ؤلاوؿاوي ومكغوٖيت اللجىء بلى ال٣ىة " ًٖ ،مى:٘٢ل
.www.arablawinfo.com
 .10مدمض ٖؼيؼ ق٨غر"،لألامً الجماعي" ًٖ ،مى: ٘٢ل
،http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=507
جم الخدميل بخاعيش:ل.2009/05/21ل
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الػضالت الانخلالُت في الُمن :بيو اإلافهىم و جدضًاث الخطبُم
أ.هؼٍؼ ضباح و أ .نجاة مضور /حامػت مدمض زُػغ بؿىغة

ملخظ:
جيب٘ ؤهميت الٗضالت الاهخ٣اليت في ٧ىجها الجؿغ الظر جيخ٣ل مً زالله اإلاجخمٗاث التي جمغ بإػماث
ونغاٖاث وخغوب وايُغاباث ؾياؾيت جخسللها اهتها٧اث ظؿيمت لخ٣ى١ل ؤلاوؿانٞ ،خى٣لها مً خالت مً
،2011
الايُغاب والٟىضخى بلى ألامً والاؾخ٣غاع  .بط ج٨ك ٠ألاويإ التي قهضتها اليمً بٗض خغاٞ ٥يٟغرل
ًٖ خالت ٖضم جىا ٤ٞبحن ال٣ىيل الؿياؾيت والاظخماٖيت خى٫ل ألاصواع التي يجب ؤن جًُل٘ بها ألاَغاٝ
اإلاؿاهمت في الخٛيحر ،وفي ْل هظه الخجاطباث حكاب٨ذ وجضازلذ ألاخضار بك٩ل اؾخىظب اجساط زُىة
مهمت هدى يغوعة بىاء مغخلت ما بٗض الخغا ٥و جد٣ي ٤مهالخت وَىيت وخىاع وَجي قامل وبظل٧ ٪اهذ
الٗضالت الاهخ٣اليت الًماهت ألاؾاؾيت لخد٣ي ٤هظه الخُىة ،ما اؾخضعى الى٢ىٖ ٝلى ؤبغػل الٗ٣باث
والخدضياث التي جىاظه ججغبت الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً ،و٦ظا الٟغم اإلام٨ىت لخُبي٣ها ٖلى ؤعى الىا٘٢
طل ٪مً زال ٫ج٣ضيم بٌٗ اإلا٣ترخاث لخٗؼيؼ وجغؾيش هظه الخجغبت.
اليلماث اإلافخاخُت :الٗضالت الاهخ٣اليت ،اليمً ،اإلاهالخت الىَىيت ،الخغا ٥الٗغبي.
ملضمت:
بٗض ؾلؿلت الخغا ٥الظر قهضجه صو٫ل اإلاىُ٣ت الٗغبيت يض الىٓم اإلاؿدبضة ٧ ،ان مً البضيهي ؤن
رٞطخي هظا الخغا ٥بلى مغخلت حؿخضعي ظهىص خشيشت لبىاء الضولت الضيم٣غاَيت ،وحٗض الخالت اليمىيت مً ؤهم
الخاالث الٗغبيت التي حؿخىظب ٢ضع ؤ٦بر مً الاهخمام والتر٦حز ،ولٗل ؤبغ لػ مؿىٚاث طل ٪ؤن اإلاجخم٘ اليمجي
ٖاوى مً ؾيُغة ال٣يم والخ٣اليض ال٣بليت والُاثٟيت التي وٟ٢ذ بالًض مً بلىعة وبعؾاء صولت طاث م٣ىماث
ؾياؾيت ووْيٟيت وبييىيتًٞ ،ال ًٖ وظىص هٓام ؾلُىرل اؾخمغ أل٦ثر مً زالزحن ٖام ،ومماعؾخه
لؿياؾاث حؿلُيت ؤؾهمذ في جغ٦حز الؿلُت بيض الىٓام ،وٖملذ ٖلى حٛييب الضيم٣غاَيت ،وهديجت لظل٪
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ؤزظث الخٓاهغاث والاخخجاظاث الكٗبيت جىُل ٤في ؤعظاء اليمً ٫جُالب بالخض مً ال٣ٟغ والبُالت وجد٣ي٤
ؤلانالح الؿياسخي ٖبر بظهاى ؾيىاعيى الخىعيض ،وؾغٖان ما واظه الغثيـ ٖلي ٖبض هللا نالر اخخجاظاث
قضيضة مً ٢بل ٢ىيل مٗاعيت ؤؾاؾيت في اليمً ،ليدخضم الهغإ بٗض طلٖ ٪لى الؿلُت بحن الغثيـ ٖبض عبه
مىهىعل هاصر ،وبحن الخىزيحن الظيً ؾيُغوا ٖلى الٗانمت نىٗاء ،وق٩لىا ؾلُت مىاػيت بٗض ؤلاٖالن
الضؾخىعر الظر ؤنضعوه في ٞبرايغ .2015
مً هظا اإلاىُل ٤جشاع بق٩اليت جُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت وبىاء الضولت الضيم٣غاَيت في اليمً في ْل
الهغاٖاث الؿياؾيت و الُاثٟيت والجزٖاث الاهٟهاليت وٚحرها مً الخدضياث وألاػماث التي جمغ بها اليمً مىظ
 2011بلى ٚايت الى٢ذ الغاهً ،خيض ماػالذ الدؿائالث مُغوخت بسهىم ٞغم ومخُلباث جد٣ي٤
ٖام
الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً بٗض ال٨م ال٨بحر مً الضخايا والضماع والاهتها٧اث صازل الضولت.
وٖلى هظا ألاؾاؽ جخدض بق٩اليت مىيىٕ البدض في :هُف ًمىن للًمن جطبُم الػضالت الانخلالُت في
ظل الخدضًاث الغاىنت؟
جخٟغٕ ًٖ هظه ؤلاق٩اليت الدؿائالث الٟغٖيت الخاليت:
 - 1ما هى جهىعل ومٟهىم اليمً للٗضالت الاهخ٣اليت مً زال ٫مكغوٖها ال٣اهىوي ؟
 - 2ماهي الخدضياث التي جىاظه جُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً؟
 - 3ماهي مخُلباث جد٣ي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً؟
جىُل ٤الضعاؾت مً ٞغييت ؤؾاؾيت مٟاصها:
جدضص ٞغم هجاح اليمً في جُبي ٤بظغاءاث الٗضالت الاهخ٣اليت بمضي ٢ضعتها ٖلى مىاظهت الخدضياثالغاهىت وحؿىيت الهغاٖاث الؿياؾيت والُاثٟيت الضازليت.
في مداولت لئلظابت ٖلى ؤلاق٩اليت والخإ٦ض مً صخت الٟغييت جم مٗالجت اإلاىيىٕ و٣ٞا للمداو لع الخاليت:
اإلادىع ألاوٌ :الٗضالت الاهخ٣اليت -صعاؾت مٟاهيميت-
اإلادىع الثاني :الٗضالت الاهخ٣اليت في مكغوٕ ال٣اهىنل اليمجي.
اإلادىع الثالث :جدضياث جُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً.
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اإلادىع الغابؼٞ :غم جد٣ي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً.
اإلادىع ألاوٌ :الػضالت الانخلالُت -صعاؾت مفاىُمُت-
أوال /حػغٍف الػضالت الانخلالُت
يؿخسضم مهُلر الٗضالت الاهخ٣اليت لىن ٠الخياعاث الؿياؾيت التي جخبىاها الضو٫ل زال ٫مغوعها بٟترة
 ١ؤلاوؿان التي جغج٨بها الخ٩ىماث الؿاب٣ت ،وللخٗغٖ ٝلى الضخايا
خ٨م اهخ٣اليت ،إلاىاظهت اهتها٧اث خ٣ى ل
وحٗؼيؼ بم٩اهياث جد٣ي ٤الؿالم واإلاهالخت والضيم٣غاَيت ،وؾياصة ال٣اهىنل .يكمل مٟهىم الٗضالت الاهخ٣اليت
الظر جىاوله ج٣غيغ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة٧ ،امل هُا ١الٗملياث وآلالياث اإلاغجبُت باإلاداوالث التي يبظلها
اإلاجخم٘ لخٟهم جغ٦خه مً ججاوػاث اإلااضخي الىاؾٗت الىُا ١بٛيت ٟ٦الت اإلاؿاءلت وب٢امت الٗضالت وجد٣ي٤
اإلاهالخت.
وييخج ٖنها اهخ٣ا ٫ؾلـ للخ٨م ،ووي٘ حؿىيت واجٟا٢اث ال ججخض عمىػل الىٓام الؿاب ،٤وال تهمل وي٘
اإلاخًغعيً واإلاججي ٖليهم الظيً وٗ٢ىا اخايا طل ٪الىٓام ،التي تهض ٝبك٩ل ؤؾاسخي بلى جد٣ي ٤اإلاهالخت
الىَىيت وه٣ل اإلاجخم٘ مً مغخلت الهغإ بلى مغخلت اإلاهالخت الاظخماٖيت والؿلم الاظخماعي .وللٗضالت
الاهخ٣اليت ق٣ان ظؼاجي وجهالحيٖ ،لى ؤؾاؽ مٗغٞت الخ٣اث ٤والخٗىيٌ اإلااصر واإلاٗىىرل للضخايا وظبر
 ١ؤلاوؿان ًٖ َغي ٤الاٖترا ٝوالاٖخظاع الٗلجي ،ووي٘
الًغع ،وجدضيض اإلاؿاولحن ًٖ اهتها٧اث خ٣ى ل
الًماهاث الضؾخىعيت وال٣اهىهيت لٗضم ج٨غاع جل ٪الاهتها٧اث.
٦ما يم ً٨حٗغي ٠الٗضالت الاهخ٣اليت ٖلى ؤجها ٖمليت اإلاهالخت التي يؿعى اإلاجخم٘ اإلاخدى٫ل بلى جد٣ي٣ها
 ١ؤلاوؿان
مً زال ٫بٖاصة ج٨يي ٠الٗضالت و ب٢امت صولت ال٣اهى لن بالك٩ل الظر يٗتر ٝباهتها٧اث خ٣ى ل
اإلاغجبُت بالىٓم الؿاب٣ت ومداؾبت اإلاخىعَحن ٞيها .و٢ض اعجبِ اإلاٟهىم بهظا اإلاٗجى ب٨ٟغجحن ؤو قغَحن:
 ؤن ي٩ىنل اإلاجخم٘ والضولت في بَاع اهخ٣ا ٫ؾىاء مً هؼإ مؿلر ؤو نغإ بلى ؾلم ،ؤو مً خ٨م حؿلُيلخ٨م صيم٣غاَي ؤو مً الاؾخٗماع للخدغعل.
site : 1 WHAT IS TRANSITIONAL JUSTICE?, on
http://www.a4id.org/sites/default/files/What%20is%20transitional%20justice.pdf
2
أحمد شوقي بنيوب" ،العدالة االنتقالية المفهوم والنشأة والتجارب " ،المستقبل العربي ،ا لعدد  ،413مركز دراسات الوحدة العربية ،جويمية،2013
ص 29

الدولة العميقة في اليمن  :النشأة والمستقبل  ،مركز صناعة الفكر لمدراسات و األبحاث  ،بيروت ( ،د.س.ف) ،ص
4

خالد النصر السيد ،نيفيف محمد توفيؽ ،العدالة االنتقالية  ،وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية واألكاديمية ،القاىرة ،نوفمبر  ،20 2ص .6
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 ؤن ي٩ى لن هىا ٥اهتها٧اث خ٣ى٢يت ٢امذ بها الىٓم ٞيما ٢بل الخدى ،٫جل ٪الاهتها٧اث التي جغ٦ذ ؤزاعاهٟؿيت وماصيت ٖلى اإلاجخم٘ ،مما يؿخضعي جضزال وجمهيضا بةػالت آزاع هظه الاهتها٧اث ومٗا٢بت اإلاتهمحن لخشبيذ
مٟهىم صولت ال٣اهى لن مً هاخيت وعصٕ مً يغيض ؤن ي٣ىم بمشل هظه اإلاسالٟاث في اإلاؿخ٣بلٞ ،يهبذ بىاء
الضيم٣غاَيت ؤيؿغ في مجخم٘ يدترم مىاَىيه وخ٣ى٢هم ألاؾاؾيت ويٟهل بينهم بال٣اهىن ،مما يىٗ٨ـ ٖلى
خالت الضيم٣غاَيت ايجابيا ألجها جهبذ ٢اثمت ٖلى اخترام ؤلاوؿان وال٣اهىنل ٖلى خض ؾىاء.
زانُا /ؾماث الػضالت الانخلالُت:
جدؿم الٗضالت الاهخ٣اليت بما يلي:
الخضعجٞ :خد٣ي٣ها يدخاط لخىٟيظها بك٩ل مغخلي وجضعيجي ٞال يم ً٨حٛيحر ؤيا مً ال٣ىاٖاث اإلاترسختفي الضولت صٗٞت واخضة و بطا جم الاهضٞإ هدى الخٛيحر صونل الخضعط ٣ٞض ياصر لىخاثج ٖ٨ؿيت.
الامخضاص الؼمني :خيض ؤن جصخيذ مؿاع الٗضالت الاهخ٣اليت يخُلب بظغاءاث مٗ٣ضة مدكٗبت فيماؾؿاث وهيا٧ل الضولت ،وهظه الخٛيحراث ٢ض جخ٣اَ٘ م٘ ٖىامل مؿخ٣غة في ظظوعل الضولت ٧الٟؿاص وز٣اٞت
الكٗب و٢ض جىاظه ٖ٣باث ٦بحرة ٦ما جخُلب ٢ضع مً الخسُيِ الجيض لغؾم اإلاؿاعاث التي ؾخدبٗها الٗضالت
الاهخ٣اليت ل٩ي جد ٤٣الهض ٝمنها وهى اإلاهالخت والؿالم والاؾخ٣غاع ؤر الٓغو ٝاإلاىاثمت للضيم٣غاَيت ،وهى
ما يخُلب ؤٖىاما ٦شحرة ،ألن الكٗىب في مغاخل الخدى ل ٫جغ ٘ٞؤؾ ٠٣جىٗ٢اتها وجيخٓغ جد٣ي ٤مُالبها وٖلى
عؤؾها الٗضالت الاهخ٣اليت بالؿغٖت التي جدىاؾب م٘ حجم الخماؽ اإلاغجبِ بدالت الخدى٫ل.
 الخػاونُت والدشاعهُتٞ :بىاء اإلاجخمٗاث بٗض ٖهىعل جغصر في خغوب ؤو اؾدبضاص ؤو اخخال ٫ال يمً٨بإر خا ٫وال يؿخُي٘ ؤخض اإلا٩ىهاث الاظخماٖيت ؤو الٟهاثل السخياؾيت ؤو الخياعاث ؤو ألاخؼاب ؤو
ؤلايضيىلىظياث ؤن جىجؼ مشل هظه اإلاهمت الش٣يلت وخضهاٞ ،خدخاط لخٗاونل وجىىٕ ألا٩ٞاع ٞيخدمل الجمي٘
مؿاوليت الىخاثج.
زالثا :آلُاث الػضالت الانخلالُت:
 /1لجاو الحلُلت :جدؿم لجان ؤو هيئاث الخ٣ي٣ت واإلاهالخت ب٩ىجها هيئاث وَىيت عؾميت مدضزت
بم٣خطخى ٢اهىنل ناصع في هُا ١الهالخياث ال٣اهىهيت لغثيـ الضولت ؤو عثيـ الخ٩ىمت ؤو البرإلاان ،ؤو في هُا١
اجٟا٢ياث ؾالم بحن ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت،ؤو بينها مً ظهت وبحن ألامم اإلاخدضة مً ظهت ؤزغي ،بط ٧اهذ ٢ض
نفس ادلرجع ص .7
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ؤقغٞذ ٖلى حؿىيت الجزإ .وٖلى ؤؾاؽ طل ،٪يم ً٨ال٣ى ل ٫بن هيئاث الٗضالت الاهخ٣اليت ،هيئاث ٚحر ً٢اثيت
وٚحر بغإلااهيت ،بمجزلت هيئاث وؾيُت بحن الضولت واإلاجخم٘ ،مى٧ى٫ل بليها ،مً مىٓىعل ٣ٞه خ٣ى١ل ؤلاوؿان،
الىٓغ في ازخهانحن ،ؤخضهما هىعي وآلازغ ػمجي .جىٓغ هيئاث الخ٣ي٣ت واإلاهالخت وجٟهل في ازخهانحن،
 ١ؤلاوؿان التي جخهضي لها ،مً
ؤخضهما نىعي وآلازغ ػمني ،يخٗل ٤ألاو ل ٫بىىٖيت الاهتها٧اث الجؿيمت لخ٣ى ل
زال ٫ال٨كٖ ٠نها وصعاؾتها وجدليلها وبنضاع الىخاثج اإلاىاؾبت في قإن خاالتها ،ؤما الازخهام الؼمجي،
ٞاإلا٣هىص به الخ٣بت الخاعيسيت التي حكخٛل ٖليها وهي ٞترة جُى ل ٫ؤو ج٣هغ بدؿب ؾيا٧ ١ل بلض وهُا١
الاهتها٧اث الخانلت ٞيه .
 /2حبر الػغع :بن الضو٫ل مُالبت ٖمىما  ،بإن جىٞغ للضخايا ( اخايا الاهتها٧اث الجؿيمت لخ٣ى١ل
ؤلاوؿان والاهتها٧اث الخُحرة لل٣اهىنل ؤلاوؿاوي) ؾبل اهخهاٗٞ ٝالت حكمل الجبر ،وال يجىػل لها الخىهل مً
هظه الالتزاماث ،مً زال ٫جٟٗيل جضابحر الٟٗى ،وهظا الالتزام الٗام بخىٞحر ؾبل اهخهاٗٞ ٝالت م٨غؽ
نغاخت في الٗضيض مً اإلاٗاهضاث ،ومنها اإلاٗاهضة الضوليت الخانت بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيتٞ ،هي ج٣طخي
بلى الخمايت الٟٗالت للخ٣ى ،١و ؤن جىٞغ لؤلٞغاص ؾبل اهخها ٝميؿغة وٗٞالت مً ؤظل بٖما ٫جل ٪الخ٣ى،١
وٖالوة ٖلى طل ،٪حكحر اللجىت اإلاٗىيت بد٣ى١ل ؤلاوؿان ؤهه" صونل جىٞحر الجبر لهاالء ألاٞغاص ،ال ج٩ىنل ٢ض جمذ
١
جإصيت الالتزام بخىٞحر ؾبيل اهخهاٗٞ ٝا . "٫وحكهض ٞترة الاهخ٣ا ٫الؿياسخي ٚالبا جٟصخي اهتها٧اث خ٣ى ل
ؤلاوؿان  ،لظا ٞةن ؾبل ظبر الًغعل للضخايا ٢ض جخسظ بٗضا هىٖيا مسخلٟا ،وفي هظه الٓغو ٝجخدمل الضو٫ل
واظبا ؤزال٢يا وؾياؾيا الجساط جضابحر ٖالظيت قاملت واؾخدضار بغامج مٟهلت جديذ الجبر لٟئاث ؤوؾ٘ مً
الضخايا اإلاخإزغة بخل ٪الاهتها٧اث بضال مً جغ ٥اإلاهمت ل٩ل اخيت ٧ي حؿعى إلٖما ٫خ٣ها ًٖ َغي ٤الً٣اء.
 /3بغامج نؼع الؿالح وإغاصة ؤلاصماج:
ل٣ض ؤ٦ض ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بإن" مً قإن بغامج الٟٗى الٗام اإلاهممت بٗىايت ؤن حؿهل ٖىصة(
اإلاضهيحن واإلا٣اجلحن الؿاب٣حن) وبٖاصة بصماظهم ،وييبغي حصجي٘ هظه البرامج .وم٘ طل٣ٞ ٪ض هبه ألامحن الٗام بلى
ؤن هظه البرامج ييبغي ؤال يؿمذ لها مُل٣ا بالٟٗى ًٖ ؤٖما ٫ؤلاباصة الجماٖيت وظغاثم الخغب والجغاثم يض
 ١ؤلاوؿانٝ .ال يجى لػ للضو ل ٫مىذ جضابحر ٖٟى جدىافى م٘ اإلاباصت
ؤلاوؿاهيت ؤو الاهتها٧اث الجؿيمت لخ٣ى ل
ال٣اهىهيت اإلادضصة ختى لى ٧ان هضٞها حصجي٘ هؼٕ الؿالح وحؿغيذ اإلا٣اجلحن وبٖاصة بصماظهم٦ ،ما ؤن ألامم
اإلاخدضة ال يم ً٨ؤن ج٣ضع ؤخ٩ام ٖٟى ًٖ اهتها٧اث ظؿيمت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان واهتها٧اث زُحرة لل٣اهىنل
أمحد شوقي بنيوب ،مرجع سابق ،ص ص . 32 - 3
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ؤلاوؿاوي في اجٟا٢اث الؿالمٞ ،ةن هظه الاجٟا٢اث ييبغي ؤن حؿعى لًمان ؤن ج٩ىنل ؤيت بغامج لجزٕ الؿالح
والدؿغيذ وبٖاصة ؤلاصماط مخىا٣ٞت م٘ اإلاٗايحر الضوليت وؤًٞل اإلاماعؾاث في هظا اإلاجا. ٫
اإلادىع الثاني :الػضالت الانخلالُت في مشغوع اللانىو الُمني :
يم ً٨عنض مداولت اليمً لخُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت اهُال٢ا مً مكغوٕ ٢اهى لن اإلاهالخت الىَىيت
 2012مً الخ٩ىمت بلى البرإلاان.
والٗضالت الاهخ٣اليت اإلادا ٫ؾىت
أوال /مشغوع كانىو اإلاطالحت الىطنُت والػضالت الانخلالُت ( اإلاغحػُت والازخطاص) :
 /1اإلاغحػُت اللانىنُت للمشغوع:
 صؾخىعل الجمهىعيت اليمىيت. اإلاباصعاث مجلـ الخٗاونل لضو٫ل الخليج وآلياث جىٟيظ الٗمليت الاهخ٣اليت اإلاىٗ٢خحن في الغياى بخاعيش.2011
/11/23
 ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ ألامً ومجلـ خ٣ى١ل ؤلاوؿان في قإن اليمً. 2012في قإن مىذ الخهاهت مً اإلاالخ٣ت ال٣اهىهيت والً٣اثيت.
 ٢اهىنل ع٢م/ ٢يم الٟٗى واإلاهالخت اإلاخإنلت مً يمحر ووظضان الكٗب اليمجي.بالخالي ظاء مكغوٕ ٢اهىنل الٗضالت الاهخ٣اليت جماقيا م٘ اإلاباصعة الخليجيت وآليتها الخىٟيظيت اإلاىٗ٢ت في
 ،2011والتي ٧ان هضٞها ألاؾاسخي يمان اهخ٣ا ٫البلض بلى ب٢امت هٓام ؾياسخي جىا٣ٞي ظضيض ٦دل وؾِ
/11/23
ر
 2011اإلاُالبت بالخٛيحر .خيض هو البىض (ح)
ي الشىعة ٞيٟغ ل
يجم٘ بحن مُالب الىٓام الؿاب ٤وجُلٗاث ٢ى ل
مً ال٣ٟغة ( )21مً الاجٟا٢يت ٖلى " :اجساط زُىاث جغمي بلى جد٣ي ٤اإلاهالخت الىَىيت والٗضالت الاهخ٣اليت
والخضابحر الالػمت لًمان ٖضم خضور اهتها٧اث لخ٣ى١ل ؤلاوؿان وال٣اهىنل ؤلاوؿاوي مؿخ٣بال" .وٖليه ٞةن
مكغوٕ ٢اهىنل الٗضالت الاهخ٣اليت واإلاهالخت الىَىيت ظاء مً ؤظل الخىا ٤ٞالىَجي ووي٘ آليت لخد٣ي٣ها

نفس ادلرجع.
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بةوكاء هيئه جسخو بالىٓغ في ً٢ايا اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،إلجهاء خالت الاه٣ؿام والهغإ ال٣اثم بحن
٧اٞت ال٣ىيل اإلاكاع٦ت في الخياة الؿياؾيت في البالص.
 /2الازخطاص النىعي للانىو الػضالت الانخلالُت الُمني:
 الخد٣ي ٤في ٧ل الاصٖاءاث طاث اإلاهضا٢يت ب٩ل اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان التي خضزذ بؿبب الجزاٖاث بحن 2011ختى جاعيش نضوعل هظا ال٣اهى لن والخهغٞاث التي ٢امذ بها
الخ٩ىمت واإلاٗاعيت ؤزىاء الٟترة مً ظاهٟي
الؿلُاث واإلاجمىٖاث والدك٨يالث اإلاؿلخت التي ماعؾذ الؿلُت الٟٗليت ؤزىاء جل ٪الٟترة.
 الاؾخمإ بلى اخايا الاهتها٧اث الجؿيمت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان. الخٗىيٌ وظبر الًغعل لضخايا اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان التي وٗ٢ذ بؿبب الجزإ والهغإ الؿياسخيمً ظاهٟي 2011وختى نــضوعل ال٣اهىنل ؤو جل ٪التي خضزذ مىظ ٖام  1994ـ
 يمان ٖالط وبٖاصة جإهيل اإلاهابحن ،ال٨ك ًٖ ٠خ٣ي٣ت ما خضر ؤزىاء الٟترة اإلاكمىلت بإخ٩ام هظاال٣اهىنل.
 البدض ًٖ خاالث الازخٟاء ال٣ؿغرل التي لم يٗغ ٝمهحرها زــال ٫الٟترة اإلااييت وجدضيض ؤؾبابهاوا٢تراح اإلاٗالجاث التي جدى٫ل صونل ج٨غاعها مؿخ٣بالـ بٖاصة وجىٟيظ البرامج والخُِ الخىٖىيت الهاصٞت بلى
 ١ؤلاوؿان.
بعؾـاء م٣ىماث اإلاهالخت واإلاهاعخت وبقاٖت ٢يم وز٣اٞت اإلاىاَىت اإلادؿاويت واخترام خ٣ى ل
 اجساط ؤلاظ ـغاءاث الٟ٨يلت بةٖاصة جإهيل وبصماط واؾترصاص وعص اٖخباع ٧ل مً اهته٨ذ خ٣ى٢ه اإلاكمىلتبهظا ال٣اهىنل.
زانُا /مفهىم الػضالت الانخلالُت في مشغوع اللانىو الُمني:
بسهىم مٟهىم الٗضالت الاهخ٣اليت٣ٞ ،ض ٖغٞها مكغوٕ ال٣اهىنل اليمجي اإلاخٗل ٤باإلاهالخت الىَىيت و
الٗضالت الاهخ٣اليت في ماصجه (ٖ )2لى الىدى ألاحي  :الٗضالت الاهخ٣اليت هي مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث والخضابحر
ال٣اهىهيت والً٣اثيت والٛحر ً٢اثيت التي ج٣ىم بخُبي٣ها الضولت مً ؤظل مٗالجت ما هخج مً اهتها٧اث ظؿيمه
 ١ؤلاوؿان ،وجخًمً هظه الخضابحر اإلاالخ٣اث الً٣اثيت ،ولجان الخ٣ي٣ت ،وبغامج ظبر الًغعل وؤق٩ا٫
لخ٣ى ل

قانون العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية  ،متحصل عليو من http://bit.ly/1RaIMM3 :
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مسخلٟت ومخىىٖت مً بنالح اإلااؾؿاث التي ماعؾذ جل ٪الاهتها٧اث٦ .ما ٖغ ٝمكغوٕ ٢اهى لن الٗضالت
الاهخ٣اليت اليمجي اإلاهالخت الىَىيت بإجهاٖ " :مليت للخىا ٤ٞالىَجيٖ ،لى ؤؾاؾها جيكإ ٖال٢ت بحن ألاَغاٝ
الؿياؾيت واإلاجخمٗيت ٢اثمت ٖلى الدؿامذ والٗض ،٫وبػالت آزاع نغاٖاث اإلااضخي ،ومً زال ٫مجمىٖت مً
ي الهاصٞت بلى جد٣ي ٤ألامً والؿالم الاظخماعي
ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهى لن وال٣ىاهحن ألازغ ل
واإلاهالخت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘".
زالثا /طبُػت وأىضاف الػضالت الانخلالُت في مشغوع اللانىو الُمني:
للٗضالت الاهخ٣اليت ؤهىإ و٣ٞا لخٗغيٟاث اإلاغاظ٘ الضوليت ،النىع ألاوٌ الػضالت الجنابُت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ
 ١ؤلاوؿان والخد٣ي ٤مٗهم ومدا٦متهم مدا٦مت ٖاصلت  ،م٘ الالتزام
بم٩اهيت ال٣بٌ ٖلى مىته٩ي خ٣ى ل
بخٗىيٌ الضخايا ًٖ ألايغاع اإلااصيت واإلاٗىىيت التي ؤنابتهم  ،وهظه الٗضالت َب٣ذ في البلضان التي اجهاعث
ٞيها ٢ىة مىته٩ي خ٣ى١ل ؤلاوؿان وؾُ٣ىا في ؤيضر الٗضالت للىٓام الجضيض ؤو وٗ٢ىا في يض الٗضالت الضوليت.
ؤما الىىٕ الشاوي هى الػضالت الخطالحُت ،حٗخمض ٖلى مبضؤ الخٗىيٌ الغياجي إلاً اهته٨ذ خ٣ى٢هم وٖلى
الهٟذ والٟٛغان والدؿامذ  ،و٢ض جم هظا الىىٕ مً ؤهىإ الٗضالت الاهخ٣اليت في البلضان التي خضزذ ٞيها
نغاٖاث صمىيت وما ػا ٫ؤَغا ٝالهغإ يدخٟٓىنل ب٣ىاهم ولم يؿُ٣ىا او حؿُ٣هم الكٗىب ٞ ،يخم الاججاه
هدى ظبر ؤيغاع الضخايا وحٗىيًهم حٗىيًاث مغييت  ،هٓغا لخٗظع جُبي ٤الٗضالت الجىاثيت التي حؿخضعي
ال٣بٌ ٖلى مغج٨بي الاهتها٧اث ومدا٦متهم  ،ويغجر اإلاجخم٘ في مشل هظه الٓغو ٝؤهميت الاهخ٣ا ٫بلى مغخلت
ظضيضة جد ٤٣الخدى٫ل الؿياسخي.
ؤزظ مكغوٕ ال٣اهى لن اليمجي بالٗضالت الخهالخيت باٖخباع ؤن هىا ٥ؤهىإ للٗضالت الاهخ٣اليت ،خيض خضص
في اإلااصة الشالشت اإلاباصت وألاؾـ التي ج٣ىم ٖليها ،بالىو ٖلى ؤهه "حهض ٝهظا ال٣اهىنل بلى جد٣ي ٤ما يلي:

قانون العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية ،مرجع سابق.

 2الدولة العميقة في اليمن  :النشأة والمستقبل  ،مرجع سابق ،ص.3
3 Mark Freeman , Dorothée Marotine, « La justice Transitionalle: un aperçu du domaine », 19 Novembre
2007, P1.
 4عبد الحسين شعبان" ،العدالة االنتقالية  :مقاربات عربية للتجربة الدولية " ،المستقبل العربي ،العدد  ،413جويلية  ،2013ص .107
5حيىي زلمد ادلاوري" ،مشروع قانون العدالة االنتقالية " ،متحصل عليو من:
http://bit.ly/1MFVctT
نفس ادلرجع.
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 بظغاء مهالخت وَىيت ٖامت لٛغى النهىى باليمً ٖلى ؤؾاؽ الخ ٤في (مٗغٞت) الخ٣ي٣ت وهبظؤزُاء اإلااضخي و٧ل ؤق٩ا ٫الٗبض والاهخ٣ام والٗمل بغوح وَىيت واخضة لبىاء اليمً الجضيض بما ياصر بلى :
 ل الخٟاّ ٖلى وخضة اليمً وؤمىه واؾخ٣غاعه.
 ل جغؾيش ٢يم الاهخ٣ا ٫آلامً والؿلـ للؿلُت.
 التزام ٧اٞت ألاَغا ٝبى٧ ٠٢ل ؤق٩ا ٫الاهخ٣ام واإلاخابٗت واإلاالخ٣ت الً٣اثيت وال٣اهىهيت والؿياؾيت.
 اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لخُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت بما يًمً حؿليِ الًىء ٖلى جهغٞاث ألاَغاٝالؿياؾيت التي ؤصث بلى اهتها٧اث لخ٣ى١ل ؤلاوؿان مشل  :ال٣خل زاعط هُا ١ال٣اهىنل  ،الازخٟاء ال٣ؿغرل ،
 ١الىْيٟيت
الخٗظيب واإلاٗاملت الالاوؿاهيت  ،حجؼ الخغيت  ،الاٖخضاء ٖلى ألامال ٥الٗامت والخانت والخ٣ى ل
وٚحرها مً اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان وال٣اهىنل ؤلاوؿاوي الضولي زال ٫الٟترة اإلاكمىلت بةخ٩ام هظا ال٣اهىنل
ويمان ظبر الًغعل إلاً جًغعوا مً جل ٪الاهتها٧اث زال ٫جل ٪الٟترة ؤو وعزتهم مً اظل بههاٞهم واإلاهالخت
مٗهم  ،وٖلى ؤن يخم بقغا ٥الضخايا ؤو وعزتهم في ؤلاظغاءاث اإلاد٣٣ت لجبر الًغعل وججىب ؤزُاء اإلااضخي .
 اإلاؿاهمت في جىميت وبزغاء ز٣اٞت وؾلى ٥الخىاع وبعؾاء م٣ىماث اإلاهالخت وبىاء الضولت اإلاضهيت – صولتال٣اهىنل والضيم٣غاَيت وخ٣ى١ل ؤلاوؿان – ومدى ؤزاع اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان والخيلىلت صونل ج٨غاعها
مؿخ٣بال.
هظا اإلاكغوٕ وٚحره مً اإلاكاعي٘ اإلاخٗل٣ت بالٗضالت الاهخ٣اليت التي جم ا٢تراخها لم يل٣ى ال٣بى ل ٫ولم يضزل
خحز الخُبي ، ٤هديجت للخال ٝال٨بحر صازل مجلـ الىىاب بسهىم بٌٗ اإلاىاص ،واإلاُالبت بةياٞت بٌٗ
اإلاىاص وحٗضيل ؤزغي ،م٘ اقتراٍ الخىا ٤ٞبحن ظمي٘ اإلا٩ىهاث صازل اإلاجلـ إل٢غاع ؤر مكغوٕ ٢اهىن ،بىاء
ٖلى الاجٟا٢يت الخليجيت وملخ٣اتهاًٞ ،ال ًٖ اؾخدىاط خؼب اإلااجمغ الكٗبي الٗام الظر يغؤؾه نالر ٖلى
ألاٚلبيت اإلاغيدت باإلاجلـ ،واؾخسضام جل ٪اإلاحزة في ٖغ٢لت ال٣ىاهحن.
اإلادىع الثالث :جدضًاث جدلُم الػضالت الانخلالُت في الُمن:
بن الٗضالت الاهخ٣اليت ٦مٟهىم و٦مماعؾت خضيشت الٗهض لم جخم ً٨مً زل ٤اإلاىاهج وال٣ىاٖض الخانت بها
بل جغج٨ؼ ٖلى بٌٗ اإلاباصت  ِ٣ٞبياٞت بلى ه٣و الضعاؾاث ألا٧اصيميت ٢ض حؿبب في الخلِ الكضيض
والخضازل بحن اإلاٟاهيم والضمج بحن ألاهضا ٝوألاؾباب وٚحر طل٦ ، ٪ما ؤن جُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت في
 1محمد بوسلطان " ،حقوق االنسان في ظل العدالة االنتقالية " في :مجموعة من المؤلفين ،دراسات قانونية  :دراسات متنوعة احياء لذكرى عبد
اهلل بن حمو ،الجزائر :الكنوز للنشر ،د.س.ن ،ص . 2
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اإلاجخمٗاث التي حكهض مغاخل اهخ٣اليت ٦شحرا ما جىاظه الٗضيض مً ؤلاق٩الياث التي حٗغ٢ل ٖمليت جُبي٣ها
وجمى٘ ؤو ٖلى ؤ٢ل ج٣ضيغ حٗغ٢ل ؾحرها وجدض مً جد٣ي ٤ؤهضاٞها ،وبالٗىصة لليمً يم ً٨عنض هظه الخدضياث
في آلاحي :
 /1اخخضام الطغاغاث والانلؿاماث الؿُاؾُتٗٞ ،لى الغٚم مً الًٛىٍ الكٗبيت باججاه َي نٟدت
اإلااضخي ،ومداؾبت اإلاؿئىلحن ًٖ ظغاثم الىٓم الؿاب٣ت؛ بال ؤن الاه٣ؿاماث الؿياؾيت اإلادخضمت جدى٫ل صونل
الخىاٖ ٤ٞلى بظغاءاث جد٣ي ٤الٗضالت ،ال ؾيما في الضو٫ل التي يد٨مها جىاػنل هل بحن ال٣ىيل الؿياؾيت ٖلى
ٚغاع مٗاصالث ج٣اؾم الؿلُت اإلاٗ٣ضة بحن الٟغ٢اء الؿياؾيحن في اليمًُٞ ،بيٗت الىٓم الٗغبيت بك٩ل ٖام،
والىٓام اليمجي بك٩ل زام ،التي جخضر مً زال ٫الخاعيش الؿياسخي الدؿلُي ،الظر لم ييخج ٖىه بال مؼيض
مً الخسل ٠والاه٨ماف الا٢خهاصر ،وٚياب الضيم٣غاَيت والخياة اإلاضهيت ،واؾخٟدا ٫ال٣ىة الٗؿ٨غيت
وال٣مٗيت.
 /2الانلؿاماث اإلاجخمػُت :بط جؼيض الهغاٖاث ؤلازييت والُاثٟيت وال٣بليت مً الٗ٣باث التي جدى٫ل صونل
جد٣ي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت واإلاهالخت  ،خيض جهبذ الٗضالت الاهخ٣اليت ظؼءا مً جىاً٢اث نغإ ممخض ٖلى
ج٣اؾم الؿلُت والثرواث الىَىيت ،وهى ما يٟؿغ حٗثر اإلاهالخت الىَىيت في الٗضيض مً الضو٫ل الٗغبيت مشل
ما هى الخا ٫في اليمً.
ل٣ض ٖملذ الهغاٖاث الؿياؾيت التي ؤهخجها الىٓام الؿياسخي زال ٫الٗ٣ىص الشالزت ألازحرة ٖلى بٖاصة
بهخاط الخىاً٢اث في بَاع ٖمليت الانُٟا ٝالاظخماعي والاؾخُ٣اب الؿياسخي ،و٧ان الىٓام يضع ٥ؤهميت
ه٣ل الهغإ مً ماؾؿاث الضولت بلى ماؾؿاث اإلاجخم٘ ،وخًىعل مٟاٖليه في ا٢خخا٢ ٫بلي و ظهىرل وؤخياها
مظهبي ،للمدآٞت ٖلى اؾخمغاعيخه في الؿلُت .ل٣ض ؾاهم ٖضم الاؾخ٣غاع الؿياسخي٢ ،بل الشىعة وبٗضها ،في
خًىعل ٞاٖل لل٣بيلت في بصاعة اإلاجخمٗاث اإلادليت م٣ابل ٚياب ماؾؿاث الضولت .وم٘ اؾخضامت الهغإ
والخىاٞـ يمً ؤظىدت الىٓام ،جبىؤث ال٣بيلت مىٗ٢ا عياصيا في اإلاجخم٘ والضولت ،و عجخذ في ٦شحر مً
ألاخيان مىاػيً ال٣ىيل إلاهلخت هظا الُغ ٝؤو طا .٥ولم ي٣خهغ جإزحر ال٣بيلت ٖلى الضازل اليمجي ،بل ؤيحى
لها ؾىض وصٖم زاعجي وصولي ،وؤنبذ ػٖماء ال٣باثل ييسجى لن ٖال٢اث مباقغة م٘ صو ل ٫ب٢ليميت مً صو لن
الغظىٕ بلى الؿلُت اإلاغ٦ؼيت ،ولٗل الٗال٢اث الىَيضة بحن الؿٗىصيت وٚالبيت ػٖماء ال٣باثل في اليمً حٗض
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مشاال قاعخا لهٗىص صوعل ال٣بيلت م٣ابل هكاقت الؿلُت اإلاغ٦ؼيت ،وان لم ي ً٨هظا ألامغ بالجضيض ٧ليا ٖلى
اإلاكهض اليمجي.
 /3جطضع البنُت اإلاؤؾؿاجُت :اعجبِ الخغا ٥الٗغبي ب٨ك ٠بق٩الياث ماؾؿاث الضولت في اليمً وؤػماث
الش٣ت ٞيما جخسظه مً بظغاءاث ،في ْل جغاظ٘ الش٣ت في اإلااؾؿاث الً٣اثيت ومىٓىمت ال٣ىاهحن الخا٦مت
للٗضالت ،وطل ٪بالخىاػرل م٘ اٞخ٣اص ماؾؿاث بهٟاط ال٣اهىنل ال٣ضعة ٖلى جُبي ٤ما يخم الخىنل بليه مً
ؤخ٩ام ً٢اثيت في ْل اجهياع اإلااؾؿاث ألامىيت واهدكاع اإلايليكياث اإلاؿلخت ،بما ي٣ىى مً ٞاٖليت
ؤلاظغاءاث ال٣اهىهيت.
/4ؤلاشيالُاث ؤلاحغابُت :مبٗض هظه ؤلاق٩الياث ؤن بلضان الشىعاث الٗغبيت مشل باقي بلضان الىًَ الٗغبي
ً
وؤوؿا٢ا ز٣اٞيت جديذ اظخياػ اإلاغاخل الاهخ٣اليت للشىعاث الٗغبيت بؿالؾت وبإ٢ل ج٩لٟت
ل
ال جمخل ٪بجى ٢اهىهيت
مم٨ىت ،وهىا ٖلى زال ٝججاعب صو ل ٫ؤوعوبا الكغ٢يت وبؾباهيا خيض ٧ان هىا ٥عنيض ز٣افي و٢اهىوي ؾاب٤
ؤجاح لهظه اإلاجخمٗاث ؾغٖت ججاو لػ اإلاغخلت الاهخ٣اليت .
/5غمىع الػالكت بيو كانىو الحطانت وكانىو الػضالت الانخلالُت :مً ؤوظه الى٣ض إلاكغوٕ ٢اهىنل
الٗضالت الاهخ٣اليت ٖضم ويىح الغئيت خى٫ل الٗال٢ت بحن ال٣اهىهحن وآليت ججاوػل ؤر جىاػٕ ٢ض ييكإ في مغخلت
الخُبي ،٤ومما ال زالٖ ٝليه ؤن ٢اهى لن الخهاهت يازغ جإزحرا مباقغا ٖلى ٢اهى لن الٗضالت الاهخ٣اليت في ظاهبها
الجىاجي ويدى٫ل صونل اجساط ؤر بظغاءاث ؤو مالخ٣اث ظىاثيت طاث َبيٗت ً٢اثيت.
و٢ض اؾخٟاص الغثيـ الؿابٖ ٤لي ٖبض هللا نالر مً اؾخمغاعه في ٢ياصة خؼب اإلااجمغ والخهاهت التي
مىدخه بياها اإلاباصعة الخليجيت ،لىي٘ الٗغا٢يل ؤمام ٖمليت بٖاصة هي٩لت ؤظهؼة الضولت اإلاضهيت والٗؿ٨غيت،
والالخٟاٖ ٝلى ٢غاعاث الغثيـ ٖبض عبه مىهىعل هاصر التي ههذ ٖلى حك٨يل الجيل اليمجي وبٖاصة بىاثه،
٦ما ٢ام الغثيـ الؿاب ٤ؤيًا بخضٖيم الٟىضخى وج٣ىيٌ ألامً زال ٫اإلاغخلت الاهخ٣اليت  ،والخدغيٌ ٖلى
الؿلُت الاهخ٣اليت بذجت ٞكلها في بصاعة قاون الضولت ومىاظهت الخدضياث ألامىيت والا٢خهاصيت ،م٘ ّ ل
ؤن
خؼبه ٧ان له الىهيب ألا٦بر في مىانب الضولت ووػاعاتها.
اليمن بعد العاصفة ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،الدوحة ،افريل  ،20 5ص .6

 2زلمد عبد اهلل يونس ،استحقاق مؤجل :إشكاليات تطبيق العدالة االنتقالية في الدول العربية ،متحصل عليو من:
http://adenghad.albdr-host.com/news/72261/#.Vmgp1159fIU

 3سليمان ادلنعم" ،العدالة االنتقالية :مناقشات" ،ادلستقبل العريب ،العدد  ، 4 3مركز دراسات الوحدة العربية ،جويلية ،20 3ص . 58
اليمن يف العاصفة ،مرجع سابق ،ص .3
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اإلادىع الغابؼ :فغص جدلُم الػضالت الانخلالُت في الُمن:
يجب ؤن وٗتر ٝبان ؤلاظمإ الىَجي ٖلى مٟهىم مىخض للٗضالت الاهخ٣اليت في ٧ل نىعها وجٟانيلها ٚحر
مخيؿغ في ؤر مجخم٘ ،وبالخالي ٞال يم ً٨اٖخباعه قغَا لؤلزظ بها ٞيٟ٨ي جد ٤٣الخىاٖ ٤ٞلى اإلاباصت ألاؾاؾيت
مً ٢بل ألاَغا ٝالؿياؾيت والٟئاث الاظخماٖيت وفي اإلا٣ضمت اخايا الٗى ٠وطوحهم ومً بنابتهم ؤيغاع
مباقغة زم جد ٤٣عياء ؤو ٢بى٫ل ٖام مً اإلاجخم٘ ٖلى جل ٪اإلاباصت والاججاهاث التي يخًمنها ٢اهىنل الٗضالت
الاهخ٣اليت.
أوال /يمان جىٞغ ظمي٘ ؤع٧اجها اإلاٗغوٞت ،خيض حكحر الٗضالت الاهخ٣اليت بلى مجمىٖت الخضابحر إلاٗالجت
الاهتها٧اث الجؿميت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان وحكمل ٖاصة اإلادا٦ماث الجىاثيت ،ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ي٣ت ،الخٗىيًاث
وظبر الًغع ،وٖضة ؤق٩ا ٫مً ؤلانالح اإلااؾسخي  ،وجخمشل ؤهم ؤع٧اجها في:
 الغهن ألاوٌ  :لجان الخ٣ي٣ت :وج٣ىم ب٨ك ٠و بيًاح الخ٣ي٣ت للجمي٘ صونل بزٟاء ؤو حٛييب ؤومماَلت ويخم بمىظبها حصخيو الخلل والؿبب لدؿهيل اإلاٗالجت لها .
 الغهن الثاني :ظبر الًغعل للضخايا و له ٖضه ؤق٩ا ٫وَغ١ل ؤهمها :الاٖترا ٝو الاٖخظاع ،الخٗىيٌاإلاٗىىر ،الخٗىيٌ اإلااصر
 الغهن الثالث :اإلاداؾبت ،بمٗجى بهؼا٣ٖ ٫ىباث ٞاٖلت جمى٘ ج٨غاعها الاهتها٧اث مؿخ٣بال الغهن الغابؼ :ؤلانالح اإلااؾسخي ألظهؼة الضولت :بمٗجى بٖاصة بىاء ؤظهؼة الضولت وؤلانالح اإلااؾسخيلها بما ياصر بلى جٟٗيل ٖملها اإلاٟترى لخمايت اإلاىاَىحن مً ؤر اهتها ٥وبي٣ا ٝؤر اهتها٧اث مؿخ٣بليت هديجت
الخلل اإلااؾسخي ألظهؼة الضولت.
 الغهن الخامـ :اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت إلاى٘ ج٨غاع جل ٪الاهتها٧اث مؿخ٣بال. الغهن الؿاصؽٖ :ضم الخميحز ،بمٗجى مً اعج٨ب اهتها ٥يداؾب صو لن جميحز ألر َغ ،ٝوالضخايا٦ظل ٪يخم بههاٞهم صونل جميحز وهظا هى ظىهغ الٗضالت الخ٣ي٣يت.

Pablo de Greiff, Roger Duthie , «Transitional justice and developmen: making connection » ,New Yourk: social
qcience Research Council , 2009, P. 18

1

 2عبدالرحمن الزبيب ،العدالة االنتقالية المخرج الوحيد في اليمن ،متوفر على الرابط االلكًتوين:
http://m.adenghad.net/news/169348/
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زانُا /ييبغي مىا٢كت مكغوٕ ال٣اهى لن وَغح آلاعاء والخهىعاث ب٣هض ؤلازغاء وؤلاهًاط ال ب٣هض ؤلاٖا٢ت
والخعجحز ،ولًمان بزغاط ال٣اهىنل بهيٛت جىا٣ٞيت وَىيت ججؿض ؤلاظمإ الىَجي واإلاهالخت الىَىيت.
زالثا /تهيئت اإلاىاؾب لخُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت مً زال ٫الخىنل بلى ب٢امت قغٖيت ؾياؾيت ظضيضة
ُ
بديض ؤن يجب ؤن جبجى هظه الكغٖيت ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت و جمشل ٧ل الكٗب اليمجي مً ؤ٢صخى ظىىبه بلى
قماله ،م٘ يغوعة الؿعي في الى٢ذ طاجه بلى بٖاصة بىاء الا٢خهاص اليمجي باالٖخماص ٖلى زُِ جىمىيت إلاٗالجت
ال٣ٟغ والترصر الٗام في ألاويإ الا٢خهاصيت والاظخماٖيت .
زاجمت:
في يىء ما ج٣ضم مً بدض وجدليل يم ً٨ال٣ى٫ل بن ٨ٞغة الٗضالت الاهخ٣اليت بمٟهىمها اإلاٗانغ ما جؼا ٫في
مغخلتها الخجغيبيت ولم حؿخ٣غ بٗض ؾىاء مً الىاخيت الىٓغيت ؤو الىاخيت الخُبي٣يت التي حٗضصث ٖ -لى
مدضوصيتها – بخٗضص البلضان التي جمذ ٞيها ختى آلان  ،هظا يٗجي ؤن ٧ل مجخم٘ يمخل ٪خغيت الاظتهاص ،بما
يدىاؾب م٘ َبيٗت الً٣ايا والٓغو ٝاإلاديُت بها وهىٕ اإلاٗالجاث ألا٦ثر ٢بىال وب٢ىاٖا للٟئاث اإلاؿتهضٞت،
٦ما ال يم ً٨خهغ الٗضالت الاهخ٣اليت في الخجاعب التي جمذ ختى آلان ٣ٞ ،ض جإحي ججاعب ظضيضة جًا ٝبلى
جل ٪الخجاعب و٢ض ج٩ىنل الخجغبت اليمىيت واخضة منها بطا ما ٢ضع لها الىجاح في ججاوػل ؤػماتها ومٗالجت آزاعها
والىنى٫ل بلى مهالخت وَىيت وٖضالت اهخ٣اليت جد ٤٣ألامً والاؾخ٣غاع.
ومً الىخاثج التي جم الخىنل بليها مً زال ٫مٗالجخىا لهظا اإلاىيىٕ:
 الخدضر ألابغػل الظر جىاظهه اليمً في جُبي ٤الٗضالت الاهخ٣اليت واإلاهالخت الىَىيت يخمشل في ٖضم
تهيئت اإلاىار الؿياسخي وال٣اهىوي إلهجاػ هظا الاؾخد٣ا ،١بؿبب جهاٖض خضة الاؾخُ٣اب الؿياسخي
والهغاٖاث ؤلازييت والجزٖاث الاهٟهاليت ،بك٩ل يؼيض مً اخخما ٫ؤن يهبذ جُبي ٤بظغاءاث الٗضالت
الاهخ٣اليت ؤخض الاؾخد٣ا٢اث اإلااظلت بلى خحن الاهتهاء مً الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي للؿلُت وحؿىيت الهغاٖاث
الؿياؾيت والُاثٟيت.
 بن هجاح الٗمليت الاهخ٣اليت في اليمً جخُلب جهالر الكٗب اليمجي م٘ ما خضر لبالصهم في اإلااضخي،
ومؿاءلت الظيً اعج٨بىا الاهتها٧اث ومداؾبتهم ،والخٗىيٌ للضخايا وؤؾغهم بك٩ل ٧ا .ٝومً ؤظل صٖم
الٗضالت الاهخ٣اليت في اليمً.
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ُ٢غ.2014 ،
 .3الضولت الػمُلت في الُمن  :النشأة واإلاؿخلبل ،ل مغ٦ؼ نىاٖت ال٨ٟغ للضعاؾاث و ألابدار  ،بحروث( ،ل
ص.ؽ.ن)لل
 .4أصواث ؾُاصة اللانىو لضوٌ ما بػض الطغاع  ،مٟىييت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،هيىيىع،٥
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ّ
حجُت ألامـ ــغ الج ــؼاةي ف ــي إنــهاء الـضغ ــىي الػـم ــىم ــُت  :ما بيو جدلُم مبضأ
الػضالت و الاكخطاص في ؤلاحغاءاث الشيلُت
أ .عغىاو زلُفي حامػت الجؼابغ  1و أ .مغاص بن كُطت حامػت باجي مسخاع – غنابت-

ملخظ:
خ٨م ٖ٣ب مدا٦مت ٖاصلت و و٣ٞا
ي بكإجها؛ نضوعل ٍ ل
بن ألانل في الخهىمت الجىاثيت و اهً٣اء الضٖى ل
ّل
بك٩ل واار ل في
ٍل
ل٣اهىنل ؤلاظغاءاث الجىاثيت ،بديض جمغ هظه الضٖىيل بٗضة مغاخل وبظغاءاث مىهىم ٖليها
ؤن جؼايض ؤٖضاص الجغاثم صونل ؤن ي٣ابل طل ٪ػياصة مىاػيت في ٖضص الً٣اة
٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت ٚ .حر ّ ل
اإلاسخهحن بالٟهل ٞيها  ،وزهىنا ؤٖضاص الجغاثم البؿيُت  ،ؾاهم في ج٨ضيـ الً٣ايا لضي اإلادا٦م
بإٖضاص اخمت خالذ بينها وبحن مىاظهت الجغاثم الجؿيمت ٖلى هدى ٗٞا٦ ، ٫ما حؿبب مً هاخيت ؤزغيل في
ٍل
ج٣اصم الضٖاويل الخانت بالجغاثم ٢ليلت ألاهميت  -والؾيما اإلاسالٟاث ٢ -بل ؤن يخم الٟهل ٞيها بالُغ١ل
بِء ال يدىاؾب وهظه ال٨ثرة.
اإلاٗخاصة  ،وطل ٪هٓغا ل٨ثرتها  ،وما جخُلبه ؤلاظغاءاث الٗاصيت مً ٍ
ولظل٣ٞ ٪ض خغنذ حكغيٗاث ٦شحرة عٚم ازخال ٝمضاعؾها ٖلى جُبي ٤هٓام ألامغ الجؼاجي في الجغاثم
ّ
ٖمليت في جبؿيِ ؤلاظغاءاث
ٍل
البؿيُت ،خيض احؿ٘ مجا ٫جُبي٣ه في الدكغيٗاث الخضيشت إلااله مً
ؤهميت ٍ
ي بما ال يسل بٗمل الٗضالت
الجىاثيت مً ؤظل جد٣يٞ ٤اٖليت الٗضالت الجىاثيت  ،والىنى ل ٫بلى خ٨م في الضٖى ل
ً
ًاع ّ
ؤؾاؾا في ّ
حجيت ألامغ الجؼاجي إلاا له مً مؼايا و صوعل في
ل
ٞةن هظا اإلا٣ا ٫حهض ٝبلى البدض
اإلاتهم .وٖليه ّ ل
وال ُي ُّرل
الخ٨غيـ إلابضؤ جد٣ي ٤الؿغٖت في الٗضالت مً ظاهب و الا٢خهاص في ؤلاظغاءاث الك٩ليت مً ظاهب آزغ.
ّ
الحجُت ،صغىي كػابُت ،الجغابم ،ؤلاحغاءاث الجؼابُت.
اليلماث اإلافخاخُت :ألامغ الجؼاةي،
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Résumé:
Il est évident, que la règlementation de tout litige judiciaire se termine par un verdict après
Un procès équitable, et selon le Code de procédure pénale de sorte que ce procès passe par
plusieurs étapes et procédures clairement définis et énoncées dans la loi pénale. Toutefois, le
nombre croissant de crimes sans être compenser par une augmentation parallèle du nombre de
juges spécialisés -en particulier le nombre de délits mineurs - a contribué à l'accumulation des
procès dans les tribunaux et entraver son rôle de les traiter d’une manière efficace. Comme il a
également causé la prescription des procès de plusieurs crimes- en particulier les contraventionsavant qu’elles soient jugées d’une manière habituelle en raison de leurs nombre énorme ou/et le
lentement des procédures normales requises qui ne s’appropriés pas avec ce nombre.
Pour cela, l’application de l’ordre pénal a élargie d’une manière sans précèdent, dans la
législation moderne grâce à son rôle pratique dans la simplification et la rapidité de la procédure
afin de parvenir à des verdicts qui ne perturbent pas le travail du tribunal et ne nuisent aux
accusés. En conséquence, cet article vise principalement à analyser l’authenticité de l’ordre pénal
en raison de ses avantages et son rôle dans la consécration du principe de la réalisation de la
justice d’une part et l'économie en formalités de l'autre part.

Mot Clés : Ordre Pénal, Authenticité, procès, litige judiciaire, Procédures pénales.

ملضم ـ ـ ـ ــت
ً
ا إلابضؤ٣ًاجي جُبي٢ م٨بىاءا ٖلى خ
ىباث ل٣ٗي٘ ال٢ىنل جى٩اهىنل الجؼاجي بىظه ٖام ؤن ي٣بن ألانل في ال
ْ
ّ غعة لهالر٣ خيض ؤيحى هظا اإلابضؤ مً الًماهاث ألاؾاؾيت اإلا، " " ال غلىبت بغير خىم
٤بط يؿب
 ل. اإلاتهم
ّ ٫ىا٢يها ؾمإ ؤٞ يخم
ل يمانٟ٨م في ٖالهيت ج٨ ويهضع الخ،ؿهٟاٖه ًٖ هٞاإلاتهم وص
اءاث ّل
م بظغ ٍ ل٨الخ
ًغى مىه مىاظهت هىٕ مٗحن مٛ يهبذ ألامغ الجؼاجي هٓاما زانا ال٪ا مً طل٢ اهُال،ابت الكٗبيت٢الغ
يهاٞ ي الىاقئت ٖنها بهىعة مبؿُت وميؿغة ال جغاعى
خض للضٖاو ل
 بجهاء ؤلاظغاءاث ووي٘ ٍّلٝالجغاثم بهض
. ماث الجؼاثيت اإلاٗخاصة٦غعة لىٓغ اإلادا٣ىاٖض اإلا٣ال
 الؼياصة في ٖضص٫ مً زال٪ وطل،م مً اإلاجهىصاث التي جبظلها الضولت في بَاع جُىيغ الٗضالتٚوٖلى الغ
ًاة ومؿاٖضحهم بال ؤن هظه الؼياصة لم٣ الؼياصة في ٖضص ال٪ظل٦ و،ًاثيت٢ م ومجالـ٦اإلايكأث مً مدا
خهاصر٢بن هظه الٓاهغة التي هي وليضة الخُى لع الا
 ّ ل.  الخجغيم٫ب ْاهغة الخضخم الدكغيعي في مجا٦جىا
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بك٩ل ٚحر مؿبى١ل ظغاثم ظضيضة لم ج ً٨مٗغوٞت
ٍل
والغقي الاظخماعي التي ٖغٞتها اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ؤْهغث
مً ٢بل٧ ،الجغاثم اإلاٗلىماجيت والجغاثم اإلاىٓمت والجغاثم الٗابغة للخضوص.
ً
ً
ً
٦ما ٦بحرال
مجخمٗت بلى جغا٦م الً٣ايا في صوعل الٗضالت وؤنبذ الً٣اة يىاظهى لن ل
ل
بن هظه الٗىامل ؤصث
ّل
مً اإلالٟاث ،وهى ما ؤصي بلى ازخال٦ ٫بحر في وكاَهم .لظل ٪يٗخبر مىيىٕ ألامغ الجؼاجي مً ؤهم اإلاىيىٖاث
ٖلى نٗيض ال٣اهىنل الجىاجي وطل ٪إلاؿاهمخه ّ
الٟٗالت في مىاظهت ْاهغة الً ِٛال٨بحر الظر حٗاوي مىه
ي الٗمىميت صو لن مدا٦مت
اإلادا٦م الجىاثيت ،وطل ٪مً زال ٫جسٟي ٠الٗبء ٖليها ًٖ َغي ٤بجهاء الضٖى ل
ّ
ٞةهىا ؾىداو ل ٫مىا٢كت هظا اإلاىيىٕ مً زالَ ٫غح ؤلاق٩اليت الخاليت :ما مضي ّ
حجُت
باألمغ الجؼاجي  .وٖليه
ألامغ الجؼاةي في إنهاء الضغىي الػمىمُت ؟
 ١في اإلابدض ألاو ل٫
لئلظابت ٖلى هظه ؤلاق٩اليت اعجإيىا ؤن ه٣ؿم هظه الضعاؾت بلى مبدشحن  ،خيض ؾيخُغ ل
بلى اإلاٟهىم ال٣اهىوي لؤلمغ الجؼاجي و ؤهم زهاثهه  ،وفي اإلابدض الشاوي بلى الاٖخباعاث التي ججٗل لهظا ألامغ
ّ
حجيت في بجهاء الضٖىيل الٗمىميت.
اإلابدث ألاوٌ :اإلافهىم اللانىني لألمغ الجؼاةي و زطابطه
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ألامغ الجؼاجي بمىظب اإلاىاص مً 380م٨غعل بلى 380م٨غعل 7مً ألامغ ع٢م15ـ02
هٓم
 1966واإلاخًمً ٢اهى لن
 ، 2015اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م66ـ 155اإلااعر في  8يىهيى
اإلااعر في 23يىليى ؾىت
ؤلاظغاءاث الجؼاثيتٞ ،ما هى مٟهىم ألامغ الجؼاجي ؟ وما هي زهاثهه؟ و ٦ي ٠يؿاهم في جسٟي ٠الٗبء ٖلى
اإلادا٦م و الً٣اة؟
اإلاطلب ألاوٌ :حػغٍف ألامغ الجؼاةي
ٗض ألامغ الجؼاجي ؤخض الىؾاثل التي لجإث بليها الدكغيٗاث الجؼاثيت الخضيشت بهض ٝجد٣ي ٤الؿغٖت
ُي ُّرل
في الٟهل في الضٖاويل الجىاثيت ٢ليلت ألاهميت  ،وجبؿيِ بظغاءاتها بٛغى الخسٟي ٠مً ؤٖباء اإلادا٦م ختى
ي الهامت .
جخٟغ ٙلىٓغ الضٖاو ل
ول٣ض خغنذ حكغيٗاث ٦شحرة عٚم ازخال ٝمضاعؾها ٖلى جُبي ٤ألامغ الجؼاجي في الجغاثم البؿيُت
،خيض احؿ٘ مجا ٫جُبي٣ه في الدكغيٗاث الخضيشت إلاا له مً ؤهميت ٖمليت جخمشل في جبؿيِ ؤلاظغاءاث
الجىاثيت مً ؤظل جد٣يٞ ٤اٖليت الٗضالت الجىاثيت والىنى٫ل بلى خ٨م في الضٖىيل  ،و٢ض حٗضصث مؿمياجه ما
د امحد فتحي سرور  ،الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ،دار النهضة العربية ،القاىرة، 984 ،ص . 860
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ر  ،وفي ٦شحر مً الضو ل ٫الٗغبيت ٞخاعة يؿمى " ألامغ الجؼاجي " ٦ما في الدكغي٘
بحن ال٣اهى لن الايُالي و الؿىيؿغ ل
الجؼاثغرل والٗغاقي وال٩ىيتي والٗماوي  ،وجاعة " ألامغ الجىاجي " ٦ما في الدكغي٘ اإلاهغرل والليبي والُ٣غرل ،بيىما
آزغث حكغيٗاث ؤزغيل حؿميخه " ألانى٫ل اإلاىظؼة " ٦ما في الدكغيٗحن ألاعصوي والؿىعر  ،وؤزحرا اهٟغص الدكغي٘
اإلاٛغبي بدؿميخه " ألامــغ الً٣اجي " .
ول٣ض وعصث حٗغيٟاث ٖضيضة لؤلمغ الجؼاجي ؤهمها:
ّ
ي الجىاثيت صو لن ؤن حؿب٣ه
يٗغٞه ظاهب مً ال٣ٟه بإهه  ":ؤمغ ً٢اجي يٟهل في مىيىٕ الضٖى ل
بظغاءاث مدا٦مت ظغث و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت ،وجغتهً ٢ىجه بٗضم الاٖتراى ٖليه زال ٫اإلايٗاص الظر يدضصه
ال٣اهىنل " .
٦ما يٗغ ٝؤيًا ٢ " :غاع يهضع بالٗ٣ىبت الجىاثيت مً ال٣اضخي ؤو مً ؤخض و٦الء الىيابت الٗامت بٗض
الاَالٕ ٖلى ألاوعا ١في ٚيبيت الخهىم بال جد٣ي ٤ؤو مغاٗٞت " .
ّ
غى بالهلر يهضع ًٖ ال٣اضخي ؤو الىيابت الٗامت للمتهم ؤن
ويٗغٞه ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بإهه  ٌ َٖ ":ل
ي٣بله وفي هظه الخالت جى٣طخي الضٖىيل الٗمىميت ،وله ؤن يٗترى ٖليه ومً زمت جىٗ٣ض الخهىمت الجىاثيت،
وجخم اإلادا٦مت و ٤ٞؤلاظغاءاث الٗاصيت " .
ً
ّ
ي الٗمىميت بىاءال
ر ألامغ الجؼاجي بإهه ٢ ":غاع ً٢اجي يٟهل في الضٖى ل
ويٗغ ٝظاهب مً ال٣ٟه الجؼاثغ ل
ٖلى َلب ج٣ضمه الىيابت الٗامت صونل خًىعل ّ
اإلاتهم ؤو بظغاء جد٣ي ٤ؤو ؾمإ مغاٗٞت ؤو بخٟؿحر آزغ ،هى
طل ٪ال٣غاع الً٣اجي الظر يٟهل في الضٖىيل الٗم ـ ــىميت صونل مدا٦مت " .
هالخٔ الازخال ٝفي الخٗغيٟاث الؿاب٣ت مً خيض الؿلُت اإلاسخهت بةنضاع ألامغ الجؼاجي ٗٞ ،لى
الغٚم مً ؤن مٗٓم الدكغيٗاث الجىاثيت ججٗل ؾلُت بنضاع ألامغ الجؼاجي مً ازخهام الؿلُت
الً٣اثيت صونل ٚحرها ؾىاء ٧اهذ الجغيمت مً َاثٟت الجىذ ؤم اإلاسالٟاث ٚ ،حر ؤن هظه الدكغيٗاث ليؿذ
ّ
ٖلى وجحرة واخضة ،خيض ع٦ؼث بًٗها ٖلى وي٘ هظه الؿلُت في يض ً٢اة الخ٨م ٦ما في ال٣اهىنل الجؼاثغرل
د امحد زلمد حيىي زلمد إمساعيل ،األمر اجلنائي و الصلح يف األنظمة اإلجرائية ادلقارنة ،رسالة دكتوراه  ، 985القاىرة ،ص .536
 2د زلمد جنيب حسين ،قوة احلكم اجلنائي يف إهناء الدعوى اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ، 977 ،ص . 67
 3د امحد ضياء الدين خليل  ،قواعد اإلجراءات اجلنائية ومبادئها يف القانون ادلصري ،اجلزء الثاين ،دار النهضة العربية  ،القاىرة، 999 ،ص . 473
 4زلمد حكيم حسني ،النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف ادلواد اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،2005 ،ص .4 5
 5د عمر سامل ،تيسري اإلجراءات اجلنائية دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل  ،النهضة العربية  ،القاىرة ، 997 ،ص . 30
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ر
والٟغوسخي ٞ ،يما آزغ البٌٗ آلازغ جىػيٗها بحن ً٢اة الخ٨م وؤًٖاء الىيابت الٗامت ٦ما في ال٣اهى لن اإلاهغ ل
والليبي والُ٣غرل والٗماوي.
ّ
اإلاكغٕ
بن ٖضم مىذ الىيابت الٗامت ؾلُت بنضاع ألامغ الجؼاجي في ؤٚلب الدكغيٗاث اإلا٣اعهت ٖلى ٚغاع
ّل
ر يغظ٘ بلى ّ
قضة الجض ٫ال٣ٟهي الظر ي٨خى ٠مؿإلت ج٨يي ٠ألامغ الجؼاجي ،و الظر يغظ٘ الؿبب
الجؼاثغ ل
ّ
الغثيسخي ٞيها بلى ؤن هٓام ألامغ الجؼاجي يمشل زغوظا ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت اإلاؿخ٣غة ألنى٫ل اإلادا٦ماث
ً
الجىاثيت ٞ ،ةطا ٧ان ألامغ الجؼاجي ناصعلا مً الىيابت الٗامتٞ ،هظا يٗجي ؤجها ماعؾذ وْيٟخحن في آن واخض،
ؤن الىيابت في هظه الخالت ظمٗذ بحن ؾلُتي الاتهام والخ٨م
ألاولى جدغي ٪الضٖىيل و الشاهيت الٟهل ٞيها  ،ؤر ّ ل
بإن ألامغ لم يهل بٗض في هظه الخالت بلى
ومجا ٝللٗضالت  .بيىما يغيل البٌٗ ّ ل
ٍل
 ،وهى ؤمغ مسال ٠للضؾخىعل
صعظت مً الخُىعة اؾدىاصا بلى يألت مبل ٜالٛغامت ،و٢لت زُىعة الجغاثم مدل ألامغ الجؼاجيًٞ ،ال ؤهه
ي٩ى لن ٚحر ملؼم بال إلاً اعجًاه .
ؤن ؤٚلب الدكغيٗاث التي ؤزظث بىٓام ألاوامغ الجىاثيت ٚالبا ما ججٗل
٦ما يالخٔ في طاث الؿيا ّ ،١ل
ي بن قاءوا ٢بلىها و بن قاءوا اٖتريىا ٖليها وٖاصوا بلى هٓام
٢ىتها الخىٟيظيت عهىا إلعاصة ؤَغا ٝالضٖى ل
اإلادا٦مت الٗاصيت ٞ ،ىٓام ألاوامغ الجىاثيت حهض ٝبلى جد٣يٖ ٤ضالت ؾغيٗت بةظغاءاث مبؿُت في هٟـ الى٢ذ
الظر يٗمل ٖلى جد٣ي ٤ؾلُت الضولت في جُبي ٤الٗ٣ىبت ٖلى مؿخد٣يها وبٖاصة الخ٣ى١ل اإلاٛخهبت بلى
ر الكإن ومً لهم مهلخت ًٖ ألايغاع التي ؤنابتهم مً ظغاء و٢ىٕ الجغيمت .
ؤصخابها وحٗىيٌ طو ل
ً
ً
ّ
بىاءا ٖلى
بىاءا ٖلى ما ؾب ٤ط٦غه ،يم ً٨حٗغي ٠ألامغ الجؼاجي ٖلى ؤهه ٢ ":غاع يهضع مً ال٣اضخي ل
و ل
َلب الىيابت الٗامت بخى٢ي٘ ٚغامت ظؼاٞيت في ٚيبيت الخهىم بٛحر بظغاء جد٣ي ٤ؤو ؾمإ مغاٗٞت  ،وبطا لم
يٗترى مً نضع ألامغ في مىاظهخه ؤنبذ بمشابت الخ٨م الجىاجي ٚحر ال٣ابل للًُٗ ٞيه وجى٣طخي بظل٪
الضٖىيل الٗمىميت  ،وبطا اٖترى ٖليه هٓغث الضٖىيل بالُغي ٤الٗاصر ؤمام اإلاد٨مت ".

 2د فوزية عبد الستار ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية يف القانون ادلصري ،دار النهضة العربية ،القاىرة ، 986،ص .7 0
 3ادلرجع السابق ،ص .665
 4د مدحت زلمد عبد العزيز إبراىيم  ،األمر اجلنائي ،دراسة حتليلية مقارنة بني التشريع ادلصري و الفرنسي  ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،
 200القاىرة ص .67
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اإلاطلب الثاني :زطابظ ألامغ الجؼاةي
عٚم وظىص بٌٗ ؤوظه الازخال ٝبحن ؤهٓمت ؤلاظغاءاث الجؼاثيت الجىاثيت في ألاخ٩ام الخٟهيليت
ً
ّ
ظضا مً زال ٫حٗغي ٠ألامغ الجؼاجي الؿاب ٤ط٦غه اؾخٓهاع
اإلاىٓمت لؤلمغ الجىاجي ،بال ؤهه مً اليؿحر ل
ر للٟهل في الخهىمت الجىاثيت والتي جخمشل ٞيما يلي:
الخهاثو التي جمحز هظا الُغي ٤ؤلايجاػ ل
ر.
اء ظىاػ ل
 ألامغ الجؼاجي بظغ ٌلاء مىظؼ.
 ألامغ الجؼاجي بظغ ٌل اهدهاع هُا ١ألامغ الجؼاجي في الجغاثم ٢ليلت ألاهميت.أ -ألامغ الجؼاةي أمغ كػاةي
ً
ّ
خ٨ما باإلصاهت نضع صو لن
ل
ألامغ الجؼاجي ؤمغ ً٢اجي بخى٢ي٘ ٖ٣ىبت ظىاثيت ،بال ؤهه يدمل في ظىهغه
ً
ً
َ
جهاثيا باث
خ٨ما ل
ل
جد٣ي ٤ؤو مغاٗٞت ،لظلٞ ٪هى خ٨م ظىاجي ٞمتى ٢بل ألاَغا ٝألامغ الجىاجي ؤنبذ بظل٪
ً
واظب الىٟاط خاثؼلا ل٣ىة ألامغ اإلا٣طخي به .و حٗخبر الىيابت الٗامت وخضها ناخبت الازخهام ألانيل في
ي الٗمىميت ٞ ،لها خ ٤ؤن جُلب جى٢ي٘ الٗ٣اب ٖلى اإلاتهم و٢ض يخسظ َلب جى٢ي٘ الٗ٣اب ٖضة
جدغي ٪الضٖى ل
ؤمغ ظؼاجي .
نىع٣ٞ ،ض يإزظ نىعة َلب بنضاع خ٨م بٗ٣ىبت ظىاثيت و٢ض ي٣خهغ ٖلى مجغص َلب بنضاع ٍل
وهظا ما ّ
ههذ ٖليه اإلااصة 380م٨غعل 02مً ٢اهىنل الاظغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغرل  " :بطا ٢غعل و٦يل
الجمهىعيت اجبإ بظغاءاث ألامغ الجؼاجي  ،يديل مل ٠اإلاخابٗت مغ٣ٞا بُلباجه بلى مد٨مت الجىذ .يٟهل
ً
بىاءا ٖلى طل:٪
ال٣اضخي صونل مغاٗٞت مؿب٣ت بإمغ ظؼاجي ي٣طخي بالبراءة ؤو بٗ٣ىبت الٛغامت  ،"...و ل
ؤمغ ظؼاجي بخى٢ي٘ الٗ٣ىبت ٖلى
 ١اإلاضهيت ؤن يُلب مً ال٣اضخي الجؼاجي بنضاع ٍل
 ال يجىػل للمضعي بالخ٣ى لاإلاتهم وبلؼامه بالخٗىيًاث؛
 ال يجىػل للمتهم هٟؿه ؤن يُلب طل ٪مً ال٣اضخي الجؼاجي الظر يمشل ؤمامه في اإلادا٦مت.وٖليه يٟهل ال٣اضخي في ألامغ الجؼاجي صو لن مغاٗٞت مؿب٣ت ،وهىا يخجلى بق٩ا ٫ؤؾاسخي يخلخو في
:هل جٟهل اإلاد٨مت في ألامغ الجؼاجي في ظلؿت ٖلىيت ؤم ؤهه يهضع في ٚغٞت اإلاكىعة ؾيما ؤن ألامغ الجؼاجي
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هى خ٨م ً٢اجي وحؿغرل ٖليه جبٗا لظل ٪الىهىم الخانت باألخ٩ام الً٣اثيت خيض يىظب الضؾخىعل
الجؼاثغرل الىُ ٤باألخ٩ام في ظلؿت ٖلىيت .
ّ
ر بلى هظه الىُ٣ت الجىهغيت؛ ٚحر ؤهه يٟهم مً ٖضة بقاعاث
 ١اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
في خ٣ي٣ت ألامغ لم يخُغ ل
بإن ال٣اضخي يٟهل صو لن مغاٗٞت مؿب٣ت و بخالت ألامغ
وعصث في الىهىم ال٣اهىهيت اإلاىٓمت لهظا الاظغاء ( ّ ل
بإن ٞهل ال٣اضخي الجؼاجي
ٞىعل نضوعه ٖلى الىيابت الٗامت  ،ويبل ٜألامغ الجؼاجي بإر وؾيلت ٢اهىهيت للمتهم )؛ ّ ل
ّ
في ألامغ الجؼاجي ي٩ىنل في ٚغٞت اإلاكىعة بالغٚم مً ؤهه ٧ان يخٗحن ٖلى اإلاكغٕ الجؼاثغرل خؿم هظه اإلاؿإلت
لبـ.
بك٩ل نغيذ جٟاصيا ل٩ل ْ ل
ٍل
ب ـ ألامغ الجؼاةي إحغاء حىاػي
ؤن الٛالبيت
مً زال ٫ما ؾب ٤ط٦غه ًٖ الدكغيٗاث اإلا٣اعهت التي جإزظ بىٓام ألامغ الجؼاجي ،يخإ٦ض لىا ّ ل
الٗٓمى مً الدكغيٗاث ؤلاظغاثيت ججٗل مؿإلت بنضاع ألامغ الجؼاجي مؿإلت ظىاػيه مً ؤ٦ثر مً ظاهب،
ؾىاء مً خيض الجهت اإلاسخهت بةنضاعه ؤو ٞيما يخٗل ٤بمًمىهه.
ٟٞيما يسو الجهت اإلاسخهت بةنضاع ألامغ الجؼاجي ٞ ،هى يهضع بمٗغٞت ٢اضخي مد٨مت الجىذ التي
ً
بىاءا ٖلى َلب الىيابت الٗامت ،التي هي ناخبت الازخهام ألانيل في الخياع
ي ل
مً ازخهانها هٓغ الضٖى ل
ُ
بحن َغي ٤ؤلاظغاءاث الٗاصيت ؤو ألامغ الجؼاجي ٦،ظل ٪ال٣اضخي بطا َلب مىه بنضاع ألامغ الجؼاجي ٞله مُل٤
الخغيت في ؤن يهضعه ؤو يغ ٌٞبنضاعه.
ؤن ؤلاظمإ ٢اثم ٖلى هٟي
وٖلى الغٚم مً الخبايً في جدضيض الجهت اإلاسخهت بةنضاع ألامغ الجؼاجي ،بال ّ ل
الهٟت ؤلالؼاميت ًٖ هظا الىٓام ٞ ،الىيابت الٗامت لها مُل ٤الخغيت في ؤن جُغ١ل باب ألامغ الجؼاجي ؾىاء
ُ
ؤمغ ظؼاجي في واٗ٢ت
بُلب بنضاعه مً ً٢اة الخ٨م ؤو بةنضاعه  ،و٦ظل ٪ال٣اضخي بطا َلب مىه بنضاع ٍل
مٗيىت ٞله مُل ٤الخغيت خييئظ في ؤن يهضعه ؤو يغ ٌٞبنضاعه متى ٢ضع ألر ؾبب مً ؤؾباب ٖضم مالءمت
هظا ؤلاظغاء .
ّ
ر لؤلمغ الجؼاجي جخهل بىٟاط ألامغ الجؼاجي ،خيض ؤهه ال
وهىا ٥مٓهغ آزغ مً مٓاهغ الُاب٘ الجىاػ ل
يٗخبر جهاثيا واظب الخىٟيظ ما لم ي٣بله اإلاد٩ىم ٖليه نغاخت ؤو يمىا ،خيض حٗتر ٝمٗٓم الدكغيٗاث بد٤
عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمريي ،األمر اجلنائي وأثره يف إهناء اخلصومة اجلنائية يف دول رللس التعاون اخلليجي  ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف
للعلوم األمنية ، 2008،ص . 65
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بن هىا ٥بٌٗ الدكغيٗاث جخجاوػل طل ٪بلى
الخهىم في الاٖتراى ٖلى ألامغ الجؼاجي زال ٫مضة مٗيىت ،بل ّ ل
خ ٤الخهىم في الًُٗ بالى ٌ٣في ٢غاع ال٣اضخي بٗضم ٢بى٫ل الاٖتراى ٦ما في الدكغي٘ ؤلايُالي .
ّل
ؤن هىا ٥بٌٗ الدكغيٗاث التي زغظذ ًٖ زانيت الجىاػيت التي يخمحز بها ألامغ الجؼاجي ،خيض
ٚحر ّ ل
ّ
ر في اإلااصة 250مً ٢اهى لن ؤلاظغاءاث الجىاثيت ٖلى ؤن بنضاع ألامغ الجىاجي بمٗغٞت عثيـ
اإلاكغٕ الُ٣غ ل
ّل
هو
الىيابت ؤو و٦يل الىيابت ي٩ىنل وظىبيا في اإلاسالٟاث ،ؤر ؤن الدكغي٘ الُ٣غرل ٢هغ الُاب٘ الجىاػرل لؤلمغ
الجىاجي ٖلى الجىذ  ِ٣ٞصونل اإلاسالٟاث .
ج ـ ألامغ الجؼاةي من ؤلاحغاءاث اإلاىحؼة
ً٢اء في اإلاىيىٕ يخمحز باإليجاػ والخبؿيِٞ ،هضٞه ازخهاع الى٢ذ و الجهض
ٌل
ألامغ الجؼاجي هى
ْ
،بط جخمشل الخ٨مت مً وعاء هظا الىٓام في
والى٣ٟاث بالك٩ل الظر ياصر بلى زلٖ ٤ضالت ظىاثيت ٞاٖلت ل
ي الجىاثيت ٢ليلت ألاهميت وجبؿيِ بظغاءاتها بٛغى الخسٟي ٠مً ؤٖباء
جد٣ي ٤الؿغٖت في الٟهل في الضٖاو ل
اإلادا٦م ختى جخٟغ ٙلىٓغ الضٖاويل الهامت .
ً
ٞمً الجغاثم ما هى
ل
ومٗجى طل ٪ؤن جبريغ هظا الىٓام يغظ٘
ؤؾاؾا بلى الاٖخباعاث الٗمليت وخضهاِ ،
يؿحر مً خيض الٗ٣ىبت التي ي٣غعها ال٣اهى لن لها ،ويٛلب ؤن ج٩ى لن ٖىانغها مً الىيىح والبؿاَت بديض ال
ج٣خطخي بظغاءاث مدا٦مت جٟهيليت ،و ؤٚلب ما ج٩ىنل هظه الجغاثم مً الىىٕ اإلاؿمى بالجغاثم اإلاهُىٗت ؤو
الجغاثم الخىٓيميت مشل الجغاثم الا٢خهاصيت وظغاثم اإلاغوع وبن لم ي ً٨هىا ٥ما يمى٘ مً ؤن يٗمل به في
هُا ١الجغاثم الُبيٗيت البؿيُت .
ول٣ض جؼايضث في الدكغي٘ الخضيض الىهىم الخانت بهظه الجغاثم ويسصخى بطا ظغث في قإجها
اإلادا٦مت في نىعتها اإلاٗخاصة ؤن حؿخٛغ١ل و٢ذ الً٣اء ٞ ،يًي ًٖ ٤الاهخمام بالجغاثم التي ج٣خطخي في
َبيٗتها ،و٢خا و جخُلب بظغاء مدا٦مت جٟهيليت جخاح ٞيها ٞغم الضٞإ للمتهم  ،وباإلياٞت بلى طل ّ ٪ل
ٞةن
يألت الٗ٣ىبت التي ي٣غعها ال٣اهىنل للجغاثم التي يجىػل ؤن يهضع ٞيها ألامغ الجؼاجي ،ججٗل ّ
ٍل
خغيو
اإلاتهم ٚحر
يسر أنور علي ،دراسات يف ا لتشريع اجلنائي ادلقارن التدابري ،األمر اجلنائي ،دار الثقافة اجلامعية ،القاىرة ، 994 ،ص .526
 2عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمريي ،مرجع سابق ،ص .66
 3ادلرجع السابق ،ص .7
 4د امحد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص .860
 5د زلمد جنيب حسين ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية  ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ، 2000،ص . 972
 6د عبد الرؤوف مهدي ،القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،اجلزء األول ،دار النهضة العربية ،القاىرة،20 5 ،ص .8 0
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ّ
ٖلى بظغاءاث اإلادا٦مت ومً زمت ال يخإطي بطا ؤظاػ ال٣اهىنل ازخهاعها  ،بل بهه ٢ض يخٛيب ٖنها عاييا
ُ
بالٗ٣ىبت التي يدخمل ؤن ي٣طخى بها  ،ويٗجي طل ٪ؤن مؼايا هظا الىٓام ججمل في جبؿيِ ؤلاظغاءاث وبيجاػها
ًاع ّ
اإلاتهم مً وعاء هظا الخبؿيِ وؤلايجاػ ،ويدؿ٘ بظل ٪و٢ذ الً٣اء
،خيض ال جخإطي بظل ٪الٗضالت وال ُي ُّرل
وظهضه للجغاثم التي جخُلب بظغاء مدا٦مت جٟهيليت .
ص ـ ألامغ الجؼاةي مدله الجغابم البؿُطت
ٞةن الدكغيٗاث التي
ألن ألامغ الجؼاجي هى زغوط ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت باإلادا٦مت اإلاىهٟت  ّ ،ل
ّل
ؤزظث بهظا الىٓام عاٖذ جدضيض هُا٢ه وخهغجه في ؤيي ٤هُا ،١ؾىاء ٞيما يخٗل ٤بالجغيمت التي يجىػل
بنضاع الٗ٣ىبت ٞيها بإمغ ظؼاجي ؤو ٞيما يخٗل ٤بالٗ٣ىبت التي يجىػل جى٢يٗها باألمغ الجؼاجي ّ ،ؤما الجغاثم التي
يجىػل بنضاع الٗ٣ىبت ٞيها بإمغ ظؼاجي ّ
ٞةجها الجغاثم ٢ليلت ألاهميت التي يم ً٨الاؾخٛىاء بكإجها ًٖ ؤلاظغاءاث
الٗاصيت اإلا٣غعة للمدا٦ماث الجىاثيت صونل بزال ٫ظؿيم بًماهاث اإلادا٦مت اإلاىهٟت والتي هي ؤؾـ
ٌ
ٞةن الجغيمت البض وؤن ج٩ىنل
هامت لهىنل الخغياث الصخهيت  ،وبالخالي ّ ل
صؾخىعيت عاسخت وزابخت ،و يماهت ل
٢ليلت ألاهميت والخُىعة ويمٞ ً٨يها الاؾخٛىاء ًٖ ؤلاظغاءاث الٗاصيت  ،اٖخباعا مً طل ٪ج٣خهغ الدكغيٗاث
في ألازظ بهظا الىٓام ٖلى الجغاثم ٢ليلت ألاهميت.
ّؤما الٗ٣ىبت التي يجىػل جى٢يٗها بُغي ٤ألامغ الجؼاجي ّ
ٞةجها في ؤٚلب الدكغيٗاث ج٣خهغ ٖلى الٗ٣ىباث
ّ ْ
ب الخغيت ؤمغ زُحر يخُلب بخاَخه ب٩اٞت الًماهاث التي جاصر بلى مدا٦مت ٖاصلت.
ألن َؾل َ ل
اإلااليت  ،ِ٣ٞل
ؤن ي٩ىنل في هُا ١الجىذ
ؤن ألازظ بىٓام ألامغ الجؼاجي يجب ْ ل
و ل٣ض ؤظم٘ ال٣ٟه الجىاجي ٖلى ّ ل
واإلاسالٟاث  ،ِ٣ٞوبن هظا الىٓام ٚحر نالر للخُبي ٤بإر خا ٫مً ألاخىاٖ ٫لى الجىاياث ،خيض ج٩ىنل
ؤلاظغاءاث الجىاثيت الٗاصيت هي ألاولى باالجبإ .
ّ
و ما يالخٔ ٖلى ّ
ؤ٢غ ألامغ الجؼاجي ختى في الجىذ
هو اإلااصة 380م٨غعل ؤهه ّل
اإلاكغٕ الجؼاثغرل مً زال ّ ٫ل
ؤن ال٣اضخي خحن يٟهل صو لن مغاٗٞت مؿب٣ت بإمغ
ر ؤو ج٣ل ًٖ ؾيخحنٚ ،حر ّ ل
اإلاٗا٢ب ٖنها بالخبـ إلاضة حؿاو ل
بإر خا ٫مً ألاخىا ٫ؤن ي٩ىنل ألامغ الجؼاجي يخًمً ٖ٣ىبت ؾالبت للخغيت  ،وهظا ما ههذ
ظؼاجي ال يمّ ً٨ل
ٖليه اإلااصة 380م٨غعل. 2

د زلمد جنيب حسين ،مرجع سابق ،ص . 72

83

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

مً زال ٫ما ؾب٤؛ وؿخُي٘ ؤن ّ
هدضص بىيىح مٗياع الجغاثم مدل ألامغ الجىاجي ،وهى مٗياع
يخم ب٢غاع هٓام ألامغ الجؼاجي في الجغاثم ألا٢ل ظؿامت و
الجؿامت ،ؾىاء باليؿبت للجغيمت ؤو الٗ٣ىبت ،خيض ُّرل
ألاقض ظؿامت.
ّل
يخم اؾدبٗاصه في الجغاثم
ُّرل
اإلابدث الثانيّ :
حجُت ألامغ الجؼاةي
ٗض ألامغ الجؼاجي ؤخض الىؾاثل التي لجإث بليها الدكغيٗاث الجؼاثيت الخضيشت بهض ٝؤلاؾغإ في
ُي ُّرل
ٞةن ألامغ الجؼاجي ُييخج ٧اٞت آلازاع التي
ؤلاظغاءاث الجؼاثيت وجٟاصر َىلها وحٗ٣يضها  ،ولخد٣ي ٤هظا الهض ّ ٝل
ييخجها الخ٨م الخاثؼ ل٣ىة الصخيء اإلا٣طخي ٞيه  ،وطل ٪بكغٍ ٖضم الاٖتراى ٖليه مً ٢بل الخهىم.
أ -غضم الاغتراع غلى ألامغ الجؼاةي
ؤن الُاب٘ الضاثم لؤلمغ الجؼاجي يبرػ مً زالٖ ٫ضم الاٖتراى
مً زال ٫ما ؾب٤؛ يم ً٨اؾخيخاط ّ ل
ً
ً
ل٩ل آزاع الخ٨م الخاثؼ ل٣ىة الصخيء
مىخجا ّل
ل
ؤن ألامغ الجؼاجي يهبذ ل
جهاثيا
ٖليه ؤو ٖضم ٢بى ل ٫الاٖتراى  ،ؤر ّ ل
اإلا٣طخي به في خالت ٖضم الاٖتراى ٖليه ؤو ٖضم ٢بى٫ل الاٖتراى ،وبظل ٪جى٣طخي الضٖىيل الٗمىميت وال يمً٨
ُ
ؤن جغ ٘ٞصٖىيل ٖمىميت زاهيت ٖلى طاث الىاٗ٢ت وهٟـ ألاَغا.ٝ
ي
ول٣ض ازخل ٠ال٣ٟه بكإن جدضيض َبيٗت الاٖتراى ٖلى ألامغ الجؼاجيٞ ،هىا ٥ظاهب مً ال٣ٟه يغ ل
ٗض َغي٣ا للًُٗ ٞيه ٖلى مشاَ ٫غ١ل الًُٗ في ألاخ٩ام ويايضه الدكغي٘
ؤن الاٖتراى ٖلى ألامغ الجؼاجي ُي ّل
ال٩ىيتي والٗماوي ّ
ؤن الاٖتراى ٖلى ألامغ الجىاجي ليـ َغي٣ا للًُٗ ٞيه ٖلى مشا٫
،ؤما الاججاه الشاوي ٞحريل ّ ل
 ١الًُٗ في ألاخ٩ام ّ ،
ول٨ىه بٖالن مً ّ
اإلاتهم بٗضم ٢بى ل ٫ما ٖغى ٖليه مً مدا٦مت بهىعتها اإلاسخهغة ،
َغ ل
ْ
بإن ج٩ىنل مدا٦مخه و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗاصيت  ،ولهظا الغؤر ؤههاع ٦شحرون في ال٣ٟه اإلا٣اعنل بما يكبه
واإلاُالبت ل
هو ٖليه ؤيًا ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل في اإلااصة380م٨غعل. 4
ؤلاظمإ  ،و هى ما ّ ل
ؤن ّ
ي
اإلاتهم بطا اٖترى ٖلى ألامغ الجؼاجي وجغجب ٖلى طل ٪هٓغ اإلاد٨مت للضٖى ل
وزمغة هظا الخال ّ ٝل
بالُغ١ل الٗاصيتٞ ،هل جٟهل اإلاد٨مت في الضٖىيل بدغيت جامت وال جخ٣يض بالٗ٣ىبت التي نضع بها ألامغ الجؼاجي،
ؤقض ٖلى ّ
ًاع الُاًٖ بُٗىه.
اإلاتهم ؤم ؤجها جإزظ بمبضؤ ال ُي ُّرل
ٞخد٨م بٗ٣ىبت ّل

2

د إمساعيل زلمد عبد الشايف ،األمر اجلنائي :دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ، 997 ،ص . 54
عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمري  ،مرجع سابق ،ص .8
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ّ
ّ
ًاع الُاًٖ بُٗىه ،ومً يإزظ بالغؤر الشاوي ٞةهه يجحز
بن مً يإزظ بالغؤر ألاو٫ل ٞةهه يإزظ بمبضؤ ال ُي ُّرل
ّل
ؤقض  .و يبضو الغؤر الشاوي هى ألا٢غب بلى الهىاب و الظر يجحز للمد٨مت ؤن
للمد٨مت ؤن جد٨م بٗ٣ىبت ّل
 ١الًُٗ في ألاخ٩ام ،ل٨ىه مجغص
ؤقض ؤر ؤن الاٖتراى ٖلى ألامغ الجؼاجي ليـ له َبيٗت َغ ل
جد٨م بٗ٣ىبت ّل
بٖالن مً ّ
اإلاتهم ًٖ ٖضم ٢بىله ما ُٖغى ٖليه مً مدا٦مت بهىعة مسخهغة.
ؤقض مً الٛغامت التي ٢طخى
بإن اإلاد٨مت يجىػل لها ؤن جد٨م في خضوص الٗ٣ىبت اإلا٣غعة بٗ٣ىبت ّل
وال٣ى٫ل ّ ل
ً
ًاع الُاًٖ مً
يا م٘ ال٣اٖضة ؤلاظغاثيت ألانيلت وال٣اثلت بٗضم ظىاػ ؤن ُي َّرل
بها ألامغ الجىاجي٢ ،ض يبضو مخٗاع ل
ُ
ّ
َٗىه ٚ ،حر ؤهه ال ي٩ىنل مدال لهظا ال٣ى٫ل ماصام ألامغ اإلاٗترى ٖليه ٢ض ؾ٢ ِ٣اهىها واٖخبر ٦إن لم ي، ً٨
ْ
ّ ُ
ؤن اإلاخب٘ ٞيه ؤهه جى٣ل الضٖىيل بدالتها مً اإلاد٨مت اإلاُٗىنل في
بط ّ ل
وهى ما ال يترجب ٖلى الًُٗ في ألاخ٩ام  ،ل
يٓل مدخٟٓا ب٨ياهه ال٣اهىوي بيىما ألامغ
خ٨مها بلى اإلاد٨مت اإلاسخهت بىٓغ الًُٗٞ ،الخ٨م اإلاُٗىنل ٞيه ُّرل
الجىاجي اإلاٗترى ٖليه ي٣ٟض ٦ياهه ال٣اهىوي ويٗخبر ٦إن لم ي ،ً٨ومىه ج٩ىنل اإلاد٨مت في ِخ ٍ ّلل مً ؤن حٌٛ
الىٓغ ٖىهٞ ،ال جخ٣يض به مشلما جخ٣يض بد٨م ال يؼا ٫مدخٟٓا ب٨ياهه عٚم الًُٗ ٞيه.
و٢يل في جبريغ طل ٪ؤن ألامغ الجىاجي بمشابت نلر ًٖ الجغيمت اإلاؿىضة بلى ّ
اإلاتهم بيىه وبحن اإلاجخم٘،
يغى هظا الهلر حٗىص الخالت بلى ما ٧اهذ ٖليه مً ٢بل و٦إهه لم يهضع في الضٖىيل ؤر ؤمغ ،
ٞةطا هى لم َ ل
ً
ابخضاءا و مً ّزمت يجىػل ؤن جهل الٗ٣ىبت بلى ّ
خضها ألا٢صخى  .وٖليه ال يصر ال٣ى٫ل ّ ل
بإن
ل
وججغرل اإلادا٦مت
ّ
ّ
ألن اإلاٗاعيت في ألامغ ليؿذ في الخ٣ي٣ت مٗاعيت بمٗىاها
خ ، ٤طل ّ ٪ل
اإلاتهم ٢ض حٗل ٤له باألمغ الجىاجي ؤر ّ ل
اإلاٗغو ٝفي ألاخ٩ام الٛيابيت التي جهضع في اإلادا٦ماث الٗاصيت في ظلؿاث ٖلىيت وبٗض بٖالن ٢اهىوي  ،وبهما هي
وبٖالن مىه بٗضم ٢بىله إلاا ٖغى ٖليه مً
ٌل
في الىا ٘٢اٖتراى ٖلى اإلادا٦مت بالك٩ل الظر جمذ ٖليه ،
بإن ج٩ىنل مدا٦مخه بال٨يٟيت اإلاٗخاصة ٟٞ ،ي هظه الخالت يجب ؤن حٗىص
وَلب ّ ل
ُل
مدا٦مت بهىعتها اإلاسخهغة ،
الضٖىيل بلى ؾحرتها ألاولى ٢بل نضوعل ألامغ ٞيها ٞ،ال يجىػل ؤن جمى٘ بٖاصة اإلادا٦مت مً ؤن يد٨م ال٣اضخي بإيت
ؤقض مما نضع به ألامغ .
ي يؿمذ بها ال٣اهى لن ولى ٧اهذ ّل
ٖ٣ىبت ؤزغ ل
بإن ألازظ بهظه ال٣اٖضة يضٖى ّ
اإلاتهمحن بلى الخدغػل ٖىض الخ٣غيغ بٗضم ٢بى٫ل ألامغ و
٦ما ُب ّغ َلع طل ٪ؤيًا ّ ،ل
بهظا جخد ٤٣الٟاثضة الٗمليت اإلاغظىة مً هٓام ألامغ الجىاجي ،وهي جبؿيِ ؤلاظغاءاث وٖضم قٛل و٢ذ
الً٣اء بالجغاثم الهٛحرة.
ادلرجع السابق ،ص .87
 2د زلمود مسري عبد الفتاح  ،النيابة العامة وسلطتها يف إهناء الدعوى العمومية دون زلاكمة ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية، 986 ،ص .238
3د زلمود مسري عبد الفتاح ،ادلرجع السابق ،ص .239
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ؤقض مما ٢طخى بها ألامغ الجؼاجي
ّؤما في بٌٗ الدكغيٗاث ألازغيل ٞال يجىػل للمد٨مت ؤن ج٣طخي بٗ٣ىبت ّل
ُ
ًاع اإلاٗترى ٖليه بؿبب هظا
بإن ألامغ الجؼاجي يٗخبر بمشابت خ٨م ٚيابي ٞال ييبغي ؤن ُي َّرل
 ،وجبرع طل ّ ٪ل
جىو اإلااصة 149مً ٢اهى لن
الاٖتراى ،ومً بحن هظه الدكغيٗاث الدكغي٘ الٗماوي والدكغي٘ ال٩ىيتي  ،خيض ّ ل
ّ
ي بهظه الُغي٣ت  ّ ،ل
ٞةن
ؤلاظغاءاث واإلادا٦ماث الجؼاثيت ال٩ىيتي ٖلى ؤهه  ":بطا ٢بلذ اإلاد٨مت الٟهل في الضٖى ل
ألامغ الظر جهضعه في هظا الهضص ويٗخبر بمشابت خ٨م ٚيابي باليؿبت بلى ّ
اإلاتهم مً خيض حجيخه ومً خيض
ؤن " لالصٖاء الٗام الًُٗ في
َغ١ل الًُٗ ٞيه " وجىو اإلااصة 148مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت الٗماوي ٖلى ّ ل
ألامغ الجؼاجي الهاصع مً ال٣اضخي ولباقي الخهىم الًُٗ في ألامغ الهاصع مً ال٣اضخي ؤو مً الاصٖاء
الٗام."...
ب -مػمىو ّ
حجُت ألامغ الجؼاةي
ؤن ألامغ الجؼاجي وؾيلت الهً٣اء الضٖىيل الٗمىميت ،يؿخىرل في طل ٪ؤن ي٩ىنل
مً اإلاؿخ٣غ ٖليه ٣ٞها؛ ّ ل
ً
ألامغ ناصعلا مً الً٣اء ؤو مً الىيابت الٗامت .
ولٖ ً٨لى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض و ٘٢زال ٝبحن ق ّغاح ال٣اهىنل في ّ
حجيت ألامغ الجؼاجي ،خيض يغيل ظاهب
الدجيت ألهه ليـ خ٨ما  ،ول٨ىه ّ
ّ
يدىػل ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي ٞيه ٞيما
ؤن ألامغ الجؼاجي ال ي٨دؿب
مً ال٣ٟه ّ ل
بإن ال وظه إل٢امت الضٖىيل
يخٗل ٤باهً٣اء الضٖىيل الٗمىميت  ،ويكبه ألامغ الجىاجي في هظه الخالت ألامغ ّ ل
ّ
الدجيت ألهه في الخ٣ي٣ت ليـ خ٨ما ظىاثيا بل
وؤن ألامغ الجؼاجي ي٨دؿب
الٗمىميت  ،وطل ٪في خضوص مٗيىت ّ ،ل
يٗخبر ٖمال ؤو ٢غاعا ً٢اثيا .
ؤن ألامغ الجؼاجي الهاصع مً الىيابت الٗامت ؤو ال٣اضخي بطا لم يدهل اٖتراى
وهىا ٥اججاه آزغ يغيل ّ ل
ّ
ؤخض و ٤ٞال٣اهىنل ٞخى٣طخي به الضٖىيل الجىاثيت و٦إهه خ٨م ٞ .ةطا نضع ألامغ الجىاجي بالبراءة ولم
ٖليه مً ٍل
ً
ّ
حٗترى ٖليه الىيابت ؤو لم يٗترى ٖليه اإلاضعي اإلاضوي ٞ ،ةهه يهبذ خاثؼلا ل٣ىة الصخيء اإلا٣طخي به  ،وال يجىػل
ّ
بإن ال وظه إل٢امت الضٖىيل ٞانل في
بلٛاءه ؤو الغظىٕ ٞيه ختى بطا ْهغث ؤصلت ظضيضة ،ألهه بيىما ألامغ ّ ل
ٞةن ألامغ الجىاجي يٗخبر ٞانال في اإلاىيىٕ مشل الخ٨مٞ ،هى ُ٢عي وليـ بظغاءا مً بظغاءاث
الخد٣ي ّ ،٤ل
ّ
الخد٣ي ،٤و بطا نضع ألامغ الجىاجي باإلصاهت وناع جهاثيا بٗضم الاٖتراى ٖليه ٞةهه بطا جهاص ٝؤن ؤ٢يمذ

د رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون ادلصري ،دار النهضة العربية، 983 ،ص . 37
 2د امحد فتحي سرور ،ادلرجع السابق ،ص . 2
 3د مأمون سالمة  ،اإلجراءات اجلنائية معلقا عليها بأحكام الفقو والقضاء ،الطبعة األوىل ،دار الفكر العريب، 980،ص .267
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الضٖىيل الجىاثيت باإلظغاءاث الٗاصيت في طاث الىاٗ٢ت التي ٞهل ٞيها طل ٪ألامغ ،يخٗحن الخ٨م بٗضم ظىاػ
هٓغ الضٖىيل لؿاب٣ت الٟهل ٞيها وليـ طل ٪بال جإ٦يضا لهٟت الخ٨م في ألامغ الجىاجي .
ً
ّ
ٞةن ّ
وحجيت ألاخ٩ام الجىاثيت ٞ ،متى ناع ألامغ جهاثيا واظب
حجيت ألامغ الجىاجي جخمازل
وبىاءا ٖليه؛ ّ ل
ل
ّ
الخىٟيظ ٞةهه ياصر بلى اهً٣اء الضٖىيل الٗمىميت بهٟت صاثمت  ،ويمى٘ مً بٖاصة َغخها زاهيت ؤمام الً٣اء
باليؿبت لظاث الىاٗ٢ت َاإلاا هىا ٥اجداص في الؿبب واإلاىيىٕ والخهىم  ،وهظا ما يُلٖ ٤ليه بال٣ىة
ي.
الؿالبت لؤلمغ الجىاجي في بجهاء الضٖى ل
ّ
وجخمحز ّ
حجيت ألامغ الجىاجي ًٖ ألاخ٩ام الجىاثيت متى ناع جهاثيا واظب الخىٟيظ بإهه ال يجىػل الًُٗ
ٞيه بإر وظه مً الىظىهٞ ،ال يجىػل الًُٗ ٞيه باإلاٗاعيت والاؾخئىا ٝؤو الى ٌ٣ؤو بٖاصة الىٓغ ،وهظا ما
ر.
ههذ ٖليه اإلااصة380م٨غعل 6مً ال٣اهى لن الجؼاثغ ل

زاجم ـ ـ ـ ـ ـ ــت:
ي بما
خض جهاجي للضٖى ل
يد ٤٣ألامغ الجؼاجي الؿغٖت في ؤلاظغاءاث وجبؿيُها وازخهاعها  ،و وي٘ ٍّل
يٟ٨ل اؾخ٣غاع ألاويإ ال٣اهىهيت  .ولظل ٪جخجلى الخ٨مت مىه في جد٣ي ٤الؿغٖت في الٟهل في الضٖاويل
الجىاثيت ٢ليلت ألاهميت  ،وجبؿيِ بظغاءاتها بٛغى الخسٟي ٠مً ؤٖباء اإلادا٦م ختى جخٟغ ٙلىٓغ الضٖاويل
الهامت و الخُحرة.
ً
اٖخضاءا ٖلى اإلاباصت الٗامت
وٖلى الغٚم مً الاهخ٣اصاث اإلاىظهت بلى ألامغ الجؼاجي واإلاخمشلت في اٖخباعه
ْ
،بط يمشل مسالٟت نغيدت ل٣اٖضة خًىعل الخهىم والٟهل ،في ٚحر ٖالهيت
التي جد٨م ال٣اهىنل الجىاجي ل
ويمـ بمبضؤ خّ ٤
وصو لن ع٢ابت مً الجمهى لع
ؤن هظه الاهخ٣اصاث مغصوص ٖليها
اإلاتهم في الضٞإ ًٖ هٟؿه ،بال ّ ل
ُّر ل
خيض يؿخُي٘ ّ
ٞةن اإلاؼايا التي يد٣٣ها ألامغ الجؼاجي
اإلاتهم بمُل ٤بعاصجه الاٖتراى ٖلى ألامغ الجؼاجي  ،وبالخالي ّ ل
الخل ألامشل لخٟاصر َى٫ل ؤلاظغاءاث الجؼاثيت و حٗ٣يضها.
جٟى١ل ٧ل ٖيىبه ويٗخبر ّل
ّ
ر ٖلى بلؼاميت ألامغ
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ر ٩ٞان مً ألاخؿً ؤن ّ ل
يىو
ؤما ٞيما يسو الدكغي٘ الجؼاثغ ل
ّ
اإلاكغٕ الُ٣غرل وطل ٪للٟهل بك٩ل جهاجي في ألازظ بىٓام ألامغ
الجؼاجي في مىاص اإلاسالٟاث ٖلى ٚغاع ما ؤ٢غه

د زلمود مسري عبد الفتاح ،ادلرجع السابق ،ص .24
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الجؼاجي و جُبي٣ه في هظا اإلاجا ٫لخد٣ي ٤الٛاياث الٗمليت اإلاغظىة مىه و جسٟي ٠الٗبء ٖلى ٖمل الٗضالت
لخخٟغ ٙللىٓغ في الً٣ايا اإلاهمت و الخُحرة.
كابمت اإلاغاحؼ اإلاػخمضة:
أ -النطىص اللانىنُت:
 -1النطىص ألاحنبُت:
-1ل ٢اهىن ع٢م 17ل لؿىت 1960ل بةنضاع ٢اهىن ؤلاظغاءاث و اإلادا٦ماث الجؼاثيت ال٩ىيتي .ل
-2لاإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م 99/97ل بةنضاع ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت الٗماوي .ل
 -2النطىص الىطنُت :
 -1ألامغ ع٢م -66ل155ل اإلااعر في 8ل يىليى ؾىت 1966ل اإلاخًمً ٢اهىن الاظغاءاث الجؼاثيت اإلاٗض ٫باألمغ ع٢م
02-15ل اإلااعر في 23ل يىليى ؾىت .2015
أ -الىخب:
-1لل ص بؾماٖيل مدمض ٖبض الكافي ،ألامغ الجىاجي :لصعاؾت جدليليت جإنيليت م٣اعهت ،صاع النهًت الٗغبيت،
ال٣اهغة1997 ،ل.ل
-2ل مدمض خ٨يم خؿحن ،الىٓغيت الٗامت للهلر وجُبي٣اتها في اإلاىاص الجىاثيت ،صعاؾت م٣اعهت ،صاع ال٨خب
ال٣اهىهيت.2005 ،ل
-3ل ص مدمض هجيب خؿجي ،قغح ٢اهىن ؤلا ظغاءاث الجىاثيت  ،الُبٗت الشاهيت ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اهغة
2000،ل.ل
-4لل ص اخمض يياء الضيً زليل ٢،ىاٖض ؤلاظغاءاث الجىاثيت ومباصئها في ال٣اهىن اإلاهغر ،الجؼء الشاوي ،صاع
ل
النهًت الٗغبيتل  ،ال٣اهغة1999 ،ل.
-5لص مدمض هجيب خؿجي٢ ،ىة الخ٨م الجىاجي في بجهاء الضٖى ي الجىاثيت ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اهغة ،
.1977ل
-6ل ص مضخذ مدمض ٖبض الٗؼيؼ ببغاهيم ،ألامغ الجىاجي ،صعاؾت جدليليت م٣اعهت بحن الدكغي٘ اإلاهغر و
الٟغوسخي ،الُبٗت ألاولى ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اهغة.2001 ،ل
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-7ل ص مدمىص ؾمحر ٖبض الٟخاح ،الىيابت الٗامت وؾلُتها في بجها ء الضٖىي الٗمىميت صون مدا٦مت ،اإلا٨خب
الجامعي الخضيض ،ؤلاؾ٨ىضعيت.1986 ،ل
-8ل يؿغ ؤهىع ٖلي ،صعاؾاث في الدكغي٘ الجىاجي اإلا٣اعن الخضابحر ،ألامغ الجىاجي ،صاع الش٣اٞت الجامٗيت،
ال٣اهغة.1994 ،ل
-9ل ص ٖبض الغئو ٝمهضر ،ال٣ىاٖض الٗامت لئلظغاءاث الجىاثيت ،الجؼء ألاو ،٫صا ع النهًت الٗغبيت ،ال٣اهغة،
.2015ل
-10ل ص ٖمغ ؾالم ،جيؿحر ؤلاظغاءاث الجىاثيت صعاؾت م٣اعهت ،الُبٗت ألاولى  ،النهًت الٗغبيت  ،ال٣اهغة،
.1997ل

ل

-11ل ص ٞىػيت ٖبض الؿخاع ،قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت في ال٣اهىن اإلاهغر ،صاع النهًت الٗغبيت،
ال٣اهغة .1986،ل
-12ل ص عئوٖ ٝبيض ،مباصت ؤلاظغاءاث الجىاثيت في ال٣اهىن اإلاهغر ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اهغة.1983 ،ل
-13ل ص مإمىن ؾالمت ،ؤلاظغاءاث الجىاثيت مٗل٣ا ٖليها بإخ٩ام ال٣ٟه والً٣اء ،الُبٗت ألاولى ،صاع ال٨ٟغ
الٗغبي.1980،ل
ب -ألاطغوخاث و الغؾابل:
-1ل ص ؤخمض مدمض يحي مدمض بؾماٖيل،
ّ
ص٦خىعاه ،ال٣اهغة1985 ،ل.ل

ألامغ الجىاجي و الهلر في ألاهٓمت ؤلاظغاثيت اإلا٣اعهت ،عؾالت

-2لل ٖبض الٗؼيؼ بً مؿهىط ظاع هللا الكمحرر ،ألامغ الجىاجي وؤزغه في بجهاء الخهىمت الجىاثيت في صو٫
مجلـ الخٗاون الخليجي  ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ناي ٠للٗلىم ألامىيت 2008 ،ل.ل
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ّ
النطاق اللانىني لؿلطت اإلادىمت بفخذ باب اإلاغافػت ّ
مجضصا
ّ
في ّ
الضغىي اإلاضنُت في الدشغَؼ الػغاقي
ص .غبض اإلانػم غبض الىىاب مدمض ،نلابت اإلاداميو ،البطغة (الػغاق)

اإلالخظ :
ؤظاػ ال٣اهىنل إلاد٨مت اإلاىيىٕ ؤن ّ
ج٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل اإلاضهيت،
٢بل بنضاع الخ٨م ٞيها  ،وطل ٪بطا ما ا٢خىٗذ بىظىص ما يبرع هظا ؤلاظغاء  .وبطا ٧ان هظا
ال٣غاع يسً٘ لؿلُت مد٨مت اإلاىيىٕ ّ
الخ٣ضيغيت ٞ ،ان الؿلُت التي مىدها ال٣اهىنل
للمد٨مت بهظا الكإن ليؿذ مُل٣ت الخضوصٞ .ما هى ّ
الىُا ١ال٣اهىوي لؿلُت اإلاد٨مت
مجضصا في ّ
بٟخذ باب اإلاغاٗٞت ّ
الضٖىيل اإلاضهيت؟  .هظا ما ؾٗيىا لئلظابت ٖليه في هظا البدض
.
Summary:
The law was permit for the trial court to decide to open argument again in
the civil case before rendition of judgment if satisfied that there is justification
for this procedure. Although this decision is subject to the discretion authority
of the trial court, but the authority which granted by the law to the trail court
in this object is not absolute limits. So, what is the legal range for the authority
of the court with regard to open argument again in the civil case? This is what
we sought to answer it in this study.
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ملضمـت :
يغؾم ٢اهىنل اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت َغي٣ا مدضصا للضٖىيل اإلاضهيت مىظ لخٓت جدغي٨ها وختى نضوعل الخ٨م ٞيها
وا٦دؿابه ّ
الضعظت الُٗ٣يت  ،وطلٖ ٪بر ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث والؿيا٢اث اإلالؼمت إلاد٨مت اإلاىيىٕ والخهىم
ٖلى خض ؾىاء .
وحٗخبر اإلاغاٗٞت مً ؤهم ؤلاظغاءاث التي جخىالها اإلاد٨مت للىٓغ في ّ
الضٖىيل اإلاٗغويت ٖليها  ،خيض جدبحن
ٞيها نٟت الخهىم ومً يمشلهم  ،وحؿخم٘ بلى ؤ٢ىالهم  ،وجُل٘ ٖلى ما يبرػوهه مً مؿدىضاث  ،وما ّ
ي٣ضمىهه
مً ؤصلت  ،جشبذ اصٖاءاتهم ؤو جـايض صٞىٖهم  ،وجخسظ زاللها مً ال٣غاعاث والخضابحر وؤلاظغاءاث ألازغيل ما
ّ
يم٨نها مً جمديو مىيىٕ الجزإ ال٣اثم للبذ بُلباث الخهىم  ،..و٧ل طل ٪و ٤ٞهٓام مىًبِ إلصاعة
ظلؿت اإلاغاٗٞت لخىظيهها الىظهت ّ
الصخيدت التي جٟطخي بلى الٟهل في الىـؼإ ال٣اثم  ،وبنضاع خ٨م في
ي اإلاٗغويت .
الضٖى ل
وجبضؤ اإلاغاٗٞت بمىٖض جدضصه اإلاد٨مت باليىم ّ
والؿاٖت ،وٚالبا ما حؿخمغ أل٦ثر مً ظلؿت واخضةٞ .ةطا ما
اؾخىٞذ اإلاد٨مت ٧اٞت ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالضٖىيل واَمإهذ بلى ؤلاخاَت بمىيىٖها ج٣غعل زخام اإلاغاٗٞت ،
لخخىظه بٗض طل ٪إلنضاع خ٨مها ٞيها  .خيض يٟهم مً ٢غاع اإلاد٨مت زخام اإلاغاٗٞت في ّ
الضٖىيل  ،بٖالجها
ّ
ي اإلاٗغويت ؤمامها ٧اٞت ؤلاظغاءاث اإلاُلىبت ٢اهىها إلنضاع خ٨م ٞيها .
الًمجي باؾديٟاء الضٖى ل
ولٗل ؤو٫ل ما يترجب ٖلى ٢غاع اإلاد٨مت زخام اإلاغاٗٞت في الضٖىيل  ،ؤن يمخى٘ ٖلى ؤَغاٞها ببضاء ؤيت ؤ٢ىا ٫ؤو
صٞىٕ ؤو بياٞاث ٖلى ما ؾب ٤و٢ضمىه زال ٫ظلؿاث اإلاغاٗٞت  .وهظا هى ألانل الٗامٚ .حر ؤن ال٣اهىنل ،
واؾخصىاء مً هظا ألانل ٢ ،ض ؤظاػ إلاد٨مت اإلاىيىٕ ؤن ج٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في ّ
ي ٢ ،بل
الضٖى ل
بىاء ٖلى َلب مؿبب ي٣ضمه ؤخض الخهىم وج٣خى٘ اإلاد٨مت بإؾبابه  ،وبما
بنضاع الخ٨م ٞيها  ،وطل ٪ؤما ًل
ال٦دكاٞها ه٣ها في ؤلاظغاءاث الىاظب ٖليها اؾديٟائها ٢بل بنضاع خ٨مها في الضٖىيل .
ويشحر مىيىٕ ؾلُت اإلاد٨مت ّ
ي مً ٖضمه بق٩اليت
الخ٣ضيغيت في ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجـضصا في الضٖى ل
مٗغٞت خضوص هظه ّ
الؿلُت ؛ ومهما احؿ٘ هُا ١الؿلُت التي يمىدها ال٣اهىنل للمد٨مت في ؤر مىي٘ مً
ّ
مىاي٘ جُبي٣ه ،بال ؤجها جب٣ى ؾلُت ٚحر مُل٣ت  ،و البض ؤن ج٣يضها وجاَغ خضوصها ٢ىاٖض ال٣اهىنل وؤخ٩امه.
وجبرػ ؤهميت البدض في هظه ؤلاق٩اليت  ،في ؤن جدضيض الىُا ١ال٣اهىوي لؿلُت اإلاد٨مت الخ٣ضيغيت بٟخذ
باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل  ،يك٩ل – ؤوال  -يماهت مًاٞت لٗضم ججاوػل الً٣اء خضوص ما هى مغؾىم له
٢اهىها ٞ ،ال ي٣بل مً َلباث الخهىم ما ال يخىا ٤ٞم٘ ؤخ٩ام ال٣اهىنل  ،وال يخٗؿ ٠في عص اإلاكغوٕ مً

92

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

ّ
اإلاكغٕ
َلباتهم جدذ طعيٗت ٖضم ال٣ىاٖت بها  .ويٟطخي – زاهيا  -بلى حٗؼيؼ واخض مً ؤهم اإلاباصت التي يدغم
ٖلى بقاٖتها في هٟىؽ اإلاخسانمحن وهى مبضؤ الش٣ت بٗضالت ؤخ٩ام الً٣اء والاَمئىان بلى ؾالمت بظغاءاجه .
وه٨ظا ٞان البدض في هظه ؤلاق٩اليت يخٗضي ما يخهل بالجاهب ؤلاظغاجي في جىٟيظ الىو ال٣اهىوي بلى ما
يالمـ ظاهب مهم مً ؤهضا ٝالً٣اء وٚاياجه في اإلاىٓىمت الاظخماٖيت .
وخال إلق٩اليت هظا البدض  ،وؾٗيا لئلظابت ٖلى ما جُغخه مً ؤؾئلت ومالخٓاثّ ،
٢ؿمذ هظا البدض ٖلى
زالزت مُالب  ،زههذ اإلاُلب ألاو٫ل الؾخٗغاى ؤخ٩ام زخام اإلاغاٗٞت  ،وزههذ اإلاُلب الشاوي
الؾخٗغاى ؤخ٩ام ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا  ،وزههذ اإلاُلب الشالض لبيان خضوص ؾلُت اإلاد٨مت
الخ٣ضيغيت في ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا  ،زم ؤجهيذ البدض بساجمت جىظؼ ما جىنلذ بليه مً هخاثج في مىيىٕ
البدض .
اإلاطلب ألاوٌ  :أخيام زخام اإلاغافػت
ّ
ي إلنضاع الخ٨م ج٣غعل اإلاد٨مت زخام اإلاغاٗٞت  ،زم
 156مغاٗٞاث مضهيت  " :بطا تهيإث الضٖى ل
ههذ اإلااصة/
جهضع خ٨مها في طاث اليىم ؤو جدضص للىُ ٤به مىٖضا آزغ ال يخجاوػل زمؿت ٖكغ يىما مً جاعيش جٟهيم زخام
اإلاغاٗٞت " .
ي اإلاٗغويت ٖليها  ،وطل ٪باؾخماٖها أل٢ىا ٫الخهىم وَلباتهم
ٞبٗض ؤن حؿخىفي اإلاد٨مت الىٓغ في الضٖى ل
وصٞىٖهم  ،واَالٖها ٖلى ما يؿى٢ىهه مً الدجج وما يبرػوهه مً اإلاؿدىضاث  ،وجد٣٣ها في ٧ل ما له ٖال٢ت
بمىيىٕ الجزإ  ،وجُمئن بلى تهيإ الضٖىيل للخ٨م  ،ج٣غعل زخام اإلاغاٗٞت ٞيها ٞ .سخام اإلاغاٗٞت – ٦ما ٖغٞه
ال٣ٟه ال٣اهىوي – هى  :ج٣غيغ نالخيت الضٖىيل للٟهل ٞيها بدالتها بٗض جم٨حن الخهىم مً ؤلاصالء ب٩ل
صٞاٖهم .
ومما يٟهم مً هو اإلااصة ؤٖاله ؤن زخام اإلاغاٗٞت هى الخُىة ألاولى مً آزغ زالر زُىاث جهاثيت ومخخابٗت
جٟطخي بلى خؿم الجزإ اإلاٗغوى ٖلى اإلاد٨مت  ،خيض جليها زُىجا اإلاضاولت والىُ ٤بالخ٨م ٞ .ال٣غاع بسخام
اإلاغاٗٞت مً ؤلاظغاءاث الىاظب ٖلى مد٨مت اإلاىيىٕ اجساطها  ،بٗض اؾخ٨مالها إلاخُلباث الضٖىيل اإلاىٓىعة
ي مىظبا ّ
مً ٢بلها  ،و٢بل الىُ ٤بالخ٨م ٞيها  .وبٟٚا ٫اإلاد٨مت لهظا ؤلاظغاء يجٗل خ٨مها في ّ
للى.ٌ٣
الضٖى ل
وٖليه ال يجىػل للمد٨مت بنضاع خ٨مها في ّ
الضٖىيل في ظلؿت اإلاغاٗٞت ٢بل ؤن ّ
ج٣غعل في طاث الجلؿت زخام

1

د .امحد أبو الوفا  ،نظرية األحكام يف قانون ادلرافعات  ،ط  ، 3منشأة ادلعارف باإلسكندرية  ، 977 ،ص. 66
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اإلاغاٗٞت  ،زم لها بٗض طل - ٪وليـ ٢بله  -ؤن جهضع خ٨مها في ّ
ي في اليىم طاجه  ،ؤو ؤن جدضص مىٖضا آزغ
الضٖى ل
للىُ ٤به ال يخجاوػل زمؿت ٖكغ يىما مً جاعيش بٞهام زخام اإلاغاٗٞت .
و٢غاع اإلاد٨مت بةٞهام زخام اإلاغاٗٞت مً ال٣غاعاث ؤلاٖضاصيت التي جخسظها اإلاد٨مت ٢بل ؤن جهضع خ٨مها
النهاجي في مىيىٕ الجزإ  ،وٖليه ٞهى مً ال٣غاعاث التي ال يجىػل الًُٗ بها بال بٗض نضوعل الخ٨م الخاؾم في
ي.
الضٖى ل
 156مغاٗٞاث يجب ٖلى اإلاد٨مت بٗض زخام اإلاغاٗٞت في الضٖىيل اإلاىٓىعة مً ٢بلها ؤن
وَب٣ا لىو اإلااصة/
جهضع خ٨مها ٞيها زال ٫مضة ال جخجاوػل زمؿت ٖكغ يىما مً جاعيش بٞهام زخام اإلاغاٗٞت .
اإلاطلب الثاني  :أخيام فخذ باب اإلاغافػت مجضصا
ألانل ؤهه ما بحن زخام اإلاغاٗٞت ونضوعل الخ٨م في الضٖىيل  ،ال يجىػل للمد٨مت ٢بى٫ل ؤيت مؿدىضاث ؤو
مظ٦غاث مً ؤخض الخهىم ؤو الاؾخمإ بلى ؤيت جىييداث مىه بٛياب الخهم آلازغ  ،هظا ما ً٢ذ به
 157مغاٗٞاث مضهيت  ،..وطل ٪مىٗا إلاٟاظإة الخهم الٛاثب بض ٘ٞؤو ؾىض لم ي٣ضم
ال٣ٟغة  1مً اإلااصة/
بدًىعه  ،مما يسل بًمان خّ ٤
الضٞإ اإلاٟ٨ى٫ل له ٢اهىها .

1

الرصافة بصفتها
قرار زلكمة استئناف بغداد  /الرصافة بصفتها التمييزية ادلرقم /904م 2006/يف  . 2006/5/28موفق علي العبديل  ،ادلختار من قضاء زلكمة استئناف بغداد ّ /ر
التميزية  ،مكتبة صباح  ،بغداد  ، 20 0 ،ص . 6

2

كما وجاء يف قرار حملكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية  " :أن احملكمة كانت قد أجلت ادلرافعة إىل يوم  992/2/ 5لغرض التدقيق  ،ويف اليوم ادلذكور أصدرت احلكم ادلميز دون
أن تعقد جلسة لنظر الدعوى حبضور أطرافها أو حبضور من حضر منهم وتستمع إىل آخر أقواذلم مث تقرر ختام ادلرافعة وتصدر حكمها يف اليوم ذاتو أو حتدد للنطق بو موعدا آخر ال

يتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام ادلرافعة وذلك تطبيقا ألحكام ادلادة ( ) 56من قانون ادلرافعات ادلدنية  ،وحيث أهنا خالفت ما تقدم لذا قرر نقض احلكم ادلميز من ه ذه
اجلهة ( .القرار /3227حقوقية 92/يف  992/ 2/6نقال عن القاضي مدحت احملمود  ،شرح قانون ادلرافعات ادلدنية رقم  83لسنة  969وتطبيقاتو العملية  ،ادلكتبة القانونية  ،بغداد
 ،ص . )206

3

عبد الرمحن العالم  ،شرح قانون ادلرافعات ادلدنية رقم  83لسنة  ، 969ج ، 3ط  ، 2ادلكتبة القانونية  ،بغداد  ، 2009 ،ص . 78
حددت ادلادة  2 6/مرافعات مدنية القرارات اجلائز الطعن هبا دتييزا على سبيل احلصر  ،فجاء فيها  :جيوز الطعن بطريق التمييز يف القرارات الصادرة من القضاء ادلستعجل ويف احلجز

4

االحتياطي والقرارات الصادرة يف التظلم من األوامر على العرائض والقرارات الصادرة بأبطال عريضة الدعوى أو بوقف السري يف الدعوى واعتبارىا مستأخرة حىت يفصل يف موضوع آخر ،
والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويني مرتبطتني أو برفض اإلحالة لعدم االختصاص القيمي أو ادلكاين  ،أو قرار رد طلب تصحيح اخلطأ امل ادي يف احلكم أو قبولو وقرار رفض طلب تعيني
احملكمني وردىم وقرار حتديد أجور احملكمني  .وتكون مدة الطعن يف ىذه القرارات سبعة أيام من اليوم التايل لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغا .
5

نصت ادلادة  57/ف مرافعات مدنية  :ال جيوز للمحكمة بعد أن تقرر ختام ادلرافعة أن تسم ع توضيحات من احد اخلصوم إال حبضور اخلصم اآلخر وال أن تقبل مذكرات أو
مستندات من أحد الطرفني .

6

عبد الرمحن العالم  ،مصدر سابق  ،ص  . 77القاضي مدحت احملمود  ،مصدر سابق  ،ص . 206
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ي،
واؾخصىاءا مً هظا ألانل ؤظاػث ال٣ٟغة 2مً اإلااصة ؤٖاله للمد٨مت ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖى ل
ُ
٢بل بنضاع الخ٨م ٞيها  ،وطل ٪بطا ما ْهغ لها ما يؿخىظب طلٖ ، ٪لى ؤن ج َض َّرونل ما يبرع هظا ال٣غاع .
ٞلمد٨مت اإلاىيىٕ  ،وبٗض ؤن ج٣غعل زخام اإلاغاٗٞت في الضٖىيل اإلاىٓىعة مً ٢بلها  ،وجدضص مىٖضا للىُ٤
٢اى مىٟغص ؤو مً هيئت
ي  ،ؾىاء ٧اهذ مك٩لت مً ٍ ل
بالخ٨م ٞيها  ،وجسخلي بىٟؿها للمضاولت بمىيىٕ الضٖى ل
ً٢اثيت  ،ؤن ج٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في طاث الضٖىيل  ،بطا جبحن لها ما يؿخضعي طل . ٪وهظا الجىاػ
ال٣اهىوي مىاٍ ب٣غاع نغيذ مً اإلاد٨مت بهظا الكإن  ،وٖليه ال يجىػل للمد٨مت التي ٢غعث زخام اإلاغاٗٞت في
ي  ،وٖييذ مىٖضا للىُ ٤بالخ٨م ٞيها  ،ؤن حؿخمغ في يىم ّ
الىُ ٤بالخ٨م باإلاغاٗٞت صو لن ؤن ج٣غعل
الضٖى ل
 157مغاٗٞاث مضهيت .
ي ٖمال بال٣ٟغة 2مً اإلااصة/
نغاخت ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖى ل
مجضصا في ّ
الىُا ١الؼماوي ل٣غاع اإلاد٨مت بٟخذ باب اإلاغاٗٞت ّ
ويمخض ّ
الضٖىيل مً ما بٗض الجلؿت الخخاميت
للمغاٗٞت  ،وختى ما ٢بل مىٖض ّ
الىُ ٤بالخ٨م ٞيها  ،ؾىاء ٧ان هظا اإلاىٖض في طاث يىم ظلؿت زخام اإلاغاٗٞت ،
ؤو في ؤر يىم آزغ يمً اإلاهلت اإلامىىخت للمد٨مت ٢اهىها للىُ ٤بالخ٨م  ،والتي هي زمؿت ٖكغ يىما مً
 156مغاٗٞاث مضهيت .
جاعيش بٞهام زخام اإلاغاٗٞت ٦ما ؤوظبذ طل ٪اإلااصة/
ي  ،ؤن جضٖى ٧اٞت الخهىم ٞيها
ويجب ٖلى اإلاد٨مت خحن ج٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖى ل
للخًىعل ؤمامها في مىٖض مدضص  ،وطل ٪بدبليٛهم و ٤ٞؤخ٩ام الخبلي ٜاإلاىهىم ٖليها في ٢اهىنل اإلاغاٗٞاث
اإلاضهيت  ،ختى مً ٧ان منهم مخٛيبا ًٖ ظلؿاث اإلاغاٗٞت اإلاىً٣يت  ،وٖليها الخشبذ مً جد ٤٣جبل٧ ٜاٞت
ألاَغا ٝؤنىليا ٞ ،ةطا لم ج٣م بظلٞ ٪ان ظمي٘ ال٣غاعاث الخاليت ل٣غاعها بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في
الضٖىيل ال يترجب ٖليها ؤر ازغ ٢اهىوي  ،ؤر بجها ج٩ىنل مٗضومت ٢اهىها  .ؤما ٢غا ها بٟخذ باب اإلاغاٗٞت ّ
مجضصا ،
ع
ي ٞ ،خهض٢ه
ٞحرجب آزاعه ال٣اهىهيت  ،وي٩ى لن مدال لىٓغ مد٨مت الًُٗ ٖىض الًُٗ بالخ٨م الهاصع في الضٖى ل
 157مغاٗٞاث مضهيت وؤخ٩ام ال٣اهىنل ألازغيل مً ٖضمه .
ؤو جىً٣ه  ،جبٗا إلاىا٣ٞخه هو ال٣ٟغة 2مً اإلااصة/
1
2

نصت ادلادة  57/ف 2مرافعات مدنية  :جيوز للمحكمة فتح باب ادلرافعة رلددا إذ ا ظهر ذلا ما يستوجب ذلك على أن تدون ما يربر ىذا القرار .

قرار زلكمة دتييز العراق رقم / 085مدنية أوىل 990 /يف  . 99 /9/4إبراىيم ادلشاىدي  ،ادلختار من قضاء زلكمة التمييز  -قسم ادلرافعات ادلدنية  ،ج  ، 2مطبعة الزمان  ،بغداد
 ، 999 ،ص. 84

3

جاء يف قرار دلحكمة دتييز العراق  :أن فتح باب ادلرافعة الختاذ إجراء ما جيب أن يعلن للخصم حىت وان كان قد حضر جلسات ادلرافعة وتغيب بعد ذلك حىت يكون على علم مبا جر ى

من إجراءات ليتمكن من الطعن ( .القرار /203مدنية ثالثة 97/يف  . 997/ 2/23نقال عن القاضي مدحت احملمود  ،مصدر سا بق  ،ص . ) 207
4
جاء يف قرار حملكمة دتييز العراق  " :لوحظ أن احملكمة بعد أن قررت فتح باب ادلرافعة رلددا قد أجرت ادلرافعة حضورا وعلنا بغياب وكيل ادلدعى عليو ودون التحقق من تبليغ م

وكلو

واستمرت بإجراءات ادلرافعة دون إدتامها إلجراءات التبليغ  ،فيكون حكمها قد شابو البطالن  ،لذا قرر نقضو "  ( .القرار رقم /974ىيئة مدنية منقول  20 0 /يف . ) 20 0/ 0/ 8
القرار منشور يف موقع رللة التشريع والقضاء االلكًتوين . www.tqmag.net

5

د .عصمت عبد اجمليد بكر  ،أصول ادلرافعات ادلدنية  ،ط  ،منشورات جامعة جيهان  ،اربيل  ، 20 3 ،ص . 665
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وٖلى اإلاد٨مت اإلاٗىيت ؤن جٟصر ًٖ ألاؾباب التي خملتها الجساط ال٣غاع بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في
الضٖىيل اإلاىٓىعة مً ٢بلها  ،وطل ٪بخضويً جل ٪ألاؾباب في مدًغ ّ
الضٖىيل  .هظا ما جىظبه ٖباعة " ٖلى ؤن
 157مغاٗٞاث مضهيت  .وم٣خطخى
جضونل ما يبرع هظا ال٣غاع " الىاعصة في الكُغ ألازحر لل٣ٟغة  2مً اإلااصة/
ي اإلاىٓىعة مً ٢بلها ٢ ،ض ه٣لذ هظه
الىظىب في هظا ألامغ هى ؤن اإلاد٨مت خحن ٢غعث زخام اإلاغاٗٞت في الضٖى ل
الضٖىيل مً مغخلت البدض والخ٣صخي  -بٗض ؤن اؾخىٞذ الىٓغ ٞيها  -وهي مغخلت ٚحر م٣يضة بؿ ٠٣ػمجي
٢اهىها  ،بلى مغخلت الٟهل في الجزإ ال٣اثم بةنضاع الخ٨م ٞيها زال ٫مضة ال جخجاوػل زمؿت ٖكغ يىما مً
 156مغاٗٞاث مضهيت  .ؤر ؤن زمت وظىب ٢اهىوي ٖلى
جاعيش بٞهام زخام اإلاغاٗٞت و٣ٞا إلاا ج٣طخي به اإلااصة/
اإلاد٨مت يلؼمها بةنضاع الخ٨م في الضٖىيل اإلاىٓىعة مً ٢بلها زال ٫مضة الخمؿت ٖكغ يىما مً جاعيش بٖالجها
زخام اإلاغاٗٞت ٞيها  ،وان مسالٟت هظا الىظىب ال٣اهىوي  ،بٗضم بنضاع خ٨م في الضٖىيل و٣ٞا إلاا ج٣ضم يجب
 156مغاٗٞاث مضهيت .
ؤن ي٩ى لن له ما يبرعه مً ألاؾباب  ،وبال ٞاهه ؾيك٩ل زغ٢ا منها إلاا ج٣طخي به اإلااصة/
ٖالوة ٖلى طلٞ ٪ان حؿبيب اإلاد٨مت ل٣غاعها بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا يً٘ الخهىم في الضٖىيل ٖلى
بيىت مما ٢غعجه خيض يم٨نهم مً التهيا إلبضاء ما لضحهم بكإهه  ،وفي طل ٪حٗؼيؼ لخ ٤الضٞإ اإلاٟ٨ى٫ل بىو
ال٣اهىنل لجمي٘ اإلاخ٣ايحن  .لظا ٞان ٖضم حؿبيب اإلاد٨مت ل٣غاعها بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل
 2ٝ 157مغاٗٞاث مضهيت .
يجٗله خغيا بالى ٌ٣إلاسالٟخه نغيذ هو اإلااصة/
وال٣غاع بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا ٦ -ما ال٣غاع بسخامها  -يٗض مً ال٣غاعاث ؤلاٖضاصيت التي جخسظها مد٨مت
اإلاىيىٕ ٢بل بنضاع خ٨مها في الضٖىيل  ،وبالخالي ٞهى ال يسً٘ للًُٗ به ٖلى اهٟغاص  ،ؤهما يم ً٨الًُٗ به
بٗض نضوعل الخ٨م ٞيها .
وٖمليا ٞ ،ان ٢غاع مد٨مت اإلاىيىٕ بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل يغظ٘ بلى بخضي خالخحن :
الخالت ألاولى  :بطا وظضث اإلاد٨مت ؤزىاء جض٢ي٣ها ألوعا ١الضٖىيل  ،بٗض زخام اإلاغاٗٞت ٞيها  ،ؤن زمت ما هى
ٚحر واار مً مؿدىضاتها ؤو ؤ٢ىا ٫الخهىم ؤو َلباتهم ؤو صٞىٖهم  ،ؤو ؤن زمت ما هى ٚحر مؿخىفى مً
بظغاءاث اإلاغاٗٞت  ،ؤو ؤر بظغاء ؤزغ مما جخُلبه َبيٗت الضٖىيل ؤو وؾاثل ؤلازباث ٞيها .
1

القاضي مدحت احملمود  ،مصدر سابق  ،ص . 206
2
جاء يف قرار حملكمة استئناف بغداد – الكرخ االحتادية بصفتها التمييزية  ":أن قرار فتح باب ادلرافعة رلددا الستكمال التحقيقات يف الدعوى ىو من القرارات اإلعدادية اليت ال تنتهي هبا
الدعوى وال جيوز الطعن فيها على انفراد بل ميكن الطعن فيها بعد صدور احلكم احلاسم يف الدعوى " ( .القرار /385حقوقية 20 3/يف  . 20 3/8/7منشور على موقع رللة التشريع
والقضاء االلكًتوين . www.tqmag.net

3

عبد الرمحن العالم  ،مصدر سابق  ،ص . 78
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ي إلبضاء ص ٘ٞظضر لم يشاع زال ٫اإلاغاٗٞاث  ،ؤو
الخالت الشاهيت  :بىاء ٖلى َلب مً اخض الخهىم في الضٖى ل
لخ٣ضيم مؿدىض هام لم يٗغى في الضٖىيل .
 157مغاٗٞاث مضهيت ٞ ،ان مغظ٘ ألامغ بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مً ٖضمه
وو٣ٞا لٓاهغ هو ال٣ٟغة 2مً اإلااصة/
يٗىص بلى ؾلُت اإلاد٨مت الخ٣ضيغيت  ،وطل ٪الن ال٣اهىنل ال ُيلؼم اإلاد٨مت بٟخذ باب اإلاغاٗٞت بىاء ٖلى َلب
الخهم بٗض حجؼ الً٣يت للخ٨م  ،وهى مً هاخيت ؤزغيل ال ُيلؼمها بالخ٨م متى ٟ٢لذ باب اإلاغاٗٞت ٞيها .
ٞمد٨مت اإلاىيىٕ لها ؤن ج٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت بطا ما اؾدكٟذ جإزحرا إلاًمىنل الُلب اإلا٣ضم لها مً الخهم
 ،ؤو عؤث ٞيه ظضيت جبرع الاؾخجابت له ٦ ،ما لها ؤن جغ ٌٞالُلب بطا وظضث ؤن مًمىهه ٚحر ٢يمت مىخجت في
الضٖىيل  ،ؤو اؾدكٗغث مىه اهه ٦يضر يبخغي الخهم مً وعاثه بَالت ؤمض الخ٣اضخي .
ي اإلاىٓىعة مً ٢بلها ي٩ى لن
ول٣ض ؾب ٤و٢لىا  :ؤن ٢غاع مد٨مت اإلاىيىٕ بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖى ل
مدال لىٓغ مد٨مت الًُٗ ٖىض الًُٗ بالخ٨م الهاصع في الضٖىيل ٞ ،خهض٢ه ؤو جىً٣ه  ،جبٗا إلاىا٣ٞخه
 157مغاٗٞاث مضهيت وؤخ٩ام ال٣اهىنل ألازغيل مً ٖضمه  ،وهى ما يٗجي ؤن الؿلُت
هو ال٣ٟغة  2مً اإلااصة/
الخ٣ضيغيت التي مىدها ال٣اهى لن إلاد٨مت اإلاىيىٕ في اجساطها لهظا ال٣غاع ليؿذ مُل٣ت  ،بط ال بض مً مىا٣ٞت ما
بجي ٖليه هظا ال٣غاع مً ؤؾباب ألخ٩ام ال٣اهىنل  ،وٖضم مسالٟتها ألر هو مً ههىنه الىاٞظة  .ولظل ٪يصر
ال٣ى٫ل بإهه ال يؿى٢ ٙاهىها للمد٨مت الاخخجاط بؿلُتها الخ٣ضيغيت ٞخمخى٘ ًٖ ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا
ي اإلاىٓىعة مً ٢بلها ٦ ،ما وال يؿى ٙلها ؤيًا
الؾخ٨ما ٫ه٣و ؤو لخالفي زُإ في ؤظغاء جخُلبه الضٖى ل
الاخخجاط بؿلُتها الخ٣ضيغيت ٞخ٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل لل٣يام بإر بظغاء يسال ٠ؤو يخجاوػل
ؤخ٩ام ال٣اهىنل ؤو ههىنه الٗاملت .
وهٟهل الخضيض في هظا الكإن في اإلاُلب الخالي .
اإلاطلب الثالث  :خضوص ؾلطت اإلادىمت الخلضًغٍت في فخذ باب اإلاغافػت مجضصا
يم ً٨ج٣ؿيم خاالث ٞخذ باب اإلاغاٗٞت ّ
مجضصا بالىٓغ لؿلُت اإلاد٨مت الخ٣ضيغيت بكإجها بلى ٢ؿمحن :
خاالث وظىبيت  ،وؤزغيل ٚحر وظىبيت .
ؤما الخاالث الىظىبيت ٞ ،هي الخاالث التي يخىظب ٖلى مد٨مت اإلاىيىٕ ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في
ي اإلاىٓىعة مً ٢بلها  ،والتي ؾب ٤وؤنضعث ٢غاعا بسخام اإلاغاٗٞت ٞيها  ،وطل ٪ؤما لخصخيذ وي٘ ٢اهىوي
الضٖى ل
1
2

د .امحد أبو الوفا  ،التعليق على نصوص قانون ادلرافعات  ،ج  ، 2منشأة ادلعارف باإلسكندرية  ،ص . 694
عبد الرمحن العالم  ،مصدر سابق  ،ص . 78
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ي اإلاىٓىعة ٢بل بنضاع الخ٨م ٞيها ٞ .اإلاد٨مت اإلاٗىيت
ؤو إل٦ما ٫ه٣و ؤو جالفي زُإ في ؤظغاء جخُلبه الضٖى ل
هىا ج٩ىنل ملؼمت باجساط ال٣غاع بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا  ،وال جمل ٪ؤيت ؾلُت ج٣ضيغيت في الامخىإ ًٖ طل. ٪
ومهضع ؤلالؼام هىا هى ما ج٣طخي به ههىم ال٣اهىنل مً بظغاءاث الػمت لخؿم الجزإ في الضٖىيل اإلاىٓىعة .
و٦مشاٖ ٫لى خالت جصخيذ الىي٘ ال٣اهىوي  :وٞاة ٢اضخي مد٨مت اإلاىيىٕ  ،ؤو ؤخض ؤًٖائها ؤن ٧اهذ
مك٩لت مً هيئت ً٢اثيت  ،ؤو ه٣له ؤو نضو لع ؤمغ بخ٣اٖضه ؤو ؤبٗاصه ًٖ الٗمل الً٣اجي  ،وٚحرها مً ألاخىا٫
التي جبٗضه ًٖ بجمام هٓغ الضٖىيل اإلاٗغويت ٖلى اإلاد٨مت  ،وطل ٪بٗض زخام اإلاغاٗٞت في الضٖىيل و٢بل
بنضاع الخ٨م ٞيها ٟٞ .ي مشل هظه الخالت يجب ٖلى اإلاد٨مت بدك٨يلتها الجضيضة (بال٣اضخي البضيل) ؤن ج٣غعل
ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل  ،ألر مً ألاؾباب ؾالٟت الظ٦غ ؤو ؾىاها  ،لخشبذ حك٨يلها الجضيضة في
مدايغ الضٖىيل  ،زم لها بٗض بجمام هظا ؤلاظغاء ؤن ّ
ج٣غعل زخام اإلاغاٗٞت وجدضص مىٖضا إلنضاع الخ٨م خؿب
ما يتراءي لها بٗض اَالٖها ٖلى ؤوعا ١الضٖىيل .
ومشاٖ ٫لى خالت ب٦ما ٫الى٣و في ؤلاظغاءاث  :بطا ا٦دكٟذ مد٨مت اإلاىيىٕ لضي جض٢ي٣ها ألوعا ١الضٖىيل
بٗض زخام اإلاغاٗٞت ٞيها وجدضيض مىٖض للىُ ٤للخ٨م بها  ،بجها ٢ض ؤٟٚلذ جدلي ٠اإلاضعي الظر ازبذ
 124مً ٢اهى لن
اؾخد٣ا٢ه ٖلى جغ٦ت اإلاخىفى  ،يمحن الاؾخٓهاع اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة  -ؤوال مً اإلااصة/
ؤلازباث ٗٞ .لى اإلاد٨مت في هظه الخالت ؤن ج٣غعل ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل للؿبب اإلاظ٧ىعل ُ ،لخ٨مل
ما اٖتراها مً ه٣و  ،زم لها بٗض طل ٪ؤن ج٣غعل زخام اإلاغاٗٞت وجدضص مىٖضا ظضيضا للىُ ٤بالخ٨م ٞيها .
ؤن ال٣غاع بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في مشل هظه الخاالث ي٩ىنل وظىبيا ٖلى اإلاد٨مت  ،بمٗجى ؤجها ال جمل٪
ؤيت ؾلُت ج٣ضيغيت في ٖضم اجساطه  ،وٖليها ؤن جخسظه مً جل٣اء هٟؿها  ،خيض ال يترَ ٥لبه ألر مً الخهىم
؛ ألن اإلاد٨مت هي الجهت اإلاىاٍ بها الٗلم بال٣اهىنل وبدىٟيظه .ؤما الخاالث ٚحر الىظىبيت ٞ ،خىضعط جدتها اٚلب
الُلباث التي ي٣ضمها ؤر مً الخهىم في الضٖىيل وجخًمً الُلب بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل بما
إلزاعة ص ٘ٞظضيض ٞيها يٗخ٣ض الخهم ؤهه مازغ في عص اصٖاءاث زهمه  ،ؤو لٗغى مؿدىض لم يؿب ٤له
ٖغيه ،ويغيل ٞيه حجت ٖلى زهمه  .وج٣ضيغ ٢يمت هظه الُلباث مىاٍ باإلاد٨مت ٞ ،لها ؤن ج٣بل الُلب بطا
ما ا٢خىٗذ بجضيخه وبةم٩اهيت حٛيحره إلاؿاع الضٖىيل  ،ولها ؤن جغًٞه بطا وظضجه ٚحر طر جإزحر ٖلى هديجت
1

جاء يف قرار حملكمة دتييز العراق " :إذا تغري احد القضاة الذين حصلت ادلرافعة أمامهم ألي سبب من األسباب  ،وجب فتح باب ادلرافعة من جديد "  ( .القرار /246موسعة أوىل88 /
يف  . 988/8/رلموعة األحكام العدلية  .تصدر عن وزارة العدل العراقية  ،ع  ، 988 ، 3ص . ) 6

2

دلزيد من التفصيل يف ادلوضوع ينظر حبثنا ادلوسوم " احلكم القضائي ادلنعدم " ادلنشور يف رللة جيل األحباث القانونية ادلعمقة  ،العدد اخلامس – يوليو  ، 20 6ص  80وما بعدىا .
3
نصت ادلادة  24/من قانون اإلثبات  " :حتلف ادلحكمة من تلقاء نفسها يف األحوال اآلتية  :أوال  :إذا ادعى احد يف الًتكة حقا وأثبتو  ،فتحلفو احملكمة ميني االستظهار على انو مل
ِ
يستوف ىذا احلق بنفسو وال بغريه من ادلتوىف بوجو وال ابرأه وال أحالو على غريه وال استوىف دينو من الغري وليس للمتوىف يف مقابلة ىذا احلق رىن" .
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ي  ،ؤو اهه مجغص ج٨غاع يؿتهض ٝبَالت ؤمض الجزإ ٞيها ٞ .ةطا ٢بلذ الُلب ّ
و٢غعث ٞخذ باب اإلاغاٗٞت
الضٖى ل
مجضصا في الضٖىيل ٗٞليها ٦ -ما ؤؾلٟىا ؾاب٣ا -ؤن جضونل ما يبرع اجساطها هظا ال٣غاع و٣ٞا إلاا ج٣طخي به ال٣ٟغة2
ّ
 157مغاٗٞاث مضهيت  ،وللخهم آلازغ ؤن يًُٗ بهظا ال٣غاع ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت بالًُٗ م٘
مً اإلااصة/
الخ٨م ّ
الهاصع في الضٖىيل  .و٦ظل ٪بطا عًٞذ الُلب ٞ ،لمً عَ ٌٞلبه ؤن يًُٗ ب٣غاعها هظا لضي
مد٨مت الًُٗ اإلاسخهت بالًُٗ م٘ الخ٨م الهاصع في الضٖىيل .
وه٣ى٫ل ؤن الخاالث ٚحر الىظىبيت في ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا جىضعط جدتها اٚلب َلباث الخهـىم بهظا
الكإن  ،وليـ ٧ل
َلباتهم  ،وطل ٪الن مً َلباث الخهىم ما ٢ض يخًمً جىبيه اإلاد٨مت بلى بٟٚالها بظغاء جخُلبه َبيٗت
الضٖىيل اإلاىٓىعة ٞ .ةطا ما جد ٤٣للمد٨مت صخت ما جًمىه الُلب  ،ؾخ٩ىنل ملؼمت باإلاىا٣ٞت ٖليه .
بطن ٞاإلاٗياع اإلاٗى٫ل ٖليه في الخميحز بحن الخاالث الىظىبيت والخاالث ٚحر الىظىبيت في ٞخذ باب
اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل هى  :ؤن الخاالث الىظىبيت جإحي لخصخيذ وي٘ ٢اهىوي ؤو إل٦ما ٫ه٣و ؤو جالفي
زُإ في ؤظغاء جخُلبه الضٖىيل اإلاىٓىعة  ،بيىما الخاالث ٚحر الىظىبيت ٞهي جإحي بما إلزاعة ص ٘ٞظضيض مً
الخهم ؤو لٗغى مؿدىض لم يؿب ٤له ٖغيه في الضٖىيل .
ٚحر ؤن زمت ما يُغح في واٖ ٘٢مل اإلاداماة ٞيشحر ٢ضعا مً الك ٪بةم٩اهيت اٖخماص مد٨مت اإلاىيىٕ إلاٗياع
مدضص للٟهل في َلباث الخهىم بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل  ،زهىنا بطا ما حٗل٣ذ جل٪
الُلباث بةظغاءاث الٟهل الخاؾم للجزإ ٞيها  .و٦مشا ٫إلاا يُغح حؿائ٫ل اٖتراضخي مٟاصه  :هل يؿى ٙإلاد٨مت
اإلاىيىٕ عَ ٌٞلب الخهم بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل ليدل ٠اليمحن الخاؾمت ؟ .
بن مىاظهت هظا الؿاا ٫الاٖتراضخي يًٗىا ؤمام ٞغييخحن في مىيىٖه  .الٟغييت ألاولى هي  :ؤن َلب
الخهم ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل لخدليٟه اليمحن الخاؾمت ٞيها  ،يإحي بٗض ؤن اٖخبرث اإلاد٨مت
زهمه آلازغ ٖاظؼا ًٖ ؤلازباث ؤزىاء هٓغها الضٖىيل ٞمىدذ طل ٪الخهم الٗاظؼ خ ٤جدلي ٠زهمه
 118مً ٢اهىنل ؤلازباث ُٞ ،لب
(َالب ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا) اليمحن الخاؾمت اؾدىاصا لىو اإلااصة/
الخهم الٗاظؼ طلٞ ، ٪خىظهذ اإلاد٨مت لخهمه بدل ٠اليمحن الخاؾمت ل٨ىه ع ٌٞالخل٦ ، ٠ما وعٌٞ
تنص ادلادة  8/من قانون اإلثبا ت  " :إذا عجز اخلصم عن إثبات ادعائو أو دفعو فعلى احملكمة أن تسألو عما إذا كان يطلب حتليف خصمو اليمني احلامسة من عدمو  ،فان طلب
ذلك وكان اخلصم حاضرا بنفسو حلتو احملكمة  ،ويف حالة غيابو جاز ذلا إصدار احلكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمني عند االعًتاض ب ناء على طلب من اخلصم حىت لو كان اخلصم
اآلخر قد حضر بعض جلسات ادلرافعة " .
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ي و٣ٞا إلاا ج٣طخي به ال٣ٟغة -زالشا مً
عص اليمحن ٖلى زهمه الظر وظهها بليه ٞ ،ي٩ى لن بظل٢ ٪ض زؿغ الضٖى ل
 119مً ٢اهىنل ؤلازباث  .ؤما الٟغييت الشاهيت ٞهي  :ؤن َلب الخهم ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في
اإلااصة/
الضٖىيل لخدليٟه اليمحن الخاؾمت ٞيها  ،يإحي بٗض ؤن اٖخبرجه اإلاد٨مت ٖاظؼا ًٖ ؤلازباث ؤزىاء هٓغها الضٖىيل
 118مً ٢اهىنل ؤلازباث ُٞ ،لب طل٪
ٞمىدخه خ ٤جدلي ٠زهمه آلازغ اليمحن الخاؾمت اؾدىاصا لىو اإلااصة/
ٞ ،خىظهذ اإلاد٨مت لخهمه آلازغ ليدل ٠اليمحن الخاؾمت ٞ ،إظاب هظا ألازحر بغص اليمحن ٖلى مً وظهها
 119مً ٢اهىنل
بليه اؾدىاصا للجىاػ ال٣اهىوي في عصها الظر هو ٖليه الكُغ ألازحر لل٣ٟغة  -ؤوال مً اإلااصة/
ؤلازباث  ،ل ً٨الخهم اإلاغصوصة ٖليه اليمحن ( َالب ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا) ع ٌٞالخلٞ ، ٠ي٩ىنل بظل٪
 119مً ٢اهىنل ؤلازباث ؤيًا .
٢ض زؿغ الضٖىيل و٣ٞا إلاا ج٣طخي به ال٣ٟغة -زالشا مً اإلااصة/
هٟهم مً هاجحن الٟغييخحن  ،ؤن َالب ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا  ،ؾب ٤وان وظهذ بليه اليمحن الخاؾمت
ؤزىاء هٓغ الضٖىيل ٞ ،غ ٌٞخلٟها ؤو عصها ٖلى زهمه  ،لظا يٗض ها٦ال ٖنها و٣ٞا إلاا ً٢ذ به ال٣ٟغة – زالشا
 119مً ٢اهىنل ؤلازباث اإلاكاع بليها ٢بل ٢ليل  .وخيض ؤن الى٩ى٫ل يٗض بمجزلت ؤلا٢غاع  ،وي٩ىنل ملؼما
مً اإلااصة/
لهاخبه ٞ ،ال يجىػل ّ
للىا٧ل ؤن يشبذ ما يىا ٌ٢صاللت هظا الى٩ى٫ل بالغظىٕ ٖىه  ،ويؿخىرل في طل ٪ؤن ي٩ىنل
ّ
الى٩ى٫ل ًٖ اليمحن ممً وظهذ بليه ؤو عصث ٖليه  .وٖليه ٩ٞل مً ه٩ل ًٖ خل ٠اليمحن الخاؾمت ؤو ًٖ
عصها ٖلى زهمه  ،لم يجؼ له خلٟها ؤو عصها مً ظضيض  .جغجيبا ٖلى طلٞ ، ٪ان مد٨مت اإلاىيىٕ ج٩ىنل ملؼمت
بغص َلب ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في هاجحن الخالخحن  ،وال ؾلُت لها في ٢بىله  ،وطل - ٪و٦ما ٖغٞىا  -إلاسالٟت
الُلب إلاا ج٣غعه ؤخ٩ام ال٣اهى لن بهظا الكإن .
وٖلى نلت بظاث اإلاىيىٕ يم ً٨ؤن ُيُغح ؾاا ٫مٟترى آزغ مٟاصه  :هل يجىػل للمد٨مت ٢بى٫ل َلب
الخهم ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل لخدلي ٠زهمه اليمحن الخاؾمت ؟  .ؤن ٞغييت هظا الُلب
جإحي ؤما إلصعا ٥الخهم بًٗ ٠الضليل اإلا٣ضم مً ٢بله  ،بزباجا لضٖىاه ؤو صٗٞا الصٖاء زهمه  ،في م٣ابل ما
٢ضمه زهمه مً صليل  ،وبما إلخؿاؾه بٗضم ا٢خىإ اإلاد٨مت بما بؿُه ؤمامها مً مؿدىضاث وحجج
تنص الفقرة -ثالثا من ادلادة 9/

من قانون اإلثبات  " :كل من وجهت إليو اليمني فنكل عنها دون أن يردىا على خصمو  ،وكل من ردت عليو اليمني فنكل عنها خسر ما توجهت بو

اليمني "
2
جاء يف الشطر األخري للفقرة – أوال من ادلادة9/
3
4

من قانون اإلثبات  ":على من وجهت إليو اليمني أن حيلفها  ،أو يردىا على خصمو "...

عبد ادلنعم عبد الوىاب زلمد  ،اليمني احلامسة وحجيتها يف اإلثبات ادلدين – دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ، 2009 ،كركوك  ،ص 5

وما بعدىا .

عز الدين الديناصوري وحامد عكاز  ،التعليق على قانون اإلثبات  ،ط  ، 3بدون مطبعة  ، 984 ،ص . 268
5
د .عبد الرزاق السنهوري  ،ادلوجز يف النظرية العامة لاللتزامات  ،دار النهضة العربية  ،ط  ، 960 ، 2ص . 702
6

وىذا ما عليو إمجاع الفقو القانوين العريب  .ينظر  :د .عبد الرزاق السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد  ،ج  ، 2دار النشر للجامعات ادلصرية  ، 956 ،ص  . 569د.
سليمان مرقس  ،أصول اإلثبات وإجراءاتو يف ادلواد ادلدنية  ،ج  ، 2دار الكتب  ،القاىرة  ، 98 ،ص  . 85د .سعدون العامري  ،موجز نظرية اإلثبات  ،ط  ،دار ادلعارف  ،بغداد

 ، 966 ،ص  . 24د .آدم وىيب النداوي  ،شرح قانون اإلثبات  ،ط  ، 2بغداد  ، 986 ،ص . 254
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ي لهالخه ٖ .لى الغٚم مً ؤن مشل هظا ؤلاخؿاؽ ي ٘٣في هٟـ
وجسىٞه مً ٖضم بنضاعها خ٨م في الضٖى ل
الخهم بٛحر ماقغ وا٢عي يؿىضه  ،خيض ؤن اإلاد٨مت ملؼمت ٢اهىها بان ج٩ىنل مدايضة في اؾخماٖها لُلباث
ي زال ٫ظلؿاث
الخهىم وصٞىٖهم  ،وال يجىػل لها ؤن جٟصر ًٖ ؤر جىظه في مؿاع الخ٨م في الضٖى ل
اإلاغاٗٞت.
ّ
الضٖىيل في خالت هظا الؿاا ٫الاٞتراضخي  -بطن  -لم حكهض ؤيت بزاعة لئلزباث باليمحن الخاؾمت ٞ ،هل جلؼم
اإلاد٨مت ٢اهىها باإلاىا٣ٞت ٖلى َلب الخهم بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل ليدل ٠زهمه اليمحن
الخاؾمت  ،ؤم بغصه ؟  .ؤم ؤن لها الؿلُت الخ٣ضيغيت ال٩املت في ٢بىله مً ٖضمه ؟ .
يغيل الض٦خىعل الؿنهىعر اهه يم ً٨جىظيه اليمحن الخاؾمت في ؤيت خالت ٧اهذ ٖليها الضٖىيل  ،بلى ؤن يهضع
خ٨م جهاجي  .طل ٪ؤن اليمحن الخاؾمت َغي ٤مً َغ١ل ؤلازباث ٞ ،يم ً٨الالخجاء بليه بٗض ج٣ضيم ؤوظه بزباث
ؤزغيل  ،بل يجىػل بٗض بٟ٢ا ٫باب اإلاغاٗٞت َلب بٖاصة ٞخدها وجىظيه اليمحن الخاؾمت  .ويايضه في هظا اإلاىحى
ألاؾخاط اخمض وكإث الظر ي٣ى٫ل  :ليـ زمت ما يمى٘ ٢اهىها مً َلب ٞخذ باب اإلاغاٗٞت لخىظيه اليمحن
الخاؾمت وبجهاء الجزإ  .و٢ض وا ٤ٞال٣ٟيهحن بلى هظا اإلاىحى ٦شحر مً ٣ٞهاء ال٣اهى لن وقغاخه وبما يدملىا ٖلى
ال٣ى٫ل بإن اججاههما هظا هى الاججاه الغاجر في ال٣ٟه ال٣اهىوي الٗغبي ٖلى الٗمىم .
وهًي ٠بلى ما ؾب ٤بياهه مً اججاه عاجر في ال٣ٟه ال٣اهىوي الٗغبي ٞى٣ى٫ل  :خيض ؤن ال٣ٟغة -ؤوال مً
 116مً ٢اهىنل ؤلازباث ٢ض ً٢ذ بإهه  ":يجىػل ؤن جىظه اليمحن الخاؾمت في ؤيت خالت ٧اهذ ٖليها
اإلااصة/
 114مً ٢اهىنل ؤلازباث ٢ض ً٢ذ بان  " :اليمحن الخاؾمت هي اليمحن
الضٖىيل . "..وان ال٣ٟغة – زاهيا مً اإلااصة/
التي جيخهي بها الضٖىيل " ٖ .ليه ٞإهه ليـ زمت ما يمى٘ مد٨مت اإلاىيىٕ مً الاؾخجابت لُلب الخهم بٟخذ
باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل لخدلي ٠زهمه اليمحن الخاؾمت  ،التي لم يؿب ٤بزاعة مىيىٖها ؤزىاء
ظلؿاث اإلاغاٗٞت ٢بل زخامها  .وطل ٪الن اليمحن الخاؾمت وؾيلت مً وؾاثل ؤلازباث التي ٢غعها ال٣اهىنل

1

د .عبد الرزاق السنهوري  ،الوسيط يف شرخ القانون ادلدين اجلديد  ،مصدر سابق  ،ص . 533
2
امحد نشأت  ،رسالة اإلثبات  ،ج  ، 2ط  ،مكتبة العلم للجميع  ،بريوت  ، 2005 ،فقرة  ، 579ص . 35
3

ينظر  :د .عبد الوىاب العشماوي  ،إجراءات اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية  ،ط  ، 985 ،ص  . 9د .قدري عبد الفتاح الشهاوي  ،اإلثبات مناطو وضوابطو يف ادلواد
ادلدنية وا لتجارية يف التشريع ادلصري ادلقارن  ،منشأة ادلعارف باإلسكندرية  ، 2002 ،ص  . 42احملامي حسني ادلؤمن  ،نظرية اإلثبات – القواعد العامة واليمني واإلقرار  ،دار الكتاب
العريب  ،مصر  ، 948 ،ص . 205
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وؤظاػ للخهىم الالخجاء بليها َ ،و َٖ َّرلض طل ٪جىاػال مً َالب جىظيه اليمحن الخاؾمت ٖما ٖضاها مً وؾاثل
ؤلازباث ألازغيل في الضٖىيل  ،بطا ما ْل مهغا ٖلى جىظيهها لخهمه .
٦ما وهًي ٠لظل ٪ؤيًا  ،اهه إلاا ٧ان ال٣اهىنل ٢ض ؤظاػ للخهم ؤعظاء جىظيه اليمحن الخاؾمت لخهمه في
مغاخل الخ٣اضخي الالخ٣ت ٖضا ؤمام مد٨مت الخميحز ٞ ،اهه  -وباب ؤولى ٢ -بى لَ ٫لب الخهم بٟخذ باب
اإلاغاٗٞـت مجضصا لخدلي ٠زهمه اليمحن الخاؾمت إلاا يٟطخي بليه طل ٪مً خؿم للجزإ ال٣اثم يمً ؾ٠٣
ج٣اى جاليت .
ٍل
ػمجي ا٢هغ بالخإ٦يض مما لى صزلذ الضٖىيل في مغخلت
هسلو مً ٧ل ما ج٣ضم بلى ؤن ليـ زمت مجا ٫للك ٪بةم٩اهيت اٖخماص اإلاد٨مت إلاٗياع مىيىعي في الخميحز
ي ٞ .ىهىم ال٣اهى لن
بحن الخاالث الىظىبيت والخاالث ٚحر الىظىبيت لٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖى ل
وؤخ٩امه الٗاملت هي مً جغؾم خـضوص
ؾلُت اإلاد٨مت الخ٣ضيغيت في الاؾخجابت لُلب الخهم بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا مً ٖضمه ٩ٞ .ل َلب
يخٗاعى م٘ هو ٢اهىوي هاٞظ جلؼم اإلاد٨مت بغصه  ،و٧ل َلب ي ٘٣يمً صاثغة الجىاػ ال٣اهىوي ٞللمد٨مت
٧امل الؿلُت الخ٣ضيغيت ب٣بىله ؤو عصه وطل ٪بدؿب ما ج٣خى٘ به مً ألاؾباب اإلابرعة له  ،و٢غاعها في الكإن
يسً٘ لغ٢ابت اإلاد٨مت اإلاسخهت بالًُٗ ٖىض الًُٗ بالخ٨م الهاصع في الضٖىيل .

زاجمت :
بٗض ؤن حؿخىفي اإلاد٨مت البدض والخد٣ي ٤في مىيىٕ الضٖىيل اإلاٗغويت ٖليها  ،ج٣غعل زخام اإلاغاٗٞت
جمهيضا إلنضاع الخ٨م الخاؾم ٞيها  .ول٨نها ٢ض ج٨دك ٠ؤزىاء جض٢ي٣ها ألوعا ١الضٖىيل ؤجها ٢ض ؤٟٚلذ بظغاءا
ما يىظبه ال٣اهىنل  ،ؤو ٢ض جخل٣ى َلبا مً اخض الخهىم يخًمً عٚبخه بةزاعة ص ٘ٞظضيض ؤو ٖغى مؿدىض
اؾخدهل ٖليه بٗض زخام اإلاغاٗٞت  ،وؤن مً قإن طلّ ٪
الض ٘ٞؤو اإلاؿدىض الخإزحر في مؿاع الضٖىيل ،
ي الؾخ٨ما ٫ما ه٣و مً بظغاءاتها  ،ؤو
خييئظ ؤن ج٣غ لع ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖى ل
ٍل
ٞللمد٨مت
1

نصت الفقرة -أوال من ادلادة /

من قانون اإلثبات  :طلب توجيو ا ليمني يتضمن النزول عما عداىا من طرق اإلثبات بالنسبة للواقعة اليت يرد عليها إذا بقي طالبها مصرا على

توجيهها .
2
قضت زلكمة التمييز االحتادية يف قرار ذلا  ":كان على زلكمة االستئناف إعادة منح ادلميزة حق حتليف ادلميز عليو اليمني احلامسة يف مرحلة االستئناف بعد أن كانت قد أرجأهتا يف
ادلرحلة البدائية "  ( .القرار / 62ىيئة استئنافية منقول  20 0/يف  . 20 2/7/3القاضي لفتو ىامل العجيلي  ،ادلختار من قضاء زلكمة التمييز االحتادية  ،ج  ، 5ط  ،مطبعة
الكتاب  ،بغداد  ، 20 5 ،ص . ) 246

3

نصت الفقرة -ثالثا من ادلادة/

من قانون اإلثبات  :ال جيوز حتليف اليمني احلامسة أمام زلكمة التمييز  ،وال إرجاء حتليفها إىل ما بعد النظر يف القضية مت ييزا .
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لالؾخمإ بلى ما يشاع مً ص ٘ٞظضيض ؤو لالَالٕ ٖلى ما يبرػ مً مؿدىض ٖ ،لى ؤن جضونل مبرعاث ٢غاعها هظا ،
وقغيُت ؤن ج٣غعل هظا ؤلاظغاء ٢بل الىُ ٤بالخ٨م في الضٖىيل .
ي مً ٖضمه يسً٘
وبطا ٧ان ٢غاع اإلاد٨مت باالؾخجابت لُلب الخهم بٟخذ باب اإلاغاٗٞت مجـضصا في الضٖى ل
لؿلُتها الخ٣ضيغيت ٞ ،إن زمت خاالث ؤزغيل جىظب ٖلى اإلاد٨مت ٞخذ باب اإلاغاٗٞت مجضصا في الضٖىيل مً جل٣اء
هٟؿها  ،وبما يٗجي ؤن ؾلُتها الخ٣ضيغيت في هظا اإلاىي٘ ليؿذ مُل٣ت  .ويإحي هظا البدض إلاٗغٞت الىُا١
ال٣اهىوي لؿلُت اإلاد٨مت بهظا الكإن .

٢اثمت اإلاهاصع واإلاغاظ٘:ل
لللللللأوال  :الىخب واإلاغاحؼ اللانىنُت
( ) ص.لاخمض ؤبى الىٞا  ،الخٗليٖ ٤لى ههىم ٢اهىنلل اإلاغاٗٞاث  ،ط2ل  ،ميكإة اإلاٗاع ٝباإلؾ٨ىضعيت .
( )2ص.لاخمض ؤبى الىٞا  ،هٓغيت ألاخ٩ام في ٢اهىن اإلاغاٗٞاث  ،الُبٗت الشالشت  ،ميكإة اإلاٗاع ٝباإلؾ٨ىضعيت
1977 ،ل.ل
( )3اخمض وكإث  ،عؾالت ؤلازباث  ،ط2ل  ،الُبٗت ألاولى  ،م٨خبت الٗلم للجمي٘  ،بحروث 2005 ،ل.
( )4ص.لآصم وهيب الىضاور  ،قغح ٢اهىن ؤلازباث  ،بٛضاص 1986 ،ل.
( )5اإلادامي خؿحن اإلاامً  ،هٓغيت ؤلازباث – ل ال٣ىاٖض الٗامت وؤلا٢غاع واليمحن -ل  ،مهغ  ،صاع ال٨خاب
الٗغبي 1948 ،ل.
( )6ص.لؾٗضون الٗامغر  ،مىظؼ هٓغيت ؤلازباث  ،مُبٗت اإلاٗاع ، ٝبٛضاص 1966 ،ل.
( )7ص.لؾليمان مغ٢ـ  ،ؤنى ٫ؤلازباث وبظغاءاجه في اإلاىاص اإلاضهيت في ال٣اهىن اإلاهغر م٣اعها بخ٣ىياث ؾاثغ
البالص الٗغبيت  ،ط2ل  ،صاع الجيل للُباٖت  ،ال٣اهغة 1986 ،ل.
(ٖ )8بض الغخمً الٗالم  ،قغح ٢اهىن اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت ع٢م 83ل لؿىت 1969ل  ،ط3ل  ،الُبٗت الشاهيت ،
اإلا٨خبت ال٣اهىهيت  ،بٛضاص 2009 ،لل.
( )9ص.لٖبضل الغػا ١الؿنهىعر  ،اإلاىظؼ في الىٓغيت الٗامت لاللتزاماث  ،الُبٗت الشاهيت  ،صاع النهًت الٗغبيت
1960 ،ل.ل
( ) 0ص.لٖبض الغػا ١الؿنهىعر  ،الىؾيِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي  ،ط 2ل  ،ال٣اهغة  ،صاع اليكغ للجامٗاث ،
1960ل.
( ) ٖبض اإلاىٗم ٖبض الىهاب  ،اليمحن الخاؾمت وحجيتها في ؤلارباث اإلاضوي  ،عؾالت ماظؿخحر ٦ ،غ٧ى، ٥
2009ل.
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( ) 2ص.لٖبض الىهاب الٗكماور  ،بظغاءاث ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهيت والخجاعيت  ،الُبٗت ألاولى  ،بال مُبٗت
1985 ،ل.ل
(ٖ ) 3ؼ الضيً الضيىانىعر وخامض ٖ٩اػ  ،الخٗليٖ ٤لى ٢اهىن ؤلازباث  ،الُبٗت الشالشت 1984 ،ل.ل
( ) 4ص.لٖهمذ ٖبض اإلاجيض ب٨غ  ،ؤنى ٫اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت  ،الُبٗت ألاولى  ،ميكىعاث ظامٗت ظيهان ،
اعبيل 2013 ،ل.
( ) 5ص.ل٢ضعر ٖبض الٟخاح الكهاور  ،ؤلازباث مىاَه ويىابُه في اإلاىاص اإلاضهيت والخجاعيت في الدكغي٘
اإلاهغر اإلا٣اعن  ،ميكإة اإلاٗاع ٝباإلؾ٨ىضعيت 2002 ،ل.لل.
( ) 6ال٣اضخي مضخذ اإلادمىص  ،قغح ١اهىن اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت ع٢م 83ل لؿىت 1969ل وجُبي٣اجه الٗمليت ،
اإلا٨خبت ال٣اهىهيت  ،بٛضاص .ل
زانُا  :اللغاعاث اللػابُت
( ) 7ببغاهيم اإلاكاهضر  ،اإلاسخاع مً ً٢اء مد٨مت الخميحز – ل ٢ؿم اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت  ،ط2ل  ،مُبٗت
الؼمان  ،بٛضاص 1999 ،ل.ل
( ) 8لٟخه هامل العجيلي  ،اإلاسخاع مً ً٢اء مد٨مت الخميحز الاجداصيت  ،ط 5ل  ،الُبٗت ألاولى  ،مُبٗت
ال٨خاب  ،بٛضاص 2015 ،ل.ل
( ) 9مجمىٖت ألاخ٩ام الٗضليت  ،وػاعة الٗض ٫الٗغا٢يت  ،الٗضص 3ل 1988 ،ل.
( )20مىٖ ٤ٞلي الٗبضلي  ،اإلاسخاع مً ً٢اء مد٨مت اؾخئىا ٝبٛضاص /لالغناٞت بهٟتها الخمييؼيت  ،م٨خبت
نباح  ،بٛضاص 2010 ،ل.ل
زالثا  :الضوعٍاث
(  )2مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت  ،جطضع غن مغهؼ حُل لألبدار الػلمُت  ،الػضص الخامـ
ً ،ىلُى . 2016
عابػا  :اإلاىاكؼ الالىترونُت
( )22اإلاى ٘٢الال٨ترووي إلاجلت الدكغي٘ والً٣اء www.tqmag.netل
زامؿا  :مخىو اللىانيو
(٢ )23اهىن ؤلازباث ع٢م 107ل لؿىت 1979ل اإلاٗض. ٫
(٢ )24اهىن اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت ع٢م 83ل لؿىت 1969ل اإلاٗض. ٫
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اللانىو الضولي وصؾخىع حنىب أفغٍلُا
اإلاترحم:
َؾٗيض بؾماٖيل هضا ،باخض ص٦خىعاه٢ ،ؿم الؿياؾت والا٢خهاص (جسهو ص٢ي ٤ؾياؾت)،
مٗهض البدىر والضعاؾاث ألاٞغي٣يت ،ظامٗت ال٣اهغة.

بُاناث الىعكت ألاضلُت
الػنىاوInternational Law and the South African Constitution :
اإلاؤلف:
ًىخب جدذ اؾم مسخطغJohn Dugard:
ؤلاؾم وامالChristopher John Robert Dugard :
الضعحت ألاواصًمُت والػمل:
Professor of Law, University of the Witwatersrand
ؤؾخاط ال٣اهىنل بجامٗت ويخىاجغؾغاهض
Professor of Law, University of Pretoria
ؤؾخاط ال٣اهىنل بجامٗت بغيخىعيا
Acted as a Technical Adviser to the Constitutional Assembly Responsible for the Drafting of
the 1996 Constitution
1996
ٖمل ٦مؿدكاع ٞجي للجمٗيت الضؾخىعيت الجىىب ؤٞغي٣يت اإلاؿاولت ًٖ نياٚت صؾخىعل ٖام
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جىزُم الىعكت ألاضلُت:
John Dugard, "International Law and the South African Constitution", in European Journal of
International Law "EJIL" (Oxford; Oxford University Press, Vol. 8, No. 1, 1997) Pp. 77-92.

ملضمت:
ً
 ،1990مؼ ول من اإلاجخمؼ
-1948
للض شهضث صولت حنىب إفغٍلُا ضغاغا صام ألهثر من أعبػيو غاما،
الضولى ومباصيء اللانىو الضولى ،ندُجت الخمُيز الػغقى والحغماو من خلىق ؤلانؿاو الظي ؾاص في البلض،
وطل ٪باإلاسالٟت ل٩ل مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،و٢ىاٖض خ٣ى١ل ؤلاوؿان وٖضم الخميحز وج٣غيغ اإلاهحر ،التي
ويٗها هٓام ما بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت .وٖلى الغٚم مً ؤن الؿياؾت الخاعظيت لجىىب ؤٞغي٣يا زال٫
هظه الٟترة ٧اهذ ٢اهىهيه للٛايت ،خيض ٧اهذ حؿترقض وجدك٩ل و٣ٞالل٣اهى لن ال٣ضيم لؿياصة الضولت،والاخترام
اإلاُل ٤للىاليت الً٣اثيت اإلادليت ،بال ؤن ظىىب ؤٞغي٣يا ؤنبدذ صولت مىبىطة في اإلاجخم٘ الضولى،
٦ضولتزاعظت ًٖ بَاع ال٣اهىنل "الجضيض" الضولي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان.
ُ
ٞمدليا٧ ،ان خٔ ال٣اهى لن الضولي ؤًٞل ٢ليالٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن اإلاٗاهضاث ؤصعظذ في ال٣اهى لن
الضازلى ،وفلا للملاعبت الشاةػت الضاغُت الػصواحُت اللىانيو ولألغغاف الضولُتٖ ،ىملذ ٖلى ؤجها ظؼء مً
ال٣اهىنل الضازلى ،ما لم جخٗاعى م٘ حكغيٗاجه ال٣اثمت ،بال ؤن الٗضاء الظي ج٨ىه خ٩ىماث الخٟغ٢ت الٗىهغيت
اإلاخخاليت ججاه ألامم اإلاخدضة والاجٟا٢ياث الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ؤزغبال قٖ ٪لى مىا ٠٢اإلاكغٖحن والً٣اة
واإلادامحن٣ٞ،ض ٢ىبل ال٣اهىنل الضولي بٗضم الاٖترا ٝصؾخىعياًٞ ،ال ًٖ ججاهل بلى مً ٢بل اإلادا٦م
واإلادامحن بك٩ل ٦بحرٗٞ ،لى الغٚم مً جُبي ٤ال٣اهى لن الضولي مً ٢بل اإلادا٦م في اإلاؿاثل الؿياؾيت الٗاصيت،
مشل الخهاهت الؿياصيت والامخياػاث الضبلىماؾيت ،بال ؤهه ٧ان يىٓغ بليه ٖاصة ٖلى ؤهه هٓام ٢اهىهىإظىبى
()
ومٗاص.
ً
ّ
إال أو الىغؼ حغير خالُا ،إط باجذ حنىب أفغٍلُا صولت صًملغاطُت ،لها بغإلاان مىخسب صيم٣غاَيا،
وخ٣ى١ل ؤلاوؿان واإلاؿاواة الٗغ٢يت مدميت صؾخىعيا ،وهىا ٥مى ٠٢ظضيض ججاه ال٣اهىنل الضوليٟٞ،ى خحن
٧ان يىٓغ لل٣اهىنل الضولي في الؿابٖ ٤لى ؤهه يمشل تهضيضا للضولت٣ٞ ،ض ؤنبذ آلان يىٓغ بليهباٖخباعهىاخضة
(1) For a general picture of the place of international law in South Africa before 1994, see J.
Dugard, International Law. A South African Perspective (1994).

106

مغهؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاػملت – الػضص ً 10ناًغ 2017

مً ع٧اثؼ الضيم٣غاَيت الجضيضة .في هظه اإلا٣الت ؾإ٢ىم بىن ٠م٩اهت ال٣اهى لن الضولىٟىالىٓام ال٣اهىوى في
ظىىب ؤٞغي٣يا ما بٗض الخٟغ٢ت الٗىهغيت.
.1996
 1993و
أوال :صؾخىعي
 1993اظخم٘ 26ظماٖت ؾياؾيت ٞى٨مبخىنل باع ،٥بال٣غب مً ظىهاوؿبرط ،لهياٚت صؾخىعل لىي٘
في ٖام
خض للىٓام ال٣اهىهىللٟهل الٗىهغي،ول٨ما ٧اهذ هظه اإلاجمىٖاث في مٗٓم الخاالث ٚحرمىخسبت،
وبهماحٗ٨ـ ببؿاَت الىاٗ٢الؿياسخى في طل ٪الى٢ذ٧ ،ان مً ٚحر اإلاىاؾب ؤن جسى٫ل ؾلُت نياٚت صؾخىعل
جهاجي،مً هىا ٧ان الضؾخىعل الظًىخج ًٖ جل ٪اإلاٟاوياث الخىضاثم هدى ؾخت ؤقهغ،بمشابت صؾخىعل "ما٢ذ"
عيشما يخم نياٚت صؾخىعل مً ٢بل ظمٗيت جإؾيؿيت مىخسبت صيم٣غاَيا ،وإلاا ٧ان الضؾخىعل الاهخ٣الىال يٗضو ؤن
ي٩ىنل حؿىيت ؾياؾيت بحن الجماٖاث اإلاخىاٞؿت ،وال ؾيما الخؼب الىَجي (الظر خ٨م ظىىب اٞغي٣يا مىظ
٣ٞ ،)1990ض جم الاجٟا ١في ٦مبخىنل باعٖ ٥لى ؤن الضؾخىعل
-1960
 )1948واإلااجمغ الىَجي ألاٞغي٣ي (اإلادٓىعل
ً
"النهاجي" ؾيلتزم بإعبٗت وزالزحن مبضؤصؾخىعيايمً ظضو٫ل ػمجى خضصه الضؾخىعل الاهخ٣الى٦ ،ما جم الاجٟاٖ ١لى
 1993ؾيىاٍ بها البذ فى مؿإلت الامخشا ٫لهظه
ؤن اإلاد٨مت الضؾخىعيت التى ؤوكإها الضؾخىعل الاهخ٣الى لٗام
ُ
اإلاباصت.هظا الضؾخىعل الاهخ٣الي ،و٢ض ؤ٢غ طل ٪الضؾخىعل الظي اجٖ ٤ٟليه ٞى٨مبخى لن باع ،٥خؿب ألانىإلاً
٢بل بغإلاان الخٟغ٢ت الٗىهغيتالؿاب ،١وؤنبذ صؾخىعا لجمهىعيت ظىىب ؤٞغي٣يا ،ونضع بال٣اهى لن ع٢م200
.1993
لؿىت
في 27ؤبغيل مً ٖام 1994جم جُبي٣إخ٩ام الضؾخىعل اإلاا٢ذ ٖلى ؤو٫ل اهخساباث صيم٣غاَيت في ظىىب
ؤٞغي٣يا) (،ول٣ض ٢ام البرإلاان اإلاىخسب بضوعل الؿلُت الدكغيٗيت ،و٦ظل ٪بضوعل الجمٗيت الضؾخىعيت ،وزال٫
 1996اظخمٗذ الجمٗيت الضؾخىعيت باهخٓام لهياٚت الضؾخىعل "النهاجي" و٣ٞا
 1995بلى مايى
الٟترة مً يىايغ
للمباصت الضؾخىعيت ألاعبٗت والشالزحن اإلاخٖ ٤ٟليها في ٦مبخى لن باع.٥
 1996خٓى مكغوٕ الضؾخىعل باإلاىا٣ٞت مً ٢بل ؤٚلبيت زلثي ألانىاث اإلاُلىبت في الجمٗيت
وفى 8مايى ٖام
الضؾخىعيت ،زم ؤخيل بلى اإلاد٨مت الضؾخىعيت الٖخماصه،بال ؤن اإلاد٨مت الضؾخىعيتوظضث بٌٗ ألازُاءفى
ٖضص مً ألاخ٩ام الىاعصةٞىمكغوٕ الضؾخىعٖ ) (،لى ؤؾاؽ ؤجها لم ج ً٨مخىا٣ٞت م٘ اإلاباصت الىاعصة في
(1) For an account of the adoption of the Interim Constitution, see van Wyk, 'Introduction to the
South African Constitution', in D. van Wyket al. Rights and Constitutionalism (1995) 131.
(2) In re: Certification of the Constitution of the Republic of South Africa 1996 (4) South African
Law Reports (hereinafter SA) 744 (CC).
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الضؾخىعل الاهخ٣الي ،وٖليه ؤخالذ اإلاكغوٕ مغة ؤزغيل بلىالجمٗيت الضؾخىعيت ،و بٗض ؤن جم جضاع٦ذ الجمٗيت
()
.1996
الضؾخىعيت هظه ألازُاء ،ؤنضعث اإلاد٨مت الضؾخىعيت مىا٣ٞتها النهاثيت للضؾخىعفى 4صيؿمبر
و٢ض جم الخهضيٖ ٤لى الضؾخىعل الجضيض  -صؾخىعل ظمهىعيت ظىىب ؤٞغي٣يا ،الهاصعبال٣اهىنل ع٢م 108لؿىت
 ،1996ليىا ٤ٞجاعيش الخٟل اإلا٣ام بمىاؾبت يىم خ٣ى١ل
 -1996مً ٢بل الغثيـ ماهضيال في 10صيؿمبر
.1960
ؤلاوؿان،وطل ٪في قاعبٟيلمؿغح مظبدتاإلاخٓاهغيً ألاٞاع٢ت يض ٢ىاهحن الخٟغ٢ت الٗىهغيت ٖام
ويدكابه صؾخىعي 1993و 1996بلى خض ٦بحر٨ٞ ،الهماي٣غعل اػصواظيت البرإلاان ،و٦الهما ي٣غعل اهخساب
ؤًٖاء اإلاجلـ ألاصوى مً ٢بل الىازبحن ٖلى اإلاؿخىيل الىَجى ،و٣ٞا للخمشيل اليؿبي .و٦الهما ي٣غعل اهخساب
الغثيـ مً ٢بل اإلاجلـ ألاصوى واإلاؿمىبالجمٗيت الىَىيت .وٖلى الغٚم مً ؤهه و٣ٞا لهما ج٣ؿيم ظىىب
ؤٞغي٣يا بلى حؿ٘ م٣اَٗاث ل٩ل منها ؾلُخيىدكغيٗيت وجىٟيظيت مدليت ،بال ؤن ظمهىعيت ظىىب ؤٞغي٣يا ليؿذ
صولت اجداصيت .و٦الهما يىظب ٖلى البرإلااهةنضاع ٢اهىنل يخًمىالخ٣ى١ل اإلاٗتر ٝبها صوليا في مجا ٫خ٣ى١ل
ؤلاوؿان ،و٦الهماصقً مد٨مت صؾخىعيت م٩ىهت مً ؤخض ٖكغ ًٖىا ،لخًُل٘ بمهمت خمايت الضؾخىعل مً
(*)
زال ٫اإلاغاظٗاجالً٣اثيت.
لم ج ً٨صؾاجحر ظىىب ؤٞغي٣يا الؿاب٣ت حكحربلى م٩اهت ال٣اهىنل الضولي مً الىٓام ال٣اهىوي في ظىىب
 1996طل٩ال٣هىعل .وفى هظه اإلا٣الت ؾى ٝؤع٦ؼ الاهخمام ؤؾاؾا ٖلى ؤخ٩ام
 1993و
اٞغي٣يا،ول٣ض جضاع٦ضؾخىعي
1996صونل صوؾخىعل ،1993خيض يسخل ٠الضؾخىعاهٟى هظا الكإن ،م٘ لٟذ
ال٣اهىنل الضولي ٞىضؾخىعل ٖام
الاهدباه بلى ؤوظه الازخال.ٝ
زانُا :اللانىو الضولي الػغفى.
ي -الىهج
يٗخمض ال٣اهى لن الٗام في ظىىب ؤٞغي٣يا -وهى مؼيج مً ال٣اهى لن الٗامالغوماهىىالهىلىضًىؤلاهجلحز ل
ألاخاصر لل٣اهىنل الضولي الٗغفى ،ويٗض ال٣اهىنل الضولي الٗغفي ظؼءا مً ٢اهىنل ظىىب ؤٞغي٣يا جلتزم اإلادا٦م بـ
"الخد ٤٣مً وبٖما٢ "٫ىاٖض ال٣اهىنل الضولي الٗغفي صونل خاظت ٦ -ما يدضر في خالت ال٣اهىنل ألاظىبى( ) -
إلزباجه ٣٦اهىن ،و٦جؼء مً ال٣اهى لن الٗام،يإحى ال٣اهى لن الضولىالٗغٞىٟى ٧ل ألاخىا ٫فى مغجبت جاليت لجمي٘

(1) Case CCT 37/96, unreported.
)*( المترجـ :رقابة الحقة.
(2) South Atlantic Islands Development Corporation Ltd v. Buchan 1971 (I) SA 234 (C), at 238.
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ؤق٩ا ٫الدكغي٘ ) (.ول٣ض ٧اهذ الٗال٢ت بحن ال٣اهى لن الضولي الٗغفي وال٣اهى لن الىَجى ٖلى الىدى ؾال ٠البيان
()
.1993
مدل جإ٦يض مً اإلادا٦م في ظىىب بٞغي٣يا في الٗضيض مً الخاالث ٢بل ٖام
ول٣ض جم الىو ٖلى م٩اهت ال٣اهىنل الضولىالٗغٞىٟى ال٣اهىنل الٗام الجىىب ؤٞغي٣ىٟى اإلااصة 232مً صؾخىعل
- 1993والتى جىهٗلى ما يلي:
 - 1996في لٛت حكبه بلى خض ٦بحر ما ٧ان يىو ٖليه الضؾخىعل اإلاا٢ذ لؿىت
"يٗض ال٣اهىنل الضولي الٗغفي ٢اهىها في الجمهىعيت ما لم ي ً٨يخٗاعى م٘ الضؾخىعل ؤوؤي ٢اهىنل ناصع ًٖ
البرإلاان"
يم ً٨ؤن ي٩ىنل هىا ٥ق ٪في ؤن "صؾترة" هظه ال٣اٖضة يُٗيها وػها بياٞياٖ ،الوة ٖلى طلٞ ،٪ةن ال٣اهىنل
الضولي الٗغفي لم يٗض يإجٟى مغجبت جاليت ل٩ل الدكغيٗاثٞ) (،إخ٩ام الضؾخىعل ؤو ال٣اهىنل الهاصع ًٖ البرإلاان
والخىدخٗاعى بك٩ل واار م٘ ال٣اهىنل الضولي الٗغفي هىالتى ؾخٗلى ٖليه ،وهى ما ؤ٦ضتهاإلااصة 233مً صؾخىعل
 ،1996التي جىو ٖلى ؤن:
ٖام
"ٖىض جٟؿحر ؤر حكغيٖ٘ ،لى ٧ل مد٨مت ؤن جدبجى الخٟؿحر اإلاٗ٣ىاللظًييسجم م٘ ال٣اهى لن الضولي ،صو لن
ؤًخٟؿحر بضيل يدىا ٌ٢م٘ ال٣اهى لن الضولي"
ول٣ض ؤزاع الاٖترا ٝبال٣اهىنل الضولي الٗغفي في اإلااصة 232ظضال يمىيا خى٫ل الخٗاعى بحن الؿىاب٤
الً٣اثيت وال٣ىاٖض الجضيضة لل٣اهىنل الضولي الٗغفيٟٞ،ي ً٢يت قغ٦ت" "Trendtex Trading Corporationيض
البى ٪اإلاغ٦ؼرل الىيجحري ) (،يٗخ٣ض اللىعص " ) (،"Denning M.Rو٦ظل ) (،"Shaw LJ." ٪بإن الؿىاب ٤الً٣اثيت ال
يم ً٨الاخخجاط بها ٣ٗ٦بت ؤمام جُبي٢ ٤اٖضة مؿخدضزت مً ٢ىاٖض لل٣اهى لن الضوليٞ،مً اإلام٨ىٟي مشل هظه
ألاخىا ٫اإلالخت،بٖما ٫مظهب ج٣ييض الخهاهت الؿياصيت بضال مً مظهب بَال٢هاٖ،لى الغٚم مً وظىص صٖم
ً٢اجي في ظىىب ؤٞغي٣يا لهظا الغؤيٞ ) (،ةهه لم يخم الدؿليم بصختهخماماٞ) (،اإلااصة232جخبىىال٣اٖضة الىاعصة
(1) Inter-Science Research and Development Services (Pry.) Ltd v. Republica Popular de
Mocambique 1980 (2) SA 111 (T), at 124; Kaffraria Property Co (Pry) Ltd v. Government of the
Republic of Zambia 1980 (2) SA 709 (E), at 712,715.
(2) Dugard, supra note 1, at 41-51.
(3) Supra note 6.
(4) [1977] QB 529 (CA).
(5) Ibid 554.
(6) Ibid, 579.
(7)Kaffraria Property Co (Ply) Ltd v. Government of the Republic of Zambia 1980 (2) 5A 709 (E),
al 715.
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في ً٢يت "ٖ"Trendtexلى اٖخباع ؤجها "٢اهىها ٖغٞيا صوليا" في خض طاجه ،فى الى٢ذ الظي جُب٣هااإلادا٦م في
ظىىب ؤٞغي٣يا ٖلى اٖخباع ؤجها "٢اهىها ٖغٞيا صوليا"اؾدىاصا ل٩ىهه ٢اهىنل مىهىم ٖليه فى صؾخىعل الجمهىعيت
(*)
وخؿب.
ول٣ض ٧اهذ اإلااصة٣ٞ 231غة  4مً الضؾخىعل اإلاا٢ذ جىو ٖلى ؤن "٢ىاٖض ال٣اهىنل الضولي الٗغٞيت ملؼمت
للجمهىعيت ،ما لم ج ً٨حٗاعى م٘ هظا الضؾخى لع ؤو ٢اهى لن ناصع ًٖ البرإلاان ،وحك٩ل ظؼءا مً ٢اهى لن
الجمهىعيت"(يىظض حكضيض نغيذ ٖلى ؤلالؼام)،بيىما لم جغص٧لمت "ملؼمت" نغاخت فى صؾخىعل ،1996مما
صٖاؤخض اإلاٗل٣حن بلى ال٣ى٫ل بإن ظمي٘ ٢ىاٖض ال٣اهىنل الضولي الٗغفي ،بما ٞيها جل ٪التي ٧اهذ حٗترى ٖليها
باؾخمغاع حٗخبر ظؼءا مً ال٣اهىنل الضازلى) (،ويظهب البٌٗ بلى ؤن هظا الىٓغ يخ ٤ٟم٘ ما خؿمخه للمد٨مت
( ١ؾيىا٢ل ؤصهاه) حكمل ال٣اهى لن ٚحر
 1995مً ؤن ؤلاقاعة بلى ال٣اهى لن الضولي في وزي٣ت الخ٣ى ل
الضؾخىعيت ٖام
()
اإلالؼم ؤيًا.
وألاعجر ؤن ٧لمت "ملؼمت" ؤؾُ٣ذ مً صؾخىعل ٖامٖ 1996لى ؤؾاؽ اجها ٚحر يغوعيت ،بل وحٗخبر
جؼيضاًٞ) (،ال ًٖ ؤهه لم يٗض هىا ٥مبرع ل٣ل ٤ظىىب ؤٞغي٣يا مً ؾاب ٤اٖترايها اإلاؿخمغ،ألن طل ٪وببؿاَت
ال يك٩ل ٢اٖضة ٖغٞيت،مً هاخيت ؤزغي٧ ،ان هىا ٥ق ٪مً ٢بل فى ؤن ٖضم ط٦غ ٧لمت "ملؼمت" ؾيجٗل
بزباث ال٣اهى لن الضولي الٗغفى ؤؾهلٟٞ .يما مطخى ٧ان الؿاثض ٞىجىىب ؤٞغي٣يا ؤن ٢ىاٖض ال٣اهى لن الضولي
الٗغفي التي جم الاٖترا ٝبها ٖاإلايا مً ٢بل الضولهىالتى حك٩ل ظؼءا مً ال٣اهىنل الجىىب ؤٞغي٣ى) (،بيىما ؤنبذ
الؿاثض ؤن ال٣بى٫ل الٗام ؤنبذ ٧اٞيا) (،مً هاخيت ؤزغيل ٣ٞض ؤٞسر خظ٧ ٝلمت "ملؼمت" بما لها مً ٢يض ٖلى

(1)This matter was deliberately left open by Margo J. in Inter-Science Research and
Development Services (Pty) Ltd v. Republica Popular de Mocambique1980 (2) SA 111 (T), at 125.
)*( المترجـ :أى أف المحاكـ تطبؽ القاعدة بسبب النص عمييا  ،فيـ تتبناىا المادة  2 2بسبب كونيا قاعدة مف قواعد القانوف
الدولى العرفية.
(2) Keightley, 'Public International Law and the Final Constitution", 12 South African Journal on
Human Rights (1996) 405, at 408.
(3) Sv. Makwanyane 1995 (3) SA 391 (CC), at 413.
)(4) Botha, 'International Law and the South African Interim Constitution', 9 SA Public Law (1994
245, at 255.
(5) Du Toit v. Kntger22 SC (1905) 234, at 238. Nduli v. Minister of Justice 1978 (1) SA 893 (A), at
906.
(6) Inter-Science Research and Development Services (Ptyy Ltd v. Republic Popular de
Mocambique 1980 (2) SA111 (T), at 125; S v. Petane 1988 (3) SA 51 (O, at 56-7.
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سخاء حؿمذ بالدؿائ٫ل ٖما بطا ٧ان لل٣اٖضة الٗغٞيت ٢ضع مً
ًل
ال٣بى ،٫ؤٞسر اإلاجا ٫ؤمام ا٢تراباث ؤ٦ثر
اإلا٣ىماث وآلاعاء ال٣ٟهيت ٧ا ٝألن يضٖمها.
زالثا .اإلاػاىضاث.
٢بل 1994اجبٗذ ظىىب ؤٞغي٣يا الىهج ؤلاهجلحزرل اإلاؼصوط ٞىةصماط اإلاٗاهضاثٞ) (،اإلاٗاهضاث الخىخم
الخٟاوى بكإجها ،ووٗ٢ذ ،ونىصٖ ١ليها،وجم الاهًمام بليها مً ٢بل الؿلُت الخىٟيظيت،ال جهبذ ظؼءا مً
ال٣اهىنل الجىىب ؤٞغي٣ى بال بطا نضعث بمىظب ٢اهىنل ًٖ البرإلاان،وبالخالي ،ج٣لهذ خاالجاهٟغاص الؿلُت
(*)
الخىٟيظيت بةبغام اإلاٗاهضاث.
ول٣ض جإزغ اإلاخٟاويى لن ٞى٨مبخى لن باع ٥ب٣ىة باٖخباعاث الكٟاٞيت واإلاؿاءلت  -والتى لم ي ً٨لها صوعل يظ٦غ
1993
فى صولت الخٟغ٢ت الٗىهغيت ٦،-ظل ٪جإزغوا بالضؾخىعل الىاميبى ) (،ومً هىا جسلىا جماما ًٖ مى ٠٢ما ٢بل
ٞيما يخٗل ٤بؿلُت ببغام اإلاٗاهضاث وبصماط اإلاٗاهضاثٞ ،بيىما اخخٟٓذ الؿلُت الخىٟيظيت بهالخيت
الخٟاوى والخى٢ي٘ ٖلى اإلاٗاهضاث و٣ٞا للضؾخىعل اإلاا٢ذ ) (،ؤنبذ مُلىبا مىا٣ٞت الجمٗيت الىَىيت ومجلـ
الكيىر للخهضيٖ ٤لى اإلاٗاهضاث والاهًمام بليها) (،وٖالوة ٖلى طلٞ ٪اإلاٗاهضاث التي يهاصٖ ١ليها مجلسخي
()
البرإلاان جهبذ ظؼءا مً ال٣اهىنل الىَجى" ،اقتراٍ البرإلاان قغٍ نغيذ".
ول٣ض ٧ان هض ٝالضؾخىعل الاهخ٣الي وااخا ،ويخمشل ٞىدؿهيل بصماط اإلاٗاهضاث في ال٣اهىنل الىَجى ،لً٨
وايٗى الضؾخىعل اإلاا٢ذ ،لم يًٗىا فى اٖخباعهم الٗ٣ل البحرو٢غاَيٞ،اإلصاعاث الخ٩ىميت اإلاىىٍ بها جض٢ي٤
اإلاٗاهضاث ٢بل ج٣ضيمها بلى البرإلاان ،عًٞذ ج٣ضيمها للبرإلاان للخهضيٕ ٤ليها مخهىعيً ًٖ ٢ىاٖت ؤهه لً

(1) See Dugardsupra note 1, at 51-57.
)*( المترجـ :أى أنو كاف مف الممكف االنضماـ إلى المعاىدة مف قبؿ السمطة التنفيذية  ،لكنيا ال تطبؽ كقانوف داخمى إال بعد
إصدارىا بقانوف مف البرلماف.
(2) See Articles 32 (3) (e), 63(2) (e) and 144. The text of this Constitution, together with a
discussion of its international law provisions, appears in 15 South African Yearbook of
International Law (1989-90). Two of the legal advisers to the 1990 Namibian Constituent
Assembly - Arthur Chaskalson and MarinusWichers - also played a leading role in the drafting of
the South African Interim Constitution.
(3) Section 82 (1) (I) of Act 200 of 1993 empowered 'the President' to carry out this task, but in
practice it has been delegated to Ministers of State, particularly the Minister of Foreign Affairs.
(4) Section 231(2) of Act 200 of 1993.
(5) Section 231(3) of Act 200 of 1993.
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ي٩ىنل هىا ٥ؤر حٗاعى بحن ؤخ٩ام اإلاٗاهضة وال٣اهىنل الىَجى ،و٧اهذ الىديجت ؤن بٌٗ اإلاٗاهضاث ٢ضمذ
()
للبرإلاان ٖلى وظه الؿغٖتٞ،خإزغ الخهضي ٤هديجت ؤلاظغاءاث البرإلااهيت للخٗامل م٘ اإلاٗاهضاث.
وٖالوة ٖلى طلٞ ،٪ةن ٖضص ٢ليل مً اإلاٗاهضاث التي ناص٢ذ ٖليها البرإلاان هى الظي جمضمجه في ال٣اهى لن
 ١ؤلاوؿان بِء الٗمليتٗٞ،لى الغٚم مً ؤن ظىىب ؤٞغي٣يا
الىَجى) (،ويٟؿغ جاعيش الاجٟا٢ياث الغثيؿيت لخ٣ى ل
وٗ٢ذ ٖلى الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت ،والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ل الا٢خهاصيت
ٞ ،1994لم يخم الخهضيٖ ٤ليهما بٗض مً البرإلاان٦،ماجم الخى٢ي٘ ٖلى اجٟا٢يت
والاظخماٖيت والش٣اٞيت في ٖام
 1993ولم جخم اإلاهاص٢ت ٖليهما بال
خ٣ى١ل الُٟل واجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض اإلاغؤة في ٖام
ٖ 1995لى الترجيبًٞ ،ال ًٖ ؤجهما لم جضعظا في ال٣اهى لن الىَجى،وه٨ظا لم جخد ٤٣آما٫
في يىهيى،وؾبخمبر
1993الاهخ٣اليٞ :اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاهضاث ؤ٦ثر حٗ٣يضا مما ٧ان ٖليه الخا ٫في الؿاب،٤و٢ليلت
وايعي صؾخىعل
هىاإلاٗاهضاث الخىإصعظذ في ال٣اهىنل الىَجى.
 1994اإلاخٗل٣بضمج
 1996لهالر الٗىصة بلى وي٘ ما ٢بل ٖام
في هظه الٓغو ٝنىجىايعي صؾخىعل ٖام
اإلاٗاهضاث ،صونل الخسلي ًٖ جُلب جهضي ٤البرإلاان ٖلى اإلاٗاهضاث ،وطل ٪بالىو فى اإلااصةٖ 231لى ما يلي:
 - 1الخٟاوى بكإن ظمي٘ الاجٟا٢ياث الضوليت وجى٢يٗها مؿئىليت الؿلُت الخىٟيظيت الىَىيت.
 - 2ال ج٩ىنل ؤيت اجٟا٢ياث صوليت ملؼمت للجمهىعيت بال بٗض ب٢غاعها مً ٧ل مً الجمٗيت الىَىيت ،واإلاجلـ
الىَجي لؤل٢اليم ) (،بال بطا ٧اهذ مً الاجٟا٢ياث اإلاكاع بليها في ال٣ٟغة (.)3
 - 3جهبذ ؤيت اجٟا٢يت صوليت طاث نبٛت ٞىيت ،ؤو بصاعيت ،ؤو جىٟيظيت ،وهى الاجٟا٢ياث التى ال جخُلب بما
الخهضي ٤ؤو الاهًمام،جضزل خحز الخىٟيظ ًٖ َغي ٤الؿلُت الخىٟيظيت الىَىيت ،وجلتزم بهاالجمهىعيت
صوهمىا٣ٞت الجمٗيت الىَىيت واإلاجلـ الىَجي لؤل٢اليم ،بال ؤهه ييبغي ٖغيها ٖلى الجمٗيتواإلاجلـ زال٫
ٞترة مٗ٣ىلت.

(1) The post-apartheid Parliament relies heavily on committees. Thus a treaty may have to be
approved by several parliamentary committees before it is presented for ratification. See 1995
Annual Survey of South African Law, 76-79.
(2) Botha, 'Incorporation of Treaties under the Interim Constitution: A Pattern Emerges', 20
South African Yearbook of International Law (1995) 196.
(3) The upper house under the 1996 Constitution is the National Council of Provinces. It
replaces the Senate of the Interim Constitution.
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 - 4جهبذ ؤيت اجٟا٢يت صوليت ٢اهىها في الجمهىعيتٖ ،ىضما يهضع ٢اهى لن بها بمىظب حكغيٗىَجي ،ول ً٨ؤر
ً
٢اهىها في الجمهىعيت جل٣اثيا ،مالم ي ً٨مخٗاعيا م٘
بىض هاٞظ طاجيا يمً اجٟا٢يت ؤ٢غها البرإلاان يهبذ
الضؾخىع ،ؤو ؤر ٢اهىنل بغإلااوي.
ٖلى الغٚم مً ؤن هظه الىهىم جًمً ؤن يماعؽ البرإلاان باؾخمغاع صوعا ٞاٖال في ببغام اإلاٗاهضاث ،بال
ؤهه مً اإلااؾ ٠ؤن وا ٘٢الٗمليت البحرو٢غاَيت ظٗل الجمٗيت الضؾخىعيت جخُلب نضوعل ٢اهىنل ًٖ البرإلاان،
باإلياٞت بلى ٢غاع الخهضي٧ ،٤ى يخم بصماط اإلاٗاهضاث في ال٣اهى لن الىَجى ،وهى ما يمشل جسليا ًٖ مشاليتٖام
()
 1993والتي ٧اهذ حؿعى "لجٗل ال٣اهى لن الضولي وال٣اهى لن فى خالت جىاٚم".
٧ان الضؾخىعل الاهخ٣الي يخُلب اإلاهاص٢ت ٖليها مً ٢بل البرإلاان ٖلى ظمي٘ اإلاٗاهضاث التي وٗ٢تها الؿلُت
الخىٟيظيت) (،وهظا ال يغاعى خ٣ي٣ت ؤن الٗضيض مً اإلاٗاهضاث جدخاط ألن جضزل خحز الخىٟيظ ٖلى الٟىع ،وؤن
الخهضي ٤البرإلااوي بُيءمما ي٣ىى ٢يمت هظه اإلاٗاهضاث .وٖليه ،ججاهلذ ؤلاصاعاث الخ٩ىميت م٣خطخى هو
الضؾخى لع اإلاا٢ذ ،ومحزث بحن اإلاٗاهضاث "الغؾميت" التي جخُلب جهضي ٤بغإلااوي واإلاٗاهضاث ألا٢ل عؾميت التي
ال جخُلب طل) (،٪وي٣غ صؾخىعل ٖام 1996هظا الخميحزٞ،اإلاٗاهضاث التي جخُلب جهضي٣ا نغاخت ؤو
يمىا،يجب ؤن جدٓىبمىا٣ٞت البرإلاان بٗض الخى٢ي٘ ٖليها ،ؤما الاجٟا٢ياث "الٟىيت"ؤو "ؤلاصاعيت" ؤو
"الخىٟيظيت" ،والاجٟا٢ياث التي ال جدخاط بلى جهضي ٤ؤو اهًمام ٞةجها جضزل خحز الخىٟيظ ٞىعل الخى٢ي٘ ٖليها،
وفى اإلاماعؾت الٗمليت عبما ياصي طل ٪بلى جهاٖض الجض ٫ال٣اثم خى ل ٫اإلاٗجى الض٢ي ٤للمهُلخاث،
"الٟىيت""،ؤلاصاعيت"" ،الخىٟيظيت"،في ؾيا٢ ١اهىنل اإلاٗاهضاث .وم٘ طلٟٞ ٪ي جهايت اإلاُا،ٝيخى ٠٢ألامغ ٖلى
مؿإلت الىيتٞ) (،متى ٧اهخييت ألاَغا ٝجىهغ ٝفى اجٟا ١ما بلىإن يضزل خحز الخىٟيظ ٖلى الٟىعل صونل الخهضي٤
(*)
ٖلى اإلاؿخىيل الضولي ،ؾي٩ىنل مً السخاٞت ؤن يهغبغإلاان ظىىب ؤٞغي٣يا ٖلى جُلب الخهضي ٤البرإلااوى.
(1) Keightley. supra note 14, at 412.
(2) Section 231 (2) of the Interim Constitution provides that 'Parliament shall ... be competent
to agree to the ratification of or accession to an international agreement negotiated and
signed' by the executive.
(3) This interpretation was spelled out in a letter from the Minister of Foreign Affaire to other
ministen, titled 'Procedures for the Conclusion of International Agreements', of 13 June 1994.
(4)See article 14 of the Vienna Convention on the Law of Treaties which emphasizes the
intention of parties in deciding whether a treaty requires ratification or not This principle was
approved by the South African Appeal Court in S v. Eliasov1967 (4) SA 583 (A).
)*( المترجـ :والمقصود ىنا ليس مجرد "انصراؼ نية األطراؼ " فحسب ،إنما يجب أف تتوافؽ ىذه النية مع ما جرى التعارؼ
عميو فى الشأف المماثؿ عمى المستوى العالمى  ،واال لفتح الباب عمى مصراعيو أماـ السمطة التنفيذية لمتحمؿ مف مساءلة
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٦ما ؤن خ٨م اإلااصة٣ٞ 231غة ( )4يسل ٤ال٨شحر مً اإلاك٨الث ألهه يضزل مٟهىم اإلاٗاهضاث طاجيت الخىٟيظ في
ال٣اهىنل الجىىب ؤٞغي٣ى .ألهه ي٣غعل ؤهإخ٩ام اإلاٗاهضة الخىهاصٖ ١ليها البرإلاان ،ول٨نها لم جضعط في ال٣ىاهحن
الىَىيت مً زال٢ ٫اهىنل يهضعه البرإلاان،جهبذ ظؼءا مً ال٣اهىنل الىَجى متى ٧اهذ"طاجيت الخىٟيظ" ،وال
جخٗاعى م٘ الضؾخىعل ؤو ٢اهىنل ناصع ًٖ البرإلاان ،ومؿإلت ما بطا ٧اهذ ؤخ٩ام مٗاهضة ما "طاجيت الخىٟيظ"مً
ٖضمه٢ ،ض ؤػعجذ مدا٦م الىالياث اإلاخدضة لؿىىاث ٖضيضة) (.وآلان ؾيلؼممدا٦م ظىىب ؤٞغي٣يا ؤن جُىعل
٣ٞهها ٞيما يخٗل ٤بهظا اإلاىيىٕ.
 الخالفت غلى اإلاػاىضاث:
لم ُيدضر الاهخ٣ا ٫مً هٓام الٟهل الٗىهغرل بلى الضيم٣غاَيت ؤر حٛيحر في ٦يان صولت ظىىب ؤٞغي٣ياٞ،ال
يٗضونل ؤن ي٩ىنل مجغص حٛيحر للخ٩ىمت – حٛيحرا جمشيليا  -وهديجت لظل ،٪وفى يىء ال٣اهىنل الضولي ،لم يً٨
١
ي الىهااللتزامبالتزامالخ٩ىمت الجضيضة باإلاٗاهضاث ٞهى جسلٟؿاب٣تها جل٣اثيا ٞىالخ٣ى ل
مىالًغوع ل
ُ
والالتزاماث ) (،وٖلى الغٚم مً هظا ،هو في الضؾخىعل اإلاا٢ذ ٖلى بىض الخالٞت ٖلى اإلاٗاهضاث ظاء ٞيه "ما لم
يىو ٖلى زال ٝطل ٪بمىظب ٢اهىنل ناصع ًٖ البرإلاان" ) (،وهظا قغٍ ،مىذ البرإلاان ؾلُت بجهاء اإلاٗاهضاث
مً ظاهب واخض ،و٢ض ُ
اهخ٣ض بكضة مً ٢بل ال٨خاب ألا٧اصيميحن) (،باٖخباعه يخٗاعى م٘ بظغاءاث ؤلاجهاء
 1996هظه
 1969بكإن ٢اهىنل اإلاٗاهضاث) (،ولهظا ٖالج صؾخىعل ٖام
اإلاىهىم ٖليها في اجٟا٢يت ٞييىا لٗام
"الظلت" مً زال ٫اقتراٍ ما يلي " :جلتزمالجمهىعيت باالجٟا٢اث الضوليت التي ٧اهذ ملؼمت لها ٖىض ؾغيان هظا
()
الضؾخى لع".

البرلماف ،وفى كؿ األحواؿ  ،يجب أ ف يتـ حسـ المسائؿ التى تحتمؿ التأويؿ بتحديد الجية التى ُيرجع إلييا عند تعارض اآلراء ،
كالقضاء العادى أو اإلدارى أو المحكمة الدستورية أو غيرىا.
(1) See, for example, Foster v. Neilson 27 US (2 Pet.) 253 (1929); See Fuji v. California 242 P 2d
617 (1952), 19 ILR 312 (1952).
(2) R.Y. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim 's International Law Vol. I (9th ed, 1992) 1253.
(3) Section 231(l)of Act200of 1993.
(4) See Botha, supra note 16, at 253-4; Dugard, "International Law and the 'Final Constitution'",
11 South African Journal on Human Rights (1995) 241, at 24.
(5) Articles 54 and 56.
(6) Section 231(5).
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(*)( )

عابػا :خلىق ؤلانؿاو الضولُت.

٧اهذ الؿياؾاث الخميحزيت وال٣مٗيت التي اهخهجها الخؼب الىَىحراسخا في الىٓام ال٣اهىوي) (،ول٣ضظٗل
 1996يؿٗيان لخصخيذ هظا الىي٘ ًٖ
 1993و
هٟىعل الٗالم مً ظىىب ؤٞغي٣يا إلاضة ؤعبٗحن ٖاما،صؾخىعًٗامى
َغي ٤ظٗل ٢اهىنل ظىىب ؤٞغي٣يا ييسجم م٘ اإلاٗايحر الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان.
٣ٞض جهمً ٦ال مً الضؾخىعل الاهخ٣الي وصؾخىعل ٖام 1996حكغيٗاللخ٣ى٢اإلادميت بمىظب الاجٟا٢ياث
 ١اإلاضهيت
 ١ؤلاوؿان ،وفي وفى الى٢ذ الظي ا٢خهغ الضؾخىعل اإلاا٢ذ  -بلى خض ٦بحر ٖ -لى الخ٣ى ل
الضوليت لخ٣ى ل
 ١اإلاضهيت والؿياؾيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت ٖلى
 1996خمايخه ٖلى الخ٣ى ل
والؿياؾيت ،ؤؾب ٜصؾخى لع ٖام
خض ؾىاء،وظاء طل ٪اؾخجابت للمبضؤ الضؾخىعًغ٢م ()2اإلاىهىم ٖليه فى الضؾخىعل الاهخ٣الي ،والظي ٧ان
يىو ٖلى ؤن "ل٩ل بوؿان الخمخ٘ بجمي٘،الخ٣ى ،١والخغياث،ومؿاخاث الخغياث،ألاؾاؾيت،اإلا٣بىلت
ٖاإلايا" ) (،و٢ضجغسخذ هظه الخ٣ى١ل في الضؾخىع ) (،وخمتها اإلاد٨مت الضؾخىعيت مً زال ٫نالخياث واؾٗت
()
للمغاظٗت الً٣اثيت ٖلى ال٣ىاهحن وؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت.
ول٣ض ُبظلذ ٖىايت ٦بحرة لًمان جىا ٤ٞوزي٣ت الخ٣ى١ل م٘ اإلاٗايحر الضوليت٦ ،ظل ٪جمذ نياٚت الخ٣ى١ل
بلٛت ؤ٦ثر بؿاَت مما هي ٖليت في مٗٓم اجٟا٢ياث خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،وؾٗيا بلى ظٗل الضؾخىعل ميؿىعا
ُ
ي الضولى ،ومً ظاهب آزغ ٢هض مً وعاء طل٪
ٖ ١لى ٚغاع هٓحراتها ٖلى اإلاؿخى ل
للجمي٘ ،جمذ نياٚت الخ٣ى ل
حؿهيل اهًمام ظىىب ؤٞغي٣يا بلى اإلاٗاهضاث الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،وألا٦ثر مً طل ،٪ؤن بٌٗ البىىص
 1996ؤقاعث نغاخت بلى ال٣اهىنل الضوليٞ ،اإلااصة )4( 37جىو ٖلى ؤن ؤر حكغي٘ يهضع
الىاعصة في صؾخىعل ٖام
 ١بال في مجمىٖت مً اإلاؿاثل التي ال
ت يجب ؤال يخٗاعى م٘ وزي٣ت الخ٣ى ل
٦ىديجت هديجت إلٖالن خالت الُىاع ل
)*( المترجـ :التي يقررىا القانوف الدولى العاـ.
(1) See further on this subject, Dugard, The Influence of Internationa] Human Rights Law on the
South African Constitution', 49 Current Legal Problems (1996) 305; Maluwa, 'International
Human bRights Norms and the South African Interim Constitution 1993', 19 South African
Yearbook of International Law (1993/4) 14.
(2) For an account of these laws, see J. Dugard, Human Rights and the South African Legal Order
(1978).
(3) Schedule 4 of Act 200 of 1993 (emphasis added).
(4) Section 74(2) of Act 108 of 1996 provides that the Bill of Rights may only be amended by a
two-thirds majority vote in the lower house (National Assembly) and by at least six of the nine
provinces in the upper house (National Council of Provinces).
(5) Sections 167, 172 of Act 108 of 1996.
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ت" ،
جسغظه ًٖ ٧ىهه "ال يسال ٠التزاماث الجمهىعيت التي يٟغيها ال٣اهى لن الضولي ٖلى الضو ل ٫في ؤخىا ٫الُىاع ل
٦ظل ٪اإلااصة)1( )3( 35ج٣غ الخ ٤فى "ؤال يضان ؤخض ٖلى ٗٞل ؤو امخىإ ًٖ ٗٞل لم ي ً٨ظغيمت بم٣خطخى ؤر
٢اهىنل وَجي ؤو صولي و٢ذ الٟٗل ؤو التر."٥
وليـ ؤص ٫بىيىح ٖلى الغٚبت في جد٣ي ٤الاوسجام بحن ظىىب ؤٞغي٣يا،والاظتهاصاث الً٣اثيت الضوليت في
 ١ؤلاوؿان ،مما٢غعجه نغاخت اإلااصة( )1( 39ج٣ابل اإلااصة )1( 35ؾاب٣ا)( ) واإلاخمشل ٞيما يلى:
مجا ٫خ٣ى ل
"ٖىض جٟؿحر وزي٣ت الخ٣ى ،١مد٨مت ؤو هيئت ً٢اثيت ؤو مدٟل -
(ؤ) يجب حٗؼيؼ ال٣يم التي جاؾؿلمجخم٘ مىٟخذ وصيم٣غاَي و٢اثم ٖلى ال٨غامت ؤلاوؿاهيت واإلاؿاواة
والخغيت.
(ب) يجب ؤن يغاعي ال٣اهىنل الضولي؛ و
(ط) يجىػل وي٘ ال٣ىاهحن ألاظىبيت في الاٖخباع".
وهظا الخ٨م ،ظىبا بلى ظىب م٘ اإلااصة ،233الخىدخُلب مً ؤي مد٨مت ٖىض جٟؿحر الدكغي٘ ؤن "جًٟل ؤر
جٟؿحر اإلاٗ٣ى٫ل للدكغيٗاجىالظًييسجم م٘ ال٣اهىنل الضولىٖ ،لى ؤر جٟؿحر بضيل يدىا ٌ٢م٘ ال٣اهىنل الضولي،
وهى ما يًمً ؤن اإلادا٦م ؾى ٝحؿترقض باإلاٗايحر الضوليت ،وبالخٟؿحراث التي جإزظ بها اإلادا٦م الضوليت
وٚحرها مً اإلااؾؿاث في يىء هظه اإلاٗايحر .وزكيت ؤن( ) يٟؿغ ال٣اهىنل الضولي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان في هظا
الؿيا ١طل ٪الخٟؿحر الًي ٤الظًيُٛى ُ٣ٞال٣ىاٖض الٗغٞيت الىااخت والاجٟا٢ياث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ل
ؤلاوؿان،والظي يجٗل ظىىب ؤٞغي٣يا جخملو مً ٧ىجها َغٞا في طل ،٪في واخضة مً ؤواثل ٢غاعاجه ،وفي ً٢يت
جخٗل ٤بضؾخىعيت ٖ٣ىبت ؤلاٖضام ،خ٨م عثيـ اإلاد٨مت الضؾخىعيت:
"في ؾيا ١اإلااصة ،)1( 35والتي جخًمً ٧ىنل ال٣اهىنل الضولي الٗام ملؼما ؤو ٚحر ملؼم ،يمً٨
الخىنل ل٨ال الخٟؿحريً في آن واخض ،لظاٞاالجٟا٢ياث الضوليت وال٣اهىنل الضولي الٗغفي ي٣ضماهاإلَاع
الظي يم ً٨مً زالله ج٣ييم وٞهم وزي٣ت الخ٣ى ،١وجد٣ي٣ا لهظا الٛغى ،جخٗامل ٢غاعاث اإلادا٦م م٘
ؤصواث ؤزغيل مكابهت ،مشل لجىت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،ولجىت البلضان ألامغي٨يت لخ٣ى١ل
(1) Section 35(1) of the Interim Constitution required 'a court of law' only to 'have regard to
public international law'.
(2) Dugard, 'The Role of International Law in Interpreting the Bill of Rights', 10 South African
Journal on Human Rights (1994) 208.
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ؤلاوؿان ،ومد٨مت البلضان ألامغي٨يت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،واللجىت ألاوعوبيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،واإلاد٨مت
ألاوعوبيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،وفي بٌٗ الخاالث اإلاىاؾبت ،يم ً٨ؤن جىٞغ ج٣اعيغ الى٧االث اإلاخسههت
()
."]١
مشل مىٓمت الٗمل الضوليت ،جىظيها بلى الخٟؿحر الصخيذ ألخ٩ام مٗيىت مً [وزي٣ت الخ٣ى ل
 1994ؤْهغث اإلادا٦م اؾخٗضاصا ٦بحرا لالؾترقاص بال٣اهى لن
مىظ ب٢امت الىٓام الضؾخىعر الجضيض في ٖام
الضولي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان .و٢ض وٞغث ٢غاعاث اإلاٟىييت واإلاد٨مت ألاوعوبيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ٢ضعا٦بحرا مً
اإلاؿاٖضة ،ل ً٨اإلادا٦م لضحها ؤيًا ما يضٖىها الٖخباع وظهاث هٓغ "لجىت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى١ل ؤلاوؿان،
وج٣اعيغ ألامم اإلاخدضة بكإن مؿاثل خ٣ى١ل ؤلاوؿان ،و٦ظل ٪الىهىم الغثيؿيت الجٟا٢ياث خ٣ى١ل
 ١ؤلاوؿان،ؤنبدذ بالٟٗلمٗتر ٝبها ٦مهاصعصؾخىعيت.
ؤلاوؿان،و ألاَغوخاث(*) الضوليت لخ٣ى ل
و٢ض اؾخسضم ال٣اهىنل الضولي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان في َاثٟت واؾٗت مً الً٣ايا ،عبما ؤهمها ما يلي :ؾلُت
الاصٖاء يض ( Makwanyaneصؾخىعيت ٖ٣ىبت ؤلاٖضام ٖلى ظغاثم ال٣خل)) (،و ؾلُت الاصٖاءيض Williams
(صؾخىعيت الٗ٣اب البضوي)) (،و Coetzeeيض خ٩ىمت ظمهىعيت ظىىب ؤٞغي٣يا (صؾخىعيت السجً لٗضم ؾضاص
صيً م٣طخى به)) (،و Ferreiraيض (Levin N.O.خؿممؿإلت بصاهت الىٟـ والخ ٤في مدا٦مت ٖاصلت)) (،و ؾلُت
الاصٖاءيض (Rensالخ ٤في الاؾخئىا) (،)ٝو Bernsteinيض ( Besterالخ ٤في الخهىنيت والخ ٤في مدا٦مت
ٖاصلت) ) (،وDabelsteinيض (Hildebrandtصؾخىعيت ؤوامغ  ) (،)Anton Fillerو مد٨مت  Gautengالؿاب٣ت يض

(1) S v. Makwanyane 1995 (3) SA 391 (CC), at 413-14.
)*( المترجـ :الفقو.
(2) Ibid. European Court of Human Rights cases are cited at 425-6, 430, 499; decisions of the UN
Human Rights Committee are cited at 424-5,430,493; and international human rights
conventions are cited at 414,501-2,430,493.
(3) 1995 (3) SA 632 (CO. European Court of Human Rights, at 640-1; 643,645-8; UN Human
Rights Committee, at 640; international human rights conventions, at 639.
(4) 1993 (4) SA 631 (CC). European Court of Human Rights, at 662; international human rights
conventions, at 660-1,663.
;(5) 1996 (1) SA 984 (CC). European Commission and Court of Human Rights, at 1036, 1083
international human rights convention!, at 1020-21, 1033-6, 1083.
(6) 1996 (1)5A 1218 (CC). European Court of Human Rights, at 12-25.
(7) 1996 (2) SA 751 (CC). European Court of Human Rights, at 790-2, 803.
(8) 1996 (3) SA 42 (C). European Court of Human Rights, at 61-66.
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اإلاجلـ الدكغيعى اإلادلى بكإن بٖاصة الجزإ خى٫ل مضي صؾخىعيت بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىنل اإلاضعؾالخٗليميت
()
( 1995الخ٣ى١ل اللٛىيت والضيييت لؤل٢لياث).
فىGautengلٗام
زامؿا :اللانىو الضولى ؤلانؿانى.
ل٣ض ٧ان مى ٠٢ظىىب ؤٞغي٣يا مً ال٣اهىنل الضولي ؤلاوؿاوي في ٖهض الٟهل الٗىهغرل مخىاً٢ا؛( )ٗٞلى
،1949
 ،1907واجٟا٢ياث ظىي ٠ألاعب٘ ل٣ىاهحن الخغب لٗام
الغٚم مً ؤجها٧اهذ َغٞا فى لىاثذ الهار لٗام
) (،1977اإلاخٗل ٤بدمايت اخايا اإلاىاػٖاث
عًٞذ ظىىب اٞغي٣يا الخى٢ي٘ ٖلى البروجى٧ىلحن ؤلاياٞيحن لٗام
اإلاؿلخت الضوليت وٚحر الضوليت ،و٧ان الؿبب الغثيسخي لهظا الغ ٌٞامخضاص البروجى٧ى٫ل ألاو٫ل الجٟا٢يت ظىي٠
 1949ليىُبٗ٣لى "الجزاٖاث اإلاؿلخت التي ي٣اجل ٞيها الىاؽ يض  ...ألاهٓمت الٗىهغيت في مماعؾت خ٤
لٗام
ج٣غيغ اإلاهحر") (،التي عؤث خ٩ىمت الخؼب الىَجي ؤجها مىظهت بليه جماما،وهديجت لظل ،٪جم اٖخباع ؤًٖاء
ي لخالت الخغب) ( ،ومما
ر لخؼب اإلااجمغ الىَجي الاٞغي٣ي ٦مجغمحن ٖاصيحن وليـ و ليؿ٨إؾغ ل
الجىاح الٗؿ٨غ ل
ػاص الُحن بلت ،وظىص ؤصلت ٢ىيت جضٖم اإلاؼاٖم ال٣اثلت بإن ٢ىاث صٞإ ظىىب ؤٞغي٣يا ٞكلذ في الامخشا٫
 ،1949وبالخإ٦يض لم جبظ٢ ٫ىاث الضٞإ بال مداوالج٣ليلت –
اللتزاماتها اإلا٣غعة بمىظب اجٟا٢ياث ظىي ٠لٗام
ر الىاعصة في الاجٟا٢ياث.
بن ٧ان ٢ض خضر ؤنال  -لخش٣ي ٠ؤًٖائها خى ل٢ ٫يىص الٗمل الٗؿ٨غ ل
 ١ؤلاوؿان ،حٗامل صؾخى لع ٖام 1996بك٩ل بيجابي مٗاالمخىإ الؿابًٖ ٤
و٦ما خضر باليؿبت لخ٣ى ل
صؾترة مباصت ال٣اهىنل ؤلاوؿاوي الضولي٣ٞ ،ض اقخمل الٟهل الـ 11اإلاخٗل٣بسضماث ألامً ٖلى ٖضة ؤخ٩ام
تهض ٝبلى يمان الامخشا ٫لل٣اهىنل الضولي ؤلاوؿاويٞ،اإلااصة 198ههخٗلى ؤن ؤخض مباصت الخ٨م ؤن "يجب ؤن
ي٩ىنل جد٣ي ٤ألامً الىَجي و٣ٞا لل٣اهىن ،بما في طل ٪ال٣اهىنل الضولي" ،وٖالوة ٖلى طل،٪يجب ٖلى ألاظهؼة
ألامىيت ؤن حٗمل ،ويجب ؤن حٗلم وجُلب مً ؤًٖائها الٗمل ،و٣ٞا للضؾخى لع وال٣اهىن ،بما في طل ٪ال٣اهى لن

(1) 1996 (3) SA 165 (CC). League of Nation*, United Nations Practice, UN Human Rights
Committee, international human rights conventions, European Court of Human Rights, at 190207.
(2) See generally, Dugard, supra note 1, at 330-337.
(3) South Africa became a party to these Additional Protocols in September 1995.
(4) Article 1(4)..
(5) S v. Petane1988 (3) SA 51 (C); Dugard, supra note 1, at 336-7; Dugard, The Treatment of
"Rebels in Conflicts of a Disputed Character The Anglo-Boer War and the "ANC - Boer War
Compared', in A. J. M. Delissen and G. J. Tania (eds.) Humanitarian Law of Armed Conflict
Challenges Ahead. Essays in Honour of Frits Kalshoven(1991) 447.
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الضولي الٗغفي والاجٟا٢ياث الضوليت اإلالؼمت للجمهىعيت") (،ؤما ًٖ صو لع ال٣اهى لن الضولي في الخهضيلؤلوامغ ٖليا
٣ٞض وعصفي اإلااصة )6( 199والتي جىو ٖلى ؤهه "ال يجىػل لًٗى ؤر ظهت زضماث ؤمىيتالاههيإ ألي ؤمغ ٖضم
٢اهىهيخه وااخت" ،و يجب ؤن يٗامل اإلاىاَىحن ألاظاهب في ظىىب ؤٞغي٣يا اللظيً يدخجؼون ٦ىديجتلجزإ صولي
مؿلر و٣ٞا "للمٗايحر اإلالؼمت للجمهىعيت بمىظب ال٣اهىنل الضولي ؤلاوؿاوي ٞيما يخٗل ٤باخخجاػ هاالء
()
ألاشخام.
و٢ض جم جًمحن بٖالن الخغب ؤيًا في الضؾخىعل في اإلااصة )2( 200والتي جىو ٖلى ما يلى:
"الهض ٝألاؾاسخي ل٣ىاث الضٞإ هى الضٞإ ًٖ الجمهىعيت وخمايتها،ب٩امل ب٢ليمها وقٗبها ،و٣ٞا
للضؾخىعل ومباصت ال٣اهىنل الضولي التي جىٓم اؾخسضام ال٣ىة"
و٢ض ؤنبذ مً نالخياث عثيـ الجمهىعيت جىْي٢ ٠ىة الضٞإ "وٞاء لاللتزام الضولى) (،وهى ما ؾيديذ
لجىىب ؤٞغي٣يا اإلاكاع٦ت في ٖملياث خ ٟٔالؿالم الضوليت ،وهى الضوعل الظر خغمذ مىه ظىىب ؤٞغي٣يا مىظ
الخغب ال٩ىعيت.
ؾاصؾا :جلغٍغ اإلاطير.
حٗض ظىىب ؤٞغي٣يا بلضا مً طواث ألا٢لياث الٗغ٢يت ،وبالخالي خخم طل ٪ؤن يدخل مبضؤ ج٣غيغ اإلاهحر م٩اها
باعػا في اإلاٟاوياث التي ؾب٣ذ اٖخماص ٦ال مً صؾخىعحها إلاا بٗض الٟهل الٗىهغيٞ ،ل٣ض ي ِٛمجمىٖخان
هما خؼب الخغيت به٩ازا (ويمشل ما يؼيض ٢ليال ًٖ 50في اإلااثت مً قٗب الؼولى) ،وججم٘ ألاٞغي٩اهغعل اإلادأٞ
(ويمشل ظؼء نٛحر مً قٗب ألاٞغي٩اهغػل) ،باإلياٞت بلى خؼب اإلااجمغ الىَجي ألاٞغي٣ي،يُٛا مؿخمغا مً
ؤظل مؼيض مً الخ٨م الظاحي في ظىىب ؤٞغي٣يا الجضيضة ،وبيىما َالب خؼب الخغيت به٩ازا بالخ٨م الظاحي
يمً الهي٩ل الاجداصرَ ،الب ظماٖاث ألاٞغي٩اهغبـ"صولت لكٗب ألاٞغي٩اهغ لػ" في ( )volkstaafصازل خضوص
ظىىب ؤٞغي٣يا )*(،وٖلى الغٚم مً ؤن اإلاُالب في خينهلم جخٗض ج٣غيغ اإلاهحر الضازلي ،بال ؤهه ٧ان مً الخ٨مت
اؾدبٗاصهاالخخما ٫ؤن جخدىلهظه اإلاُالب في اإلاؿخ٣بل بلى ج٣غيغ اإلاهحر الخاعجي (اهٟها ،)٫في هظا الؿيا،١

(1) Section 199(5) of Act 108 of 1996.
(2) Section 37(8) of Act 108 of 1996.
(3) Section 201 (l)(c).
)*( المترجـ :طالب حزب إنكاثا بفيدرالية ،وطالب تجمع األفريكانرز بكونفدرالية.
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الػا ٫مً اإلادخمل ؤن جمشل اإلااصة 235مً صؾخى لع ٖام ،1996والخىدخًمىخ٣غيغ اإلاهحر الضازلي ،زُغا
ؾياؾيا ،وجىو ٖلى:
"بن خ ٤قٗب ظىىب اٞغي٣يا ٩٦ل في ج٣غيغ اإلاهحر٦ ،ما يخضر مً هظا الضؾخىع ،ال يمى٘  -في
بَاع هظا الخ – ٤مً الاٖترا ٝب٨ٟغة ج٣غيغ اإلاهحر ألي مجخم٘ يخ٣اؾم ز٣اٞت مكتر٦ت وجغار لٛىي،
يمً ٦يان ب٢ليمىضازل الجمهىعيت،ؤو بإر َغي٣ت ؤزغيل،و٣ٞا إلاا جدضصه الدكغيٗاث الىَىيت" ]لهجت
الخى٦يض مًاٞت[
ٗٞلى الغٚم مً ؤن الٛغى مً هظا الخ٨م هى زل ٤هىٕ مً ألامل فى الخهى٫ل ٖلى مجخمٗاث طاث صعظت
٦بحرة مً اإلادليت ،ؤو طاث خ٨م طاحى،لضي الجماٖاث الؿازُت،بال ؤهه ليـ مً اإلاؿخديل في اإلاؿخ٣بل ؤن
(*)
ي" لخبريغ مُالبتهم بخ٣غيغ اإلاهحر الخاعجي.
حؿخٛل الجماٖاث الاهٟهاليت ٖباعة"ؤو بإر َغي٣ت ؤزغ ل
ؾابػا :الػفى الػام (الشامل).
ٖلى الغٚم مً ؤن صؾخىعل ظىىب ؤٞغي٣يا يؿعى لًمان الامخشا ٫لخ٣ى١ل ؤلاوؿان الضوليت)**(،وال٣اهىنل
الضولي ؤلاوؿاوي ،بال ؤن هىا ٥مجاال واخضا لم يإث مخماقيا م٘ ال٣اهىنل الضولي ،وهى ما يخٗل ٤بالٟٗى الٗام.
وزمت مً ي٣ى٫ل بإهه ٢ض جؼايضث ال٣ىاٖت اليىم بإن ال٣اهىنل الضولي الٗغفي يىظب ٖلى الخ٩ىمت الجضيضة
لجىىب ؤٞغي٣يامالخ٣ت ؤٞغاص الىٓام الؿاب ٤اإلاخىعَحن في اهتها٧اث ٞاصخت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ومٗا٢بت اإلاظهبحن
منهم ) (،وجمىذ مدا٦مت مؿاولي الىٓام الؿاب ٤في عواهضا وبزيىبيا صٖما لهظا الغؤر ،في هظه الٓغو ٝعبما ٧ان
مً اإلاخى ٘٢ؤن جخسظ خ٩ىمت ظىىب ؤٞغي٣يا الجضيضة ،وٞاء بالتزامها باإلاٗايحر الضوليت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان،
زُىاث إلادا٦مت – ٖلى ٚغاع هىعمبر -ٙمؿاولىد٩ىمت الخؼب الىَجي الؿاب٣ت الظيً زُُىا وهٟظوا ؾياؾت
الٟهل الٗىهغرل والظيً ٧اهىا َغٞا في ٖملياث الخهجحر ال٣ؿغرل للؿ٩ان ،والخٗظيب،وال٣خل ،والازٟاء ،وم٘
٧ 1994ان اجٟا٢ا صزل خحز
طل٣ٞ ٪ض خا ٫الىا ٘٢الؿياسخى صونل اجساط مشل هظا الٗمل ،طل ٪بإن صؾخىعل
)*( المترجـ :االنفصاؿ التاـ.
)**( المترجـ :التي يقررىا القانوف الدولى العاـ.
(1) Orentlkher, 'Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior
Regime', 100 Yale Law Journal (1991) 2537; Asmal, 'Victims, Survivors, and Citizens-Human
;Rights, Reparations and Reconciliation', 8 South African Journal on Human Rights (1992) 491
M. CherifBassiouni, Crimes Against Humanity in International Law (1992) 303-508; N. RohtArriaza(ed.), Impunity and Human Rights in International Law and Practice (1995), Chs. 3 and 4.
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الىٟاط َىٖيا مً ٢بل هٓام الخؼب الىَجي ال٣ضيم وخؼب اإلااجمغ الىَجي الاٞغي٣ي ٦دل ؾياسخي وؾِٞ ،هى
لم ي ً٨صؾخىعا جم ويٗه مً ٢بل اإلاىخهغ بٗض خغب ؤهليت ،لظا اخخل الٟٗى الٗام م٩اهت باعػة في الضؾخىعل
الاهخ٣الي ،وؤييٟذ خاقيت(***) ٖلى الضؾخىعل اإلاا٢ذ  -واإلاٗغوٞت ٖمىما باؾم " - "postambleبٗض ؤن جمذ
نياٚت الضؾخى لع في اإلاٟاوياث مخٗضصة ألاخؼاب ٦ىديجت لـ "ن٣ٟت" ؾياؾيت بحن خؼب اإلااجمغ الىَجي
الاٞغي٣ي والخؼب الىَجي ،وجىو هظه "الخاقيت" ٖلى:
"مً ؤظل اإلاطخي ٢ضما  ...اإلاهالخت وبٖاصة ؤلاٖماعٞ ،ةن الٟٗى الٗام ؾى ٝيمىذ ٞيما يخٗل ٤بإٖما٫
ؤلاهما ٫ؤو الٗمض اإلاجغمتواإلاغجبُت بإهضا ٝؾياؾيت ،و٦ظل ٪جل٩التي اعج٨بذ في ؾيا ١هؼاٖاث اإلااضخي
جد٣ي٣ا لهظه ألاهضا ٝالؿياؾيت ،وؾى ٝيهضع مجلـ الىىاب بمىظب هظا الضؾخىعل ٢اهىها في مىٖض ُ٢عى
مً بٗض  8ؤ٦خىبغ 1990و٢بل  6صيؿمبر ،1993يدضص قغوٍ ،وآلياث ،ومٗايحر ،وبظغاءاث ،بما في طل٪
اإلادا٦م  -بن وظضث  -التي ؾيخم الخٗامل مً زاللها م٘ الٟٗى الٗام في ؤي و٢ذ بٗض ب٢غاع هظا ال٣اهىنل"
وجل" ٪الخاقيت" ،التي ٧اهذ ظؼءا ال يخجؼؤ مً الضؾخىعل الاهخ٣الي ) (،جم"اٖخباعها ظؼءا" مً صؾخىعل ٖام
()
 1996بما يٟ٨ل حكغي٘ الٟٗى الٗام الهاصع ٖمال بالضؾخى لع اإلاا٢ذ.
) (،1995والظًيكإ ٖىه لجان
ول٣ض ججؿضث هظه "الخاقيت"فى ٢اهىهاإلاهالخت وحٗؼيؼالىخضة الىَىيت لؿىت
الخ٣ي٣ت واإلاهالخت،لخد ٤٣في ٧ل اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان الجؿيمت التى وٗ٢ذ زال ٫ؾىىاث الٟهل
الٗىهغر ،وجمىذ الٟٗى الٗام ألولئ ٪الظيً يضولى لن باٖتراٞاث ٧املت باألٖما ٫التي اعج٨بذ بهض ٝؾياسخي
زال ٫جل ٪الٟترة ،والىٓغ في مىذ حٗىيًاث لضخايا هٓام الٟهل الٗىهغي ،و٢ض حك٩لذ لجىت الـ "ؾبٗت
ٖكغ ًٖىا" بغثاؾت صيؼمىهضجىجى  -الخاثؼ ٖلى ظاثؼة هىبل للؿالم والغثيـ الؿاب ٤ألؾاٟ٢ت ٦يب جاونل  -في
.1997
 1996وجىظب ٖليها ب٦ما ٫مهمتها بدلى٫ل جهايت ٖام
و٢ذ مب٨غ ٖام
وبما ؤن الخؼب الىَجي ٧ان هٟؿه َغٞا في الدؿىيت الؿياؾيت التي ؤؾٟغث ًٖ الضؾخىعل اإلاا٢ذٞ،لم يً٨
هىا ٥ؤر مداولت لخجغيم ألاٗٞا ٫اإلاخٗل٣ت بخسُيِ وجىٟيظ ؾياؾت الٟهل الٗىهغرل بإزغ عظعي ،وٖلى
 1973بكإن
الغٚم مً ؤن الٟهل الٗىهغرل ٧ان يىٓغ بليه باٖخباعه ظغيمتو٣ٞاألخ٩ام الاجٟا٢يت الضوليت لٗام
ر واإلاٗا٢بت ٖليها ،بما يٗجى ؤهه ٧ان يجب ؤال يضزل مغج٨بي مشل هظه ألاٗٞا٫
مىاهًت ظغيمت الٟهل الٗىهغ ل
)***( المترجـ :مذكرة تفسيرية.
(1) Section 232(4) of Ad 200 of 1993.
(2) Clause 22 of Schedule 6 (Transitional Arrangements') to Act 108 of 1996.
(3) Act 34 of 1995.
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يمً هُا٢ ١اهى لن الٟٗى الٗام ) (،بال ؤهه بضال مً طل ،٪يىٞغ ٢اهىهاإلاهالخت وحٗؼيؼ الىخضة الىَىيت يمىذ
الٟٗى الٗام ،بىاء ٖلى َلب  -بٗض بزباث اٖتراٞاث ٧املت  -ل٩ل مً صٖاةصولت الٟهل الٗىهغ ،وؤًٖاء
خغ٧اث الخدغيغ الىَجى ،الظيً اعج٨بىا اهتها٧اث ظؿيمت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان ،متى ٧اهذ مجغمت َب٣ا لل٣اهىنل في
ظىىب ؤٞغي٣يا في ٖهض الٟهل الٗىهغي ،والتي ُح َّر
ٗغ ٝبإجها "ال٣خل ،والخُ ،٠والخٗظيب ،ؤو ؾىء اإلاٗاملت
()
الكضيض ألي شخو"،ومتى ٧ان "الضاٗٞةليها ؾياؾيا"،
ُ
ول٣ض ًَٗ ٖلى ٢اهىنل وٖمليت الٟٗى الٗام ألا٦ثر بزاعة للجض ٫في ظىىب ؤٞغي٣يا ،بٗضم الضؾخىعيت مً
٢بل ٖاثالث بٌٗ الضخايا ألا٦ثر حٗغيالىخكيت الكغَت في ٖهض الٟهل الٗىهغر ،ومً ؤبغػل هاالء ؤعملت
()
ؾدي ٠بي٩ى ،وطل ٪في ً٢يت مىٓمت قٗب آطاهيا وآزغيً ،يض عثيـ ظمهىعيت ظىىب ؤٞغي٣يا وآزغيً،
 ،1995مىدذ ٖٟىا ٖاماًٖ
والتي ٢يل ٞيها ؤن اإلااصة )7( 20مً ٢اهىهاإلاهالخت وحٗؼيؼ الىخضة الىَىيت لؿىت
٧ل مً ،اإلاالخ٣اث الجىاثيت ،والضٖاويل اإلاضهيت ،ألٞغاص قغَت الٟهل الٗىهغيل اإلاؿاولحن ًٖ ٢خل
الىاقُحن يض الٟهل الٗىهغي ،وهظايىته ٪اإلااصة 22مً الضؾخىعل اإلاا٢ذ التي جىو ٖلى ؤن "ل٩ل شخو
له الخ ٤الدؿىيت الً٣اثيت للجزاٖاث ؤمام مد٨مت ٢اهىهيت" ،ولخسُى هظا الخدضرً٢ ،ذ اإلاد٨مت
الضؾخىعيت بإن "خاقيت" الضؾخىعل حك٩ل ظؿغا لالهخ٣ا ٫مً هٓام الٟهل الٗىهغرل بلى الضيم٣غاَيت ،وؤجها
حٗلى ٖلى اإلااصة ،22وهديجت لظل٧ ٪ان ٢اهىنل الٟٗى الٗام صؾخىعيا.
ٖلى الغٚم مً ؤن الخ٨م الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الضؾخىعيت٦ ،خبه هاثب الغثيـ مدمض بلٛت عقي٣ت وبليٛت،
والخ ِ٣بض٢ت هيت ألاَغا ٝاإلاؿاولت ًٖ الخٗا٢ض ٖلى الٟٗى ،و الىاعصة في"الخاقيت" ،والتي عبما ج٩ى لن
صخيدت ٖلى ؾبيل الخٟؿحر الضؾخىعي ،بال ؤهه ظاء مسيبا لآلما ٫مً وظهت هٓغ ال٣اهىنل الضولي.
هظا هى الخ٨م ألاو٫ل الظر جُلبذ ٞيه اإلاد٨مت الضؾخىعيت ليـ صٖماللىخاثج التي جىنلذ بليها مً الهيئت
الضوليت ٦ -ما ٗٞلذ طل ٪بك٩ل ظيض في الٗضيض مً الخاالث اإلاىهىم ٖليها بمىظب وزي٣تالخ٣ى١ل( )–
ٞدؿب ،بهما بٖاصة الىٓغفي مؿإلت بم٩اهيت اؾخضٖاء ؤخ٩ام ال٣اهىنل الضولىالخىلخضٖم جٟؿحرا يٟطخى بلى ٖضم
(1) If legislation is later enacted to criminalize apartheid retrospectively it seems that this
legislation would be constitutional in terms of section 35(3)(1) of the 1996 Constitution (supra
intext between footnotes 41 and 42). Such a provision did not appear in the 1993 Interim
Constitution.
(2) Sections 20(1) and 19(3)(b)(iii) of Act 34 of 1995.
(3)1996 (4) SA 671 (CC). The judgment of the Cape Provincial Division in this case is reported in
Azanian Peoples' Organization (AZAPO) and Others v. Truth and Reconciliation Commission and
Others 1996 (4) SA 562(C).
(4)Supra notes 45 to 52.
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صؾخىعيت ٢اهىنل ناصع ٖىالبرإلاان اإلاىخسب صيم٣غاَيافى يىء ؾىاب ٤اإلاد٨مت الضؾخىعيت،وفى يىء ما ٞغيه
()
الضؾخىعل الاهخ٣الي ٞيما يخٗل ٤بإهميت ال٣اهىنل الضولي لخ٣ى١ل ؤلاوؿان لضي ٖمليت الخٟؿحر الضؾخىعي،
وٞيما يخٗل ٤بم٩اهت ال٣اهىنل الضولي الٗغفي مً ال٣اهىنل الىَجى ) (،عبما ٧ان مً اإلاخى ٘٢ؤن جٟدو اإلاد٨مت
 ١ؤلاوؿان ،و٦ظل ٪مماعؾاث
وبض٢ت جل ٪ال٣ىاٖض الخ٣ليضيت والٗغٞيت التي جخُلبها مدا٦مت مىته٩ى خ٣ى ل
الضو٫ل ألازغيل في اإلاغاخل الاهخ٣اليت ،وفى ألازحر ؤن جضٞ ٤٢يما بطا ٧ان وايٗى الضؾخىعل اإلاا٢ذ ٢ض ٢هضوا
بهضاع ٢ىاٖض ال٣اهىنل الضولي في مىيىٕ الٟٗى الٗام.
بال ؤن طل ٪لم يدضر لؤلؾ٣ٞ ،٠ض هٓغث اإلاد٨مت في مؿإلت واخضة  ِ٣ٞهي ما بطا ٧اهذ ؤخ٩ام
 1949التي حؿمدباإلادا٦مت بتهمت "اهتها٧اث زُحرة"( )ؾاعيت مً ٖضمه – في الً٣يت التي
اجٟا٢ياث ظىي ٠لٗام
ٖغيذ ٖليها لم ج ً٨جل ٪ألاخ٩امخىُبٖ ٤لى خالت ظىىب ؤٞغي٣يا -ولم جبظ ٫ؤيت مداولت لضعاؾت ما بطا ٧اهذ
٢ىاٖض ال٣اهىنل الضولىالٗغفي اإلاخٗل٣ت باإلباصة الجماٖيت ،والخٗظيب ،وظغاثم الخغب ،وبك٩ل زام الجغاثم
يض ؤلاوؿاهيت ،حؿمذ بمالخ٣ت الجىاةُ ،
خيشى ِنٟالٟهل الٗىهغيل باٖخباعه ظغيمت يض ؤلاوؿاهيت مً ٢بل
 1973بكإن مىاهًت ظغيمت الٟهل الٗىهغرل واإلاٗا٢بت
الجمٗيت الٗامت) (،و٦ظل ٪الاجٟا٢يت الضوليت لٗام
ٖليهاٞ) (،هى يضزل بىيىح يمً الخٗاعي ٠اإلا٣بىلت لهظه الجغيمت) (،ومً هىا ٧ان اؾخٛغاب ٖضم بظلها ؤي
مداولت للخهضر إلاؿإلت ما بطا ٧ان ال٣اهى لن الضولي الٗغفي يؿمدبمدا٦متؤولئ ٪الظيً يغج٨بى لن هظه
الجغيمت ،وزانت ٞيما يخٗل ٤بال٣خل اإلامىهج ،والخٗظيب،والازٟاء،والتي ٧اهذ مىهىم ٖلى ججغيمها في
 ،1990و٦ظل ٪لم جإزظ مماعؾاث الضوإلاا حؿخد٣ه مً اهخمامٞ،بٌٗ ؾىاب٤
٢ىاهحن ظىىب ؤٞغي٣يا ٢بل ٖام
ؤمحري٩ا الالجيييت (ألاعظىخحن وحكيلي والؿلٟاصوعل)٧ان يخىظب ويٗها في الاٖخباع ،ل ً٨ال٣غاعاث اإلاهمت الهاصعة
 ١ؤلاوؿان في ً٢يتٞيالؾ٨حزعوصعيٛحز) (،وؤيًا الهاصعة ًٖ لجىت البلضان
ًٖ اإلاد٨مت ألامغي٨يت لخ٣ى ل
(1) Section 35(1) of Act 200 of 1993. Supra note 44.
(2)Section 231 (4)of Act 200 of 1993. Text between footnotes 13 and 14 supra.
(3) Art. 49 of the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field; art. 50 of the Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Side and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; art. 129 of the Convention
Relative to the Treatment of Prisoners of War, art. 146 of the Convention Relative to the
Protection of Civilian Persons in Time of War.
(4) See, for example, resolution 39/72A( 1984).
(5) Art. 1The text of this Convention appears in 13ILM 50 (1974).
(6) See art. 6 of the Nuremberg Charter; art. 5 of the Statute of the International Tribunal for
the Former Yugoslavia; art. 3 of the Statute of the International Tribunal for Rwanda; and art.
18 of the International Law Commission's Draft Code of Crimes against the Peace and Security
of Mankind (1996).
(7) Judgment of 29 July 1988, Series no. 4, reported in 95 MS. 259.
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 ١ؤلاوؿان في الً٣ايا التي ؤ٢يمذ ٖلى ؤوعوظىار وألاعظىخحن ) (،والتي ؤ٢غث مبضؤ
ألامغي٨يت لخ٣ى ل
بلتزامالخ٩ىمت الجضيضة بمالخ٣ت ؤًٖاء الخ٩ىمت الؿاب٣ت اإلاؿاولىنل ًٖ اهتها٧اجد٣ى١ل ؤلاوؿان٧ ،ل طل٪
جم الخٛاضخى ٖىه ،و٦ظل ٪ألامغ باليؿبت بلى ججاعب عواهضا وبزيىبيا وصو٫ل ؤوعوبا الكغ٢يت.
ٖمىما ،الخ٣ا القى ال٣اهىنل الضولي ٢ليل مً الاهخمام في ً٢يت ٣ٞ،AZAPOض ههذ اإلاد٨مت الضؾخىعيت
في خ٨مها ،وبك٩ل واار ،ال٣ى ل ٫اإلاإزى لع الخالي:
"جً٘ هظه الً٣يت ٖلى ٖاج ٤اإلاد٨مت ؤن ج٣غعل ما بطا ٧اهذ اإلااصة )7( 20مً ال٣اهىنل جخٗاعى م٘ الضؾخىعل
مً ٖضمه،وفى الخالحن،يجب ٖليها الخد ٤٣مً ٧ىنل ال٣اهىنل الضولي يٟغيالتزاما مسخلٟا ال يمذ بهلت إلاا
ؾخ٣غعه اإلاد٨مت،وفي عؤيي ٞةن ال٣اهى لن الضولي،و٦ظل ٪ما جخًمىه اإلاٗاهضاث الضوليت التي ٢ض ج٩ى لن ؤو ال
ج٩ىنل ظىىب ؤٞغي٣يا َغٞا ٞيهافي ؤر و٢ذ مٗحن ،ال حؿخسضم بال في جٟؿحر الضؾخىعل هٟؿهٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن
مكغعى الضؾخىعل ال يٟترى ٞيهم ؤن يؿمدىا ببؿاَت ؤن يك٩ل ؤي ٢اهىنل زغ٢ا لاللتزاماث الضولت في مجا٫
()
ال٣اهى لن الضولى".
و ٦ما يكحر مدمض ص .ب - .بد – ٤بلى ؤن اٞتراى اجٟا ١الضؾخىعل الدكغي٘ آلازغ م٘ ال٣اهىنل الضولي،
يخُلبىظىص مد٨مت لل٣اهىن ،ؤوال :للخإ٦ض مً ؤخ٩ام ال٣اهىنل الضولي مؿخسلهت بُغي٣ت واٞيت وصخيدت،
وزاهيا :إلاداولت الخىٞي ٤بحن هظه ألاخ٩ام وبحن الضؾخىعل ؤو ٢اهىنل ناصع ًٖ البرإلاان ،خييئظ  ِ٣ٞيمً٨
للمد٨مت ؤن جىٓغ في مؿإلت الاحؿاً٢ ١يت ،AZAPOبيض ؤجهيبضو ؤن اإلاد٨مت ٢ض اهُل٣ذ مً اٞتراى ؤن
ابخضاء بينهما،
ًل
ال٣اهىنل الضولي يهبذ ٚحر طر نلتبطا ٧ان يخٗاعى م٘ الضؾخىع ،بضال مً ؤن جداو٫ل الخىٞي٤
٢بل الىٓغ في مؿإلت الخًاعب.
بطا ص٣٢ذ اإلاد٨مت بٗىايت في مؿإلت ٧ىنل ال٣اهىنل الضولي الٗغفي يؿمدبم٣اياة ؤولئ ٪اإلاكدبه في اعج٩ابهم
ظغاثم يض ؤلاوؿاهيتخ٨مامُل٣اٞ ،لغبما وظضث ؤن مماعؾت الضولت ٚحر ما٦ضة بك٩ل ٦بحر وٚحر مؿخ٣غة بما
يٟ٨ى لضٖم مشل هظا الخ٨م ،بال ؤجها ؤز٣ٟذ في ال٣يام بظل ،٪بال ؤن ألاصلت التي ؾي٣ذ لخبريغ ٖضم اخترام
ال٣اهىنل الضولي – والتي ٢اعهذ بُغي٣ت مٛلىَت بحن ٢غاعاث اإلاد٨مت الٗليا الاؾتراليت في ً٢يت Polyukovitch

(1) Inter-American Commission of Human Rights. Reports nos. 28/92 and 29/92 (2 October
1992).
(2) Art. 688, para. 26; See too the dictum at 689, para. 28.
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يض ال٩ىمىىلض الاؾترالى) (،و٦ظل٢ ٪غاع مد٨مت ؤوهخاعيى الٗليا في ً٢يتالخاط اإلال٩ى يض –) (،Fintaؤهضعث
جماما٢ىاٖض ٢اهىنل الضولي اإلاخٗل٣تبالجغاثم يض ؤلاوؿاهيت.
زامنا :اؾخنخاج.
 ،1993ؾٗيا للخإ٦ض مً ؤن
 ،1996وباإلاشل الضؾخىعل اإلاا٢ذ لٗام
ل٣ض ؾعى صؾخىعل ظىىب ؤٞغي٣يا لٗام
٢اهى لن ظىىب ؤٞغي٣يا يخُىعل و٣ٞا لل٣اهى لن الضولى٦ ،ما ؤن هيئت اإلاداماة ،والؿلُت الً٣اثيت ،والتي ٧اهخا
م٣لخيىٟى اؾخسضام ال٣اهىنل الضولي في ٖهض الٟهل الٗىهغي ،اؾخجابخابظماال بك٩ل بيجابى ،و٢ض خٓيذ
ُ
ومىا٢كاحؿبٛذ بك٩ل ٦بحربلٛت ال٣اهىنل الضولي ،ال ؾيما في
م٨خباث ال٣اهىنل بماصة ٖلميت فى ال٣اهىنل الضولى،
مجا ٫خ٣ى١ل ؤلاوؿان٦ ،ظل ٪لم يترصص الً٣اة في ٧ل مً اإلادا٦م الٗاصيت واإلاد٨مت الضؾخىعيت في اؾخضٖاء
ال٣اهىنل الضولي لضٖم الىخاثج التي يخىنلىنل بليها ،بن زبايا ال٣اهىنل الضولي ال جؼاٚ ٫حر مإلىٞتفى اإلادا٦م،
لظل - ٪وهى ما يخضر خخما مً ً٢يت - AZAPOؾيؿخٛغ٢اإلادامىنل والً٣اة في ظىىب اٞغي٣يا و٢خا َىيال
ليهبدىا ملمحن جماما بمهاصع و٢ىاٖض ومىُ ٤لل٣اهىنل الضولى ،وؾي٩ىنل هظا الضؾخىعل الظر يٗض بمشابت
حجغ ألاؾاؽ لجىىب ؤٞغي٣يا الجضيضة ،يامىالخضور طل.٪

(1) 172 CLR 501(1991); 91 ILR l.
(2) 61 DLR (4*) 85(1989); 82 ILR 425.
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