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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 العام والخاص " ،بةقغاٝ
َيئت جدغيغ مك٩لت مً ؤؾاجظة
وباخشين وهيثت ٖلميت جخإل ٠مً
هسبت مً الباخشين وَيئت جد٨يم
جدك٩ل صوعيا في ٧ل ٖضص.
جدىاو٫ل اإلاجلت بؾهاماث مسخل ٠الباخشين
واإلاهخمين بمجا ٫الٗلىم ال٣اهىهيت ؾىاء ما
حٗل ٤بالغنيض الىٓغرل ؤو بً٣ايا الؿاٖت
ؤو بترظمت ألاٖما ٫طاث ألاَميت الٗلميت
اإلاٗتر ٝبها.
حٗض َظٍ الضوعيت الٗلميت ج٨غيؿا لخغم
اإلاغ٦ؼ ٖلى حصجي٘ ألابدار و اإلاجهىص

سةِغ اللجنت العلمُت:
د .عاكلي فػُلت ،حامعت باجنت ،الجضاةش

أظشة الخدشٍش:
د .الععُذ ولُىاث حامعت مدمذ بىغُاف باإلاعُلت (الجضاةش)
د .دسَس ي امُنت حامعت حُاللي لُابغ ظُذي بلعباط (الجضاةش)
د .ظفُاو ظىالم حامعت مدمذ الششٍف معاعذًت  -ظىق أهشاط (الجضاةش)
د .فاطُمت خمُذي  ،حامعت معخغانم( ،الجضاةش)
د .عبذ اإلانعم عبذ الىهاب مدمذ ،نلابت اإلاداميو  ،البظسة (العشاق)
أ .ظماح بن خشوف ،حامعت البشير ؤلابشاهُمي  ،بشج بىعشٍشٍج (الجضاةش)

اللجنت العلمُت الخدىُمُت للعذد:
د .ششٍف أخمذ بعلىشت .وهُل الناةب العام ،غضة فلعطيو
د .بىصٍ ـ ـ ــذ ظشاغن ـ ـ ــي حامعت عبذ الشخماو ميرة ،بجاًت( ،الجضاةش).
د .خناو مِعاوي ،ولُت الحلىق بجامعت أبي بىش بللاًذ ،جلمعاو(الجضاةش)
د .بن بللاظم أخمذ حامعت مدمذ إلايو دباغيو ظطُف ( 2الجضاةش)
د .أخمذ مطُلحى  ،حامعت أبى ظبى ،الاماساث العشبُت اإلاخدذة.

الخذكُم اللغىي:
د .شامخت خفُظت طعام اإلاشهض الجامعي ،جِعمعُلذ (الجضاةش)
د.هامل شُخ،اإلاشهض الجامعي بلحاج بوشعُب  ،عيو جمىشنذ (الجضاةش)
أ .لىٍضة خىفاف ،حامعت مدمذ بىغُاف اإلاعُلت (الجضاةش)

الٗلمي ،وٖلى ؤلاؾهام في بزغاء عنيضٍ
ّ
الجاصة وال٣يمت،
الٗلمي بيكغ الضعاؾاث
ً
اؾدىاصا بلى مٗايير ٖلميت مىيىٖيت
ل
وص٢ي٣ت.
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كىاعذ النشش
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىغىعُت واإلانهجُت ،وجخىافش فيها ألاضالت
العلمُت والذكت والجذًت وجدترم كىاعذ النشش الخالُت:
بالنعبت للملاالث:
 جنشش اإلاجلت اإلالاالث التي حعخىفي الششوط آلاجُت:
 الالتزام باإلاعاًير العلمُت واإلاىغىعُت اإلاعمىٌ بها دولُا في الذوسٍاث اإلادىمت،
والذيحعخجُب لششوط البدث العلمي.
 حعخمذ هُئت الخدىُم مبذأ الحُاد واإلاىغىعُت في جدىُم اإلاىاد العلمُت اإلاششحت
للنشش مع الحشص على خلى ألاعماٌ من الخطشف الفىشي أو معاظها بمبادب
باألشخاص أو ألانظمت.
ً شاعى في اإلالاالث اإلالترخت للنشش في اإلاجلت أو جدعم بالجذًت وأو ال جىىو مدل
نشش ظابم أو ملخطف من مزهشة أو أعماٌ ،ملخلى.
 أو جىىو اإلاىاغُع اإلالذمت غمن اخخطاص اإلاجلت.
 أو جلتزم اإلالاالث الذكت وكىاعذ العالمت اللغىٍت  ،و أو ال ًخعذي حجم العمل 20
ضفدت مع اخدعاب هىامش،مطادس و مالخم البدث.
 جشظل اإلاادة العلمُت في ملف مشفم بملخ ص بلغت البدث و آخش باخذي اللغاث:
العشبُت ،الفشنعُت أو الانجليزًت (خعب لغت البدث).
بالنعبت لألعماٌ اإلاترحمت:
 جلُل من ألاعماٌ اإلاترحمت جلً التي جخطل باخخطاص اإلاجلت.
 جلبل ألاعماٌ اإلاترحمت من و ئلى  :العشبُت ،الفشنعُت  ,الانجليزًت أو ألاإلاانُت .
 جخػع اإلالاالث الظدشاسة جشحمانُيو مخخطيو في اللغاث اإلازهىسة أعاله.
 جدىٌ ألاعماٌ اإلالذمت اإلالاالث ئلى أظاجزة من روي الخبرة العلمُت خعب
اخخطاص اإلالالت.
ً بلغ الباخث اإلاشظل بخللي مادجه بعذ  5دكاةم من حعلمها.
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ظُاظت الخدىُم:

 جلتزم هُئت الخدىُم بابذاء اٌسأي و اجخار اللشاس في غػىو أظبىع من جمىُنها من
اإلاادة اإلالترخت للنشش ،مع مشاعاة العشٍت الخامت في الخدىُم
ً دم لهُئت الخدىُم أو اسجأث غشوسة ئكشاس حعذًالث على اإلاىاد اإلالذمت للنشش.
ٌ علم الباخث اإلاشظل بلبىٌ مادجه للنشش على أو ٌعلم بخاسٍخ نششها خعب سصنامت
اإلاج لت.
ششوط النشش:
 شيل الىخابت  :باللغت العشبُت شيل  Traditional Arabicحجم 14.
 بالنعبت للغاث ألاحنبُت شيل  Times New Romanحجم . 12
ً شفم الباخث الباعث مادجه بعيرة راجُت علمُت مفطلت.
 تهمشن معلىماث البدث خعب طشٍلت شُياغى ألامشٍىُت بترجِب حعلعلي ًدبع
مذو البدث.
 جشجب هىامش اإلاعلىماث في نهاًت ول ضفدت.
نمىرج التهمِش:
 .1الىخب باللغت العشبُت أو ألاحنبُت :للب و اظم ا ِإلاإلف ،عنىاو الىخاب ،داس النشش،
بلذ النشش ،ظنت النشش،سكم الطبعت.
 .2النطىص الدششَعُت  :البلذ،نىع النظ،مػمىو النظ،ظنت الطذوس.
 .3اإلاجالث والذوسٍاث :عنىاو اإلاجلت أو الذوسٍت ،للب واظم الياجب،عنىاو
اإلالالت،عذد اإلاجلت،جاسٍخ الطذوس،ضفدت الاكخباط.
 .4الشظاةل الجامعُت :للب واظم الطالب،عنىاو اإلازهشة  ،دسحت اإلازهشة ،مإظعت
حسجُل اإلازهشة،ولُت الخخطظ،العنت الجامعُت،ضفدت الاكخباط.
 .5الخلاسٍش الشظمُت  :حهت ئضذاس الخلشٍش ،مىغىع الخلشٍش،مياو نشش الخلشٍش ،ظنت
ئضذاس الخلشٍش  ،ضفدت الاكخباط.
 .6اإلاشاحع الالىترونُت:
ًىزم اإلاشحع اإلانلىٌ عن شبىت ”ؤلانترنذ” بزهش معلىماث الشابط ؤلالىتروني وامال
مع رهش ضاخب اإلاادة اإلانشىسة ،وجاسٍخ صٍاسة اإلاىكع .
ً
 .7جشظل اإلاعاهماث بطُغت الىذسونُت خطشا على عنىاو اإلاجلت :

law@jilrc-magazines.com
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الافخخاخُت
بعم هللا الشخمن اٌسخُم والحمذ هلل سب العاإلايو الزي بفػله جخم الطالحاث
ازترها ل٨م في الٗضص الخاصر ٖكغ مً مجلت ظيل ألابدار ال٣اهىهيت اإلاٗم٣ت م٣االث مخىىٖت ؾلُذ
الًىء ٖلى مىايي٘ الؿاٖت ؾيما الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في الضو٫ل الٗغبيت بٗض الغبي٘ الٗغبي ،ؤو بق٩اليت
الؿياصة الىَىيت ٝرْل الٗىإلات.
وجُغ١ل الٗضص ٦ظل ٪آلزغ الخٗضيالث في بٌٗ ال٣ىاهين الجؼاثغيت ٣٦اهىنل الاؾدشماع وحؿىيت مىاػٖاث
ال٣ىاثم الاهخسابيت في ْل ال٣اهىنل الًٗىرل الجضيض .ؤما ٞيما يسو الدكغيٗاث الٗغبيتٞ ،ل٣ض قمل ٖلى
صعاؾت ٢يمت خى٫ل جُىعل حكغيٗاث الٗمل في مهغ في مجا ٫اإلاؿاو٫يت الىاججت ًٖ ؤلازال ٫بٗ٣ض الخىْي٠
الخام.
ي جىانل اإلاجلت اؾخ٣با ٫ووكغ الترظماث وملخهاث ال٨خب ،بط ٧ان مىيىٕ جغظمت َظا
ومً ظهت ؤزغ ل
الٗضص خى٫ل جضزل الؿاص ٥في ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت :اإلابرعاث والخٟؿيراث.
و٦ما ؾب ٤لىا الخإ٦يض ٖليه في ألاٖضاص الؿاب٣ت ٞةن نٟداث َظٍ اإلاجلت مٟخىخت ل٩ل الباخشين الجاصيً
الظيً يلتتمىنل بكغوٍ اليكغ وٖلى عؤؾها ألاماهت الٗلميت واخترام ؤزل٣ياث البدض الٗلمي ،بٛيت وكغ هخاثج
ر مسخل ٠اإلاىايي٘ ال٣اهىهيت وليـ مجغص ه٣ل اإلاٗلىماث
ؤبداثهم ألانليت ختى ج٩ى لن مؿاَمتهم بياٞيت وجتر ل
وبٖاصة نياٚتها في ٢الب آزغ.
وفي ألازير هجضص ق٨غها ألؾغة جدغيغ اإلاجلت ٖلى مخابٗتهم الض٢ي٣ت في ج٣ىيم ألابدار وجهىيبها ،وخغنهم
ال٨بير ٖلى جىظيه الباخشين وجؼويضَم باإلاغاظ٘ التي جتررل صعاؾاتهمٞ ،ؿياؾت بصاعة مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي
بهٟت ٖامت ال ج٣خهغ ٖلى وكغ اإلا٣االث وألابدار الٗلميت ٝخؿب ،بل مغا٣ٞت الباخشين لالعج٣اء بالبدض
الٗلمي ٖلى ؤوؾ٘ هُا ١مم.ً٨
وهللا اإلاىفم في ألاوٌ وآلاخش

اإلاششفت العامت ومذًشة الخدشٍش /د .ظشوس طالبي اإلال
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جطىس كانىو الاظدثماس في الجضاةش منز الاظخلالٌ ئلى ظنت 2016
س ي فػُل الحاجَ ،الب ص٦خىعاٍ ب٩ليت الخ٣ى١ل واٖ٫لىم الؿياؾيت ،وًٖى بمسبر ال٣اهىنل الضولي للخىميت
اإلاؿخضامت  -ظامٗت ٖبض الخميض ابً باصيـ مؿخٛاهم
 ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت ٖبض الخميض ابً باصيـ –
خُخالت معمش ،ؤؾخاط مدايغ ٢ؿم "ؤ" ب٩ليت الخ٣ى ل
مؿخٛاهم (الجؼاثغ).

اإلالخظ:
ً
ً
جُىعا ملخىْا ،بضايت مً مغخلت الغ٢ابت ٖلى
قهض ٢اهىنل الاؾدشماع في الجؼاثغ ب٘ص الاؾخ٣ال٫
الاؾدشماعاث وجىظيهها ،بمىظب ٢ىاهين الاؾدشماع لؿىىاثل ،1966 ،1963و ،1982مغو ًعا بمغخلت ؤلانالخاث
الا٢خهاصيت واإلااليت وطل٢ ٪هض الاهضماط في الا٢خهاص الٗالمي ،والتي جميتث بةنضاع مجمىٖت مً ال٣ىاهين
منها٢ :انونل الى٣ض وال٣غى ؾىت  ،1990و٢اهىن جغ٢يت الاؾدشماع ؾىت  ،1993و٢اهىنل جُىيغ الاؾدشماع ؾىت
ً
ل
ونىال
 ،2001اإلاٗض ٫واإلاخمم ؾىت  ،2006و٦ظا ببغام مجمىٖت مً الاجٟا٢ياث الضوليت في ميضان الاؾدشماع،
بلى ٢اهى لن جغ٢يت الاؾدشماع لؿىت . 2016
و٢ض خغم اإلاكغٕ الجؼاثغرل في ٢ىاهين ٞترة ما بٗض ؤلانالخاث ٖلى ج٨غيـ مبضؤ خغيت الاؾدشماع،
وجىؾي٘ اليكاٍ الاؾدشماعرل وجبؿيِ بظغاءاجه ،وجٟٗيل ؤؾلىب الكغا٦ت م٘ اإلاؿدشمغيً زانت ألاظاهب،
وب٢غاع مجمىٖت مً الخىاٞؼ والًماهاث والامخياػاث لدصجي٘ الاؾدشماع الىَني وألاظىبي ،مً ؤظل النهىى
باال٢خهاص الىَني ،لظل ٪جدىاو٫ل َظٍ الضعاؾت جُىعل ٢اهىنل الاؾدشماع في الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال ٫بلى ٚايت
. 2016
اليلماث اإلافخاخُت٢ :اهىنل الاؾدشماع -جُىعل -الجؼاثغ  -الا٢خهاص الىَني
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Résumé:
La loi de l'investissement a connu en Algérie un développement remarquable, depuis la
période du contrôle de l’investissements et de son orientation et cela en fonction des lois de
l'investissement des années 1963 ,1966,1982, en passant par la phase des réformes économiques
et financières en vue de l'intégrer à l'économie mondiale caractérisée par la mise en place d’un
arsenal juridique parmi lesquelles: la loi de la monnaie et du crédit de l’année 1990, la loi de la
promotion de l'investissement de l’année 1993, la loi de développement de l'investissement de
2001 modifié et complété en 2006, A cela il fait ajouter l’ensemble des conventions
internationales dans le domaine de l'investissement, en arrivant à la Loi de la promotion de
l'investissement 2016.
Le législateur algérien a mis l’accent sur un ensemble de loi promulguées après la période
des reformes qui encourage la principe de la liberté et l’activité de l’investissement
dans les
lois, comme la simplifier les procédures de sa mise en application, sur de l'activation de
l'approche du partenariat avec les investisseurs privés étrangers, et l'adoption d'un ensemble de
mesures incitatives et des garanties et des concessions pour encourager les investissements
nationaux et étrangers, dans le but de promouvoir l'économie nationale, C’est a cet effet que cette
Etude prend en charge l’analyse du développement de la loi de l'investissement en Algérie
depuis l'indépendance jusqu'en 2016.
Mots clés: loi de l'investissement - développement - Algérie - Economie nationale

:ملذمت
ً
ً جُىعا
ًخهاصَا الىَني م٢ل ا٫ هديجت جدى،َاما
٫ال٣اهىنل الاؾدشماع في الجؼاثغ بٗض الاؾخ٢ ٖٝغ
،اهىوي اإلاالثم لخدؿين مىار الاؾدشماع٣ير ؤلاَاع الٞٗملذ الضولت ٖلى جىٞ ،خهاص خغ٢خهاص مىظه هدى ا٢ا
ً
.خهاصر٢خاح الاٟا لؿياؾت الاه٣ٞو
 والتي جًمىذ،بت٢ىاهين اإلاخٗا٣ض ٖالج اإلاكغٕ الجؼاثغرل مؿإلت الاؾدشماعاث بمجمىٖت مً ال٢و
277
/63:م٢اهىنل ع٣ (ال1963
اهىنل الاؾدشماع لؿىت٢ :ىاهين٣ ومً َظٍ ال،ؼ واإلاؼايا للمؿدشمغٞالٗضيض مً الخىا
،)1966
/06/15: الهاصع بخاعيش284
/66:م٢ (ألامغ ع1966
اهىنل الاؾدشماع لؿىت٢ و،)1963
/07/26:الهاصع بخاعيش
 زم،ُإ الٗمىمي٣ لل٪ُاٖاث الخيىيت وؤؾىضث طل٣خيض مىٗذ الضولت في َظٍ اإلاغخلت الاؾدشماعاث في ال
خهاصر٢ باالؾدشماع الا٤ واإلاخٗل1982
 ؤوث21: الهاصع بخاعيش11/82:م٢اهىنل ع٣ (ال1982
اهىوي ؾىت٢ ظاء
اث اإلاسخلُت٧ بالكغ٤ واإلاخٗل،ـ الؿىتٞ ؤوث مً ن28: الهاصع بخاعيش13/82:م٢اهىنل ع٣ وال،الخام الىَني
ًٓذ الجؼاثغ مٟما جد٦ ،اها مىظهان لالؾدشماعاث الخانت الىَىيت وألاظىبيت٧  واللظان،خهاص٢لال
ت اإلاسخلُت٦ َى الكغ،اهىوي واخض٢ ل بال جدذ بَاع١٘ في الؿى٢ىنل له مى٩ ولم يؿمذ ؤن ي،الاؾدشماع ألاظىبي
.اث ٖمىمية وَىيت٧ت ؤو قغ٦ م٘ قغ٥باالقترا
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ل ً٨في ؤوازغ ؾىىاث الشماهييياث ؤبضث الجؼاثغ عٚبتها لالهضماط في الا٢خهاص الٗالمي ،زانت بٗض
 ،1986واعجٟإ
حٗتر مؿيرة الخىميت التي ٧اهذ مُب٣ت في ْل الىٓام الاقترا٧ي ،هديجت ألاػمت الىُٟيت لؿىت
حجم اإلاضيىهيت الجؼاثغيت ،مما ؤصي بلى جبني بنالخاث ا٢خهاصرة وماليت وطل ٪بخُبي ٤بغهامج ؤلانالح
الهي٨لي وؤلاوٗاف الا٢خهاصر لتهيئت مىار مالثم لالؾدشماع ،زانت زاعط ُ٢إ اإلادغو٢اث٧ ،االؾدشماع في
ُ٢إ اإلاىانالث والهىاٖت وٚيرَا مً الُ٣اٖاث ،والتي ٧ان مً ؤَم مداوعَا بنالح ٢اهىنل الاؾدشماع
 1993اإلاخٗل ٤بتر٢يت
وال٣ىاهين اإلاغجبُت بهٞ ،خم بنضاع اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:اإلااعر في 05ؤ٦خىبغ
 ،1990واإلالػى
الاؾدشماع ،الظر ؤ٦ض ٖلى مبضؤ خغيت الاؾدشماع اإلاىهىم ٖليه في ٢اهى لن الى٣ض وال٣غى لؿىت
 ،2010م٘
 2003اإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢م 04/10:اإلااعر في 26ؤوث
بمىظب ألامغ ع٢م 11/03:اإلااعر في 26ؤوث
ً
 2001اإلاخٗل ٤بخُىيغ
ونىال بلى ألامغ ع٢م 03/01:اإلااعر في 20ؤوث
ل
مىده ٖضة امخياػاث ويماهاث للمؿدشمغ،
 ،2006الظر ؤلػى نغاخت اإلاغؾىم
الاؾدشماع اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىظب ألامغ ع٢م 08/06:اإلااعر في 15ظىيليت
 2016ويهضع ال٣اهىنل ع٢م:
الدكغيعي ع٢م 12/93:الؿال ٠الظ٦غ ،ليٗىص المقغٕ الجؼاثغرل مً ظضيض في ؾىت
 2016واإلاخٗل ٤بتر٢يت الاؾدشماعً ،
ماهدا اإلاؼيض مً الامخياػاث والًماهاث وؤلاٖٟاءاث
 09/16اإلااعر في 03ؤوث
ً
للمؿدشمغيً ،ومبؿُا لبٌٗ ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت الخانت باليكاٍ الاؾدشماعرل.
َظا باإلياٞت بلى ال٣ىاهين المحٗل٣ت بالخىنهت واإلااؾؿت الا٢خهاصيت الخانت ،و٢ىاهين اإلااليت
لدصجي٘ الاؾدشماع اإلادلي والىَني وألاظىبي الٗام والخام وفي مسخل ٠ألاوكُت ،بال ما اؾدشني بىو زام،
٦ما ناص٢ذ الجؼاثغ في َظا ؤلاَاع ٖلى ٖضة اجٟا٢ياث صوليت وب٢ليميت زىاثيت ومخٗضصة ألاَغا ٝفي ميضان
الاؽجشماع وطل ٪للنهىى ب٩اٞت ؤق٩ا ٫الخىميت.
وٖلى يىء ما جم ط٦غٍ ،وؤمام َظٍ اإلاغا٢بت اإلابضثيت إلاىيىٕ َظٍ الىع٢ت البدشيت اإلاخمشل في جُى لع
 2016جُغح ؤلاق٩اليت الخاليت:
٢اهىنل الاؾدشماع في الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال ٫بلى ؾىت
 ما هي ؤَم َظٍ ال٣ىاهين اإلاخٗا٢بت في مج ا ٫الاؾدشماع ؾىاء ٢بل ؤلانالح ؤو بٗض ؤلانالح ،وما هي ؤَمألاخ٩ام التي ظاءث بها؟
٦ما جخٟغٕ ٖلى َظٍ ؤلاق٩اليت ٖضة حؿائالث منها:
 َل ٧اهذ َظٍ ال٣ىاهين ٦جؼء مً الؿياؾت الا٢خهاصيت الىَىيت في مؿخىيل جُلٗاث وجىظهاث اإلاؿدشمغيً،ؾىاء الىَىيين ؤو ألاظاهب؟
 -ما مضي ٗٞاليت َظٍ ال٣ىاهين في حصجي٘ الاؾدشماع ،وصٖم الا٢خهاص الىَني زضمت ألَضا ٝالخىميت؟
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لإلظابت ٖلى طل ٪جم ج٣ؿيم مىيىٕ الىع٢ت البدشيت بلى مبدشين:
اإلابدث ألاوٌ :كىانيو الاظدثماس ما كبل فترة ؤلاضالخاث.
اإلابدث الثاني :كىانيو الاظدثماس خالٌ فترة ؤلاضالخاث.
وَظا ما ؾى ٝهدىاوله مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت:
اإلابدث ألاوٌ :كىانيو الاظدثماس ما كبل فترة ؤلاضالخاث.
ً
جُبي٣ا للؿياؾت التي ٧اهذ ٢اثمت بٗض الاؾخ٣ال ،٫واإلاخمشلت في جُبي ٤مباصت
ظاءث َظٍ ال٣ىاهين
الىٓام الاقترا٧ي ،خيض ؤنضعث الجؼاثغ زالَ ٫ظٍ الٟترة ؤو٫ل ٢اهىنل لالؾدشماع ؾىت 1963إلعؾاء صٖاثم
 277وطل٪
 ،284الظر ؤلػى ال٣اهىنل ع٢م/63:
الاؾدشماع ،جالَا الٗضو٫ل ًٖ َظا ال٣اهىنل وبنضاع ألامغ ع٢م/66:
ً
ج٣ىيًا
 1963ولخًيي ٤الٗمليت الاؾدشماعيت ،وج٣ييض مبضؤ خغيت الاؾدشماع
لؿض الشٛغاث اإلاىظىصة في ٢اهىنل
للغؤؾماليت وؤلايمان باالقترا٦يت ،وجشبيذ الاؾدشماع الىَني الٗمىمي ،والؿماح للُ٣إ الخام بالخضزل في
مجاالث مدضصة في الا٢خهاص.
 1982لخىٓيم الاؾدشماع
وفي بضايت الشماهييياث ؤنضعث الجؼاثغ ال٣اهىنل ع٢م 11/82:اإلااعر في11ؤوث
 ،284زم ظاء ال٣اهىنل ع٢م 13/86:اإلاٗض ٫لل٢اهىنل ع٢م13/82:
الخام الىَني ،والظر ؤلػى ألامغ ع٢م/66:
ً
ونىال بلى ؾىت ،1988جاعيش بضايت ؤلانالخاث
ل
اإلاخٗل ٤بخإؾيـ قغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلِ و٦ظا ؾيرَا،
الا٢خهاصيت وْهىعل اإلااؾؿت الٗمىميت الا٢خهاصيت بمىظب ال٣اهىنل ع٢م 01/88:اإلاخًمً ال٣اهىنل الخىظيهي
للماؾؿاث الٗمىميت الا٢خهاصيت٦ ،صخو مً ؤشخام ال٣اهىن الخام وزغوظها ًٖ صاثغة ال٣اهىنل
الٗام بال ٞيما هو ٖليه ال٣اهىنل نغاخت.
وٖليه٣ٞ ،ض ٢امذ الجؼاثغ زالَ ٫ظٍ الٟترة بةنضاع ٖضة ٢ىاهين مخٗا٢بت جسو الاؾدشماع ؤَمها:
اإلاطلب ألاوٌ :كىانيو فترة ظنىاث العخِنُاث
ؤنضعث الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال ٫ؤو ل٢ ٫اهى لن لالؾدشماع ؾىت ،1963والظر لم ي ً٨يجؿض الخىظه
 ،284الظر ؤ٦ض ٖلى جضزل الضولت م٘ الخىام في
والخياع الاقترا٧ي في ؤخ٩امه ،وَظا ٖ٨ـ ألامغ ع٢م/66:
ً
ج٨غيؿا لالقترا٦يت،
اليكاٍ الاؾدشماعر ،ومؼاخمت الاؾدشماع الىَني الخام ومغا٢بت الاؾدشماع ألاظىبي،
وؤَم َظٍ ال٣ىاهين وما ظاءث به مً ؤخ٩ام جخٗل ٤باالؾدشماع:
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 1963اإلاخػمن كانىو الاظدثماساث٧ :ان َظا ال٣اهى لن مىظه
 277اإلاإسخ في 26حىٍلُت
* اللانىو سكم/63:
لغئوؽ ألامىا ٫ألاظىبيت ولالؾدشماع اإلاىخج في الجؼاثغ ،و٢ض خضص الًماهاث الٗامت التي يؿخٟيض منها ٧ل
اإلاؿدشمغيً وهي:
 خغيت الاؾدشماع لألشخام المٖىىيت والُبيٗيت ألاظىبيت ،بكغٍ ٖضم اإلاؿاؽ بالىٓام الٗام و٢ىاٖضالاؾدشماع ،بلى ظاهب يغوعة الخهى لٖ ٫لى اٖخماص مً اللجىت الىَىيت لالؾدشماع.
 خغيت الخى٣ل وؤلا٢امت باليؿبت إلاؿخسضمي ومؿيررل َظٍ اإلااؾؿاث. اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىنل ال ّؾيما اإلاؿاواة الجباثيت. الٌمان يض هؼٕ اإلال٨يت ،بمٗنى ؤن هؼٕ اإلال٨يت ي٩ىنل م٣ابل حٗىيٌ ٖاص.٫٦ما خضص الًماهاث الخانت التي جمىذ  ِ٣ٞللماؾؿاث اإلاٗخمضة مً َغ ٝالضولت والتي حؿاَم في
الخىميت الا٢خهاصيت بدؿب مسُِ الخىميت اإلاٗض مً َغ ٝالؿلُاث الٗمىميت ،والتي حؿخٗمل ججهيتاث
خضيشه مسههت إلاجا ٫وكاَها واإلااؾؿاث اإلايكإة ًٖ َغي ٤الاجٟا٢يت ،و٦ظا ؤَم الخ٣ى١ل واإلاؼايا اإلامىىخت
لالؾدشماعاث اإلاىجؼة في الجؼاثغ.
وبالغظىٕ بلى الباب الغاب٘ مً َظا ال٣اهىن ،هجض اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٢ض خضص مجا ٫جضزل الاؾدشماع
الٗمىمي ،والظر ي٩ىنل في ق٩ل زل ٤قغ٧اث وَىيت ؤو قغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلِ بمؿاَمت عئوؽ ألامىا٫
الىَىيت ؤو ألاظىبيت.
واإلاالخٔ ٖلى َظٍ ألاخ٩ام ؤجها ٧اهذ ليبراليت وال ججؿض الخىظه الاقترا٧ي ،بمٗنى ؤن َىا ٥هىٕ مً
الخىا ٌ٢بين جىظه ليبرالي اهٟخاحي ،لخ٨غيـ وظىص الغؤؽ اإلاا ٫ألاظىبي ،واإلاىخى الٗامل ٖلى جُىيغ الا٢خهاص
الافجغا٧ي ،بياٞت ؤن َظا ال٣اهى لن لم جدبٗه ههىم جُبي٣يت ،ووا٦بذ نضوعٍ جإميماث ٖضيضة مؿذ
ممخل٩اث الُ٣إ الخام الىَني وألاظىبي ،مما جغجب ٖليه جًييٖ ٤لى الاؾدشماعاث زانت الاؾدشماع
1966
ألاظىبي م٘ جدضيض مجاالث الاؾدشماع الخام ومغا٢بتها ،وَى ما ؤصي بلى نضوعل ٢اهىنل الاؾدشماعاث لؿىت
.284
بمىظب ألامغ ع٢م/66:

 املواد  3 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،من القانون رقم 277/63 :ادلؤرخ يف  ، 963/07/26اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  53الصادرة بتاريخ . 963/08/02 :2
 ادلادة  23من القانون رقم 277/63 :ادلؤرخ يف . 963/07/263

 -علة عمر ،محاية االستثمار األجنيب اخلاص يف التشريع الوطين والقانون الدويل ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،2008 ،ص . 8
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 1966اإلاخػمن كانىو الاظدثماساث  :ظاء َظا ألامغ ليدضص ؤق٩ا٫
 284اإلاإسخ في 15ظبخمبر
* ألامش سكم/66:
جضزل الغؤؽ اإلاا ٫الخام الىَني وألاظىبي في مسخل ٠ؤوظه اليكاٍ الا٢خهاصر ،ؤر جدضيض مجاالث جضزل
الاؾدشماعَ ًٖ ،غي ٤الخٗغي ٠باإلاباصت التي يغج٨ؼ ٖليها ،و٦ظا جدضيض الًماهاث والامخياػاث اإلامىىخت
للمؿدشمغيً الخىام ؾىاء الىَىيين ؤو ألاظاهب ،م٘ يغوعة جبؿيِ ؤلاظغاءاث في الخهى٫ل ٖلى الاٖخماص
إلاباقغة اليكاٍ الاؾدشماعر ،ومً بين اإلاباصت التي هو ٖليها َظا ألامغ:
 بم٩اهيت ألاشخام الُبيعية واإلاٗىىيت الجؼاثغيت وألاظىبيت بهجاػ اؾدشماعاث في ُ٢اٖاث الهىاٖتوالؿياخت ،وَ٨ظا يىدهغ مجا ٫الغؤؽ اإلاا ٫الخام في َظيً الُ٣اٖين  ،ِ٣ٞوبالخالي لم يؿمذ َظا ألامغ
بدغيت الاؾدشماع.
 الاؾدشماعاث في الُ٣اٖاث الخيىيت جىجؼ مً ٢بل الضولت بٟغصَا ،ويم ً٨لها ٖىض ا٫يغوعة مكاع٦ت الغؤؽاإلاا ٫الخام الىَني ؤو ألاظىبي ،ويخم جدضيض الُ٣اٖاث الخيىيت بمىظب مغؾىم.
 وفي اإلاجاالث ألازغي ،يم ً٨للضولت ؤن جيكإ قغ٧اث مسخلُت الا٢خهاص باالقترا ٥م٘ اإلاؿدشمغيً الخىامالىَىيين ؤو ألاظاهب ،ويخم ؤلاٖالن ًٖ بوكاء َظٍ الكغ٧اث ًٖ َغي ٤اإلاًا٢هت ،وبكغوٍ مدضصة.
 يخم جضزل عئوؽ ألامىا ٫الخانت في الا٢خهاص الىَني في ُ٢اٖاث :الخجا ة الضازليت والخضماثً ،و٣ٞا
ع
إلظغاءاث يدضصَا مغؾىم يخم ؤلاٖالن ٖىه ً
الخ٣ا٦ ،ما جدضص ؤق٩ا ٫هؼٕ اإلال٨يت.
وما يم٨ىه مالخٓخه ٖلى َظا ألامغ اهه ٧ان مىظه لالؾدشماع الىَني الخ ام ،وجبذ الجؼاثغ ٞيه
ً
مىٟ٢ا خظ ًعا مً الاؾدشماع ألاظىبي ،خيض ؤؾىضث مباصعة جد٣ي ٤اإلاكاعي٘ الاؾدشماعيت في الُ٣اٖاث الخيىيت
للُ٣إ الٗمىمي٦ ،ما ؤهه لم يكير إلم٩اهيت اللجىء بلى الخد٨يم الضولي ل ٌٟمىاػٖاث الاؾدشماع ،والتي
٧اهذ جسً٘ للمدا٦م الجؼاثغيت وال٣ىاهين الضازليت وَظا يخٗاعى م٘ بعاصة ومهالر اإلاؿدشمغيً ألاظاهب.
ً
جإ٦يضا ٖلى الخىظه الاقترا٧ي،
وبالخالي ٧ان َىا ٥مجا٦ ٫بير لخضزل الضولت في اليكاَاث الاؾدشماعيت
وَى ما ؤ٦ضٍ ٢اهىنل اإلااليت لؿىت 1970مً بم٩اهيت جمىيل الضولت للماؾؿاث الاقترا٦يت طاث الُاب٘

2

 -األمر رقم 284/66 :ادلؤرخ يف  966/09/ 5ادلتضمن قانون االستثمارات ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  80الصادرة بتاريخ . 966/09/ 7 :

 املادة  4من األمر رقم 284/66 :ادلتضمن قانون االستثمارات ادللغى.3
 املادة  2من األمر رقم 284/66 :ادلتضمن قانون االستثمارات ادللغى .4
5

 املادتني  5،3من األمر رقم 284/66 :ادلتضمن قانون االستثمارات ادللغى . -نصت ادلادة من األمر رقم 284/66 :ادلتضمن قانون االستثمارات ادللغى على ما بلي" يوضح ىذا األمر النطاق الذي ينظم بمقتضاه تدخل الرأسمال الخاص في التنمية

االقتصادية الوطنية ،وىو يشكل مع النصوص المقررة لتطبيقو قانون االستثمارات ".

6

 -منصوري زين ،واقع و أفاق سياسة االستثمار يف اجلزائر رللة اقتصاديات مشال إفريقيا ،شلف ،اجلزائر ،العدد  ،2ماي  2005ص . 29
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ً
وزىٞا مً اهدكاع الغؤؾماليت ،خيض ٧ان الاؾدشماع في الُ٣إ الخام الىَني وألاظىبي مغ ً
ا٢با
الا٢خهاصر،
ً
ومىظها مً َغ ٝالضولت ختى ال يخدى٫ل الُ٣إ الخام بلى ٢اٖضة للخىميت.
و٢ض قٛل الاؾدشماع في الُ٣إ الخام في الجؼاثغ وؿبت ٢ليلت هديجت تهميكه و٢لت ال٣ىاهين اإلاىٓمت
1982
واإلاصجٗت له ،وهديجت لظل ٪وألؾباب ؤزغيل ؤنضعث الضولت ال٣اهىنل ع٢م 11/82:اإلااعر في 11ؤوث
 184اإلاخًمً ٢اهى لن الاؾدشماعاث وال٣اهى لن
واإلاخٗل ٤باالؾدشماع الىَني الخام ،والظر ؤلػى ألامغ ع٢م/66:
ع٢م 13/82:اإلاخٗل ٤بخإؾيـ قغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلِ.
اإلاطلب الثاني :كىانيو فترة ظنىاث الثمانُنُاث
ً
هٓغا للؿياؾت الا٢خهاصيت التي ٧اهذ مىخهجت في بعؾاء ؤؾـ الىٓام الاقترا٧ي ،وما هخج ٖنها مً
تهميل للُ٣إ الخام وه٣و في اإلاىعص واهدكاع البُالت٢ ،غعث الؿلُاث الجؼاثغيت حصجي٘ الاؾدشماع
الىَني الخام وألاظىبي ،خيض ٢امذ بةبغام ٖضة ٖ٣ىص اؾدشماعيت م٘ اإلاؿدشمغ الىَني وألاظىبي في بَاع
الكغا٦ت الا٢خهاصيت  ،والتي ؾميذ بكغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلِ٦ ،ما ؤنضع اإلاكغٕ الجؼاثغرل في َظا ؤلاَاع
مجمىٖت مً ال٣ىاهين جخماش ى والىيٗيت التي باث يٗيكها الا٢خهاص الىَني الجؼاثغرل في ٞترة ؾىىاث
الشماهييياث ومً َظٍ ال٣ىاهين:
 1982اإلاخعلم باالظدثماس الاكخطادي الخاص الىطني َ :ظا ال٣اهىنل
* اٌكانىو سكم 11/82:اإلاإسخ في11أوث
مىذ للخىام خ ٤بوكاء قغ٧اث زانت بكغٍ ٖضم ججاوػل عؤؽ مالها وؿبت مٗيىت٦ ،ما ؤوضر اإلاياصيً التي
يم ً٨جُىيغ ؤوكُت الُ٣إ الخام الىَني ٞيها م٘ مىده امخياػاث وحؿهيالث لالؾدشماع الىَني الخام.
ويالخٔ ؤن َظا ال٣اهىنل ٧ان مىظه لالؾدشماع الا٢خهاصر الىَني الخام ؤ٦تر مً الاؾدشماع ألاظىبي،
 1982واإلاخٗل ٤بخإؾيـ قغ٧اث
ألامغ الظر ص ٘ٞباإلاكغٕ بلى بنضاع ال٣اهىنل ع٢م 13/82:اإلااعر في 18ؤوث
الا٢خهاص اإلاسخلِ وؾيرَا ،خيض خضص َظا ال٣اهىنل ؤلاَاع الظر يخم في هُا٢ه الا٢تران بين ماؾؿت وَىيت
اقترا٦يت وماؾؿت ؤظىبيت م٘ التتام باإلاسُِ الىَني للخىميت ،والؿماح بخدىيل خ٣ي٣ي للخ٨ىىلىظيا

 -ادلادة  5من قانون ادلالية لسنة  970الصادر مبوجب األمر رقم 07/69 :ادلؤرخ يف  ، 969/ 2/3ص . 802

2

 زلمد سارة ،االستثمار األجنيب يف اجلزائر ،دراسة حالة أوراسكوم ،رسالة ماجستري ،جامعة قسنطينة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،20 0/2009 ،ص. 63
 القانون رقم /82 :ادلؤرخ يف  982/08/2وادلتعلق باالستثمار االقتصاد اخلاص الوطين ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  34الصادرة بتاريخ . 982/09/ 7 :4

 -القانون رقم 3/82 :ادلؤرخ يف  982/08/28ادلتعلق بإنشاء وتسيري شركات االقتصاد ادلختلط ،اجلريدة الرمسية للج مهورية اجلزائرية ،العدد  35الصادرة بتاريخ . 982/08/3 :
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ً
اإلاخ٣ضمت التي جدخ٨غَا الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿياث٦ ،ما ؤن الكغ٦ت الىَىيت جدى لػ
وظىبا وؿبت %51مً
 1986بهضوعل ال٣اهىنل ع٢م 13/86:اإلا٨مل لل٣اهىنل ع٢م.13/82:
ؤؾهم الكغ٦ت ،وجإ٦ض َظا الىٓام ؾىت
٦ما ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖىض بنضاعٍ لهظيً ال٣اهىهين٧ ،ان يغيض جىٓيم الاؾدشماع الىَني الخام مً
ظهت ،وؤلاب٣اء ٖلى الاؾدشماع ألاظىبي في ق٩ل الكغا٦ت الا٢خهاصيت مً ظهت ؤزغيل.
ْ 1988هغث اإلااؾؿاث الٗمىميت الا٢خهاصيت اؾخسالٞا للماؾؿاث الاقترا٦يت طاث الُاب٘
وفي ؾىت
الا٢خهاصر ،ونضعث مجمىٖت مً ال٣ىاهين ؤَمها:
 ال٣اهىنل ع٢م 01/88:اإلاخًمً ال٣اهىنل الخىظيهي للماؾؿاث الٗمىميت الا٢خهاصيت. ال٣اهىنل ع٢م 03/88:اإلاىٓم لهىاصي ٤اإلاؿاَمت. 1975اإلاخًمً ال٣اهىنل الخجاعر،
 ال٣اهىنل ع٢م 04/88:اإلاٗض ٫واإلاخمم لألمغ ع٢م 59/75:اإلااعر في 26ؾبخمبروالظر خضص ال٣ىاٖض الخانت اإلاُب٣ت ٖلى اإلااؾؿاث الٗمىميت الا٢خهاصيت.
و٢غعث َظٍ ال٣ىاهين ٖضة ؤخ٩ام منها:
 اؾخ٣الليت اإلااؾؿاث الٗمىميت الا٢خهاصيت ًٖ ؤيت ونايت ؤو ع٢ابت وػاعيت. زغوط اإلااؾؿت الا٢خهاصيت ًٖ صاثغة ال٣اهىنل الٗام بال ٞيما هو ٖليه ال٣اهىنل نغاخت. زًىٕ اإلااؾؿت الٗمىميت الا٢خهاصيت إلا٣خًياث ال٣اهىنل الخجاعرل لخهبذ بظل ٪شخها مً ؤشخام 1988والخام بخىظيه
ال٣اهىنل الخام٦ ،ما ؤنضعث الجؼاثغ ال٣اهىنل ع٢م 25/88:اإلااعر في /07/12
الاؾدشماعاث الىَىيت الخانت ،في بَاع اإلاسُُاث الىَىيت للخىميت.
وبظل ٪بضؤث الجؼاثغ جضزل مغخلت ؤلانالخاث الا٢خهاصيت ،هديجت اإلاكا٧ل التي ٧اهذ جخسبِ ٞيها
آهظا ،٥وجدذ َاثلت ي ِٛألاػمت الا٢خهاصيت الٗاإلايت ،خيض ٢امذ ب٩ل ألاصواث الا٢خهاصيت واإلااليت
بهامج يم٨نها مً حٛيير ؾياؾتها الا٢خهاصيت بهٟت ٖامت والاؾدشماعيت بهٟت زانت،
والدكغيٗيت لىي٘ ع
وَظا ما ٢امذ به بضايت مً ؾىىاث الدؿٗييياثٞ ،إنضعث ٖضة ٢ىاهين في مجا ٫الاؾدشماع جخماش ى وجىظهها
1

 -القانون رقم 3/86 :ادلؤرخ يف  982/08/ 9ادلعدل وادلتمم للقانون رقم  3/82 :ادلؤرخ يف  ، 982/08/ 9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،35الصادرة بتاريخ :

. 986/08/27
2
 علة عمر ،محاية االستثم ار األجنيب اخلاص يف التشريع الوطين والقانون الدويل  ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،2008 ،ص .23

 -القانون رقم 25/88 :ادلؤرخ يف  988/07/ 2وادلتعلق بتوجيو االستثمارات الوطنية اخلاصة ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،28الصادرة بتاريخ . 988/07/ 3 :
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الجضيض الهاص ٝبلى الاهخ٣ا ٫بلى مغخلت ا٢خهاص الؿى ،١وَظا ما يُغح بق٩اليت مٗغٞت َظٍ ال٣ىاهين التي
ظاءث في ؾيا ١ؤلانالح الا٢خهاصر ،وَظا ما ؾىدىاوله في اإلابدض الشاوي مً َظٍ الىع ١البدشيت.
اإلابدث الثاني :كىانيو الاظدثماس خالٌ فترة ؤلاضالح
 ،1982بلى ٚايت14
لم حكهض الجؼاثغ ؤر هو ٢اهىوي مىٓم لالؾدشماعاث زال ٫الٟترة اإلامخضة مً ؾىت
2003
 ،1990جاعيش نضوعل ٢اهى لن الى٣ض وال٣غى ع٢م 10/90:اإلالػى باألمغ ع٢م 11/ 03:اإلااعر 26ؤوث
ؤبغيل
.2010
واإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢م 04/ 10:اإلااعر في 26ؤوث
وفي بضايت ؾىىاث الدؿٗييياث بضؤث الضولت حٛير الؿياؾت الا٢خهاصيت والىهج الظر اٖخمضجه ٢بل
طلٞ ،٪إنضعث مجمىٖت مً ال٣ىانيً ،منها ٢اهىنل الى٣ض وال٣غى اإلااعر في 14ؤبغيل 1990والظر ؤلػى
 1982اإلاخٗل ٤بالكغ٧اث اإلاسخلُت ،و٧ان مً بين ؤخ٩امه خغيت الاؾدشماع
ال٣اهىنل 13/82اإلااعر في 28ؤوث
 ،1992والظر جًمً َى آلازغ ؤخ٩ام جخٗل ٤باالؾدضماع
الىَني وألاظىبي ،وطل ٪ما ؤ٦ضٍ ٢اهىنل اإلااليت لؿىت
مً زال ٫جىؾيٗه إلاجاالجه ؤمام اإلاؿدشمغيً مهما ٧اهذ َبيٗتهم م٘ مىده امخياػاث ويماهاث يغيبيت صاثمت
وما٢خت للمؿدشمغيً.
ومً َىا هلخمـ الخُىعل الظر ٧ان يكهضٍ ٢اهىنل الاؾدشماع الجؼاثغرٞ ،بٗضما ٧ان اإلاكغٕ يدضص
مجاالث جضزل عئوؽ ألامىا ٫الخانت الىَىيت وألاظىبيت ،ويإزظ بمبضؤ الترزيو والاٖخماص لل٣يام
باليكاَاث الاؾدشماعيت ،ؤنبذ ي٣غ بدغيت الاؾدشماع ٦مبضؤ ،باإلياٞت بلى مباصت ؤزغي٦ ،أليت جدىيل عئوؽ
ألامىا ٫بٗض جإقير ٖليها مً َغ ٝبى ٪الجؼاثغ ،وألازظ بمبضؤ عؤر باإلاُاب٣ت ل٣بى لٖ ٫مليت الاؾدشماع مً َغٝ
مجلـ الى٣ض وال٣غى ،و ٙيغَا مً ألاخ٩ام.
ل ً٨وفي بَاع جدغيغ الا٢خهاص الىَني وبعؾاء ٢ىاٖض الؿى ،١وحصجي٘ الاؾدشماع الخام الىَني
وألاظىبي بهض ٝجد٣ي ٤الخىميت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت٧ ،ان ً
لؼوما ٖلى الضولت جسهيو حكغي٘ مؿخ٣ل
ر للمغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:اإلااعر في05
لالؾدشماع ،وَى ما جم بالٟٗل مً زال ٫بنضاع اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ؤ٦خىبغ 1993واإلاخًمً ٢اهىنل جغ٢يت الاؾدشماعٚ ،ير ؤن ألاػمت ألامىيت التي مغث بها الجؼاثغ ،وٚيرَا مً
 -األمر رقم/03 :

ادلؤرخ يف  ،2003/08/26وادلتضمن قانون النقد والقرض ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد

 52الصادرة بتاريخ  ،2003/08/27 :واألمر رقم:

 04/ 0ادلؤرخ يف  ،20 0/08/26ادلعدل وادلتمم لقانون النقد والقرض رقم ، /03 :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  50الصادرة بتاريخ.20 0/09/0 :
2

 ادلادة  84من القانون رقم 0/90 :ادلؤرخ يف  990/04/ 4وادلتعلق بالنقد والقرض ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  6الصادرة بتاريخ . 990/04/ 8 :3
 ادلادتان  82، 8من القانون رقم 0/90 :ادلؤرخ يف  990/04/ 4وادلتعلق بالنقد والقرض ادللغى .4

 القانون رقم  25/9 :ادلؤرخ يف  99 / 2/ 8وادلتضمن قانون ادلالية لسنة  ، 992اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  65الصادرة بتاريخ . 99 / 2/ 8 :5
 ادلادة  0من األمر رقم 0 /0 :ادلؤرخ يف ادلؤرخ يف  200 /02/27ادلعدل وادلتمم للقانون رقم 0/90 :وادلتعلق بالنقد والقرض ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد 4الصادرة بتاريخ.200 /2802 :
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ألاؾباب ألازغيل اإلاخٗل٣ت بدمايت الا٢خهاص الىَني ،والتي خالذ صونل مىانلت ؤلانالخاث ،ظٗلذ اإلاكغٕ
الجؼاثغرل يخضزل في بضايت ألالٟيت الشالشت وي٣ىم بةلٛاء بٌٗ الىهىم الدكغيٗيت ويجغرل حٗضيالث ٖليها.
 2001اإلاخًمً ٢اهىنل جُىيغ الاؾدشماع ،اإلاٗض ٫واإلاخمم
خيض ؤنضع ألامغ ع٢م 03/01:اإلااعر في 20ؤوث
 2016واإلاخٗل ٤بتر٢يت الاؾدشماع ،والظر ؤلػى ألامغ ع٢م:
 ،2006زم ال٣اهىنل ع٢م 09/16اإلااعر في 03ؤوث
ؾىت
 03/01الؿال ٠الظ٦غ واإلاخًمً ٢اهى لن جُىيغ الاؾدشماع.
وٖلى َظا ألاؾاؽ يم ً٨ؤن هميت زال ٫مغخلت ؤلانالخاث بين ٢ىاهين ؾىىاث الدؿٗييياث و٢ىاهين
ؾىىاث ألالٟيت.
اإلاطلب ألاوٌ :كىانيو فترة ظنىاث الدععُنُاث
مغث الجؼاثغ في بضايت الدؿٗييياث بإػمت ا٢خهاصيت وؾياؾيت ،هديجت زياعاتها ٚير مد٨مت ،التي
ٞغيذ ٖليها ال٣يام بةنالخاث جخماش ى م٘ الىٓام الا٢خهاصر الضولي الجضيض وما ٞغيخه الٗىإلات
الا٢خهاصيت ،لالهخ٣ا ٫جضع ً
يجيا هدى ا٢خهاص الؿى٣ٞ ،١امذ بخٗضيل وبلٛاء بٌٗ ٢ىاهينها ،واإلاهاص٢ت ٖلى
ٖضة اجٟا٢ياث صوليت زانت في ميضان ال٣انونل الا٢خهاصر بهٟت ٖامت و٢ىاهين اإلااليت والاؾدشماع بهٟت
زانت ،ويم ً٨ؤلاقاعة بلى ؤَم َظٍ ال٣ىاهين وما ظاءث به مً ؤخ٩ام ٞيما ما يلي:
 1993اإلاخػمن جشكُت الاظدثماس  :ظاء َظا اإلاغؾىم
* اإلاشظىم الدششَعي سكم 12/93:اإلاإسخ في 05أهخىبش
ليىخض هٓام الاؾدشماع ،خيض ؤ٫غى ظمي٘ ألاخ٩ام الؿاب٣ت اإلاسالٟت له ومنها:
 ال٣اهى لن ع٢م 13/82:اإلاخٗل ٤بخإؾيـ الكغ٧اث اإلاسخلُت وؾيرَا اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهى لن ع٢م٦ 13/86:ماؾب٣ذ ؤلاقاعة بليه.
 1988واإلاخٗل ٤بخىظيه الاؾدشماعاث الا٢خهاصيت الخانت الىٍهيت .
 ال٣اهىنل ع٢م 25/88:اإلااعر في 12يىليى بلٛاء ألاخ٩ام الىاعصة في ٢اهىنل الى٣ض وال٣غى واإلاخٗل٣ت باالؾدشماع ،مشل بلٛاء صوعل مجلـ الى٣ض وال٣غىٞيما يسو جدىيل عئوؽ ألامىا ٫ألاظىبيت ٢هض اؾدشماعَا.
 ٦ما اؾدشنى اإلاغؾىم الدكغيعي مً مجا ٫جضزله ال٣ىاهين اإلاىٓمت لليكاٍ البترولي صو لن جل ٪اإلاخٗل٣تبالًقاَاث اإلاىجميت.

2

 ادلرسوم التشريعي رقم 2/93 :ادلؤرخ يف  ، 993/ 0/05وادلتعلق برتقية االستثمار ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  64الصادرة بتاريخ . 993/ 0/ 0 : -عمر ،محاية االستثمار األجنيب اخلاص يف التشريع الوطين والقانون الدويل  ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطنية ،2008 ،ص .25
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ً
مٗانغا إلنضاع اإلاغؾىم الدكغيعي 09/93اإلااعر في27
وججضع ؤلاقاعة ؤن اإلاغؾىم الدكغيعي 12/93ظاء
 1993اإلاخٗل ٤بالخد٨يم الخجاعرل الضولي ،بياٞت بلى اإلاهاص٢ت ٖلى ٖضة اجٟا٢ياث صوليت زىاثيت ومخٗضصة
ؤبغيل
ألاَغا ٝفي ميضان الاؾدشماع منها :الاجٟاقي ة اإلاٛاعبيت لدصجي٘ الاؾدشماع اإلاىٗ٢ت في الجؼاثغ يىم 23يىليى
 ،1990و٦ظا الاجٟا٢يت الضوليت بدؿىيت مىاػٖاث الاؾدشماع بين الضو٫ل وعٖايا الضو٫ل ألازغي ،و٦ظا الاجٟا٢ياث
اإلاخًمىت بخضار الى٧الت الضوليت لًمان الاؾدشماع ،والاجٟا٢يت الجؼاثغيت ؤلايُاليت ،والاجٟا٢يت الج ػاثغيت
الٟغوؿيت ،والاجٟا٢يت الجؼاثغيت الغوماهيت ،والاجٟا٢يت الجؼاثغيت الاؾباهيت ،وٚيرَا مً الاجٟا٢ياث الضوليت
وؤلا٢ليميت.
ومً ؤَم ألاخ٩ام التي ظاء بها َظا اإلاغؾىم في ميضان الاؾدشماع:
 اؾخصىاء اإلاجاالث اإلاسههت نغاخت للضولت ؤو لٟغوٖها ،ؤو لصخو مٗىىرل مٗين نغاخت بمىظب هوحكغيعي ،مً جُبي ٤ؤخ٩ام َظا اإلاغؾىم والظر يسو  ِ٣ٞالاؾدشماعاث الىَىيت الخانت وألاظىبيت التي
جىجؼ يمً ألاوكُت الا٢خهاصيت الخانت بةهخاط الؿل٘ ؤو الخضماث.
 خغيت الاؾدشماع م٘ وظىص اؾخصىاءاث ٞيما يسو ألاوكُت اإلا٣ىىت. خ ٤بوكاء مكاعي٘ اؾدشماعيت قغٍ جىييذ اليكاٍ ومىانب الكٛل التي اؾخدضزذ ،الخ٨ىىلىظيا اإلاىخٓغاؾخسضامها ،واإلاضة الخ٣ضيغيت إلوكاء اإلاكاعي٘.
 بظغاءاث مبؿُت في ق٩ل الخهغيذ باالؾدشماع. حٗيين ؾلُت واخضة وهي و٧الت جغ٢يت الاؾدشماعاث وصٖمها ومخابٗتها التي لها نالخياث ج٣ضيم اإلاٗلىماثوالٗىنل للمؿدشمغيً.
 بوكاء و٧الت جغ٢يت وصٖم الاؾدشماع. بوكاء الكبا ٥اإلاىخض الظر يًم مسخل ٠ؤلاصاعاث واإلا٩اجب والتي لها ٖال٢ت باالؾدشماع ،مً ؤظل جبؿيِبظغاءاث الاؾدشماع.

 ادلرسوم التشريعي رقم 09/93 :ادلؤرخ  993/04/25وادلعدل وادلتمم لقانون اإلجراءات ادلدنية لسنة  966ادللغى سنة .20082
 م بودىان ،األسس واألطر اجلديدة لالستثمار يف اجلزائر ،ادللكية للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة  ،2000من ص  8إىل ص . 223

 -ادلواد  ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،من ادلرسوم التشريعي رقم 2/93 :ادللغى.
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 اإلاؿاواة بين ألاشخام الُبيٗيين واإلاٗىىيين الجؼاثغيين وألاظاهب ٞيما يسو الاؾدشماع ،م٘ مغاٖاة ؤخ٩امالاجٟا٢ياث اإلابرمت بين الضولت الجؼاثغيت والضو٫ل التي ييخمي بليها َاالء ألاشخام.
 بُٖاء امخياػاث زانت للمؿدشمغيً في اإلاىاَ ٤الخانت واإلاىاَ ٤الخغة. ٖضم جُبي ٤اإلاغاظٗاث وؤلالٛاءاث التي ٢ض جُغؤ في اإلاؿخ٣بل ٖلى الاؾدشماعاث اإلاىجؼة في بَاع اإلاغؾىمالدكغيعي بال بطا َلب اإلاؿدشمغ طل ٪نغاخت ،وَظا ما يك٩ل يماهت ٢اهىهيت لخمايت الاؾدشماعاث ٖىض بلٛاء
ؤو حٗضيل الدكغي٘ اإلاخٗل ٤باالؾدشماع.
 اللجىء بلى الخد٨يم الضولي ل ٌٟمىاػٖاث الاؾدشماع ،خيض يٗغى ؤر هؼإ بين اإلاؿدشمغ ألاظىبي والضولتالجؼاثغيت ،بما بٟٗل المؾدشمغ ؤو بما هديجت إلظغاء اجسظجه الضولت الجؼاثغيت يضٍٖ ،لى اإلادا٦م اإلاسخهت بال
بطا ٧اهذ َىا ٥اجٟا٢يت زىاثيت ؤو مخٗضصة ألاَغا ٝؤبغمتها الضولت الجؼاثغيت ،جخٗل ٤بالهلر ؤو الخد٨يم ؤو
ؤجٟا ١زام يىو ٖلى قغٍ الخد٨يم ؤو يؿمذ لإلَغا ٝباالجٟاٖ ١لى بظغاء الهلر باللجىء بلى جد٨يم
زام.
٦ما زهذ الاؾدشماعاث وَ ٤ٞظا اإلاغؾىم بٗضة امخياػاث جسخلً ٠
جبٗا للىٓام الظر جىمي بليه و٢ض جم
الخمييت بين ٖضة ؤهٓمت وهي الىٓام الٗام ،وهٓام اإلاىاَ ٤الخانت ،وهٓام اإلاىاَ ٤الخغة ،وَظا ألازير لم
ي ً٨في ٢ىاهين ما ٢بل ؤلانالخاث طل ٪ؤهه يسو الخىط ٌ الغؤؾمالي ،وظاء ليؿايغ الخُىعاث الٗاإلايت الغاميت
بلى جٟٗيل اإلاىاَ ٤الخغة في صو٫ل الٗالم لخُىيغ الا٢خهاص الٗالمي ،وفي َظا ؤلاَاع نضع اإلاغؾىم الخىٟيظر
 320اإلااعر في17ؤ٦خىبغ 1994ليدضص قغوٍ و٦يٟياث حٗيين اإلاىاَ ٤الخغة ،ويبِ خضوصَا
ع٢م/194:
وامخياػاتها وحؿييعَا ،وجم بوكاء اإلاىُ٣ت الخغة في بالعة بجيجل للخضيض والهلب.
ؤي ٠بلى طل ٪ؤن اجٟا ١الكغا٦ت ألاوعوظؼاثغيت الظر وٗ٢خه الجؼاثغ٧ ،ان حهض ٝبلى بوكاء مىُ٣ت
 2001بم٣غ اللجىت ألاوعبيت ببرو٦ؿل
الخباص ٫الخغ ،خيض وٗ٢ذ الجؼاثغ والاجداص ألاوعبي يىم 19صيؿمبر
ٖلى اجٟا ١الكغا٦ت ألاوعومخىؾُيت وَظا بٗض ظىالاث ٖضيضة للمٟاوياث ،بلى ؤن جم الىنى٫ل بلى اجٟا١
.2005
 2002والظر صزل خيت الخىٟيظ في ؾبخمبر
جهاجي في 22ابغيل

2
3

 ادلادة  38من ادلرسوم التشريعي رقم 2/93 :ادللغى. -ادلادتان  20و 28من ادلرسوم التشريعي رقم 2/93 :ادللغى.

 ادلادتان  ،39و  4من ادلرسوم رقم 2/93 :ادللغى.4
وبر . 994
 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  67الصادر بتاريخ 9 :أكت5

 منور أوسرير ،دراسة نظرية عن ادلناطق احلرة ،رللة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،العدد  ،2003 ،2ص .436
 -مجال عمورة ،دراسة حتليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطية ،أطروحة دكتوراه يف العلوم ا القتصادية ،جامعة اجلزائر ،2006 ،ص  ،ص.392 – 39 ،
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ً
جُبي٣ا للمغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:منها:
وججضع ؤلاقاعة ؤن َىا٢ ٥ىاهين نضعث
 319اإلاخٌمً نالخياث وجىٓيم وؾير و٧الت جغ٢يت الاؾدشماعاث وصٖمها
 اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م/94:ومخابٗاتها.
 320اإلاخٗل ٤باإلاىاَ ٤الخغة الؿال ٠الظ٦غ.
 اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م/94: 321اإلاخٗل ٤بخدضيض قغوٍ حٗيين اإلاىاَ ٤الخانت ويبِ خضوصَا.
 اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م/94:ول٣ض ٞكل اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:اإلاخًمً ٢اهى لن جغ٢يت الاؾدشماع ،هديجت ألؾباب ؤمىيت
وا٢خهاصيت و٢اهىهيت وبصاعيت٧ ،الىيٗيت ألامىيت التي ٧اهذ حكهضَا الجؼاثغ ،والتي ٧ان لها ازغ ٖلى ويٗيت
الاؾدشماع الىَني وألاظىبي ،مما ؤصث بلى جسى ٝاإلاؿدشمغيً وجغصصَم في اجساط ٢غاعاث الاؾدشماع في الجؼاثغ،
٦ظل ٪يٗ ٠البييت الخدخيت ،وٖضم وظىص َيا٧ل ٢اٖضيت للخهضيغ ،واهدكاع الا٢خهاص اإلاىاػر ،بياٞت بلى
ٖامل البيرو٢غاَيت وهٓام الكبا ٥الىخيض ،والظر ٖمل ٖلى جغ٦يت الٗمليت الاؾدشماعيت ٖلى مؿخىيل الى٧الت
الىَىيت لضٖم وجغ٢يت الاؾدشماع ،مما حؿبب في حُٗيل اإلاهالر واإلاكاعي٘ الا٢خهاصيت الاؾدشماعيت.
وٖليه يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن الٗىامل الؿياؾيت والا٢خهاصيت وؤلاصاعيت وختى ال٣اهىهيت ،لها صوعل َام في تهيئت
بيئت ومىار الاؾدشماع ،ألامغ الظر مهض لٓهىعل ٢ىاهين ؾىىاث ألالٟيت وطل ٪إلاىانلت مؿاع ؤلانالخاث،
 2001اإلاخٗل٤
ولخٟاصر الشٛغاث التي ٧اهذ مىظىصة في َظا اإلاغؽوم ،منها :ألامغ ع٢م 03/01:اإلااعر في 20ؤوث
بخُىيغ الاؾدشماع اإلاٗض ٫واإلاخمم الظر ؤلػى اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م ،12/93:زم بٗض طل ٪و٢هض جٟٗيل مبضؤ
خغيت الاؾدشماع وع ٘ٞال٣يىص اإلاٟغويت ٖليه ،وجبؿيِ ؤلاظغاءاث إلهجاػ اليكاَاث الاؾدشماعيت ،وج٣ضيم
ً
 2016والظر
مؼيضا مً الًماهاث للمؿدشمغيً زانت ألاظاهب ،نضع ال٣اهىنل ع٢م 09/16:اإلااعر في 03ؤوث
ؤلػى بضوعٍ ألامغ ع٢م 03/01:الؿال ٠الظ٦غ ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾى ٝوكير بلى َظٍ ال٣ىاهين وؤَم ما
جًمىخه مً ؤخ٩ام في ميضان الاؾدشماع.
اإلاطلب الثاني :كىانيو ظنىاث ألالفُت الثالثت
ً
ؾٗيا مً اإلاكغٕ الجؼاثغرل في جٟٗيل ؤلانالخاث الؿياؾيت والا٢خهاصيت ،وفي بىاء ما زلٟخه ألاػمت
ألامىيت التي ٖاقتها الجؼاثغ ،مً جغاظ٘ لالؾدشماعاث الىَىيت وألاظىبيت ،وفي الً٣اء ٖلى الخمييت بين
الاؾدشماع الىَني الخام والاؾدشماع الىَني الٗمىمي ،وجبؿيِ مسخل ٠ؤلاظغاءاث ،ؤنضع اإلاكغٕ الجؼاثغرل
خؼمت مً ال٣ىاهين ؤلٛذ ؾاب٣يها وؤجذ بخٗضيالث ظضيضة ،جخماش ى والخُىعاث الٗاإلايت ،مً زال ٫حصجي٘
الاؾدشماع الىَني وألاظىبي ،زانت زاعط ُ٢إ اإلادغو٢اث ،وجىٞير الًماهاث والخىاٞؼ والامخياػاث وع٧ ٘ٞل
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ر في ٢اهى لن
2016
ر َاعص ،وَى ألامغ الظر جبىاٍ اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
الٗغا٢يل التي مً قإجها زل ٤مىار اؾذزماع ل
الظر ؤلػى ألامغ ع٢م 03/01:اإلاخًمً ٢اهىنل جُىيغ الاؾدشماع.
خيض ٖمل اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى جٟٗيل مبضؤ خغيت الاؾدشماعٖ ،لى الغٚم مً ج٣ييضٍ ب٣اٖضة،49/51
وبد ٤الكٟٗت اإلاىهىم ٖليهما في ٢ىاهين اإلاالية الؿىىيت ،لخمايت الا٢خهاص الىَني ،وؤَم َظٍ ال٣ىاهين
التي نضعث زالَ ٫ظٍ ألالٟيت واإلاخٗل٣ت باالؾدشماع:
 2001اإلاخعلم بخطىٍش الاظدثماس اإلاعذٌ واإلاخمم  :ؤلػى َظا ألامغ في ماصجه
* ألامش 03/01اإلاإسخ في 20أوث
الخامؿت والشالزىنل (٧ )35ل ألاخ٩ام الؿاب٣ت اإلاسالٟت ٖ ،ٌ٫لى الخهىم اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م12/93:
باؾخصىاء ال٣ىاهين اإلاخٗل٣ت باإلادغو٢اث ،وٚايت اإلاكغٕ مً بنضاع َظا ألامغ هي حٗمي ٤ؤلانالخاث
الا٢خهاصيت ،وطل ٪بخىٞير ألاصواث ال٣اهىهيت التي جخالءم م٘ مغخلت الخُىعل الا٢خهاصر ،ومغخلت الاهخ٣ا ٫بلى
ا٢خهاص الؿى٩ٞ ،١ان مً بيً ؤَم الخٗضيالث التي ظاء بها:
 ٖضم الخمييت بين الاؾدشماع الىَني الخام والاؾدشماع الىَني الٗمىمي وويٗها في هٟـ اإلاؿخىي ،وَظا مايمشل ٟ٢ؼة هىٖيت في ٢اهى لن الاؾدشماعاث لض ٘ٞعجلت الخىميت واؾخُ٣اب عئوؽ ألامىا ٫الىَىيت وألاظىبيت في
الضازل والخاعط.
 اإلاؿاواة بيً اإلاؿدشمغيً الىَىيين وألاظاهب.ً
ممشال في الى٧الت الىَىيت لضٖم وجغ٢يت
ل
 بوكاء الكبا ٥الىخيض ٖلى اإلاؿخىيل الالمغ٦ؼر ،بٗض ؤن ٧ان مغ٦ؼياالاؾدشماع ،التي ٖىيها بالى٧الت الىَىيت لخُىيغ الاؾدشماع والتي لها ٞغوٕ ٖلى مؿخىيل ٧ل الىالياث وجخمخ٘
بالصخهيت اإلاٗىىيت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،جخىلى ٖمليت مغا٢بت الاؾدشماعاث ومخابٗاتها وصٖمها.
 حؿهيل ٖمليت مىذ الٗ٣اع الهىاعي للمؿدشمغيً ،بٗضما ٧ان يخم في حٗ٣يض م٘ بم٩اهيت الخىاػ٫ل ؤو ه٣ل اإلال٨يتللمؿدشمغ.
 الخسلي جهاثيا ًٖ قغٍ الكغا٦ت بيؿب مدضصة م٘ بم٩اهيت جدىيل ألاعباح وبٖاصة عؤؽ اإلاا ،٫خيض بن ألامغ٢م 03/01:اإلاخٗل ٤بخُىيغ الاؾدشماع ،لم يً٘ ً
ً
مدضصا إلاؿاَمت الُغ ٝألاظىبي ،مما يديذ لهظا
ؾٟ٣ا
ع
 )%100ألر اؾدشماع ي٣ىم به ،باؾخصىاء بٌٗ الُ٣اٖاث ؤلاؾتراججيت ُ٣٦إ
اإلاؿدشمغ الخمل ٪ال٩امل (
اإلادغو٢اث وطل ٪ما هو ٖليه ٢اهىنل اإلادغو٢اث ع٢م 07/05:اإلااعر في 28ؤبغيل 2005اإلاخًمً ٢اهىنل
 -األمر رقم 03/0 :ادلؤرخ يف  ،200 /08/20وادلتعلق بتطوير االستثمار ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  47الصادرة بتاريخ .200 /08/22 :
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 2006وبال٣اهى لن ع٢م 01/13:اإلااعر في20
اإلادغو٢اث اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهى لن ع٢م 18/06:اإلااعر في 14هىٞمبر
 ،2013خيض جمخل ٪ؾىهاَغا ٥وؿبت ًٖ %51ؤيت ٖ٣ىص ججغحها في مجا ٫البدض والاؾخٛال ،٫وال ػالذ
ٞبرايغ
الجؼاثغ جدإ ٔٞلى ٢اٖضة 51/49وخ ٤الكٟٗت في مجا ٫الاؾدشماع في الُ٣اٖاث ؤلاؾتراججيت ،خمايت
لال٢خهاص الىَني.
 بوكاء مجلـ وَني لالؾدشماع. ج٣غيغ مبضؤ خغيت الاؾدشماع ،وع ٘ٞبٌٗ ال٣يىص ؤلاصاعيت اإلاٟغويت ٖليه ،وطل ٪مً زالٞ ٫خذ ٧لالُ٣اٖاث الا٢خهاصيت لالؾدشماع الىَني وألاظىبي ،مً زال ٫الخإ٦يض ٖلى مبضؤ خغيت الاؾدشماع الىاعص في
 ،2003واإلاٗض ٫واإلاخمم
اإلااصة 183مً ٢اهىنل الى٣ض وال٣غى ع٢م 10/ 90:اإلالػى باألمغ ع٢م 11/03:اإلااعر 26ؤوث
 ،2010وطل ٪في ظمي٘ ألاوكُت للؿل٘ والخضماث ،و٦ظا التي جىجؼ في بٍاع
باألمغ ع٢م 04/10:اإلااعر في 26ؤوث
مىذ الغزهت ؤو الامخياػ ،وَظا بٗ٨ـ اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:الظر ٧ان يٗمل ٖلى جسهيو
وكاَاث الاؾدشماعاث ألاظىبيت والىَىيت ويدًغ الاؾدشماع في الُ٣اٖاث ؤلاؾتراججيت ،و٢ض ٦غؽ الضؾخى لع
 2016اإلاخًمً الخٗضيل
َ 1996ظا اإلابضؤ ،وجبىاٍ في ال٣اهىنل ع٢م 01/16:اإلااعر في 06ماعؽ
الجؼاثغرل لؿىت
الضؾخىعر.
ً
ً
وصؾخىعيا جغص ٖليه بٌٗ الاؾخصىاءاث منها ما
٢اهىهيا
وججضع ؤلاقاعة ؤن مبضؤ خغيت الاؾدشماع اإلا٨غؽ
َى مخٗل ٤بُبيٗت اليكاٍ ٧اليكاَاث اإلا٣ىىت واإلاخٗل٣ت بالبيئت ،والتي حؿخىظب جغزيو مؿب ٤إلاماعؾتها،
وما َى زام بهٟت اإلاؿدشمع ؤو ما يٗغ ٝبمبضؤ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت ٞاإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:اإلالػى لم
يميت بين الجؼاثغيين وألاظاهب بسهىم اليكاٍ الاؾدشماعر ،وَى ما اؾخ٣غ ٖليه اإلاكغٕ الجؼاثغرل في اإلااصة
 14مً ألامغ ع٢م ،03/01:لَ ً٨ىا ٥بٌٗ الىهىم جشبذ ؤن َىا ٥اؾخصىاءاث ٖلى َظا المبضؤ ،ؾىاء ٞيما
يخٗل ٤في اإلاٟايلت بين اإلاؿدشمغ الىَني ؤو ألاظىبي٧ ،االؾدشماع في ُ٢إ اإلادغو٢اث ؤو ٞيما يخٗل ٤بىٓام

1
2

 بوحنيفة قوي ،مخيس زلمد ،قانون احملروقات يف اجلزائر وإشكالية الرىانات ادلتضاربة ،رللة دفاتر السياسة والقانون العدد التاسع ،جوان  ،20 3ص . 52 -ادلادة  58من األمر  0 /09ادلؤرخ يف  27يوليو  2009ادلتضمن قانون ادلالية التكميلي وادلتممة لألمر رقم 03/0 :ادلتضمن قانون تطوير االستثمار واليت نصت على أن  ":ال

يمكن انج از االستثمارات األجنبية إال في إطار شراكة تمثل فيها المساىمة الوطنية نسبة

 % 51على األقل من رأس المال االجتماعي ،ويقصد بالمساىمة الوطنية جميع

الشركاء " ،أنظر كذلك ادلادة  46من األمر رقم 0 / 0 :ادلؤرخ يف  26أوت  20 0ادلتضمن قانون ادلالية التكميلي لعام  ،20 0اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  46وادلعدلة
بادلادة  57من القانون رقم 08/ 3 :ادلؤرخ يف  30ديسمرب  20 3ادلتضمن قانون ادلالية لعام .20 4

3
4

 ادلادة من األمر رقم 03/0 :وادلتعلق بتطوير االستثمار . -ادلادة  37من دستور  996وادلادة  43من التعديل الدستوري رقم  0 / 6 :ادلؤرخ يف  06مارس  ،20 6اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  4الصادرة بتاريخ  07 :مارس

.20 6

5

 -ادلادة  4من القانون رقم 03/0 :ادلعدل و ادلتمم بالقانون رقم 08/06 :ادلؤرخ يف  5جولية .2006

 - 6ادلادة  38من ادلرسوم التشريعي رقم. 2/93 :
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ر لضي الى٧الت الىَىيت لخُىيغ
الكغا٦ت ،وخ ٤الكٟٗت ،باإلياٞت بلى الخهغيذ باإلاكغوٕ الاؾدشماع ل
الاؾدشماع ،والضعاؾت اإلاؿب٣ت مً ٢بل اإلاجلـ الىَني لالؾدشماع ،بلى ظاهب بٌٗ ال٣يىص اإلاخٗل٣ت بدغ٦ت
عئوؽ ألامىا.٫
 خغيت جدىيل عئوؽ ألامىا ٫وٖىاثضَا. بم٩اهيت  ٌٞاإلاىاػٖاث ًٖ َغي ٤الخد٨يم.ر وبضايت اؾخٛالله ،وَظٍ
 ج٣ؿيم مؼايا الاؾدشماع بلى مؼايا الىٓام الٗام ٖىض بضايت بهجاػ اإلاكغوٕ الاؾدشماع لألازيرة ؤحى بها ألامغ ع٢م 08/06:اإلاٗض ٫واإلاخمم لألمغ ع٢م 03/01:وطل ٪لخىؾي٘ مؼايا الىٓام الٗام م٣اعهت
باإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:ومؼايا الىٓام الاؾخصىاجيٞ ،يما يسو الاؾدشماعاث التي جىجؼ في مىاَ٤
جخُلب جىميتها مؿاَمت زانت مً َغ ٝالضولت والاؾدشماعاث طاث ألاَميت باليؿبت ٫ال٢خهاص الىَني.
 ٖضم جدضيض اإلاضة التي يؿخىظب ٖلى اإلاؿدشمغ اخترامها ٞيما يسو مغخلت بهجاػا اإلاكغوٕ الؾدشماعر،ً
وجسً٘ بلى الاجٟا ١الظر يؿب٢ ٤غاع مىذ اإلاؼايا ،زالٞا للمغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:اإلالػى الظر ٧ان يدضص
اإلاضة ال٣اهىهيت بشالر ؾىىاث م٘ ؤلاب٣اء ٖلى بم٩اهيت جمضيضَا ب٣غاع مً و٧الت جغ٢يت الاؾدشماع.
 الجضيض في َظا ألامغ اهه ٢ض جم جىؾي٘ مٟهىم الاؾدشماع ليكمل ٖملياث الخىنهت ،الص يء الظر ٧انٚاثب في ال٣ىاهين الؿاب٣ت له.
ً
ً
جُىعا مـ اإلاؼايا والدؿهيالث وؤلاٖٟاءاث
وبهىعة بظماليت ه٣ى ل ٫ؤن ٢اهى لن الاؾدشماعاث ٖغٞا
الم٢ضمت ،و٦ظا الًماهاث ال٣اهىهيت اإلامىىخت للمؿدشمغيً زانت ألاظاهب ،وألامغ ع٢م 03/01:اإلااعر في20
 ،1993والخام بتر٢يت وصٖم
 2001واإلالػي ألخ٩ام اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م 12/93:اإلااعر في 05ؤ٦خىبغ
ؤوث
الاؾدشماع ٢ض مىذ للمؿدشمغيً الىَىيين وألاظاهب مؼايا ظباثيت وحؿهيالث ماليت لم يمىدها اإلاغؾىم الؿال٠
الظ٦غٞ ،مً جل ٪الدؿهيالث ،ج٣ليو آلاظا ٫اإلامىىخت لى٧الت جُىيغ الاؾدشماع للغص ٖلى اإلاؿدشمغ في خالت
ً
ً
وجم٨يىا
واخضا ،حؿهيال
َلبه مؼايا بياٞيت مً الى٧التٞ ،بٗضما ٧ان ألاظل قهغيً ٢لهه اإلاكغٕ قهغ
ً
للمؿدشمغ مً مباقغة اؾدشماعٍ في ؤ٢غب ألاو٢اث وجبؿيُا لإلظغاءاث ؤلاصاعيت الىاظب اؾديٟائَا.

1

 -األمر رقم 0 /09 :ادلؤرخ يف  27يوليو  2009وادلتضمن قانون ادلالية التكميلي لسنة  ،2009وادلادة  66من القانون رقم  8/ 5 :ادلؤرخ يف  30ديسمرب  20 5ادلتضمن قانون

2

 -ادلادة  5من األمر رقم 03/0 :وادلتعلق بتطوير االستثمار .

ادلالية لسنة .20 6
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٦ما جم جىهيب ٖضة ماؾؿاث مضٖمت ال٢خهاص الؿى٦ ،١مجلـ اإلاىاٞؿت الظر يؿهغ ٖلى خؿً
ؾير الؿى١ل ويمى٘ ويٗياث الاخخ٩اع واإلاىاٞؿت ٚير مكغوٖت ،ولجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت التي لها
ؾلُت الغ٢ابت ٖلى ال٣يم اإلاً٢ىلت ،وؾلُاث الًبِ في ُ٢اٖاث الاجهاالث ،اإلاىاظم والُا٢ت التي حؿهغ ٖلى
خؿً ؾير جُبي ٤ال٣اهىن ،م٘ بُٖاء بى ٪الجؼاثغ صوعل اإلاىٓم لؿى١ل الهغ.ٝ
 2006اإلاعذٌ واإلاخمم لألمش سكم :03/01:نضع َظا ألامغ في 15ظىيليت
* ألامش سكم 08/06:اإلاإسخ في 15حىٍلُت
 2001واإلاخًمً ٢اهىنل جُىيغ الاؾدشماع ،في
 2006ختى يٗض ٫ويخمم ؤخ٩ام ألامغ ع٢م 03/01:اإلااعر في 20ؤوث
بَاع مىذ الؼياصة والغ ٘ٞمً الامخياػاث اإلامىىخت للمؿخمغيً الىَىيين وألاظاهب ٞيما يسو ٞترة ؤلاهجاػ ؤو
الاؾخٛال٧ ،٫اإلٖٟاء مً خ٣ى١ل الدسجيل ٞيما يسو الٗ٣ىص الخإؾيؿيت للكغ٧اث ،والؼياصاث في عؤؽ اإلاا،٫
والغؾم الٗ٣اعرل ٖلى اإلال٨ياث الٗ٣اعيت اإلاسههت لإلهخاط ،ؤو ؤلاٖٟاء مً الًغيبت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ؤو
الغؾم إلاىانلت ؤلانالخاث ،وحصجي٘ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ،بخىٞير ؤلاَاع الخىٓيمي واإلااؾس ي
لالؾدشماعاث ،بهٟت ٖامت الىَىيت وألاظىبيت الٗامت والخانت واإلاباقغة وٚير مباقغة.
ويٗخبر َظا ألامغ مً بين ؤَم الخٗضيالث التي َغؤث ٖلى ألامغ ع٢م 03/01:اإلاخًمً ٢اهىنل جُىيغ
الاؾدشماع ،بياٞت بلى مسخل ٠الخضابير الضاٖمت واإلاصجٗت لألوكُت ؤلاهخاظيت في بٌٗ ألاوكُت
.2016
 2015و
الا٢خهاصيت ،وجسٟي ٠الًغاثب وٚيرَا مً ؤلاٖٟاءاث التي ؤصعظذ في ٢اهىوي اإلااليت لٗامي
 2016واإلاخعلم بتركُت الاظدثماس :في بَاع مؿايغة الىي٘ الٗالمي
* اللانىو سكم 09/16:اإلاإسخ في 03أوث
الغاًَ زانت الا٢خهاصر وفي ْل ألاػمت اإلااليت التي حكهضَا الجؼاثغ ،ؤنضع اإلاكغٕ َظا ال٣اهىنل الظر هو
ٖلى بلٛاء ؤخ٩ام ألامغ ع٢م 03/01:اإلاخٗل ٤بخُىيغ الاؾدشماع م٘ ب٣اء الىهىم الخىٓيميت له ،ؾاعيت اإلاٟٗى٫ل
بلى خين نضوعل الىهىم الخُبي٣يت لخُبيَ ٤ظا ال٣اهىن ،وؤَم ما ظاء به َظا ال٣اهى لن:
 جغجيب الامخياػاث اإلامىىخت للمؿدشمغيً خؿب ؤَميت ُ٢إ اليكاٍ. مىذ امخياػاث مكتر٦ت باليؿبت ل٩ل اإلاؿدشمغيً اإلااَلين ،وامخياػاث بياٞيت وزانت باليؿبت للمؿدشمغيًاللظيً يك٩لىنل ؤَميت باليؿبت لال٢خهاص الىَني.

1

 -األمر رقم 08/06 :ادلؤرخ يف  5يوليو  2006ادلعدل وادلتمم لألمر رقم 03/0 :ادلؤرخ يف  20أوت وادلتعلق بتطوير االستثمار  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد 47

الصادرة بتاريخ 9 :يوليو .2006
2
 ادلادة  37من القانون رقم 09- 6 :ادلؤرخ يف  03أوت  ،20 6وادلتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  46الصادرة بتاريخ  3 :أوت .20 63

 -ادلادة  07من القانون رقم 09/ 6 :ادلؤرخ يف  03أوت .20 6
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 بػاخت ٧ل الٗغا٢يل التي ج ٠٣في وظه اإلاؿدشمغيً الىَىيين وألاظاهب ،وطل ٪مً زال ٫بظغاء بلٛاء الخهغيذباالؾدشماع وَلب الامخياػاث واؾدبضالها بىزي٣ت وخيضة بمىظبها يهبذ للمؿدشمغ الخ ٤في الخهى٫ل ٖلى
ظمي٘ الامخياػاث.
 الىو ٖلى ازخهام الً٣اء الىَني في خل النتاٖاث بين اإلاؿدشمغ ألاظىبي والضولت الجؼاثغيت ٦إنل ٖام،والاؾخصىاء َى اللجىء بلى الخد٨يم في خالت وظىص اجٟا٢ياث صوليت زىاثيت ؤو مخٗضصة ألاَغا ٝؤو وظىص بىض في
الٗ٣ض يؿمذ للُغٞين باللجىء بلى الخد٨يم واإلاهالخت والخد٨يم الخام.
 ؤلاب٣اء ٖلى قغٍ الشباث الدكغيعي ،بال بطا َلب اإلاؿدشمغ نغاخت الاؾخٟاصة مً آلازاع الىاججت ًٖ مغاظٗتؤو بلٛاء ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤باالؾدشماع مؿخ٣بال.
 مبضؤ الخٗىيٌ الٗاص ًٖ ٫هؼٕ اإلال٨يت والاؾديالء في بَاع خمايت مل٨يت اإلاؿدشمغ. ؤلاب٣اء ٖلى خ ٤الكٟٗت في الاؾدشماعاث الىَىيت وألاظىبيت وبزًإ ٢اٖضة 49-51ل٣ىاهين اإلااليت خمايتلال٢خهاص الىَني.
الخاجمت:
في زخام َظٍ الىع٢ت البدشيت ،وكير بلى ؤَم الىخاثج والخىنياث التي زلهذ بليها َظٍ الضعاؾت خى٫ل
.2016
جُىعل ٢اهىنل الاؾدشماع في الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال ٫بلى ؾىت
النخاةج:
ٖ 1982لى ج٨غيـ ٨ٞغة الاؾخ٣ال٫
 1963بلى ٚايت
ر زال ٫الٟترة اإلامخضة مً ؾىت
ٖ - 1مل اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
الا٢خهاصر للضولت مً زال ٫الغ٢ابت ٖلى الاؾدشماعاث وجىظيهها وب٢غاعٍ إلابضؤ ؤولىيت الاؾدشماع الٗمىمي
ً
ً
جُبي٣ا إلاباصت الاقترا٦يت.
الىَني في جمىيل الا٢خهاص ،مهمكا بظل ٪الُ٣إ الخام
 - 2جميت ٢اهىنل الاؾدشماع لؿىت 1966بخ٣ييضٍ لٗمليت الاؾدشماع التي ٧اهذ جسً٘ الٖخماص مؿب ٤مً
الؿلُاث ؤلاصاعيت للضولت ،وبخ٣ليهه إلاجاالث جضزل اإلاؿدشمغ ألاظىبي ،ومىٗه الاؾدشماع في بٌٗ الُ٣اٖاث
الخيىيت لال٢خهاص الىَني.
 ادلادة  24من القانون رقم 09/ 6 :ادلؤرخ يف  03أوت .20 62
 ادلادة  22من القانون رقم 09/ 6 :ادلؤرخ يف  03أوت .20 63

 -ادلادة  30من القانون رقم 09/ 6 :ادلؤرخ يف  03أوت .20 6
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ر بالخمييت بين الاؾدشماع الىَني الخام والاؾدشماع الىَني الٗمىمي ،بمىظب ٢اهى لن
٢ - 3ام اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
 11/82اإلاخٗل ٤باالؾدشماع الا٢خهاصر الخام.
ر باالؾدشماع ألاظىبي بال في بَاع الكغا٦ت الا٢خهاصيت ،جمخلٞ ٪يها الضولت
 - 4لم يؿمذ اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
الجؼاثغيت ؤٚلبيت ألاؾهم بيؿبت 51م٣ابل ،49وطل ٪بمىظب ٢اهى لن 13/82اإلاخٗل ٤بكغ٧اث اإلاسخلُت
لال٢خهاص.
ي جُلٗاث اإلاؿدشمغيً الىَىيين وألاظاهب بؿبب
 - 5لم ج٢ ً٨ىاهين ٞترة الؿخيىياث والشماهيىاث في مؿخى ل
يٗ ٠الخياعاث ؤلاؾتراججيت الذرويٗتها الضولت.
 - 6في مُل٘ ؾىىاث الدؿٗييياث جم ٞخذ اإلاجا ٫لالؾدشماع الخام الىَني وألاظىبي ،وب٢غاع مجمىٖت مً
اإلاؼايا والخىاٞؼ والًماهاث للمؿدشمغيً لخد٣ي ٤الخىميت في مسخل ٠اإلاجاالث.
 - 7ال٣يام باإلاهاص٢ت ٖلى مجمىٖت مً الاجٟا٢ياث الضوليت وؤلا٢ليميت الشىاثيت واإلاخٗضصة ألاَغا ٝفي ميضان
2016
الا٢خهاص بهٟت ٖامت والاؾدشماع بهٟت زانت ،بضايت مً ؾىىاث الدؿٗييياث بلى ٚايت ؾىت
ر ٖلى بصماط الاؾدشماع الىَني الخام والاؾدشماع الٗمىمي جدذ حؿميت الاؾدشماع
ٖ - 8مل اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
الىَني بمىظب ٢اهىنل جغ٢يت الاؾدشماع الهاصع بمىط ب اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م.12/93:
 - 9جم بمىظب ٢ىاهين الاؾدشماع لؿىىاث الدؿٗييياث وؾىىاث ألالٟيت مً بوكاء ماؾؿاث جغا ٤ٞاإلاؿدشمغ
زال ٫وكاَه الاؾدشماعرل مشل :الى٧الت الىَىيت لخُىيغ الاؾدشماع.
 -10جميتث الدكغيٗاث الىَىيت التي جىاولذ مىيىٕ الاؾدشماع ؾىاء ٢بل ؤلانالح ؤو بٗض ؤلانالح اإلالٛاة ؤو
الؿاعيت اإلاٟٗى٫ل بالخبايً العجباَها بالىٓام الؿياس ي والا٢خهاصر الؿاثض في الضولت ،زانت مً خيض اإلاؼايا
والًماهاث و٦ظا ؤلاٖٟاءاث والخىاٞؼ.
 - 11ظٗل اإلاكغٕ الجؼاثغرل مً مبضؤ خغيت الاؾدشماع مبضؤ ٢اهىوي وصؾخىعر.
 - 12ؾاٖضث الدكغيٗاث اإلاغجبُت ب٣اهىنل الاؾدشماع ٣٦ىاهين اإلااليت واإلاىاٞؿت مً اإلاؿاَمت في وي٘ ألاَغ
ال٣اهىهيت واإلااؾؿاجيت لٗمليت الاؾدشماع وصٖم الا٢خهاص الىَني.
 - 13ؤلاب٣اء ٖلى خ ٤الكٟٗت في الاؾدشماعاث الىَىيت وألاظىبيت.
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ً
ً
جُىعا ملخىْا ،وطل ٪خؿب جغجيبها الؼمني ٦ما يلي:
 - 14قهضث الدكغيٗاث الىَىيت اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع،
٢اهىنل الاؾدشماعاث لؿىت٢ ،1963اهىنل الاؾدشماعاث لؿىت ،1966ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤باالؾدشماع الا٢خهاصر
الخام الىَني لؿىت ،1982ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بخإؾيـ الكغ٧اث اإلاسخلُت لال٢خهاص وؾيرَا لؿىت،1986
ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بخىظيه الاؾذزماعاث الا٢خهاصيت الخانت الىَىيت لؿىت ،1988ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بالى٣ض
،2001
٢ ،1993اهىنل جُىيغ الاؾدشماع لؿىت
٢ ،1990اهىنل جغ٢يت الاؾدشماعاث وجدغيغَا لؿىت
وال٣غى لؿىت
ً
.2016
وؤزيرا ٢اهى لن جغ٢يت الاؾدشماع لؿىت
،2006
الخٗضيل ال٣اهىوي ل٣اهى لن الاؾدشماع لؿىت
الاكتراخاث:
 - 1بٖاصة الىٓغ في ٢اٖضة 49/51في مجا ٫الاؾدشماع ألاظىبي ،باٖخباع الكغا٦ت وؾيلت ٢اهىهيت لخٟٗيله ،وطل٪
مً زال ٫بيجاص نيٛت ٢اهىهيت ا٢خهاصيت جسضم مهالر الضولت واإلاؿدشمغ ألاظىبي.
 - 2الٟهل بين ٢اهىنل الاؾدشماع و٢ىاهين اإلااليت وطل ٪بخىخيض ؤخ٩ام الاؾدشماع ٝرحكغي٘ مؿخ٣ل.
 - 3يجب بيجاص عئيت واضخت في مجا ٫الاؾدشماع لخٟاصر الخٗضيالث اإلاخٗا٢بت ،لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع الدكغيعي
الؾخُ٣اب الاؾدشماع ألاظىبي ،وطلٖ ٪لى الغٚم مً الىو ٖلى مبضؤ الشباث الدكغيعي في ٢ىاهين الاؾدشماع.
 - 4مداولت بيجاص آليت للخىٞي ٤بين خمايت الا٢خواص الىَني مً ظهت وجىؾي٘ مجاالث الاؾدشماع ،زانت
باليؿبت لالؾدشماع ألاظىبي وطل ٪ليكمل ٧ل الُ٣اٖاث بما ٞيها التي جدخ٨غَا الضولت ،مً ظهت ؤزغيل.
 – 5جٟٗيل ال٣ىاهين اإلاخٗل٣ت بإمً اليكاَاث الاؾدشماعيت ،باٖخباع ؤمً الاؾدشماع َى ظؼء مً ألامً
الا٢خهاصر ،ؤو جسهيو باب في ٢اهىنل الاؾدشماع زام بمجا ٫ؤمً الاؾدشماعاث الىَىيت وألاظىبيت.
اإلاشاحع:
* اإلاإلفاث:
ل م بىصَان ،ألاؾـ وألاَغ الجضيضة لالؾدشماع في الجؼاثغ ،اإلال٨يت للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ،َبٗت .2000
* اإلاجالث:
ل بىخىيٟت ٢ىر ،زميـ مدمض٢ ،اهىن اإلادغو٢اث في الجؼات ع وبق٩اليت الغَاهاث اإلاخًاعبت ،مجلت صٞاجغالؿياؾت وال٣اهىن الٗضص الخاؾ٘ ،ظىان .2013
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ل مىهىعر ػيً ،وا ٘٢وؤٞا ١ؾياؾت الاؾدشماع في الجؼاثغ ،مجلت ا٢خهاصياث قما ٫بٞغي٣يا ،قل،٠الجؼاثغ ،الٗضص 2ل مار .2005
ل مىىع ؤوؾغيغ ،صعاؾت هٓغيت ًٖ اإلاىاَ ٤الخغة ،مجلت الباخض،الٗلىم الا٢خهاصيت والخجاعيت ،الٗضص .2003 ،2

ظامٗت ٢انضر مغباح وع٢لت٧ ،ليت

*لألاَغوخاث والغؾاثل :
ل ٖلت ٖمغ ،خمايت الاؾدشماع ألاظىبي الخام في الدكغي٘ الىَني وال٣اهىن الضولي ،صعاؾت م٣اعهت ،عؾالتماظؿخير٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُيىت.2008 ،
ل ٖمغ ،خمايت الاؾدشما ع ألاظىبي الخام في الدكغي٘ الىَني وال٣اهىن الضولي ،صعاؾت م٣اعهت ،عؾالتماظؿخير٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُيىت.2008 ،
ل مدمض ؾاعة ،الاؾدشماع ألاظىبي في الجؼاثغ ،صعاؾت خالت ؤوعاؾ٩ىم ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت ٢ؿىُيىت،٧ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت.2010/2009 ،
* النطىص اللانىنُت:
ل الخٗضيل الضؾخىعر ع٢م :ل 01/16ل اإلااعر في 06ل ماعؽ  ،2016الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت ،الٗضص 14لالهاصعة بخاعيش:ل07ل ماعؽ .2016
ل ال٣اهىن ع٢م:ل18/15ل اإلااعر في 30ل صيؿمبر 2015ل اإلاخًمً ٢اهىن اإلااليت لؿىت  ،2016الجغيضة الغؾميتللجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 72ل الهاصعة بخاعيش:ل.2016/12/31
ل ال٣اهىن ع٢م :ل 08/13ل اإلااعر في 30ل صيؿمبر 2013ل اإلاخًمً ٢اهىن اإلااليت لٗام  ،2014الجغيضة الغؾميتللجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 68ل الهاصعة بخاعيش:ل.2013/12/31
ل ال٣اهىن ع٢م :ل 25/91ل اإلااعر في 1991/12/18ل واإلاخًمً ٢اهىن اإلااليت لؿىت  ،1992الجغيضة الغؾميتللجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 65ل الهاصعة بخاعيش:ل.1991/12/18
ل ال٣اهىن ع٢م :ل 10/90ل اإلااعر في 1990/04/14ل اإلاخٗل ٤بالى٣ض وال٣غى ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيتالجؼاثغيت ،الٗضص 16ل الهاصعة بخاعيش:ل.1990/04/18
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ل ال٣اهىن ع٢م :ل 25/88ل اإلااعر في 1988/07/12ل اإلاخٗل ٤بخىظيه الاؾدشماعاث الىَىيت الخانت ،الجغيضةالغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص  ،28الهاصعة بخاعيش:ل.1988/07/13
ل ال٣اهىن ع٢م :ل 13/86ل اإلااعر في 1982/08/19ل اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م 13/82ل اإلااعر في ،1982/08/19الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،اٖ٫ضص  ،35الهاصعة بخاعيش:ل.1986/08/27
ل ال٣اهىن ع٢م:ل13/82ل اإلااعر في 1982/08/28ل اإلاخٗل ٤بةوكاء وحؿيير قغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلِ ،الجغيضةالغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 35ل الهاصعة بخاعيش :ل.1982/08/31
ل ال٣اهىن ع٢م :ل 11/82ل اإلااعر في 1982/08/21ل اإلاخٗل ٤باالؾدشم اع الا٢خهاص الخام الىَني ،الجغيضةالغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 34ل الهاصعة بخاعيش :ل.1982/09/17ل
ل ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باإلااليت لؿىت 1970ل الهاصع بمىظب ألامغ ع٢م:ل107/69ل اإلااعر في .1969/12/31لل ال٣اهىن ع٢م :ل 277/63ل اإلااعر في  ،1963/07/26الجغيضة الغؾميت للجم َىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 53لالهاصعة بخاعيش:لل.1963/08/02
ل ألامغ ع٢م :ل 01/10ل اإلااعر في 26ل ؤوث 2010ل اإلاخًمً ٢اهىن اإلااليت الخ٨ميلي لٗام  ،2010الجغيضةالغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 49ل الهاصعة بخاعيش :ل29ل ؤوث .2010
ل ألامغ 04/10ل اإلااعر في  ،2010/08/26اإلاٗض ٫واإلاخمم ل٣اهىن الى٣ض وال٣غى  ،11/03الجغيضة الغؾميتللجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 50ل الهاصعة بخاعيش .2010/09/01ل
ل ألامغ ع٢م :ل 01/09ل اإلااعر في 27ل يىليى  ،2009واإلاخًمً ٢اهىن اإلااليت الخ٨ميلي لؿىت 2009ل الجغيضةالغؾميت الٗضص44ل الهاصعة بخاعيش:ل26ل ظىيليت .2009ل
ل ألامغ ع٢م :ل 08/06ل اإلااعر في 15ل يىليى 2006ل اإلاٗض ٫واإلاخمم لألمغ 03/01ل اإلااعر في 20ل ؤوث واإلاخٗل٤بخُىيغ الاؾدشماع ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 47ل الهاصعة بخاعيش :ل19ل يىليى .2006
ل ألامغ ع٢م :ل 11/03ل اإلااعر في  ،2003/08/26اإلاخًمً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ،اللجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 52ل الهاصعة بخاعيش:ل.2003/08/27

لجغيضة الغؾميت

ل ألامغ ع٢م :ل 01/01ل اإلااعر في اإلااعر في 2001/02/27ل اإلاٗض ٫واإلاخمم ل٣اهىن 10/90ل اإلاخٗل ٤بالى٣ضوال٣غى ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 14ل الهاصعة بخاعيش:ل.2001/2802
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ل ألامغ ع٢م:ل 03/01ل اإلااعر في  ،2001/08/20واإلاخٗل ٤بخُىيغ الاؾدشماع ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيتالجؼاثغيت ،الٗضص 47ل الهاصعة بخاعيش:ل.2001/08/22
ل ألامغ ع٢م :ل 284/66ل اإلااعر في 1966/09/15ل اإلاخًمً ٢اهىن الاؾدشماعاث ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيتالجؼاثغيت ،الٗضص 80ل الهاصعة بجاعيش :ل.1966/09/17ل
ل اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م :ل 09/93ل اإلااعر 1993/04/25ل اإلاٗض ٫واإلاخمم ل٣اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهيت لؿىت1966ل اإلالػى ؾىت .2008ل
ل اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م :ل 12/93ل اإلااعر في  ،1993/10/05اإلاخٗل ٤بتر٢يت الاؾدشماع ،الجغيضة الغؾميتللجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص ل 64ل الهاصعة بخاعيش :ل  ،1993/10/10الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت،
الٗضص 27ل الهاصعة بخاعيش .1993/04/27
ل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م :ل 320/194ل اإلااعر في 17ؤ٦خىبغ 1994ل ليدضص قغوٍ و٦يٟياث حٗيين اإلاىاَ٤الخغة ،ويبِ خضوصَا وامخياػاتها وحؿييرَا ،الجغيضة الغؾميت للجمه وعيت الجؼاثغيت ،الٗضص 67ل الهاصعة
بخاعيش:ل19ل ؤ٦خىبغ .1994ل
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حعىٍت مناصعاث اللىاةم الانخخابُت في ظل اللانىو العػىي 10/16ل
عشبىص فاطمت الضهشاء
باخثت دهخىساه -ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت
حامعت حُاللي الُابغ.ظُذي بلعباطل

اإلالخظ:
يإحي َظا اإلا٣ا ٫ليٗالج ظانبا مهما مً اإلاىاػٖاث التي جٟغػَا الٗمليت الاهخسابيت في مغاخلها ألاولى
ويخٗل ٤ألامغ بمىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيت التي ٢ض جشاع بكإن مضي صخت وؾالمت َظٍ ال٣ىاثم،و التي ؤضخذ
ج٨دس ي ؤَميت ٦بيرة في اإلاؿاع الاهخسابي ،باٖخباعَا ؤخض اإلاضازل ألاؾاؾيت للىٓام الاهخسابي بط حٗض ٖىهغا
ؤؾاؾيا لًمان هؼاَت الاهخساباث ،وطل ٪هديجت إلاا جًُل٘ به مً صوعل َام في يمان قٟاٞيت ومهضا٢يت
الٗمليت الاهخسابيت،مً زال ٫جدضيضَا لدجم الهيئت الىازبت التي حٗخبر ؤؾاؽ ٖمليت الاهخساب واوٗ٩اؾاجه
ٖلى الىخاثج الاهخسابيت بهىعة مباقغة.
ٞال٣ىاثم الاهخسابيت حك٩ل اإلاهضع ألاو٫ل لتتويغ الاهخساباث ،مما ظٗلها جدٓى باَخمام متتايض مً
٢بل ظل الدكغيٗاث ومً بينها الدكغي٘ الجؼاثغر،الظر زى٫ل بم٣خط ى ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 10/16اإلااعر في
 2016ل٩اٞت اإلاىاَىين والىازبين الخ ٤في اللجىء بلى الجهاث ؤلاصاعيت والً٣اثيت لدؿىيت اإلاىاػٖاث
 25ؤوث
اإلاخٗل٣ت بال٣ىاثم الاهخسابيت ؾىاء ما حٗل ٤بالدسجيل في َظٍ ال٣ىاثم ؤو الكُب منها ،وتهضَ ٝظٍ الضعاؾت
بلى بيان ؤلاَاع ال٣اهىوي لىٓام حؿىيت اإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت بال٣ىاثم الاهخسابيت ٖلى يىء ال٣اهىنل الًٗىرل
.10/16
اليلماث الذالت :الاهخساب  -ال٣اثمت  -الًػإ – الدسجيل – الكُب.
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Abstract:
This article deals with an important aspect of the disputes arising from the electoral
process in its initial phase; these disputes may arise from the sincerity and integrity of the voters’
lists which are of paramount importance in the electoral process, considering the fact that they
constitute a fundamental element of the electoral system in order to guarantee the credibility and
transparency of the elections, through the size of the electorate deemed to be the basis of the
electoral operation and its direct consequences on the election results.
Electoral rolls constitute the main source of electoral fraud and are therefore the subject
of increasing attention by legislators; the Algerian law NO.16/10 of 25 August 2016 gives all
citizens and voters the right to have recourse to the administrative and legal authorities for the
settlement of disputes relating to the voters’ lists as related to the registration and cancellation of
voters.
The objective of this study is to show the legal framework of the dispute settlement
system linked to electoral rolls in the light of Organic Law 16/10.
Key words:

Elections – list – dispute – registration – removal.

:ملذمت
ٍ وَظ، بٗمليت الخهىيذ٤ىم الٗمليت الاهخسابيت ٖلى مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث التي لها اعجباٍ وزي٣ج
٤ وجدخل ؤلاظغاءاث ألاولى التي حؿب،ٕترا٢ لٗمليت الا٤ وما َى مٗانغ زم الخ٤ؤلاظغاءاث منها ما َى ؾاب
ىاثم الاهخسابيت التي حٗض الدجغ٣بيرة في جىٓيم الاهخساباث خيض يخم بٖضاص ال٦ ٖمليت الخهىيذ ؤَميت
ٍ ؤن ٖمليت الدسجيل في َظ٪ طل،ألاؾاؽ في بىاء الىٓام الاهخسابي هٓغا لخإزيرَا في ؾير الٗمليت الاهخسابيت
ٌ حسجيلٞغعة ؤو بغ٨ حسجيالث مخ٤بما ًٖ َغي،لٛاث الخضليـ وال٣ل ؤولى خل٩ً ؤن حك٨ىاثم يم٣ال
ت٣ وَى ألامغ الظر مً قإهه ؤن ياصر بلى وكىء مىاػٖاث مخٗل، مً الخهىرلث٪يخم خغماجهم بظلٞ مىاَىين
.ىاثم الاهخسابيت ؤو الكُب منها٣بما بالدسجيل في ال
اهىوي لدؿىيت٣ ما َى الىٓام ال: هي٫ا٣اليت التي هُغخها في َظا اإلا٩ةن ؤلاقٞ ضم٣وفي يىء ما ج
ؿم٣ هٝاليت ؾى٩؟ ولإلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق10/16ر
اهى لن الًٗى ل٣ىاثم الاهخسابيت في ْل ال٣مىاػٖاث ال
ل حؿىيت١ل في اإلاُلب الشاوي َغ٫ىاثم الاهخسابيت وهدىاو٣ل ماَيت ال٫ هبين في اإلاُلب ألاو،صعاؾدىا بلى مُلبين
.ىاثم الاهخسابيت٣مىاػٖاث ال
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اإلاطلب ألاوٌ :ماهُت اللىاةم الانخخابُت
حك٩ل ٖمليت وي٘ ال٣ىاثم الاهخسابيت بخضي اإلاغاخل ألاؽاؾيت لٗمليت الاهخساب ،إلاا لها مً ؤَميت
٦بيرة في جد٣ي ٤اهخساباث هؼحهت ،خيض بن حسجيل الىازبين في ٢ىاثم زانت بهم،مً قإهه خهغ الهيئت
الىازبت بك٩ل ٖام٦ ،ما ؤهه يٗض مً ؤَم الًماهاث التي يٗبر بها ألاٞغاص بالدؿاورل ًٖ مماعؾت خ٣ى٢هم
الؿياؾيت ؛لظل٣ٞ ٪ض خغنذ ٧اٞت الدلعيٗاث الاهخسابيت ٖلى بلؼام الؿلُت الخىٟيظيت باٖخباعَا الجهت التي
جخىلى جىٓيم ٖمليت الاهخساب باإلقغاٖ ٝلى بٖضاص ٢ىاثم الاهخساب وطل ٪بهض ٝخهغ ألاٞغاص الظيً يجىػل
لهم مماعؾت خ ٤الخهىيذ واؾدبٗاص اإلادغومين ؤو الظيً لم يكملهم ٢اهىنل الاهخساب  .وٖليه هدىاو٫ل َظا
المَلب في ٞغٖين هخُغ١ل في الٟغٕ ألاو٫ل إلاٟهىم ال٣ىاثم الاهخسابيت وهسهو الٟغٕ الشاوي لكغوٍ الدسجيل
في ال٣ىاثم الاهخسابيت.
الفشع ألاوٌ :مفهىم اللىاةم الانخخابُت
ي٣هض بال٣ىاثم الاهخسابيت جل ٪الىزي٣ت التي جدص ي الىازبين وجغجب ٞيها ؤؾمائهم جغجيبا هجاثيا،
ر ٖلى البياهاث اإلاخٗل٣ت
وجدخى ل
باالؾم الصخص ي والٗاثلي وجاعيش اإلايالص وم٩اهه وم٩ان ؤلا٢امت ؤو الؿ ً٨بالضاثغة الاهخسابيت  .ؤو هي ٖباعة
ًٖ سجل يخًمً ؤؾماء الىازبين بترجيب خغفي وي٩ىنل صاثما للمىخسبين اإلاسجلين في البلضيت ،وهي مؿخٗملت
ل٩ل الاهخساباث وزايٗت للخجضيض ؾىىيا  ،ورلم ً٨حٗغيٟها ؤيًا بإجها جل ٪ال٨كى ٝالتي جًم ؤؾماء
اإلاىاَىين اإلااَلين لال٢ترإ ؤو الخهىيذ في الاهخساباث وطل ٪بما يًمً اإلاكاع٦ت في َظٍ الاهخساباث .
ول٣ض ؤ٢غث مٗٓم الدكغيٗاث ألازظ بىٓام ال٣اثمت الاهخسابيت بال ؤجها ازخلٟذ في حؿميتها خيض ؤَل٤
ٖليها ٧ل مً اإلاكغٕ ألاعصوي وال٩ىيتي واإلاهغرل والؿٗىصر والٟلؿُيني والؿىعر ون" ٠الجضاو٫ل الاهخسابيت"
د .فريدة مزياين ،الرقابة على العملية االنتخابية ،رللة ادلفكر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،العدد اخلامس ،مارس
 ،20 0ص .73
 2بنيين أمحد ،اإلجراءا ت ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية  ،قسم العلوم القانونية ،2006 -2005 ،ص .38
 3الوردي اإلبراىيمي ،النظام القانوين للجرائم االنتخابية "دراسة مقارنة" ،دار الفكر اجلامعي ،القاىرة ،مصر ،2008 ،الطبعة األوىل ،ص .40
 4أمحد سعيفان ،األنظمة السياسية وادلبادئ الدستورية العامة ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2008 ،الطبعة األوىل ،ص .267
 5د .حسينة شرون ،دور اإلدارة احمللية يف مراقبة العملية االنتخابية " ادلراحل التحضريية" ،رللة االجتهاد القضائي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،العدد السادس ،أبريل  ،20 0ص . 26
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ر مهُلر "ال٣ىاثم
ؤما اإلاكغٕ الؿىصاوي ٞإزظ بىن" ٠السجل الاهخسابي"  ،في خين اؾخٗمل اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
الاهخسابيت" والتي حكخمل ٖلى هىٖين٢ ،ىاثم اهخسابيت جمؿٖ ٪لى مؿخىيل ٧ل بلضيت في صازل الىًَ،وهي
نالخت لالؾخٗما ٫بمىاؾبت ظمي٘ الا٢تراٖاث الٗامت واإلاباقغة ،و٢ىاثم اهخسابيت ؤزغيل جمؿٖ ٪لى مؿخىيل
٧ل صاثغة صبلىماؾيت ؤو ٢ىهليت ظؼاثغيت جهلر لالؾخٗما ٫بمىاؾبت الاؾخٟخاء واهخساب عثيـ الجمهىعيت
واهخساب ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَني . ِ٣ٞ
وفي َظا ؤلاَاع زى٫ل ٢اهىنل الاهخساباث الجؼاثغرل مهمت بٖضاص ال٣ىاثم الاهخسابيت ومغاظٗتها بلى لجىت بصاعيت
ي ٧ل بلضيت وجخ٩ى لن مً ٢اى بهٟخه عثيؿا ،وًٖىيت ٧ل مً عثيـ اإلاجلـ
اهخسابيت ،جخىاظض ٖلى مؿخى ل
الكٗبي البلضر ،وألامين الٗام للبلضيت ،باإلياٞت بلى هازبين ازىين مً البلضيت وطل ٪و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة15
مىه  ،خيض ج٣ىم بمغاظٗتها ؾىىيا زال ٫الشالسي ألازير مً ٧ل ؾىت في بَاع اإلاغاظٗت الٗاصيت٦ ،ما يمً٨
مغاظٗتها اؾخصىاثيا بم٣خط ى اإلاغؾىم الغثاس ي اإلاخًمً اؾخضٖاء الهيئت الاهخسابيت ،الظر يدضص ٞترة
اٞخخاخها وازخخامها  ،وطل ٪لخدضيض مً له خ ٤الاهخساب وبصعاط اؾمه في ٢ىاثم الىازبين ؤو مً ٣ٞض َظا
الخٞ ٤يخم قُبه مً َظٍ ال٣ىاثم .
٦ما ؤخا ٫مؿإلت جدضيض ألاؾـ التي جد٨م ٖمل اللجىت بلى الخىٓيم ،وبىاء ٖلى طل ٪نضع مازغا
 2017الظر يدضص ٢ىاٖض ؾير اللجىت ؤلاصاعيت الاهخش ابيت
اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م 12–17اإلااعر في 17يىايغ
خيض ههذ اإلااصة  3مىه ٖلى ؤهه " ج٩ل ٠اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت بمغا٢بت قغوٍ مغاظٗت ال٣اثمت
الاهخسابيت ٞيما يسو حسجيالث هازبي البلضيت ؤو اإلامشليت الضبلىماؾيت ؤو ال٣ىهليت وقُبهم"٦ ،ما مىذ
للىازبين اإلاخىاظضيً ٖلى اإلاؿخىيل الىَني والظيً ٚيروا بلضيت ؤلا٢امت ؤن يُلبىا حسجيلهم في ال٣اثمت
الاهخسابيت لبلضيت ب٢امتهم الجضيضة التي جخٟ٨ل بةعؾاَ ٫لب قُب اإلاٗني بلى بلضيت ؤلا٢امت ألانليت بىاؾُت

العويف ربيع ،ادلنازعات االنتخابية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر،كلية احلقوق ،2008 -2007 ،ص .24
 2سالسل زلند ،النظام القانوين للمنازعات االنتخابية يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون العام "فرع حتوالت الدولة" ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،20 2 ،ص .20
 3بادلقابل توجد جلنة إد ارية انتخابية يف اخلارج تتوىل مهمة إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية ،واليت تتألف من رئيس
ادلمثلية الدبلوماسية أو رئيس ادلركز القنصلي باعتباره رئيسا للجنة ،وناخبني اثنني مسجلني يف القائمة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية باإلضافة إىل
موظف قنصلي طبقا للمادة  6من القانون العضوي رقم . 0/ 6
 4ادلادة  4من القانون العضوي رقم  0- 6ادلؤرخ يف  25أوت  20 6ادلتعلق بنظام االنتخابات ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،50سنة
 ،20 6ص .
 5تنص ادلادة  / 3من ذا ت القانون بأنو " إذا تويف أحد الناخبني فإن ادلصاحل ادلعنية لبلدية اإلقامة وادلصاحل الدبلوماسية والقنصلية تقوم حاال بشطبو من
قائمة الناخبني مع مراعاة أحكام ادلادتني  5و  6من ىذا القانون العضوي" ،اجلريدة الرمسية ،ص .
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الخُبي٣يت اإلاٗلىماجيت التي ؤوكئذ لهظا الٛغى  .وبٗض ج٣ضيم َلباث الدسجيل والكُب مً ال٣اثمت
الاهخسابيت بلى اللجىت ؤلاصاعيت الاهخش ابيت ،ججخم٘ َظٍ ألازيرة للبض ٞيها وحٗض ظضوال يخًمً ٢اثمت الىازبين
ر ٖلى ؤل٣ابهم وؤؾمائهم وجىاعيش وؤما ً٦ميالصَم وٖىاوينهمٖ ،لى ؤن
اإلاسجلين الجضص واإلاكُىبين ويدخى ل
يخىلى عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر وعثيـ اإلاغ٦ؼ الضبلىماس ي ؤو ال٣ىهلي حٗلي ٤الجضو ل ٫زال 24٫ؾاٖت
ا٫حي جلي نضوعل ٢غاع اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت .
ولٗل الهض ٝمً بٖضاص ال٣ىاثم الاهخسابيت ومغاظٗتها َى بيان ؤؾماء الىازبين وجدضيضَم بض٢ت ٢بل اليىم
اإلادضص لالهخساباث بٟترة مٗيىت ،ختى ال جًُغ ألاظهؼة واللجان اإلاكغٞت ٖلى الاهخساباث بلى الخىٖ ٠٢ىض ٧ل
هازب والخض٢ي ٤والخإ٦ض مً اؾديٟاثه ل٩اٞت الكغوٍ اإلاُلىبت يىم الاهخساب  ،لظلٞ ٪ةن صخت وؾالمت
ال٣ىاثم الاهخسابيت ؤضخذ بق٩اال يُغح في الٗضيض مً صو٫ل الٗالم،ب ٌٛالىٓغ ًٖ الجهت اإلا٩لٟت بةٖضاصَا
ومغاظٗتها ؤو الُغي٣ت اإلاخبٗت في طل٪؛ بط مً الهٗب جدضيض مضي صخت ال٣ىاثم الاهخسابيت في ْل ٚياب
مٗلىماث خى٫ل ص٢تها ووؿبت الخُإ ٞيها  .وبالخالي ٞةن ال٣ىاثم الاهخسابيت حٗض مٗياعا ل٣ياؽ هؼاَت الاهخساباث،
و٧لما ٧اهذ ص٢ي٣ت وناص٢ت٧ ،ان الخٗبير ًٖ ألامت خ٣ي٣يا ،بط بن بياٞت ؤؾماء ؤو خظٞها بٛير وظه خ ٤ؤمغ
مً قإهه اإلاؿاؽ بمهضا٢يت الاهخساباث .
وجماقيا م٘ طل ٪يجب ؤن ج٩ىنل ال٣ىاثم الاهخسابيت ٧املت ؤر جًم ظمي٘ الىازبين اإلا٣بىلين صونل ؤن
ج٣ص ي ؤر ٞغص اؾخىفى للكغوٍ التي يخُلبها ال٣اهىنل للدسجيل ،وؤن جى٣ذ باؾخمغاع جبٗا لخُىعاث اإلاجخم٘
طل ٪ألجها جخإزغ ببلى ٙألاٞغاص ؾً الغقض الاهخسابي وبخٛيير مدل ؤلا٢امت و٦ظا الىٞاة ،ألامغ الظر يخُلب
جىاٞغ آليت حؿمذ بظل ٪باؾخمغاع وجدى٫ل صونل حؿغب الخلل بليها .
وفي طاث الؿيا ،١اؾخدضر اإلااؾـ الضؾخىعر الجؼاثغرل آليت ظضيضة لضٖم مهضا٢يت الاهخساباث
 2016واإلاخمشلت في الهيئت ال٘ليا اإلاؿخ٣لت
بم٣خط ى اإلااصة 194التي ؤصعظذ في الخٗضيل الضؾخىعر ألازير لؿىت
ادلادة  2/4من ادلرسوم التنفيذي  2/ 7ادلؤرخ يف  7يناير  20 7احملدد لقواعد سري اللجنة اإلدارية االنتخابية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،03سنة
 ،20 7ص .6
 2ادلواد  ،5 ،4و 6من نفس ادلرسوم التنفيذي.
 3د .نعمان أمحد اخلطيب ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن ،2009 ،الطبعة األوىل ،اإلصدار
اخلامس ،ص .306

4

Bernard Owen, « les fraudes électorales», pouvoir, revue française d’étude constitutionnelles et
politiques, n°120, 120 – voter, janvier 2007, p.136.
 5فوزي أوصديق ،الوايف يف شرح القانون الدستوري ،اجلزء الثالث ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،2008 ،الطبعة الثالثة ،ص .35
 6علي زلمد الدباس ،السلطة التشريعية وضمانات استقالذلا يف النظم الدميقراطية النيابية "دراسة مقارنة " ،وزارة الثقافة ،عمان ،األردن ،2008 ،الطبعة
األوىل ،ص  32وما بعدىا ،العويف ربيع ،مرجع سابق ،ص .23
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إلاغا٢بت الاهخساباث ،التي ؤو٧ل لها نالخيت ؤلاقغاٖ ٝلى ٖمليت مغاظٗت ؤلاصاعة لل٣ىاثم الاهخسابيت وطل٪
لخٟاصر مساَغ التتويغ والخالٖب بهظٍ ال٣ىاثم ،خيض ظاء في ال٣ٟغة الغابٗت مً هٟـ اإلااصة " حؿهغ اللجىت
الضاثمت للهيئت الٗليا ٖلى الخهىم ٖلى ما يإحي - :ؤلاقغاٖ ٝلى ٖملياث مغاظٗت ؤلاصاعة لل٣ىاثم
الاهخسابيت."...
ومً اإلاٟيض ؤلاقاعة ؤن َظٍ الهيئت ؤوكإث لخدل مدل اللجىت الىَىيت لإلقغاٖ ٝلى الاهخساباثَ ،ظٍ
ألازيرة التي ؤؾىضث لها مهمت ؤلاقغا ٝالً٣اجي ٖلى الٗمليت الاهخسابيت ألو٫ل مغة في جاعيش الجؼاثغ مىظ
الاؾخ٣ال ٫بمىظب اإلااصة 169مً ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 01- 12التي ً٢ذ بإهه " جماعؽ اللجىت الىَىيت
لإلقغاٖ ٝلى الاهخساباث في بَاع اخترام الضؾخىعل والدكغي٘ اإلاٗمى٫ل به ،مهمت ؤلاقغاٖ ٝلى جىٟيظ ؤخ٩ام
َظا ال٣اهىنل الًٗىرل مً جاعيش بيضإ الترقيداث بلى جهايت الٗمليت الاهخسابيت".
بيض ؤن َظا ؤلاقغا ٝلم يكمل ظمي٘ مغاخل الٗمليت الاهخسابيت وبالخدضيض مغخلت بٖضاص ال٣ىاثم
الاهخسابيت التي حٗض مً ؤَم اإلاغاخل اإلاازغة في هخاثج الاهخساباث بط يخىٖ ٠٢لى مضي صختها وص٢تها ؾالمت
الٗمليت الاهخسابيت بغمتها  ،وطل ٪هٓغا لخغمان اللجىت الىَىيت لإلقغإ ٝلى الاهخساباث مً مماعؾت الغ٢ابت
ال٩املت ٖلى ٖمليت الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت بهغيذ هو اإلااصة 169اإلاكاع بليها ؤٖالٍ ،مما ؤصي بلى
ٚياب الغ٢ابت الى٢اثيت ٖلى َظا ؤلاظغاء الخمهيضر الهام  ،وهي الشٛغة التي ؾضَا الخٗضيل الضؾخىعر ألازير
مً زال ٫جىؾيٗه لىُا ١ؤلاقغاٖ ٝلى مسخل ٠ظىاهب الاهخساباث مىظ بضايتها وختى ؤلاٖالن ًٖ الىخاثج
اإلاا٢خت لال٢ترإ في ماصجه 3/194ب٣ىلها " حؿهغ اللجىت الٗليا ٖلى قٟاٞيت الاهخساباث الغثاؾيت والدكغيٗيت
واإلادليت و٦ظا الاؾخٟخاء وهؼاَتها ،مىظ اؾخضٖاء الهيئت الىازبت ختى بٖالن الىخاثج اإلاا١لجت لال٢ترإ" ،والتي
زى٫ل بمىظبها للهيئت اإلاؿخدضزت نالخياث ع٢ابيت واؾٗت ؾىاء ٢بل ؤو ؤزىاء ٖمليت الا٢ترإ ؤو بٗضَا.
وجخىلى الهيئت الٗليا إلاغا٢بت الاهخساباث و٣ٞا لل٣اهى لن اإلاخٗل ٤بها مغا٢بت ٖمليت مغاظٗت ال٣ىاثم
الاهخسابيت مً زال ٫الخإ٦ض في هُا ١الهالخياث اإلامًوخت لها ٢بل الا٢ترإ مً مُاب٣ت ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت
بمغاظٗت ؤلاصاعة لل٣ىاثم الاهخسابيت لل٣اهىنل الًٗىرل ع٢م ،10/16واخترام الترجيباث ال٣اهىهيت الخانت بىي٘

والعلوم

د .أمحد بنيين ،اإلشراف القضائي على االنتخابات النيابية يف ظل اإلصالحات السياسية يف اجلزائر ،دفاتر السياسة والقانون ،كلية احلقوق
السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،العدد الثامن ،يناير  ،20 3ص .225
 2د .وسام صبار العاين ،مروج ىادي اجلزائري ،سجل الناخبني يف ظل انتخابات رللس النواب العراقي عام  ،20 0رللة العلوم القانونية ،كلية القانون،
جامعة بغداد ،العراق ،اجمللد  ،26العدد  ،20 ،2ص.5
 3د .أمحد بنيين ،اإلشراف القضائي على االنتخابات النيابية يف ظل اإلصالحات السياسية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .22
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ال٣اثمت الاهخسابيت البلضيت جدذ جهغ ٝممشلي ألاخؼاب الؿياؾيت اإلاكاع٦ت في الاهخساباث واإلاترشخين
ألاخغاع ،المئَلين ٢اهىها ،و٦ظا مُاب٣ت ال٣ىاثم الاهخسابيت اإلاىيىٖت جدذ جهغٞها ألخ٩ام ٢اهىنل الاهخساباث .
ولٛغى يمان هؼاَت وقٟاٞيت الٗمليت الاهخسابيت ج٣ىم ال٣ىاثم الاهخسابيت ٖلى مبضؤيً ؤؾاؾين
وَما:
ؤ -مبضؤ وخضة ال٣ىاثم الاهخسابيت :وي٣هض به ؤن ال٣اثمت الاهخسابية ال ج٩ىنل م٣يضة في بٖضاصَا باهخساب مدضص
بل حٗض ٖلى هدى يجٗلها نالخت لجمي٘ الاهخساباث الؿياؾيت اإلادليت ؤو الىَىيت٦ ،ما ؤهه مً خيض ٖمليت
حسجيل اإلاىاَىين هجض ٧اٞت الدكغيٗاث ومً بينها الدكغي٘ الجؼاثغرل ٢ض خغنذ ٖلى الىو بٗضم ظىاػ
حسجيل ؤر هازب في ؤ٦تر مً ٢اثمت واخضة للىازبين ،وَظا الىو َى زُاب نغيذ ل٩ل مً الىازب واإلاغشر
ولجىت بٖضاص ٢ىاثم الىازبين  ،وفي َظا الهضص ههذ اإلااصة  8مً ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 10-16بإهه " ال
يم ً٨الدسجيل في ؤ٦تر مً ٢اثمت اهخسابيت واخضة" ،وطل ٪بهض ٝمى٘ ؤر جؼيي ٠ؤو جالٖب في الهيئت الىازبت
ومن زم حٗضص ؤنىاث الىازب الىاخض ،وَى ما مً قإهه ؤن يك٩ل مؿاؾا بنتاَت ومهضا٢يت الا٢ترإ ،ومً
ؤظل طل ٪عجب اإلاكغٕ الجؼاثغرل ظؼاءاث ظىاثيت في خالت الدسجيل في ؤ٦تر مً ٢اثمت واخضة .
ب -مبضؤ صوام ال٣ىاثم الاهخسابيت :ل٣ض ؤ٢غ اإلاكغٕ الجؼاثغرل َظا اإلابضؤ بمىظب اإلااصة 1/14مً ال٣اهىنل
اإلاظ٧ىعل ؤٖالٍ التي ظاء ٞيها " بن ال٣ىاثم الاهخسابيت صاثمت وجخم مغاظٗتها زال ٫الشالسي ألازير مً ٧ل ؾىت"،
وَى ما يٗني ٖضم زًىٖها للمغاظٗت بال في اإلاىاٖيض التي خضصَا ال٣اهىن ،وبيٟاء نٟت الضيمىمت ٖلى
ال٣ىاثم الاهخسابيت يٟيض ؤن الىازب الظر يسجل في ال٣اثمت الاهخسابيت ال ي٩ىنل بداظت بلى بٖاصة الدسجيل في
٧ل مىاؾبت اهخسابيت الخ٣ت ،بل ؤن حسجيله َظا ييص ئ ٢غيىت لهالخه ٖلى اؾخمغاع ٢يضٍ واخخٟاْه به ،وال
حؿَ ِ٣ظٍ ال٣غيىت بال بٗض ج٣ضيم ما يضٖ ٫لى ؤهه ؤنبذ ال يؿخىفي قغوٍ ا٦دؿاب نٟت الىازب .

ادلؤرخ يف  20 6/08/25ادلتعلق باذليئة العليا ادلستقلة دلراقبة االنتخابات ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،

ادلادة  2من القانون العضوي – 6
العدد  ،50سنة  ،20 6ص .43
 2بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،مرجع سابق  ،ص .4
 3د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص .307
 4ادلادة  97من القانون العضوي رقم  0 – 6ادلتعلق بنظام االنتخابات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،50ص .35
 5بوزيد بن زلمود ،الضمانات القانونية النتخاب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم القانونية ،ختصص قانون دستوري،
جامعة العقيد احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم احلقوق ،20 3-20 2 ،ص .35
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الفشع الثاني :ششوط الدسجُل في اللىاةم الانخخابُت:
بن ألازظ بمبضؤ الا٢ترإ الٗام ال يٗني ج٣غيغ خ ٤الاهخساب ل٩اٞت ألاٞغاص ؤو اإلاىاَىين ،ألن الدكغيٗاث
الاهخسابيت اإلا٣اعهت مهما خاولذ الخىؾ٘ في ال٣اٖضة الاهخسابيت ،بال ؤجها جب٣ى حكترٍ في الىازب ٖضة قغوٍ
ختى يؿخُي٘ الخمخ٘ بد ٤الاهخساب وحسجيل اؾمه في ٢ىاثم الىازبين  ،وَظا هٓغا لألَميت التي يخمخ٘ بها
الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت والتي مً زاللها يم ً٨جدضيض حجم الهيئت الىازبت و٦يٟيت جىػيٗها ٖلى
الضواثغ الاهخسابيت ،والخض ٢ضع ؤلام٩ان مً ٖملياث الٛل والتتويغ ٞ ،الٗمليت الاهخسابيت ال جمغ بال ٖبر
حسجيل اإلاىاَىين ؤهٟؿهم في ال٣ىاثم الاهخسابيت ألن ؾالمت الٗمليت الاهخسابيت مخىٟ٢ت ٖلى ؾالمت وصخت
الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت .
ويٗخبر الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت واظب ٖلى ٧ل مىاًَ ومىاَىت جخىاٞغ ٞيهما الكغوٍ
اإلاُلىبت ٢اهىها  ،وجخمشل َظٍ الكغوٍ ٞيما يلي:
ر
 ١الؿياؾيت٣ٞ ،ض ظٗل اإلاكغٕ الاهخسابي الجؼاثغ ل
 -1الجيؿيت :باٖخباع ؤن الاهخساب يٗض مً ؤَم الخ٣ى ل
بظغاء الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت م٣خهغا ٖلى اإلاىاَىين الظيً يخمخٗىنل بجيؿيت الضولت صونل ألاظاهب
وطلَ ٪ب٣ا إلا٣خًياث اإلااصة  3مً ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 10-16التي ج٣ط ي بإهه " يٗض هازبا ٧ل ظؼاثغرل
وظؼاثغيت بل ٜمً الٗمغ زماهيت ٖكغ ( )18ؾىت ٧املت يىم الا٢ترإ و٧ان مخمخٗا بد٣ى٢ه اإلاضهيت والؿياؾيت
ولم يىظض في بخضي خاالث ٣ٞضان ألاَليت اإلادضصة في الدكغي٘ اإلاٗمى٫ل به"ٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن مىاًَ الضولت َى
الظر يٗبر ًٖ يميرَا وبعاصتها ويؿاَم في ج٣غيغ قاوجها الٗامت.
وبالخالي ٞةن الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت ي٣خهغ ٖلى اإلاىاَىين الجؼاثغيين  ،ِ٣ٞول٣ض ٢غعل
اإلاكغٕ الجؼاثغرل اإلاؿاواة بين اإلاىاَىين الجؼاثغيين ؾىاء الخاملين للجيؿيت ألانليت ؤو اإلا٨دؿبت باليؿبت
لخ ٤الدسجيل في ال٣ىاثم الانجسابيت جد٣ي٣ا إلاباصت الضيم٣غاَيت واإلاؿاواة اإلاىهىم ٖليها صؾخىعيا م٘
اؾدبٗاص ألاظاهب اإلا٣يمين في الجؼاثغ مً الخمخ٘ بهظا الخ. ٤

د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص .306
 2د .أمحد بنيين ،اإلشراف القضائي على االنتخابات النيابية يف ظل اإلصالحات السياسية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .220
 3العويف ربيع ،مرجع سابق ،ص .25
 4ادلادة  6من القانون العضوي رقم  0 - 6ادلتعلق بنظام االنتخابات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،50ص . 0
خابية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .46
 5بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنت
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 -2الؿً :ل٣ض خضصث مسخل ٠الدكغيٗاث ؾً الغقض الؿياس ي الظر يبلٛه الٟغص ويهبذ بمىظبه ٢اصعا ٖلى
مباقغة خ٣ه في الاهخساب بطا ما اؾخىفى ا٫قغوٍ ألازغي ،وَظا الؿً يٟترى ا٦خما ٫الىطج الؿياس ي
لهاخبه والظر يم٨ىه مً مماعؾت خ ٤الاهخساب واإلاكاع٦ت في جضبير بٌٗ ألامىعل الؿياؾيت .
و٢ض خضصٍ اإلاكغٕ الجؼاثغرل ببلى ٙالىازب 18ؾىت ٧املت يىم الا٢ترإ خؿب ما ظاء في اإلااصة 3
الؿالٟت الظ٦غ ،وبظل ٪ي٩ى لن اإلاكغٕ ٢ض ميؼ بين ؾً الغقض الؿياس ي وؾً الغقض اإلاضوي واإلادضص ب 19ؾىت
و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة 40مً ال٣اهىنل اإلاضوي ،بط ظٗله ؤصوى مىه ،م٣خضيا في طل ٪بما َى ؾاثض في ؤٚلب
الضيم٣غاَياث الخمشيليت ٖبر الٗالم والتي جخجه هدى جسٟيٌ ؾً الخهىيذ بلى 18ؾىت ٖلى ؤؾاؽ ؤن َظا
الؿً ٧ان وال ػا ٫مً ماقغاث صيم٣غاَيت هٓام ما ،وؤن ع ٘ٞؾً الخهىيذ بك٩ل ٦بير مً قإهه ب٢هاء
ٖضص ٦شير مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً الخٗبير ًٖ ؤنىاتهم  ،ومً زم ٞةن جسٟيٌ ؾً الاهخساب ًٖ ؾً الغقض
اإلاضوي يؿاٖض بال قٖ ٪لى جىؾي٘ صاثغة الىازبين ،وججؿيض مبضؤ الا٢ترإ الٗام  .وٖليه ٞةن ٧ل شخو يبلٜ
مً الٗمغ 18ؾىت له الخ ٤في ؤن يُلب حسجيله في ال٣ىاثم الاهخسابيت .
 -3الخمخ٘ بالخ٣ى١ل اإلاضهيت والؿياؾيت :حكترٍ ٧اٞت ال٣ىاهين الاهخسابيت للدسجيل في ٢ىاثم الىازبين ؤن ي٩ىنل
اإلاخ٣ضم لظل ٪مخمخٗا بجمي٘ خ٣ى٢ه اإلاضهيت والؿياؾيت ،خيض يخُلب َظا الكغٍ ؤن ي٪و لن الىازب مخمخٗا
باألَليت الؿياؾيت وألاصبيت والٗ٣ليت ،ولظل٣ٞ ٪ض ؤوعصث اإلااصة  5مً ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م10-16
ألاشخام الظيً ال يد ٤لهم الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت وَم ٧اآلحي:
 الصخو الظر ؾل ٪ؤزىاء الشىعة الخدغيغيت ؾلى٧ا مًاصا إلاهالر الىًَ :وحهض ٝاإلاكغٕ مً وعاء طل ٪بلىخمايت اإلاهالر الىَىيت زكيت ٢يام ؤصخاب َظا الؿلى ٥ؤزىاء الشىعة الخدغيغيت بما يٗي ٤الخياة الؿياؾيت
والؿلم وألامً الضازليين  ،ولظل٢ ٪غعل خغمان َظٍ الٟئت مً الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت وبالخالي ٖضم
 1944باليؿبت ألًٖاء البرإلاان الظيً ؤنضعوا
مماعؾت خ ٤الاهخساب ،وَى ما ؤ٢غجه بٌٗ الضو٫ل ٟ٦غنلؾا ٖام
ٖام 1940جٟىيًا للجنرا ٫بيخان و٦ظل ٪باليؿبت إلاً حٗاوهىا م٘ ألاٖضاء ؤزىاء الاخخال ،٫و٦ظل٢ ٪غعجه
 1945إلاً ونٟىا بإجهم طورل ميى٫ل للٟاقيت ؤٖضاء للضيم٣غاَيت .
يىٚؿالٞيا وبلٛاعيا ٖام
د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص .29
 2عبد ادلؤمن عبد الوىاب ،النظام االنتخايب يف التجربة الدستورية اجلزائرية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون العام ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة،
اجلزائر ،كلية احلقوق ،2007-2006 ،ص .25
 3بوزيد بن زلمود ،مرجع سابق ،ص .25
 4بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .47
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 6د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص .297
43

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

 ألاشخام اإلاد٩ىم ٖليهم بٗ٣ىبت ظىاثيتَ :ظٍ الٟئت مً ألاشخام ال جخىاٞغ ٖلى ألاَليت ألاصبيت التيجٟترى في الىازب ؤن ي٩ىنل ٖلى ٢ضع مً النتاَت والكغ ٝوالاؾخ٣امتٞ ،الصخو الظر يهضع يضٍ خ٨م
ظىاجي باإلصاهت مً مد٨مت مسخهت بؿبب اعج٩اب ظغيمت يهبذ ٚير ظضيغ بالش٣ت والاٖخباع ،وبالخالي ي٣ٟض
نالخيت الٗم ٫مً ؤظل الهالر الٗام ويدغم ظغاء طل ٪مً مماعؾت خ٣ى٢ه الؿياؾيت ومنها خ ٤الاهخساب .
ولهظا ٣ٞض ههذ اإلااصة  5مً طاث ال٣اهىنل اإلاظ٧ىعل ؤٖالٍ بدغمان ألاشخام اإلاد٩ىم ٖليهم بجىايت
مً خ ٤الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت و٦ظا ألاشخام اإلاد٩ىم ٖليهم بٗ٣ىبت الخبـ والخغمان مً
مماعؾت خ ٤الاهخساب والترشر للمضة اإلادضصة بؿبب اعج٩ابهم ظىدت وطل ٪جُبي٣ا للماصجين  9م٨غعل  1و14
مً ٢اهى لن الٗ٣ىباث .
ول٣ض زى٫ل اإلاكغٕ الجؼاثغرل للىيابت الٗامت ؤن جُل٘ اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت اإلاٗىيت ب٩ل الىؾاثل
ال٣اهىهيت وجبلٛها ٢اثمت اإلاد٩ىم ٖليهم ب٘٢ىبت ظىاثيت ؤو ٖ٣ىبت الخبـ وطلٞ ٪ىعل اٞخخاح مغاظٗت ال٣ىاثم
الاهخسابيت ،ويٓل الصخو اإلاد٩ىم ٖليه بٗ٣ىبت ظىاثيت مدغوما مً خ ٤الدسجيل ختى وبن ٢ط ى ٞترة
الٗ٣ىبت اإلا٣ط ي بها وطل ٪ما لم يهضع ٖٟىا قامال في خ٣ه ؤو يغص بليه اٖخباعٍ و٣ٞا لإلظغاءاث اإلاُب٣ت
٢اهىها .
وبؤلاياٞت بلى ما ؾب ٤يدغم مغج٨بى الجغاثم الاهخسابيت اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىنل الاهخساباث مً
مماعؾت خ ٤الا٢ترإ ،وفي ظمي٘ ألاخىا ٫يمى٘ مً الدسجيل ؤو يكُب ٧ل شخو جشبذ بصاهخه بةخضي
الجغاثم اإلاىهىم ٖليها في ٢اهى لن الٗ٣ىباث ؤو في ال٣اهى لن الاهخسابي .
 الصخو الظر ؤٞلـ ولم يغص اٖخباعٍ :وهي خالت اإلاضيً الخاظغ الظر يخى ًٖ ٠٢ص ٘ٞصيىهه الخجاعيت فيمىاٖيضَا ،وطل ٪بهغ ٝالىٓغ ًٖ ٧ىهه مٗؿغا ؤو مىؾغا٢،ليل ألامىا ٫ؤو ٦شيرَا  ،خيض ؤهه بمجغص نضوعل
خ٨م ً٢اجي بكهغ بٞالؽ الخاظغٞ ،ةن ألازغ اإلاترجب ٖليه َى ؾ٣ىٍ بٌٗ الخ٣ى١ل الؿياؾيت واإلاضنيت ٖىه
 ١الؿياؾيت الخ ٤في الاهخساب ،ويغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى ٣ٞضان صواعي الاَمئىان
ولٗل مً ؤَم الخ٣ى ل
والش٣ت ٞيه .

عبد ادلؤمن عبد الوىاب ،مرجع سابق ،ص  28وما بعدىا.
 2ادلادة  4من قانون العقوبات اجلزائري.
 3عفيفي كامل عفيفي ،االنتخابات النيابية وضماناهتا الدستورية والقانونية ،دار اجلامعة اجلديدة ،القاىرة ،مصر ،2002 ،ص .879
 4بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .5
 5د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص .296
 6بوزيد بن زلمود ،مرجع سابق ،ص .28
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لظل ٪طَب اإلاكغٕ في اإلااصة 5اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ بلى مى٘ الصخو الظر ؤقهغ بٞالؾه مً الدسجيل في
ال٣ىاثم الاهخسابيت ؤو قُب اؾمه بطا ؾب ٤حسجيله ما لم يغص بليه اٖخباعٍ٦ ،ما ؤن َظا اإلاى٘ ال يخم بال
بمىظب خ٨م ً٢اجي ال بمجغص بصٖاء الضاثىين ؤمام الً٣اء باإلٞالؽ  ،خيض يؿغرل و ٠٢خ ٤الدسجيل ؤو
الخهىيذ ابخضاء مً جاعيش نضوعل الخ٨م باإلٞالؽ بلى ٚايت نضوعل خ٨م ً٢اجي بغص الاٖخباع .
َظا وييبػي ؤلاقاعة ؤهه بطا ٧ان ٢اهىنل الاهخساباث لم يميت بين الصخو اإلاٟلـ بالخ٣هير واإلاٟلـ
بالخضليـٞ ،ةن اإلااصة 383مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث ٢ض ويٗذ جٟغ٢ت لظل ،٪خيض ؤظاػث لل٣اض ي ؤن يد٨م ٖلى
اإلاٟلـ بالخضليـ بالخغمان مً خ ٤ؤو ؤ٦تر مً الخ٣ى١ل الىاعصة في اإلااصة 9م٨غعل 1مً َظا ال٣اهىنل ومً بينها
خ ٤الاهخساب ،وطل ٪إلاضة ؾىت ٖلى ألا٢ل وزمـ ؾىىاث ٖلى ألا٦تر ،وَ٨ظا ي٩ى لن اإلاكغٕ ٢ض ؤزً٘
الخغمان مً مماعؾت خ ٤الاهخساب في خالت ؤلاٞالؽ بالخضليـ للؿلُت الخ٣ضيغيت لل٣اض ي ،في خين لم ججؼ
هٟـ اإلااصة خغمان اإلاٟلـ بالخ٣هير مً َظا الخ.٤
 الصخو اإلاذجىػل ؤو اإلاذجىعل ٖليه :ل٣ض ؤوط ب اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖضم حسجيل َظٍ الٟئت مً ألاشخام فيال٣اثمت الاهخسابيت وطل ٪هٓغا ل٣ٟضاجها لألَليت الٗ٣ليت ،والتي حكترٍ ظمي٘ ال٣ىاهين الاهخسابيت ؤن ي٩ىنل
الىازب مخمخٗا بها ختى يم٨ىه مماعؾت خ٣ه في الاهخساب وؤلاصالء بهىجه يىم الا٢ترإ.
وًٖ الصخو اإلاذجىػل ٖليه َٝى طل ٪الصخو الظر يهاب بةخضي ألامغاى الٗ٣ليت التي جمىٗه
مً الخمييت وؤلاصعا ٥والظر يىظض بمؿدكٟى اؾدكٟاجي لألمغاى الٗ٣ليت بٛغى الٗالط  ،ويخم طل ٪بىاء ٖلى
خ٨م ؤو ٢غاع ً٢اجي بهض ٝيمان ٖضم حٗؿ ٠ؤو اهدغا ٝالؿلُت ؤلاصاعيت في مى٘ الٟغص مً مماعؾت
الاهخساب بذجت مغىٌ الٗ٣لي  ،ؤما اإلاذجىعل ٖليه ٞهى الصخو الظر بل ٜؾً الغقض وَغؤ ٖليه ٖاعى مً
ٖىاعى ألاَليت ٧الجىىنل ؤو الٗخه ؤو الؿٟه وطلَ ٪ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 101مً ٢اهىنل ألاؾغة.
وخيض ؤن ؤلاصعا ٥والخمييت قغَان ؤؾاؾيان ويغوعيان إلاماعؾت الخ٣ى١ل الؿياؾيت ومنها خ٤
الاهخساب ؤو الا٢ترإٞ ،ةن خغمان َاالء ألاشخام اإلاذجىػل واإلاذجىعل ٖليهم مً الدسجيل بال٣ىاثم
الاهخسابيت ال يدىافى م٘ مبضؤ الا٢ترإ الٗام وبهما يك٩ل يماهت لالعج٣اء بالٗمليت الاهخسابيت ،باٖخباع
ألاشخام اإلاظ٧ىعيً جى٣ههم ٢ضعة الخمييت والىعي وؤلاصعا ٥التي يٗض وظىصَا يغوعيا إلاماعؽة خ ٤الا٢ترإ .
بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .53
 2د .نادية فوضيل ،اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون اجلزائري  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،2007 ،الطبعة الثانية ،ص .5
 3بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .53
 4د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص .293
 5بوزيد بن زلمود ،مرجع سابق ،ص .26
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وججضع ؤلاقاعة ؤن ظمي٘ ألاشخام اإلاظ٧ىعيً في اإلااصة  5ؤٖالٍ ال جخىاٞغ لضحهم ألاَليت الاهخسابيت
التي جاَلهم للدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت ومماعؾت خ٣هم في الاهخسابٖ ،لى ؤهه في خالت اؾخٗاصة ؤَليتهم
ٞةهه يد ٤لهم الدسجيل ٢اهىها ،وَظا ما ؤ٦ضجه الماصة 11مً ال٣اهىنل الًٗىرل 10-16التي ً٢ذ بإهه " يسجل
ر ٧ل مً اؾخٗاص ؤَليخه الاهخسابيت بزغ عص اٖخباعٍ ؤو
في ال٣اثمت الاهخسابيت و٣ٞا ألخ٩ام َظا ال٣اهى لن الًٗى ل
ع ٘ٞالدجغ ٖىه ؤو بٗض بظغاء ٖٟى قمله".
ويًا ٝإلاا ج٣ضم ،ؤن الكغوٍ التي ؾب ٤قغخها حٗض قغوَا مىيىٖيت لًٗىرلة َيئت الىازبين وهي
ر واإلاخمشل في
ال جٟ٨ي لىخضَا إلاباقغة خ ٤الخهىيذ في الاهخساب ،بل ال بض مً ا٢تراجها بكغٍ ق٨لي ظىَغ ل
الدسجيل في ال٣اثمت الاهخسابيت الظر يٗخبر بمشابت صليل ٖلى جىاٞغ جل ٪الكغوٍ .
 -4الدسجيل في اإلاىًَ الاهخسابي :بٗض اؾديٟاء اإلاىاًَ للكغوٍ ا٫ؾالٟت الظ٦غ ٞةهه يخىظب ٖليه ؤن يسجل
اؾمه في ال٣اثمت الاهخسابيت اإلاىظىصة بالضاثغة الخاب٘ لها ظٛغاٞيا والتي يُلٖ ٤ليها "باإلاىًَ الاهخسابي" وَظا
ختى يخم ً٨مً مماعؾت خ٣ه في الخهىيذ  ،باٖخباع ؤن الدسجيل قغٍ إلاماعؾت الخ٣ى١ل الؿياؾيت وليـ
قغٍ ال٦دؿابها ٞهى م٣غ لع و٥اق ٠لخ ٤الاهخساب  ،ويجض َظا الكغٍ ؤؾاؾه ال٣اهىوي في اإلااصة  4مً
ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 10-16التي ظاء ٞيها " ال يهىث بال مً ٧ان مسجال بال٣اثمت الاهخسابيت للبلضيت التي بها
مىَىه ،بمٟهىم اإلااصة 36مً ال٣اهىنل اإلاضوي" ،وبالغظىٕ بلى ؤخ٩ام اإلااصة 36هجضَا حٗغ ٝاإلاىًَ بإهه اإلادل
الظر يىظض ٞيه الؿ٨نى الغثيس ي للصخو ،وٖىض ٖضم وظىص ؾ٨نى ي٣ىم مدل ؤلا٢امت الٗاصر م٣ام اإلاىًَ،
وال يجىػل ؤن ي٩ى لن للصخو ؤ٦تر مً مىًَ واخض في هٟـ الى٢ذ.
ومً زالَ ٫اجين اإلااصجين يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل اٖخمض في حٗغيٟه للمىًَ الاهخسابي ٖلى
الاعجباٍ الجٛغافي اإلاخمشل في ؤلا٢امت الٗاصيت للمىاًَ بالبلضيت اإلاغاص حسجيله بها .
ؤما باليؿبت للمىاَىين اإلا٣يمين في الخاعط واإلاسجلين لضي اإلامشلياث الضبلىماؾيت وال٣ىهليت
الجؼاثغيت ٣ٞض خضصث اإلااصة  9مً طاث ال٣اهىنل اإلاىًَ الاهخسابي الظر يم٨نهم َلب الدسجيل ٞيه ،وَىا
ميتث بين اهخساباث اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت واإلاجالـ الكٗبيت الىالثيت،ؤيً يخم الدسجيل في ال٣اثمت
د .بدر زلمد عادل زلمد ،القيد يف جداول الناخبني ألعضاء رللس النواب البحر يين ،رللة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية
ادلتحدة ،السنة  ،26العدد  ،5يوليو  ،20 2ص .23
 2د .وسام صبار العاين ،مروج ىادي اجلزائري ،مرجع سابق ،ص . 6
 3شوقي يعيش دتام ،الطعون يف انتخابات اجملالس النيابية يف دول ادلغرب العريب ( اجلزائر ،تونس ،ادلغرب ) ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق،
ختصص قانون دستوري ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،20 4 -20 3 ،ص .9
 4ماجد راغب احللو ،القانون الدستوري ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2006 ،دون رقم طبعة ،ص . 3
 5بنيين أمحد ،اإلجراءات ادلمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .57
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الاهخسابيت لبلضيت مؿ ِ٣عؤؽ اإلاٗني ؤو بلضيت آزغ مىًَ للمٗني ؤو بلضيت مؿ ِ٣عؤؽ ؤخض ؤنى٫ل اإلاٗني،
وبين الاهخساباث الغثاؾيت والاهخساباث الدكغيٗيت والاؾدكاعاث الاؽجٟخاثيت خيض يخم الدسجيل في ال٣اثمت
الاهخسابيت للممشلياث الضبلىماؾيت وال٣ىهليت الجؼاثغيت اإلاىظىصة في بلض ب٢امت الىازب.
و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت ألًٖاء الجيل الىَني الكٗبي وألامً الىَني والخمايت اإلاضهيت ومىْٟي
الجماع ٥الىَىيت ومهالر السجىنل الظيً ال جخىاٞغ ٞيهم ا٫قغوٍ اإلادضصة في اإلااصة  4اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ،
يم٨نهم ؤن يُلبىا حسجيلهم في ال٣اثمت الاهخسابيت إلخضي البلضياث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  9مً ٢اهىنل
الاهخساباث.
اإلاطلب الثاني :طشق حعىٍت مناصعاث اللىاةم الانخخابُت
حٗض ٖمليت الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت بظغاء يغولعيا وظىَغيا إلاباقغة خ ٤الاهخساب وجدضيض
اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للىازب ،خيض يخم زاللها جُبي ٤ؤخ٩ام ٢اهىنل الاهخساباث بمىظب ٢غاعاث بصاعيت مً قإجها
الخإزير ٖلى َظا اإلاغ٦ؼ ؾلبا ؤو بيجابا ،وبضو لن َظا ؤلاظغاء ال يم ً٨ألر شخو ؤن يماعؽ خ٣ه في الخهىيذ .
ٞالخمخ٘ بجمي٘ قغوٍ ا٫هازب والخلى مً مىاو٘ الاهخساب ال يٗني ؤؾاؾا مماعؾت َظا الخ ،٤ما لم يخم
الدسجيل في ال٣ىاثم الاهخسابيت .
ر جىلي َظا ؤلاظغاء اَخماما زانا يمىذ ل٩ل
ولظلٞ ٪ةن ؤٚلب الدكغيٗاث ومً بينها الدكغي٘ الجؼاثغ ل
ٞغص الخ ٤في اإلاىاػٖت بكإن صخت ما وعص في جل ٪ال٣ىاثم وطل ٪بخ٨غيؿها لخ ٤الًُٗ ٞيها بٛغى ٞدو
مضي ؾالمت جُبي٢ ٤اهىنل الاهخساباث وؾالمت ال٣غاعاث اإلاخسظة جىٟيظا ألخ٩امه،بهض ٝيمان قٟاٞيت
ال٣ىاثم الاهخسابيت.
وجمغ حؿىيت مىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت في الدكغي٘ الجؼاثغرل بُغي٣ين ،ؤخضَما بصاعرل وآلازغ
ً٢اجي ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾى ٝه٣ؿم َظا اإلاُلب بلى ٞغٖين ،هخُغ١ل في الٟغٕ ألاو٫ل بلى الدؿىيت ؤلاصاعيت
إلاىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت وهدىاو٫ل في الٟغٕ الشاوي الدؿىيت الً٣اثيت إلاىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت.

شوقي يعيش دتام ،مرجع سابق ،ص . 03
 2مساعني لعبادي ،ادلنازعات االنتخابية "دراسة مقارنة لتجربيت اجلزائر وفرنسا يف االنتخابات الرئاسية والتشريعية " ،رسالة لنيل شها دة دكتوراه علوم يف
احلقوق ،ختصص قانون عام ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم احلقوق ،20 3 -20 2 ،ص . 2
 3د .نعمان أمحد اخلطيب ،مرجع سابق ،ص  306و .307
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الفشع ألاوٌ :الدعىٍت ؤلاداسٍت إلاناصعاث اللىاةم الانخخابُت
ل٣ض ؤزً٘ اإلاكغٕ الجؼاثغرل مىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت لىٓام الدؿىيت ؤلاصاعيت والظر يخجؿض مً
زال ٫الخٓلم ؤلاصاعر،الظر يخ٣ضم به ناخب الكإن؛بٛيت بيجاص خل وصر للنتإ ال٣اثم ،ولٗل الٛغى مً
ب٢غاع اإلاكغٕ َظٍ اإلاغخلت َى بجاخت الٟغنت ؤمام الهيئت ؤلاصاعيت اإلاسخهت إلاغاظٗت ؤٖمالها وجصخيذ ما
يكىبها مً ؤزُاء.
ولظلٞ ٪ةهه يد ٤ل٩ل ٞغص الًُٗ في ال٣اثمت الاهخسابيت َب٣ا للماصة 18مً ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م-16
 10التي ج٣ط ي بإهه "يم ً٨ل٩ل مىاًَ ؤٟٚل حسجيله في ٢اثمت اهخسابيت ؤن ي٣ضم جٓلمه بلى عثيـ اللجىت
ر" ،وباؾخ٣غاثىا إلاًمى لن
ؤلاصاعيت الاهخسابيت يمً ألاق٩ا ٫وآلاظا ٫اإلاىهىم ٖليها في َظا ا٢٫اهى لن الًٗى ل
َظٍ اإلااصة هجضَا ججيت للمىاًَ الاهخسابي الظر جخىاٞغ ٞيه ٧اٞت الكغوٍ اإلا٣غعة ٢اهىها لًٗىيت َيئت
الىازبين ج٣ضيم جٓلم ؤمام اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت ممشلت بغثيؿها للمُالبت بدسجيله ؤو بياٞت اؾمه بلى
٢ىاثم الاهخساباث.
ولٛغى بيٟاء اإلاؼيض مً الغ٢ابت الكٗبيت ٖلى ؤٖما ٫اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت٣ٞ ،ض وؾ٘ ٢اهىنل
الاهخساباث الجؼاثغرل صاثغة الخٓلم ؤلاصاعرل بديض ؾمذ ل٩ل هازب مسجل في ال٣اثمت الاهخسابيت الخ ٤في
َلب قُب شخو مسجل بضو لن مؿى٢ ٙاهىوي ؤو حسجيل شخو مٟٛل ٖىه ،وَى ما جًمىخه اإلااصة 19
مىه ب٣ىلها "ل٩ل مىاًَ مسجل في بخضي ٢ىاثم الضاثغة الاهخسابيت ج٣ضيم اٖتراى مٗلل لكُب شخو
مسجل بٛير وظه خ ٤ؤو لدسجيل شخو مٟٛل في هٟـ الضاثغة يمً ألاق٩ا ٫وآلاظا ٫اإلاىهىم ٖليها في
َظا ال٣اهىنل الًٗىرل".
وَىا يجب ؤن يغ ٘ٞالخٓلم ؤلاصاعرل الاهخسابي مً َغ ٝالىازب اإلا٣يم في هٟـ الضاثغة الاهخسابيت في
ق٩ل َلب م٨خىب ومٗلل بلى اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت؛بٛغى قُب اؾم شخو مسجل صونل وظه خ٤
٧ىهه مخىفى ؤو ٚير مؿخىفي للكغوٍ التي يدضصَا ال٣اهىن ،ؤو ختى حسجيل شخو ؤٟٚلخه اللجىت ؤزىاء
بٖضاصَا ؤو مغاظٗتها لل٣ىاثم الاهخسابيت ،واإلاالحّ ؤن اإلاكغٕ اقترٍ في َظا الًُٗ بسال ٝؾاب٣ه ؤن ي٩ىنل
مٗلال وطل ٪لدؿهيل ٖمل اللجىت ؤلاصاعيت في صعاؾت الاٖتراى  ،ويخم ً٨الىازب مً الخٗغٖ ٝلى ألاشخام
اإلاسجلين بٛير خ ٤مً زال ٫مماعؾخه لخ٣ه في ؤلاَالٕ ٖلى ال٣ىاثم التي حٗىيه اإلاسى٫ل له بم٣خط ى اإلااصة

د .عمار بوضياف ،قانون االنتخابات ،جسور للنشر والتوزيع ،احملمدية ،اجلزائر ،20 2 ،الطبعة األوىل ،ص .55
 2بوزيد بن زلمود ،مرجع سابق ،ص . 03
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ر 1016التي ظاء ٞيها " ول٩ل هازب الخ ٤في ؤلاَالٕ ٖلى ال٣اثمت الاهخسابيت التي
 3/22مً ال٣اهىن الًٗى ل
حٗىيه " وطل٧ ٪له لخجؿيض الكٟاٞيت وع٢ابت الغؤر الٗام .
ومٟاص ما ج٣ضم ،ؤن الخٓلم ؤلاصاعرل في ال٣اثمت الاهخسابيت َى ٖباعة ًٖ َلب يىظه بلى الجهت
اإلاسخهت ٢اهىها إلقٗاعَا وجيبيهها بىظىص زلل في جل ٪ال٣اثمت ،والظر ٢ض يإزظ نىعة ٢يض ؤو حسجيل مخ٨غ لع
الؾم واخض ؤو بٟٚا ٫اؾم مٗين ،وحهضَ ٝظا الُلب بلى جُهير ال٣اثمت ؤو الجضو٫ل الاهخسابي مً ظمي٘
ألازُاء التي يٟترى ؤن ال حكىب ال٣ىاثم الاهخسابيت .
وي٣ضم الخٓلم الاهخسابي ٖلى الدسجيل ؤو الكُب مً ال٣ىاثم الاهخسابيت لضي ألاماهت الضاثمت للجىت
ؤلاصاعيت الاهخسابيت ،ويضونل في سجل زام يغ٢مه وياقغ ٖليه عثيـ اللجىت  ،بٗضَا يداٖ ٫لى اللجىت
ؤلاصاعيت الاهخسابيت اإلاىظىصة ٖلى مؿخىيل البلضيت باٖخباعَا الجهت اإلاسىلت ٢اهىها بدؿىيت اإلاىاػٖاث التي جشىعل
بكإن ال٣ىاثم الاهخسابيت ،وهي طاث اللجىت التي ؤو٧ل لها اإلاكغٕ مهمت بٖضاص ومغاظٗت ال٣ىاثم ،ويىدهغ صو لع
اللجىت خى٫ل مغا٢بت الؿالمت اإلااصيت لل٣اثمت الاهخسابيت وطل ٪بالخد ٤٣مً اؾديٟاء الكغوٍ ال٣اهىهيت التي
جٟيض ؤَليت الىازب لالهًمام بلى َيئت الىازبين  ،وٖلى َظا الىدى ٞةن اللجًة جماعؽ هىٕ مً الغ٢ابت
الظاجيت ٖلى ؤٖمالها وطل ٪مً زال ٫اإلاغاظٗت الخل٣اثيت لهظٍ ال٣ىاثم ؾىاء في الضوعاث الٗاصيت ؤو
الاؾخصىاثيت ،و٦ظا مً زالٞ ٫هلها في الخٓلماث ؤلاصاعيت اإلاغٞىٖت مً ٢بل اإلاىاَىين بسهىم الدسجيل ؤو
الكُب مً ال٣ىاثم الاهخسابيت.
وٚالبا ما جدضص ٢ىاهين الاهخساب مضة مٗيىت يؿخُي٘ زاللها اإلاىاًَ مً الاٖتراى ٖلى ما ظاء في
٢اثمت الىازبين ،ختى بطا ما اهً٣ذ جل ٪اإلاضة ؤنبذ الجضو٫ل ؤو ال٣اثمت جهاثيت ،وفي َظا الهضص خضص اإلاكغٕ
ؤو الكُب زالٖ ٫كغة ( )10ؤيام المواليت لخٗلي ٤بٖالن
الجؼاثغرل آظا ٫ع ٘ٞالاٖتراياث ٖلى الدسجيل
ازخخام مغاظٗت ال٣ىاثم الاهخسابيت في خالت اإلاغاظٗت الٗاصيت ،وزَ ٌٟظٍ آلاظا ٫بلى زمؿت ( )5ؤيام
بمىاؾبت اإلاغاظٗت الاؾخصىاثيت وَظا ما ٢غعجه اإلااصة 20مً ٢اهى لن الاهخساباث في ٣ٞغتها ألاولى والشاهيت ،والتي
يجب ؤن جبض ٞيها اللجىت ؤلاصاعيت الاهذزابيت بمىظب ٢غاع في ؤظل ؤ٢هاٍ زالزت ( )3ؤيام وحٗض ظضوال جصخيديا

" قانون األحزاب وقانون االنتخابات مثاال " ،رللة اجمللس

د .مسعود شيهوب ،قوانني اإلصالح السياسي يف اجلزائر ودورىا يف تكريس الدميقراطية
الدستوري ،اجلزائر ،العدد  ،20 3 ،2ص . 8
 2العويف ربيع ،مرجع سابق ،ص .26
 3ادلادة  07من ادلرسوم التنفيذي رقم  2/ 7احملدد لقواعد سري اللجنة اإلدارية االنتخابية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،3سنة  ،20 7ص .6
 4مساعني لعبادي ،مرجع سابق ،ص .34
 5د .حسينة شرون ،مرجع سابق ،ص . 30
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ظضيضا  ،ليخىلى عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر جبليَ ٜظا ال٣غاع ٦خابيا بلى ٧ل ألاَغا ٝاإلاٗىيت زال ٫زالزت ()3
ؤيام ٧املت.
ويب٣ى ؤن وكير ؤن ال٣غاع الظر جهضعٍ اللجىت ٢ض ي٩ىنل في نالر الُاًٖ وفي َظٍ الخالت جيخهي
مىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيت في مغخلتها ألاولى اإلاخمشلت في الدؿىيت ؤلاصاعيت وصو لن اللجىء بلى الجهاث الً٣اثيت،
و٢ض ي٩ىنل الٗ٨ـ في خالت ع ٌٞاللجىت للخٓلم اإلا٣ضم بليها ؾىاء ٧ان َظا الغ ٌٞنغيدا ؤو يمىيا ،وَىا
زى٫ل اإلاكغٕ للُاًٖ الخ ٤في اللجىء بلى الدؿىيت اً٢٫اثيت .
الفشع الثاني :الدعىٍت اللػاةُت إلاناصعاث اللىاةم الانخخابُت
يماها لنتاَت الٗمليت الاهخسابيت ٞخذ اإلاكغٕ باب الًُٗ الً٣اجي يض ٢غاعاث اللجىت ؤلاصاعيت
الاهخسابيت الهاصعة بالغ ٌٞبكإن الاٖتراياث إلٟٚا ٫الدسجيل في ال٣اثمت الاهخسابيت ؤو ٖلى الدسجيل ٞيها
ر يك٩ل مهضا٢يت
ؤو الكُب منها ،وال ق ٪ؤن بم٩اهيت اللجىء بلى الً٣اء في خالت ع ٌٞالًُٗ ؤلاصاع ل
و٢ىاٖت لضي اإلاىاًَ الؾيما وؤن الً٣اء َى الخاعؽ الُبيعي للخ٣ى١ل والخغياث ومً بينها خ ٤الاهخساب،
خيض ههذ اإلااصة 21مً ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢مٖ 10-16لى ؤهه " يم ً٨لألَغا ٝاإلاٗىيت حسجيل الًُٗ في
ْغ ٝزمؿت ( )5ؤيام ٧املت ابخضاء مً جاعيش جبلي ٜال٣غاع ،في خالت ٖضم الخبلي ٜيم ً٨حسجيل الًُٗ في ؤظل
زماهيت ( )8ؤيام ٧املت ابخضاء مً جاعيش الاٖتراى".
وَظٍ اإلااصة حك٩ل ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظر يؿدىض بليه الًُٗ الً٣اجي في صخت ٢غاعاث اللجىت
ؤلاصاعيت الاهخسابيت التي تهض ٝبلى خمايت الخ ٤ألاؾاس ي ال٣اٖضر اإلاخمشل في خ ٤الخهىيذ مً ظهت وجد٣ي٤
هؼاَت وحك٨يلت ال٣ىاثم الاهخسابيت مً ظهت ؤزغيل  .ومً زال ٫جدليل مًمىجها هجضَا ججيت لهاخب
الاٖتراى ؾىاء ؤ٧ان مىاَىا اٖترى ٖلى بٟٚا٢ ٫يضٍ في ال٣اثمت الاهخسابيت ؤم ؤر هازب مسجل في بخضي
٢ىاثم الضاثغة الاهخسابيت،وَلب قُب شخو م٣يض بٛير وظه خ ٤ؤو حسجيل شخو ؤٟٚل حسجيله في
الضاثغة هٟؿهاٚ ،ير ؤن اللجىت عًٞذ اٖترايهما نغاخت ؤو يمىا ؤن يخ٣ضم بًُٗ ً٢اجي في ٢غاعاث اللجىت
ؤلاصاعيت الاهخسابيت اإلاخٗل٣ت بالدسجيل ؤو الكُب.
واإلاالخٔ في َظا الخهىم ؤن اإلاكغٕ الاهخسابي الجؼاثغرل ال يكترٍ جىاٞغ اإلاهلخت الصخهيت
ي التي حكترٍ جىاٞغ اإلاهلخت
ي وَى ما يٗض اؾخصىاء في مجا ٫ع ٘ٞالضٖى ل
اإلاباقغة لضي الُاًٖ ؤو عا ٘ٞالضٖى ل

2
3

ادلادة  08من ادلرسوم الًبفيذي رقم  2/ 7احملدد لقواعد سري اللجنة اإلدارية االنتخابية ،اجلريدة الرمسية ،ص .6
د .وسام صبار العاين ،مروج ىادي اجلزائري ،مرجع سابق ،ص .33
سالسل زلند ،مرجع سابق ،ص .2
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ي بضو لن مهلخت  ،ولٗل ٚغى اإلاكغٕ مً وعاء طلَ ٪ى ج٨غيـ مبضؤ الغ٢ابت
في ناخب الًُٗ؛ألهه ال صٖى ل
الكٗبيت٦ ،ما ؤن مىيىٕ الًُٗ الً٣اجي الاهخسابي يىهب خى٫ل صخت وبياهاث ألاؾماء التي جخًمنها
ال٣ىاثم الاهخسابيت وال يخٗضاٍ بلى اإلاىاػٖت في صخت حك٨يل اللجان ؤلاصاعيت ؤو آظا ٫مماعؾتها إلاهامها ،وَى
ألامغ الظر يجيتٍ هٓيرٍ الٟغوس ي مً زال ٫الؿماح للمدا ٔٞبةخالت ألاٖما ٫التي ج٣ىم بها اللجىت ؤلاصاعيت بلى
اإلاد٨مت ؤلاصاعيت بطا ما جبين له ٖضم اخترام الك٩لياث وآلاظا ٫اإلا٣غعة في ٢اهىنل الاهخساباث ،وبةم٩ان ال٣اض ي
في َظٍ الخالت بلٛاء ؤٖما ٫اللجىت في خالت مسالٟتها للىهىم ال٣اهىهيت الاهخسابيت .
ر مً
وباليؿبت إلايٗاص الًُٗ الً٣اجي ٣ٞض ؤوظبذ اإلااصة ؤن يخم زال ٫زمؿت ( )5ؤيام ٧املت حؿغ ل
جاعيش جبلي ٜال٣غاع الهغيذ للجىت بالغ ،ٌٞوفي خالت ٖضم الخبليٞ ٜةهىا ه٩ىنل ؤمام ٢غاع يمني بالغٌٞ
ويخٗين في َظٍ الخالت ع ٘ٞالًُٗ في ؤظل زماهيت ( )8ؤيام ٧املت جدؿب مً جاعيش ج٣ضيم الاٖتراى ؤمام
اللجىت.
ورلؾخٟاص مما ج٣ضم ؤن الخٓلم ؤلاصاعرل ؤمام الجهت ؤلاصاعيت اإلاسخهت ؤمغ بلؼامي،ختى يم ً٨اللجىء بلى
الدؿىيت الً٣اثيت إلاىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيتٞ ،ازخهام الً٣اء ال ي٣ىم بال بٗض ع ٘ٞالاٖتراى مً َغٝ
ألاشخام اإلاظ٧ىعة،واؾخهضاع ٢غاع ٢ابل للًُٗ ٞيه ؤمام الجهت الً٣اثيت المزخهت ،وباليؿبت لهظٍ
ألازيرة ٣ٞض خضصتها ال٣ٟغة 3مً طاث اإلااصة اإلاكاع بليها ؤٖالٍ ب٣ىلها " يسجل َظا الًُٗ بمجغص جهغيذ لضي
ؤماهت الًبِ وي٣ضم ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ب٢ليميا ؤو مد٨مت الجؼاثغ باليؿبت للجاليت الجؼاثغيت اإلا٣يمت
بالخاعط التي جبض ٞيه بد٨م في ؤظل ؤ٢واٍ زمؿت ( )5ؤيام صو لن مهاعي ٠ؤلاظغاءاث،وبىاء ٖلى بقٗاع ٖاصر
يغؾل بلى ألاَغا ٝاإلاٗىيت ٢بل زالزت ( )3ؤيام ".
ووؿخيخج مً زال٢ ٫غاءجىا لهظا الىو ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ؤهاٍ الازخهام الً٣اجي بدؿىيت
مىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت بلى الً٣اء الٗاصر ( اإلاد٨مت اإلاسخهت ب٢ليميا ) ،وَى ما ٧ان ٖليه الىي٘ ؾاب٣ا
2004
في ْل ألامغ ع٢م 07-97خؿب اإلااصة 25مىه ،وبهضوعل ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 01-04اإلااعر في/02/07
ؤنبذ الً٣اء ؤلاصاعرل وجدضيضا اإلاد٨مت ؤلاصاعيت هي الجهت اإلاسخهت بالٟهل في َظا الىىٕ مً اإلاىاػٖاث،
ل ً٨ؾغٖان ما جدى٫ل الازخهام مغة ؤزغيل بلى الً٣اء الٗاصر بمىظب اإلااصة 3/22مً ال٣اهىنل الًٗىرل
ع٢م 01-12وظاءث اإلااصة 3/21مً ال٣اهىنل الخالي اإلاىٓم لالهخساباث ع٢م 10-16ما٦ضة ٖلى طل.٪

بن مالك بشري ،نظام االنتخابات الرئاسية يف اجلزائر ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،20 -20 0 ،ص  508و .509
2
Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème édition, Montchrestien,
Paris, 1999, p508.
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ويميت اإلاكغٕ الٟغوس ي في َظا الهضص بين هىٖين مً اإلاىاػٖاث التي جشيرَا ال٣ىاثم الاهخسابيت ،خيض
جىظض مىاػٖاث جخٗل ٤بإَليت الىازب والتي يسخو الً٣اء الٗاصر ٦إنل ٖام بدؿىيتها ،في خين يخىلى
ر نالخيت الٟهل في اإلاىاػٖاث اإلاغجبُت بؿالمت ؤٖما ٫اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت .
الً٣اء ؤلاصاع ل
ويبضو ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ؤؾىض نالخيت الٟهل في َظٍ اإلاىاػٖت بلى اإلاد٨مت الٗاصيت هٓغا إلاا جخميت
به مً َاب٘ زام ٧ىجها جخٗل ٤بمؿاثل جىضعط في نميم ال٣اهىنل الخام ٧اإلاىًَ والجيؿيت والخالت اإلاضهيت
للصخو التي يسخو بها ٖاصة ال٣اض ي الٗاصر .
و٧ان ألاظضع باإلاكغٕ بؾىاص حؿىيت اإلاىاػٖاث الىاقئت ًٖ الدسجيل ؤو الكُب مً ال٣اثمت
الاهخسابيت بلى الٌ٣اء ؤلاصاعرل جُبي٣ا لألؾـ الٗامت في اإلاىاػٖاث ؤلاصاعيت ،ألهه بالغظىٕ بلى ٢ىاٖض
الازخهام الً٣اجي الىاعصة في ٢اهى لن ؤلاظغاءاث اإلاضهيت وؤلاصاعيت والؾيما اإلااصجين 800و 801مىهٞ ،ةجها
حٗ٣ض الازخهام الىىعي بدؿىيت اإلاىاػٖاث الاهخسابيت بلى اإلادا٦م ؤلاصاعيت باٖخباعَا ظهاث الىاليت الٗامت في
اإلاىاػٖاث ؤلاصاعيت جإؾيؿا ٖلى ؤن ٢غاعاث اللجىت ؤلاصاعيت الاهخسابيت حٗخبر مً ٢غاعاث البلضيت َظا مً ظهت
و٧ىنل اإلاىاػٖت الاهخسابيت حٗض مً صٖاويل الً٣اء ال٩امل مً ظهت ؤزغيل .وبالخالي يم ً٨ال٣ى٫ل بن اإلادا٦م
ؤلاصاعيت هي الجهت الً٣اثيت اإلاسى ل ٫لها ٢اهىها نالخيت البض في اإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت بالدسجيل والكُب مً
ال٣ىاثم الاهخسابيت.
وٞيما يسو اإلاىاػٖاث التي جشىعل بكإن ال٣غاعاث ؤلاصاعيت التي جهضعَا اللجان ؤلاصاعيت للضواثغ
الضبلىماؾيت ؤو ال٣ىهليت في اإلاهجغ باليؿبت الاٖتراياث ٖلى الدسجيل ؤو الكُب مً ال٣ىاثم الاهخسابيت
٣ٞض ؤؾىضَا اإلاكغٕ الزخهام مد٨مت الجؼاثغ ،وهي زُىة بيجابيت جًا ٝلل٣اهىنل الًٗىرل ع٢م10-16
 2016والتي مً قإجها
الظر يٗمل ٖلى ججؿيض مٓاَغ الضيم٣غاَيت جماقيا م٘ الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
جٟٗيل الخمايت الً٣اثيت باليؿبت للخ ٤في الخهىيذ وبيٟاء مؼيض مً اإلاهضا٢يت ٖلى ال٣ىاثم الاهخسابيت
باليؿبت للجاليت الجؼاثغيت اإلا٣يمت في الخاعط.
ولإلقاعة ٞةن اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم ي ً٨يجيت ألٞغاص الجاليت الجؼاثغيت اإلا٣يمين في الخاعط اللجىء بلى
الدؿىيت الً٣اثيت في ْل ال٣ىاهين الؿاب٣ت اإلاىٓمت لالهخساباث ،و٧ان ألامغ ي٣خهغ ٖ ِ٣ٞلي اإلاىاَىين
اإلا٣يمين في الجؼاثغ وَى ما يك٩ل بزالال بمبضؤ اإلاؿاواة بين الىازبين وخغمان للخمايت الً٣اثيت اإلاخٗل٣ت
بالخ ٤في الخهىيذ.
Hervé Cauchois, guide du contentieux électoral, berger-levrault, 2ème édition, paris, 2005,
pp.45-50.
 2بن مالك بشري ،مرجع سابق ،ص .505
 3د .زلمد الصغري بعلي ،الوجيز يف ادلنازعات اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،اجلزائر ،2005 ،دون رقم طبعة ،ص .2 2
1

52

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

ويجب ٖلى الجهت الً٣اثيت اإلاسخهت ؤن جبض في الًُٗ الً٣اجي الاهخسابي زال ٫ؤظل ؤ٢هاٍ
زمؿت ( )5ؤيام صونل مهاعي ٠ؤلاظغاءاث،وبىاء ٖلى بقٗاع ٖاص يغؾل بلى ألاَغا ٝاإلاٗىيت ٢بل زالزت ( )3ؤيام،
ويٗض الخ٨م الٟانل في مىاػٖت الدسجيل ؤو الكُب مً ال٣ىاثم الاهخسابيت جهاثيا وٚير ٢ابل للًُٗ ٞيه بإر
ق٩ل مً ألاق٩ا ،٫والخ٨مت مً ظٗل الخ٨م ٚير ٢ابل للًُٗ حٗىص للُاب٘ الاؾخعجالي لٗمليت بٖضاص
ال٣ىاثم الاهخسابيت،ووظىب الاهتهاء منها في ؤظل ٢هير  ،بسال ٝاإلاكغٕ الٟغوس ي الظر ظٗل الخ٨م الظر
جهضعٍ اإلاد٨مت اإلاسخهت جهاثياٚ ،ير ؤهه ٢ابل للًُٗ بالى ٌ٣بم٣خط ى ؤخ٩ام اإلااصة  L27مً ٢اهىنل
الاهخساباث الٟغوس ي  .و بهضوعل الخ٨م الً٣اجي جيخهي الدؿىيت الً٣اثيت إلاىاػٖت ال٣ىاثم الاهخش ابيت بٗض ؤن
ونلذ بلى آزغ مغاخلها.
خاجمت:
وفي زخام َظٍ الضاعؾت جىنلىا بلى مجمىٖت مً الىخاثج التي جخمشل ٞيما يلي:
 -1حٗخبر مىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيت ؤخض ؤق٩ا ٫اإلاىاػٖاث الاهخسابيت التي جىهب في اإلاغخلت الخمهيضيت للٗمليت
الاهخسابيت ٖلى ٖملياث الدسجيل ؤو الكِب مً ٢ىاثم الىازبين التي جإحي مسالٟت لل٣اهىنل الاهخسابي.
 -2حٗض مىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيت طاث َبيٗت زانت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغر،وَى ما يميتَا ًٖ ٚيرَا
مً اإلاىاػٖاث ،ويٓهغ طل ٪مً زال ٫الى٣اٍ آلاجيت:
 بٖٟاء مىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيت مً ص ٘ٞالغؾىم الً٣اجية وطل ٪لخد٣ي ٤مجاهيت الٗضالت
الاهخسابيت.
ر ؤو الً٣اجي يض صخت
 جىؾي٘ هُا ١ألاشخام الظيً يد ٤لهم ع ٘ٞالًُٗ الاهخسابي ؾىاء ؤلاصاع ل
ٖملياث الدسجيل ؤو الكُب اإلاخٗل٣ت بال٣ىاثم الاهخسابيت وبالخالي بيٟاء نٟت الًُٗ الكٗبي.
 ج٣ليو آظا ٫الًُٗ والبض في الُٗىنل الاهخسابيت اؾخجابت المخياػاث الؿغٖت والكٟاٞيت التي
جخُلبها الٗمليت الاهخسابيت و٦ظا الجهالها باإلاهلخت الٗامت.
ٖ ضم زًىٕ الدؿىيت الً٣اثيت باليؿبت إلاىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت إلابضؤ الخ٣اض ي ٖلى
صعظخين،اإلا٨غؽ في الىٓام الً٣اجي الجؼاثغرل بم٣خط ى اإلااصة  6مً ٢اهىنل ؤلاظغاءاث المصهيت
وؤلاصاعيت ،والظر مً قإهه جىٞير يماهت ؤ٦بر للمىاًَ في مماعؾت خ٣ه الاهخسابي اإلاٟ٨ى ل ٫له
صؾخىعيا.
د .مسعود شيهوب ،مرجع سابق ،ص . 85
Bernard Maligner, Droit Electoral, ellipses, paris, 2007, p 639.
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 جسىيل ال٣اض ي الٗاصر نالخيت الىٓغ في مىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت وَى ازخهام اؾخصىاجي٧،ىنل
ؤن َظا الىىٕ مً اإلاىاػٖاث يىضعط في بَاع اإلاىاػٖاث ؤلاصاعيت التي جىهب ٕلى ٢غاع بصاعرل و ؤخض
ؤَغاٞها ظهت بصاعيت جخمشل في ؤلاصاعة الاهخسابيت.
 -3بؾىاص الدؿىيت ؤلاصاعيت إلاىاػٖت ال٣ىاثم الاهخسابيت بلى ظهت ٚير مدايضة ،باٖخباع ؤن اللجىت ؤلاصاعيت
الاهخسابيت حٗض َغٞا ؤنيال في النتإ ٧ىجها جخىلى مهمت بٖضاص ومغاظٗت ال٣ىاثم مً ظهت والىٓغ في الُٗى لن
والخٓلماث الاهخسابيت اإلاخٗل٣ت بالدسجيل والكُب مً ظهت ؤزغي ،وبالخالي ٞهي حٗخبر زهما وخ٨ما في
هٟـ الى٢ذ.
 -4ج٨غيـ ال٣اهىنل الًٗىرل ع٢م 10-16اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث ألو٫ل مغة خ ٤اللجىء بلى الدؿىيت الً٣اثيت
إلاىاػٖت صخت ٢غاعاث اللجان ؤلاصاعيت للضواثغ الضبلىماؾيت وال٣ىهليت ،وَى ما يٗض زُىة بيجابيت جًاٝ
لهظا ال٣اهىنل في ؾبيل ججؿيض الخمايت الً٣اثيت للخ٣ى١ل الاهخسابيت باليؿبت للىازبين اإلا٣يمين في الخاعط.
 -5بزًإ ٖمليت مغاظٗت ال٣ىاثم الاهخسابيت لإلقغا ٝوالغ٢ابت الى٢اثيت مً ٢بل آليت ظضيضة وهي الهيئت
الٗليا اإلاؿخ٣لت إلاغا٢بت الاهخساباث ،ألامغ الظر مً قإهه الخ٣ليل مً اخخما ٫حٗغى ال٣ىاثم الاهخسابيت
للخالٖب ؤو التتويغ ،وبالخالي يمان هؼاَت الاهخساباث.
وبٗض ٖغيىا ألَم الىخاثج اإلاخىنل بليها ه٣ترح بٌٗ الخىنياث التي هغاَا يغوعيت لخضٖيم الضعاؾت:
 يغوعة بؾىاص الدؿىيت ؤلاصاعيت إلاىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت بلى َيئت ؤٖلى مً الهيئت اإلا٩لٟت بًبِ وبٖضاصال٣ىاثم الاهخسابيت بديض جخمخ٘ باالؾخ٣الليت والخياص مً ؤظل يمان مؼيض مً الكٟاٞيت واإلاهضا٢يت
لل٣ىاثم الاهخسابيت.
 مىذ نالخيت الٟهل في مىاػٖاث ال٣ىاثم الاهخسابيت بلى الً٣اء ؤلاصاعرل ناخب الازخهام ألانيل،بٖماالل٣ىاٖض اإلاىاػٖاث ؤلاصاعيت باٖخباع ؤن الجؼاثغ مً الضو٫ل التي جإزظ بىٓام الاػصواظيت الً٣اثيت وؤن ؤخض
ؤَغا ٝاإلاىاػٖت يٗض ظهت بصاعيت.
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كاةمت اإلاطادس واإلاشاحع:

اإلاشاحع باللغت العشبُت:ل
.I

النطىص الدششَعُت:

 صؾخىع 1996ل اإلاٗض ٫والمجمم بال٣اهىن ع٢م 01-16ل اإلااعر في 2016/03/06ل اإلاخًمً الخٗضيلالضؾخىعر.ل
ل ال٣اهىن الًٗىر ع٢م -04ل01ل اإلااعر في 2004/02/07ل اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث .لل ال٣اهىن الًٗىر ع٢م -12ل01ل اإلااعر في 2012/01/12ل اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث .للل ال٣اهىن الًٗىر ع٢م -16ل10ل اإلااعرل في 2016/08/25ل اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث .لل ال٣اهىن الًٗىر ع٢م -16ل 11ل اإلااعر في 2016/08/25ل اإلاخٗل ٤بالهيئت الٗليا اإلاؿخ٣لت إلاغا٢بتالاهخساباث.ل
ل ٢اهىن ع٢م -08ل09ل اإلااعر في 2008/04/25ل اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهيت وؤلاصاعيت .لل ألامغ ع٢م -97ل07ل اإلااعر في 1997/03/06ل اإلاخًمً ال٣اهىن الًٗىر اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث .لل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م -17ل 12ل اإلااعر في 2017/12/17ل اإلاخٗل ٤بخدضيض ٢ىاٖض ؾير اللجىت ؤلاصاعيتالاهخسابيت.ل
ل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م -17ل16ل اإلااعر في 17ل يىايغ 2017ل اإلادضص ل٨يٟياث وي٘ ال٣اثمت الاهخسابيت جذ ثجهغ ٝاإلاترشخين والهيئت الٗليا اإلاؿخ٣لت إلاغا٢بت الاهخساباث وبَالٕ الىازب ٖليها .ل
ل
 .IIالىخب:
 .1ؤخمض ؾٗيٟان ،ألاهٓمت الؿياؾيت واإلاباصت الضؾخىعيت الٗامت ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢يت،
لبىان ،الُبٗت ألاولى.2008 ،
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ٟٖ .2يٟي ٧امل ٖٟيٟي ،الاهخساباث الىيابيت ويماهاتها الضؾخىعيت ل وال٣اهىهيت ،صاع الجامٗت الجضيضة،
ال٣اَغة ،مهغ ،صون ع٢م َبٗت.2002 ،
ٖ .3لي مدمض الضباؽ ،الؿلُت الدكغيٗيت ويماهاث اؾخ٣اللها في الىٓم الضيم٣غاَيت الىيابيت
"صعاؾت م٣اعهت" ،وػاعة الش٣اٞتٖ ،مان ،ألاعصن ،الُبٗت ألاولى.2008 ،
ٖ .4ماع بىييا٢ ،ٝاهىن الاهخساباث ،ظؿىع لليل ع والخىػي٘ ،اإلادمضيت ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى،
.2012
ٞ .5ىػر ؤونضي ،٤الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعر ،الجؼء الشالض ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
بً ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ ،الُبٗت الشالشت.2008 ،
 .6ماظض عاٚب الخلى ،ال٣اهىن الضؾخىعر ،صاع الجامٗت الجضيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ ،صون ع ٢م
َبٗت.2006 ،ل
 .7مدمض الهٛير بٗلي ،الىظيت في اإلاىاػٖاث ؤلاصاعيت ،صاع الٗلىم لليكغ والخىػيٖ٘ ،ىابت ،الجؼاثغ ،صون
ع٢م َبٗت.2005 ،
 .8هاصيت ٞىييل ،ؤلاٞالؽ والدؿىيت الً٣اثيت في ال٣اهىن الجؼاثغر ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،بً
ٖ٨ىىن ،الجؼاثغ ،الُبٗت الشاهيت.2007 ،
 .9وٗمان ؤخمض الخُيب ،الىؾيِ في الىٓم الؿياؾيت وال٣اهىن الضؾخىعر ،صاع الش٣اٞت لليكغ
والخىػيٖ٘ ،مان ،ألاعصن ،الُبٗت ألاولى ،ؤلانضاع الخامـ.2009 ،ل
 .10الىعصر ؤلابغاَيمي ،الىٓام ال٣اهىوي للجغاثم الاهخسابيت "صعاؾت م٣اعهت " ،صاع ال٨ٟغ الجامعي،
ال٣اَغة ،مهغ ،الُبٗت ألاولى،ل.2008

 .IIIالشظاةل الجامعُت:
 .1بكير بً مال ،٪هٓام الاهخساباث الغثاؾيت في الجؼاثغ ،عؾالت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن
الٗام٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض ،جلمؿان ،الجؼاثغ-2010 ،ل.2011
 .2بييني ؤخمض ،ؤلاظغاءاث اإلامهضة للٗمليت الاهخسابيت في الجؼاثغ ،عؾالت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في
الٗلىم ال٣اهىهيت٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت ٢ ،ؿم الٗلىم ال٣اهىهيت ،ظامٗت الخاط
لخًغ ،باجىت ،الجؼاثغ-2005 ،ل.2006
 .3ؾماٖين لٗباصر ،اإلاىاػٖاث الاهخسابيت "ل صعاؾت م٣اعهت لخجغبتي الجؼاثغ وٞغوؿا في الاهخساباث
الغثاؾيت وا٫حكغيٗيت " ،عؾالت لىيل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في الخ٣ى ،١جسهو ٢اهىن ٖام٧ ،ليت
-2012ل
الخ٣ى ١والٗلىم لؿياؾيت٢ ،ؿم الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض زيًغ ،بؿ٨غة ،الجؼاثغ،
.2013
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قىقي يٗيل جمام ،الُٗىن في اهخساباث اإلاجالـ الىيابيت في صو ٫اإلاٛغب الٗغبي (لالجؼاثغ ،جىوـ،
اإلاٛغب ) ،عؾا لت لىيل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في الخ٣ى ،١جسهو ٢اهىن صؾخىعر٧ ،ليت الخ٣ى١
والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت مدمض زيًغ ،بؿ٨غة ،الجؼاثغ-2013 ،ل.2014
اإلازهشاث الجامعُت:
بىػيض بً مدمىص ،الًماهاث ال٣اهىهيت الهخساب عثيـ الجمهىعيت في الجؼاثغ ،مظ٦غة لىيل قهاصة
اإلااظؿخير في الٗلوم ال٣اهىهيت ،جسهو ٢اهىن صؾخىعر٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت٢ ،ؿم
الخ٣ى ،١ظامٗت الخاط لخًغ ،باجىت ،الجؼاثغ.2013-2012 ، ،ل
ؾالؾل مدىض ،الىٓام ال٣اهىوي للمىاػٖاث الاهخسابيت في الجؼاثغ ،مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخير في
ال٣اهىن الٗامٞ ،غٕ جدىالث الضولت٧ ،ليت الخ٤و ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت مىلىص مٗمغر ،جيتر
وػو ،الجؼاثغ.2012 ،ل
ٖبض اإلاامً ٖبض الىَاب ،الىٓام الاهخسابي في الخجغبت الضؾخىعيت الجؼاثغيت ،مظ٦غة لىيل قهاصة
اإلااظؿخير في ال٣اهىن الٗام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤلازىة مىخىعر٢ ،ؿىُيىت ،الجؼاثغ-2006 ،
.2007ل
الٗىفي عبي٘  ،اإلاىاػٖاث الاهخسابيت ،مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخير٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤبىب٨غ
بل٣ايض ،جلمؿان ،الجؼاثغ.2008-2007 ،
اإلالاالث العلمُت:
ؤخمض بييني ،ؤلاقغا ٝالً٣اجي ٖلى الاهخساباث الىيابيت في ْل ؤلانالخاث الؿياؾيت في الجؼاثغ،
صٞاجغ الؿياؾت وال٣اهىن٧ ،ليت الخ٣ى  ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت ٢انضر مغباح ،وع٢لت،
الجؼاثغ ،الٗضص الشامً ،يىايغ .2013
بضع مدمض ٖاص ٫مدمض ،ال٣يض في ظضاو ٫الىازبين ألًٖاء مجلـ الىىاب البدغيني ،مجلت
الكغيٗت وال٣اهىن٧ ،ليت ال٣اهىن ،ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة ،الؿىت  ،26الٗضص  ،51يىليى
.2012
خؿيىت قغون ،صوع ؤلاصاعة اإلادليت في مغا٢بت الٗمليت الاهخسابيت "ل اإلاغاخل الخدًيريت " ،مجلت
الاظتهاص الً٣اجي٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت مدمض زيًغ ،بؿ٨غة ،الجؼاثغ،
الٗضص الؿاصؽ ،ؤبغيل .2010ل
ٞغيضة مؼياوي ،الغ٢ابت ٖلى الٗمليت الاهخسابيت ،مجلت اإلا٨ٟغ٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت،
ظامٗت مدمض زيًغ ،بؿ٨غة ،الجؼاثغ ،الٗضص الخامـ ،ماعؽ 2010ل.ل
"٢اهىن
مؿٗىص قيهىب٢ ،ىاهين ؤلانالح الؿياس ي في الجؼاثغ وصوعَا في ج٨غيـ الضيم٣غاَيت
ألاخؼاب و٢اهىن الاهخساباث مشاال " ،مجلت اإلاجلـ الضؾخىعر ،الجؼاثغ ،الٗضص الشاوي.2013 ،
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 سجل الىازبين في ْل اهخساباث مجلـ الىىاب الٗغاقي، مغوط َاصر الجؼاثغر، وؾام نباع الٗاوي.6
 الٗضص،26
 اإلاجلض،١ الٗغا،ضاصٛ ظامٗت ب،اهىن٣ليت ال٧ ،اهىهيت٣ مجلت الٗلىم ال،2010 ٖام
.2011 ،الشاوي
:اإلاشاحع باللغت ألاحنبُت
1. Bernard Maligner, Droit électoral, ellipses, paris, 2007.
2. Bernard Owen, « les fraudes électorales», pouvoir, revue française d’étude
constitutionnelles et politiques, n°120, 120 – voter, janvier 2007, p 133- 147.
3. Hervé Cauchois, Guide du contentieux électoral, Berger-Levrault, 2ème édition, paris,
2005.
4. Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème édition
Montchrestien, Paris, 1999.
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ئشيالُت العُادة الىطنُت في ظل العىإلات
The problem of national sovereignty in the context of globalization
، بعُطِش ًىظف.أ
أظخار معاعذ كعم "ب" ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت والعالكاث الذولُت
حامعـ ــت صٍ ــاو عاش ــىس الجلفـ ـ ــت

Abstract:
The Indian leader “Gandhi” says in his speech about the globalization phenomena , that he
doesn’t want a house unwounded by walls and closed windows, then he wants different cultures
blew on and through his house liberally , at the time , he refuses that any culture ruins him.
If this phenomena has invaded- in a goat measure- the medias, economics and culture
domains , that is going to politics , severity and the cosmos (space) , with whole its effects on
countries sovereignty , it’s national economics , a specially it’s cultural privacy , with differential
effects in south communities a specially the Arabic world that got the biggest part of
globalization effects , on the consideration that that those effects depend on the degree of
coalition with internationalism reactions, on the consideration that the biggest coalition import
more effects , but at the sometime it can not be avoided or mast not be avoided , because it has
dangers but also has opportunities to the history movement.

:اإلالخظ
ى لن منتله مداَا٩ الؼٖيم الهىضر غانذي في مٗغى خضيشه ًٖ ْاَغة الٗىإلات ؤهه ال يغيض ؤن ي٫ى ل٣ي
ــت ٖلى منتلــه بمىخهىٟاث اإلاسخلٞا٣ بل بهــه يغيض ؤن تهب الش،ــت٣لٛظٍ مٞبالجضعان مً ظمي٘ الجىاهب وهىا
.اثٞا٣ت مً َظٍ الشٞا٣ به ؤيت ز٠يه ؤن حٗهٞ ٌٞذ الظر يغ٢ في الى،الخغيت
ةجها جخجهٞ ،تٞا٣خهاص والش٢دسخذ ـ ـ بلى خض بٗيض ـ ـ مجاالث ؤلاٖالم والا٦ض ا٢ اهذ ْاَغة الٗىإلات٧ ةطاٞ
خهاصياتها الىَىيت٢ وا،٫ل ما جدمله مً آزاع في ؾياصة الضو٩ ب،ًاء٣هدى مجاالث الؿياؾت وألامً وختى ال
 زانت منها،ل في الخإزير بين مجخم٘ وآزغ مً مجخمٗاث الجىىب١اعٞ  م٘ وظىص،يتٞا٣وزهىنياتها الش
 ٖلى مضي٠٢ باٖخباع ؤن َظٍ الخإزيراث جخى،غ مً جإزيراث الٗىإلاتٞؿِ ألاو٣ ال٫الٗالم الٗغبي الظر ها
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الاهضماط في الخٟاٖالث الضوليت ،باٖخباع ؤن الاهضماط ألا٦بر يُغح جإزيراث ؤ٦تر ،ول٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ال
يمّ ً٨
ججىبه ؤو يجب ٖضم ججىبه٨ٞ ،ما ؤهه يترجب ٖىه مساَغ ٞةهه يديذ ٞغنا باججاٍ خغ٦ت الخاعيش.
اإلالذمــت:
ي اإلادلي ؤو ؤلا٢ليمي ،ؤو
الؿياصة هي الخانيت الغثيؿيت اإلاميتة للضولت باٖخباعَا الؿلُت الٗليا ٖلى اإلاؿخى ل
في بَاع ٖال٢اجها الضوليت ،وحٗخبر ؤَم مباصت ال٣اهىنل الضولي اإلاٗانغ الظر ٦غؾخه مٗٓم اإلاىٓماث الضوليت،
ٞبضوجها ال يم ً٨الخضيض ًٖ وظىص ٢اهىوي وٗٞلي للضولت.
بال ؤن مٟهىم الؿياصة في الى٢ذ الغاًَ ّ
حٗغى لهؼاث ٖضيضة٧ ،ىجها ٖغٞذ الٗضيض مً الخدضياث ٖلى
نٗيض الٗضيض مً الُ٣اٖاث ؾىاء ؤ ٧ان طل ٪في اإلاجا ٫الا٢خهاصر ؤم الاظخماعي ؤم الش٣افي ،ؾىاء ؤعاصث
الضو٫ل طل ٪ؤم ؤبذ ،وباث ال٣اهىنل الضولي ٞى١ل ال٣اهىنل اإلادلي والىَني.
ي وألاخضار الضوليت ٖلى امخضاص الخاعيش وبلى اليىم بلى خضور حٛيراث ظىَغيت في
و٢ض ؤصث الخدىالث ال٨بر ل
الىٓام الضولي ،ؤؾهمذ بك٩ل ٦بير في بغوػ مٟاَيم للىٓام الٗالمي لم ج ً٨مٗهىصة جىته ٪ؾياصة الضولت،
وجضٖى بىيىح بلى مٟاَيم ؤخضزذ زىعة ٖلى اإلاٟاَيم الخ٣ليضيت لؿياصة الضولت في الٗالم بك٩ل ٖام وفي
اإلاىُ٣ت الٗغبيت ٖلى وظه الخدضيض ،زانت بٗضما انُلر ٖلى حؿميخه بـ "زىعاث الغبي٘ الٗغبي" ،ألامغ الظر
مدل حؿائ٫ل زانت بٗض الؼياصة اإلاٟغَت واإلاؿخمغة إلاُالب الخضزل
يجٗل ؾياصة الضولت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت ّل
الخاعجي مً ٢بل الىٓام الٗالمي وم٩ىهاجه ؾىاء ؤ ٧اهذ صوال ؤم مىٓماث ،مً ٢بيل مجلـ ألامً الضولي
ي صوليت ٧الخل ٠ألاَلس ي.
و٢ى ل
مً َىا جبرػ بق٩اليت الضعاؾت ومىيىٕ البدض ٧اآلحي:
ما هى معخلبل العُادة الىطنُت في ظل العىإلات؟
وو٣ٞا لظل ٪ج٩ىنل الضعاؾت و ٤ٞاإلاداوعل آلاجيت:
أوال :الضولت وبق٩الياث مٟهىم الؿياصة.
زانُا :الٗىإلات وؾياصة الضولت.
زالثا :جإزيراث الٗىإلات ٖلى الىٓام ؤلا٢ليمي الٗغبي.
سابعا :زياعاث الخٗامل الٗغبي م٘ الٗىإلات.
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أوال :الذولت وئشيالُاث مفهىم العُادة.
الضولت هي ناخبت الؿلُت الٗليا والنهاثيت في ؤر ب٢ليم في الٗالم ،وال يىظض بػاءَا ؾلُت جمشل ؾلُتها مً
قمى ،٫لظل ٪يٗخبرَا ال٨شير مً اإلا٨ٟغيً الؿياؾيين مىٓمت اإلاىٓماث؛ ألجها جدمل في صازل وَنها ؤو
ب٢ليمَا لىاء وقمىليت الؿلُاث ٖلى ألاٞغاص الظيً يٗيكىنل صازل خضوصَا٦ ،ما ؤجها هي ال٣اثمت ٖلى جىميت
ٖال٢اتها الخاعظيت م٘ صو٫ل ألا٢اليم ألازغيل.
مً َىا بغػث ؤَميت الضولت في الٗلىم الؿياؾيت ل٩ىجها الجهاػ الظر يىًىرل جدذ لىاثه ظمي٘ ؤٞغاص قٗبها
صازل خضوصَا ،ألجها هي التي جيهئ ٧اٞت ألاٖما ٫في الضازل والخاعط٦ ،ظلٞ ٪ةهه يخىٖ ٠٢ليها جىٓيم الٗال٢اث
الاظخماٖيت ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها وؤق٩الها ،والضولت هي ؤ٦بر اإلاىٓماث الاظخماٖيت ّ
وؤٖمها ،ؤو لى٣ل الؿلُت
الٗليا ؤو مىٓمت اإلاىٓماث.
و٢ض ٧ان مبضؤ الؿياصة وال يؼا ٫مً اإلا٣ىماث ألاؾاؾيت التي ج٣ىم ٖليها هٓغيت الضولت في الجاهب الؿياس ي
وال٣اهىويَ ،ظٍ الضولت التي ّ
يٗغٞها ظان ؤوؾتر  J.Austerبـ"ظماٖت ب٢ليميت طاث ؾياصة" ومً زالَ ٫ظا
الخٗغي ٠يبرػ الٗىهغ ألاؾاس ي الظر يميت الضولـت ًٖ الىخضاث الؿياؾيــت ألازغيَ ،ظا الٗىهغ الظر ّ
يدضص
ي وٖال٢اتها بالهيا٧ل واإلاىٓماث اإلاىاػيت لها.
للضولت ازخهاناث واؾٗت في هُاٖ ١ال٢اتها بالضو ل ٫ألازغ ل
و٢ض ازخلٟذ الضعاؾاث والاججاَاث التي جخدضر ًٖ ؤزغ الٗىإلات ٖلى ؾياصة الضولت ومضي ؤَميت صوعَا في
ٖهغ الٗىإلاتٞ ،بٗض ؤن ٧اهذ الضو٫ل ال٣ىميت هي الٟاٖل الغثيس ي في جىٓيم الؿياؾت الٗاإلايت و٣ٞا إلاٗاَضة
(وؾخٟاليا) ٖام ،1648التي ؤعؾذ إلاٗالم هٓام صولي وخضجه ألاؾاؾيت الضولت ألامت ،ناٚذ ق٩ل الضولت
ال٣ىميت ٖلى ؤجها صولت طاث ؾياصة ٧املت.
ٞالٗىإلات جٟترى بالًغوعة بخضار حٛييراث بييىيت ٖلى مٗايير ألاصاء الىْيٟي للضولت ألامت؛ ٞماؾؿاث
الضولت ال٣ىميت وخضوصَا باجذ ج٣ٟض ٢ىتها وجإزيرَا قيئا ٞكيئا لهالر ماؾؿاث وآلياث الٗىإلات ،وحٛضو
الضولت يمً اإلاىٓىمت الٗامت للمجا ٫اإلاٗىلم.
ٞهي بمٗىاَا الؿاثض ؤو باألخغيل يغوعاث الاهسغاٍ الٟٗاٞ ٫يها ،يؿخلؼم ويٟترى الخسلي الخضعيجي ًٖ
الهالخياث الخ٣ليضيت للضولت ،بؿبب خاظاث الخ٨ي ٠م٘ الؿياؾاث الٗاإلايت اإلاٟغويت في بَاع مبضؤ
1
2

جالل أمين ،العولمة والدولة  ،مجمة المستقبل العربي ،العد د ،228فيفري ،1998بيروت،ص.30

جون بيميس وستيف سميث ،عولمة السياسة العالمية  ،ترجمة:مركز الخميج لألبحاث ،ط  ،1مركز الخميج لألبحاث ،اإلمارات العربية

المتحدة ،2004،ص.49
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اإلاىاٞؿت الخغة ومى٘ جضزل الضولت ؤو ج٣ليو صوعَا بلى خض ٦بير ،ؤو بؿبب اٞخ٣اع الضولت للمىاعص التي
جاَلها للٗب َظا الضوعل.
في َظا ؤلاَاع يدؿاء( ٫ظال ٫ؤمين) في مٗغى عًٞه للٗىإلات وما آلذ بليه مً جدىالث مؿذ ؾياصة
ّ
الخدغ لع الظر حٗضها به ماؾؿاث
الضو ،٫الؾيما الضو ل ٫الىاميت مً يمنها الضو ل ٫الٗغبيت ،خى ل ٫خ٣ي٣ت
ّ
مخٗضصة
الٗىإلات ،وَل هخدغعل خين هلػي مباصت ؾياصة الضو٫ل بىٓام آزغ جغؾمه وجىٟظٍ قغ٧اث ٖمال٢ت
الجيؿياث ومجهىلت الهىيت في آن واخض؟.
و٢ض وي٘ الباخشىنل ؤعبٗت ؾيىاعيىَاث عثيؿيت إلاؿخ٣بل الؿياصة في ْل الٗىإلات هي:
ي ؤههاع َظا الؿيىاعيى ؤهه ٦ما خلذ ؾلُت ؤلاُ٢إ جضعيجيا مىظ هدى
.1ظِناسٍى اخخفاء العُادة  :يغ ل
جدل اليىم الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿياث جضعيجيا مدل الضولت ،بما ياصر جضعيجيا بلى
زمؿت ٢غون ،ؾىّ ٝل
ازخٟاء الؿياصة ،زم الضولت ال٣ىميت طاتها الخ٣ا ،وؾي٩ىنل صوعل الضولت خمايت اإلاهالر اإلاؿيُغة ،والىا ٘٢ؤن
٨ٞغة جالش ي الضولت مً ألا٩ٞاع الكاجٗت في جاعيش جُىعل ال٨ٟغ الؿياس .ي
ي ؤههاع َظا الؿيىاعيى ؤن الخُىعاث الغاَىت في الىٓام الضولي لً جإحي
.2ظِناسٍى اظخمشاسٍت العُادة  :يغ ل
ٖلى الؿياصة جماماٞ ،الؿياصة ؾخٓل صاثما ما ب٣يذ الضولت ال٣ىميت طاتها ،وؤ٢ص ى ما يم ً٨للخُىعاث
الخ٣ليضر
.
الجاعيت ؤن جٟٗله َى ؤن جىا ٫مً َبيٗت الىْاث ٠م٣اعهت بىّاثٟها في الىٓام الضولي
.3ظِناسٍى الحىىمت العاإلاُت :يظَب َظا الؿيىاعيى بلى ؤن َىا ٥حٛييرا ؾيدضر في مٟهىم الؿياصة الىَىيت،
خيض جدىاػ ل ٫الضولت ال٣ىميت ًٖ ؾياصتها لهالر خ٩ىمت ٖاإلايت مىبش٣ت مً هٓام ٖالمي صيم٣غاَي.
 .4ظِناسٍى الخفىًُ :يخى ٘٢ؤههاع َظا الؿيىاعيى ؤن الضولت ال٣ىميت لً ج٩ى لن ٢اصعة ٖلى مباقغة مٓاَغ
ؾياصتها ٖلى ب٢ليمها بؿبب ج٨٨ٟها بلى صو٫ل ٢ىميت نٛيرة ،جدذ طعاج٘ مسخلٟت مً بينها :الخٗبير ًٖ َىياث
مً خ٣ها الخٗبير ًٖ هٟؿهاّ ،
وجديت الىٓام الضولي لجماٖاث صونل ؤزغيل.
يٟهم َىا ؤن الضولـت ألامـت في ٖهغ الٗىإلاـت ال ج٣ٟض ق٩لها ٧ىخضة خ٣ى٢يـت ؾياؾيـت صوليتٚ ،ير ؤن الٗىإلات
جازغ جإزيرا ٖمي٣ا بؿياؾت الخ٩ىماث وجىٓيماتها ،وبن ٧اهذ الضو٫ل ألا٦تر جُىعا جغيل في ماؾؿاث الٗىإلات

.

جالل أمين ،العولمة والدولة  :العرب والعولمة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2000 ،ص.160

ليمى حالوة ،السيادة .جدلية الدولة والعولمة ،الحوار المتمدن االلكترونية ،عدد ،2005/05/1792،08:العراق.
3

نفس المرجع السابق

62

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

زُغا حهضص ٦ياهاتها ال٣ىميت و٢ضعتها ٖلى ال٣يام ببرامج الخمايت الاظخماٖيت إلاىاَىيها و٦ظا بغامج الغزاء
الا٢خهاصر.
ً
 ١وآلياجه بؿبب جغاظ٘ َبيٗت الضولتٞ ،ؿياصة الضولت لم
بطا هي الٗىإلات التي اعجبُذ بمىُ ٤الؿى ل
َظٍ ل
جم  ٪ٞالاعجباٍ الظر ٧ان ١اثما بين الضولت والؿياصة ،ألن ٗٞالياتها
حٗض هي ال٣ىة النهاثيت وال٣هىي ،ل٣ض ّل
ً
بطا ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٟغص وليـ اإلاىاًَ.
٧اهذ م٣هاٍ مشل اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخامٞ ،هي ل
ي ألامين الٗام الؿاب ٤لألمم اإلاخدضة هىفي أناو في مكغوٖه الظر َغخه ٖلى الجمٗيت الٗامت
ٞمً ظهت هغ ل
في صوعتها 54خين ٢ا" :٫ؤن الؿياصة لم حٗض زانت بالضولت ال٣ىميت ،ول ً٨جخٗل ٤باألٞغاص ؤهٟؿهم ،وهي حٗني
الخغياث ألاؾاؾيت ل٩ل ٞغص ،واإلادٟىْت مً ٢بل ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،وبالخالي ؤنبدذ الؿياصة هي الخٟاّ
ٖلى خ٣ى١ل ألاٞغاص في الؿيُغة ٖلى مهيرَم ،ؤما الضولت ٞمهمتها خغاؾت خ٣ى١ل ألاٞغاص" ،بالخالي وبهظا
الُغي ٤ي٩ى لن ؤهان ٢ض ؤػا ٫الٗ٣باث ؤمام اإلاىٓماث الضوليتٖ ،لى ألا٢ل ألازال٢يت ل٩ي جباقغ ؤٖمالها في
مكغوٕ الخضزل لى ٠٢اهتها٧اث خ٣ى١ل ؤلاوؿان صونل جٟىيٌ مً ألامم اإلاخدضة .
واقخملذ ٖمليت جضويل الؿيـاصة ٖلى جىؾي٘ ؤبٗاصَا الخاعظيتٞ ،ال٣اٖضة ألاؾاؾي ـة التي ي٣ىم ٖليها
اإلاجخم٘ الضولي هي الاٖترا ٝاإلاخباص ٫بين صو ل ٫لها ؾيـاصة احؿٗذ بهىعة مٗيىـت ّؤصث بلى وي٘ قغوٍ إلاماعؾت
الضولت لخ٣ى١ل الؿيـاصة ٖلى ب٢ليمها ،ؤَمها ؤال يدؿبب مً ظغاء جل ٪الخ٣ى١ل بخضار ايُغاب في الىٓام
الٗالمي ،وفي ٦شير مً الخاالث التي خضر ٞيها ط ،٥٫ماعؽ مجلـ ألامً الؿلُاث اإلاسىلت له مخجاوػا
الخ٣ى١ل الخ٣ليضيت للؿياصة.
ّ
مً الىاضر بٗض ٧ل ما ؾبٖ ٤غيه مً مٟهىم للٗىإلات ؤهه مٟهىم ٞيه مً الخٗ٣يض ما يجٗله يك٩ل
ُ
مىٓىمت مدكاب٨ت مً الٗىامل الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،التي بضوعَا جٟط ي بلى وا٘٢
ٖالمي ظضيض يدك٩ل و ٤ٞما جمليه خاظاث واخخياظاث الٗىإلات.
خيض هجخذ الٗىإلات في الض ٘ٞب٣ىة هدى حٛيير الىٓام الضولي ،واؾدبضاله بىٓام ٖالمي ظضيض بسهاثهه
ووْاثٟه٧ ،ان له ألازغ ال٨بير ٖلى ظىاهب ّ
ي
مخٗضصة في ٧اٞت اإلاجاالث الخيىيت ،وؤَمها الؿياس ي ،وَى ما اٖتر ل
مَ٠ىم الضولت مً حٛيير لخالثم الىٓام الٗالمي الجضيض ،وَى ما يم ً٨ؤن يؿمى بـ ـ( الٗىإلات الؿياؾيت).

شبانة أيمن ،الجدل حول السيادة الوطنية والتدخل االنساني ـ رؤية افريقية  .بحث مقدم لممؤتمر السنوي لمباحثين الشباب  ،سيناريوىات القرن الحادي
والعشرون ،القاىرة.2004 ،
محمد حيدر ،مقولة السيادة الوطنية بعد الحرب الباردة  ،الدولة الهالكة ـ مجلة الطريق ،بيروت.2000 ،
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زانُا :العىإلات وظُادة الذولت.
٧ان مً مميتاث حك٩ل الضولت الخضيشت ٦ما ؾب ٤الظ٦غ ،ؾياصة خ٨م الضولت ٖلى بَاعَا اإلادلي وؤلا٢ليمي،
و٦ظا الخمييت بين الضولت واإلاجذم٘ اإلاضوي الظر ٧ان الخليت التي همذ منها الخغياث الظاجيت اإلاى٧ىلت لضي
ألاٞغاص.
بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت ججلذ بعاصة الكٗىب في الخغيت والخ٣ضم مً زال ٫حٗبيرَا ًٖ َىيتها الىَىيت
وال٣ىميت وؤلاوؿاهيت ،وًٖ جُلٗها الخًاعرل مً زال ٫بلىعة بيضيىلىظياث ٢ىميت جدغعليت مخهلت الجظوعل
بتراثها وبأٞاَ ١ظا الٗهغل.
وما بن بضؤ جياع الٗىإلات الجضيض ختى بؼ ٙهجم الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿيت٨ٞ ،إهما ٧ان ٖلى الضو٫ل ال٣ىميت
ً
ً
ٞكيئا ٖلى الا٢خهاص واإلاجخم٘ ،وهٓام الخسُيِ يخم بلٛائٍ،
ل
في الٗالم الشالض ؤن جغدي ٢بًتها ل
قيئا
ً
ٖا بٗض ؾ٣ىٍ ال٨خلت الكغ٢يت واهتهاء الخغب
والاقترا٦يت جهبذ مًٛت في ألاٞىاٍ .و٢ض ػاص َظا الاججاٍ حؿاع ل
الباعصةل.
ّ
الخدى٫ل الخام مً ؾياؾت بلى ه٣يًها يجب ؤن ج٣ىم به الضولت هٟؿها ،بط ٖليها ؤن ج٣ىم بخ٨ٟي٪
ولَ ً٨ظا
ّ
ّ
هٟؿها ،وٖليها ؤن حؿلم مهامها ووْاثٟها ال٣ضيمت الىاخضة بٗض ألازغيل لخخىالَا الكغ٧اث الضوليت الٗمال٢ت ؤو
ّ
اإلااؾؿاث الضوليت التي جخ٩لم باؾم َظٍ الكغ٧اث الٗمال٢ت وحٗمل لخؿابها.
ً
يجيا بضعظاث مخٟاوجت ٞيما
بن جإزير الٗىإلات ٖلى ؾياصة الضولت يخمشل في ؤن ٢ضعاث الضو٫ل جدىا٢و جضع ل
يخٗل ٤بمماعؾت ؾياصتها في يبِ ٖملياث جض ٤ٞألا٩ٞاع واإلاٗلىماث والؿل٘ وألامىا ٫والبكغ ٖبر خضوصَا.
ٞالشىعة الهاثلت في مجاالث الاجها ٫واإلاٗلىماث وؤلاٖالم ّ
خضث مً ؤَميت خىاظؼ الخضوص الجٛغاٞيت٦ ،ما ؤن
خض ٦بير زانت في ْل وظىص الٗكغاث مً ألا٢ماع الهىاٖيت التي جدىاٞـ ٖلى
٢ضعة الضولت ؾى ٝجتراظ٘ بلى ّل
ً
ؤيًا مً
يدض ل
الًٟاء٥ .ما ؤن جىْي ٠الخ٨ىىلىظيا الخضيشت في ٖملياث الخباص ٫الخجاعرل واإلاٗامالث اإلااليت ّل
٢ضعة الخ٩ىماث ٖلى يبِ َظٍ ألامىع ،مما ؾي٩ى لن له جإزير بالُب٘ ٖلى ؾياؾاتها اإلااليت والًغيبيت و٢ضعتها
ٖلى مداعبت الجغاثم اإلااليت والا٢خهاصيتل.
بن الضول ــت التي ٥اهذ صاثما الىخضة ألاؾاؾي ــت ل٩ل ال٣غاعاث والدكغيٗاث ،ؤنبدذ آلان مجغص وخضة يمً
قب٨ــت مً الٗال٢اث والىخضاث ال٨شيرة في ٖالـم يؼصاص جغابُا ،وحٛيرث ٢ىاٖض اللٗبت الؿياؾيت وجدى ل ٫ال٣غاع
الؿياس ي مً يض الضولــت بلى ٞىاٖل ؤزغيل.
ركح عبد العزيز ،ما بعد الدولةـ األمة عند يورغن هابرماس  ،دار األمان ،الرباط ،2011،ط ،1ص.51
جالل أمين"،العولمة والدولة " ،مجمة المستقبل العربي ،العدد  ،228شباط  ،1998بيروت ،ص.23

64

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

جغجبِ الٗىإلات الؿياؾيت ببروػل مجموٖت مً ال٣ىيل الٗاإلايت وؤلا٢ليميت واإلادليت الجضيضة ،والتي ؤنبدذ
جىاٞـ الضو٫ل في اإلاجا ٫الؿياس ي ،ومً ؤبغػل َظٍ ال٣ىيل والخ٨خالث الاجداص ألاوعوبي ،الظر ي٣ىم ؤؾاؾا ٖلى
جسلي الضو٫ل ألاوعوبيت الُىعي ًٖ بٌٗ مً مٓاَغ الؿياصة لهالر ٦يان ب٢ليمي ّيخجه هدى الىخضة
الؿياؾيت ،باإلياٞت بلى اإلااؾؿاث الخجاعيت واإلااليت والكغ٧اث الٗابغة للخضوص ،ومىٓماث خ٣ى١ل ؤلاوؿان
٦مىٓمت "الٟٗى الضوليت" التي ؤنبدذ حٗمل باؾخ٣ال ٫جام ًٖ الضو٫ل والخ٩ىماث ،يهب في اججاٍ بغوػ ما
يؿمى "الخ٨م الٗالمي" الظر َى الهض ٝألاؾاس ي للٗىإلات الؿياؾيت.
بالخالي ث ّ
ٚير مٟهىم الضولت الخ٣ليضر بديض ؤهه لم يٗض للضولت الؿياصة اإلاُل٣ت ٖلى ؤلا٢ليم هٓغا بلى وظىص
بٌٗ الخدىالث الجظعيت التي جدى٫ل صونل وٞاء الضولت بالتتاماتها الؿياصيت ،هٓغا بلى جٟى١ل وؾاثل وؤؾاليب
الشىعة اإلاٗلىماجيت التي ؾاَمذ بك٩ل ٦بير في ازخٟاء الخضوص الؿياؾيت وَغح وْيٟت ظضيضة للضولت ٟ٦اٖل
صولي في تهيئت اإلاىاًَ م٘ بييت الىا ٘٢اإلاٗلىماحي.
وفي عؤر حاو آسث شىلذ  Jan Art Scholtؤن الٗىإلات عبما ج٣ضم بم٩اهياث وٞغنا للخدى٫ل الضيم٣غاَي في
ّ
بَـاع ؤن الٗىإلاـت ٢ض ّؤصث بلى بجهاء ؾياصة الضولـتّ ،
وزمـت ٖال٢ـت جىجغ ؤؾاؾيـت بين الؿيـاصة والضيم٣غاَيت،
ّ
جخًمً ٢ىة ؤو ؾيُغة قاملت وملؼمت جماعؾها الخ٩ىمت ،بيىما جٟترى الضيم٣غاَيت ٢ىة ؤو ؾيُغة
ٞاألولى
مدضوصة ْغٞيت وظماٖيت جما ؾها َيئاث ٖضيضة ،وبهظا اإلاٗنى ٞةن اهتهاء الؿياصة ّ
ي٣ضم ٞغنا للخدى٫ل
ع
الضيم٣غاَي وصٖمه.
َظا الخُىعل الظر يهب ٝرؾيا ١بغوػ الخ٨م الٗالمي ،والظر يخًمً بغوػ قب٨ت مً اإلااؾؿاث الٗاإلايت
اإلاترابُت التي جًم الضو٫ل واإلاىٓماث ٚير الخ٩ىميت والكغ٧اث الٗابغة لل٣اعاث والهيئاث الضوليت٢ ،ض ؤٞغػل
ٖضة مٟاَيم مً مىٓىعل ٖمليت الٗىإلات الؿياؾيت هظ٦غ ؤبغػَا:
ً
ّ .1
جىؾ٘ صو لع الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ٖلى الهٗيض الٗالمي ،مما خضا بالبٌٗ بلى اٖخباع الٗىإلات مغاصٞال
ً
َب٣ا إلاهالخها
ل
لألمغ٦ت ،بمٗنى ؾعي الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت بلى بٖاصة نياٚت الىٓام الٗالمي
وجىظهاتها وؤهماٍ ال٣يم الؿاثضة ٞيهال.
 .2بن ال٣ىة الا٢خهاصيت واإلااليت التي جمشلها الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿياث ،زانت م٘ اججاٍ بًٗها هدى
الاهضماط والخ٨خل في ٦ياهاث ؤ٦بر ،بهما حؿمذ لها بمماعؾت اإلاؼيض مً الًٖ ِٛلى الخ٩ىماث وبسانت في
الٗالم الشالض ،والخإزير ٖلى ؾياؾاتها و٢غاعاتها الؿياصيت.
برتران بادي ،عالـــم بال سيــادة :الدول بين المراوغ ــة والمسؤوليـــة ،ترجمــة :لطيف فرج ،مكتب ــة الشروق ،القاىرة،

بدون سنة النشر،

ص.284

حسنين توفيق إبراىيم" :العولمة األبعاد واالنعكاسات السياسية" ،مجمة عالم الفكر ،العدد  ،27الكويت ،1997 ،ص .190
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 ١ؤلاوؿان في الٗالم
ٖ .3لى الغٚم مً ػياصة اَخمام الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت بً٣يت الضيم٣غاَيت وخ٣ى ل
ٖلى نٗيض الخُاب الؿياس ي الغؾمي وبٌٗ اإلاماعؾاث الٗمليت ،بال ؤن الؿياؾت ألامغي٨يت جخٗامل م٘
َظٍ الً٣يت بىىٕ مً البراٚماجيت والاهتهاػيت الؿياؾيت التي جخجلى ؤبغػل نىعَا م٘ اإلاٗايير اإلاؼصوظت التي
جُب٣ها بهظا الخهىم ،وٖضم جغصصَا في الخطخيت ب٣يم الضيم٣غاَيت ومباصت خ٣ى١ل ؤلاوؿان في خالت
حٗاعيها م٘ مهالخها.
 .4بن ال٣ىة الٗٓمى الىخيضة في ٖالم ما بٗض الخغب الباعصة ،وهي الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت حٗمض بلى
 ١الى٣ض والبى٪
اؾخسضام ٢ىاتها وهٟىطَا لخىْي ٠ألامم اإلاخدضة وماؾؿاث الخمىيل الضوليت مشل نىضو ل
الضولييً ،مً ؤظل جد٣ي ٤مهالخها ومهالر خلٟائها الٛغبيين بهٟت ٖامتل.
ً
ٞالٗىإلات بطا ،جٟترى بالًغوعة بخضار حٛييراث بييىيت ٖلى مٗايير ألاصاء الىْيٟي للضولت ـ ألامتـ ـ
ٞماؾؿاث الضولت ال٣ىميت وخضوصَا باجذ ج٣ٟض ٢ىتها وجإزيرَا قيئا ٞكيئا لهالر ماؾؿاث وآلياث الٗىلمة،
ّ
ٞالٗىإلات بمٗىاَا الؿاثض ؤو باألخغيل يغوعاث الاهسغاٍ الٟٗاٞ ٫يها ،يؿخلؼم ويٟترى الخسلي الخضعيجي ًٖ
الهالخياث الخ٣ليضيت للضولت ،بؿبب خاظاث الخ٨ي ٠م٘ الؿياؾاث الٗاإلايت اإلاٟغويت في بَاع مبضؤ
اإلاىاٞؿت الخغة ،ومى٘ هضزل الضولت ؤو ج٣ليو صوعَا بلى خض ٦بير ،ؤو بـبب اٞخ٣اع الضولت للمىاعص التي
جاَلها للٗب َظا الضوعل.
زالثا :جأزيراث العىإلات على النظام ؤلاكلُمي العشبي.
جغجبِ الٗىإلاـت الؿياؾيـت ببروػل مجمىٖـت مً ال٣ىيل الٗاإلايــت وؤلا٢ليميـت واإلادليـت الجضيـضة زال٣ٖ ٫ض
ي:
الدؿٗيييـاث ،والتي ؤزظث جىاٞـ الضو ل ٫ال٣ىميــت في اإلاجا ٫الؿياس ي ،ومً ؤبغ لػ َظٍ الخ٨خالث وال٣ى ل
الاجدـاص ألاوعوبي وآلاؾيــان والىاٞخـا ،بلى ظاهب اإلااؾؿــاث اإلااليـ ــت الا٢خهاصي ــت والخجاعي ــت ال٨بري ،مشل
مىٓم ــت الخجاعة الٗاإلاي ــت ونىضو١ل الى٣ــض الضولي والكغ٦ــاث مخٗضصة الجيؿيــاث٣ٞ ،ـض ؤنبدذ َظٍ
اإلااؾؿــاث مً الطخامــت وال٣ىة بم٩ان مما ياَلها لٟغى ؾياؾــاث وجىظهاث ٖلى صو٫ل الٗالم ،بمٗنى
٣ٞضان الضولت ال٣ىميت لضوعَا الؿياس ي والؿياصر في وظه َظٍ اإلاىٓماث والخ٨خالث ؤو لى٣ل ظؼء َام مً
َظٍ الؿياصة.
ٞغيذ جضاٖياث الٗىإلا ــت ٖلى صو٫ل الجىىب ٖمىمـا ومً يمجها صو٫ل الىًَ الٗغبي ؤن جغدي ٢بًتها جضعيجيا
ٖلى قاوجها الا٢خهاصي ـ ــت والاظخماٖيـ ــت والؿياؾيـ ـ ــت ،ليىُب ٤ون ٠الضولت الغزىة ٖلى مٗٓم ألاُ٢اع
الٗغبيت.
1

نفس المرجع السابق  ،ص.192

أحمد ثابت وآخرون ،العولمة وتداعياتها عمى الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،1،2003ص.44
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و٢ض قهض ٖهغ الٗىإلاــت الٗغبي ؤيًا حٗميٖ ٤ال٢ــت الخبٗيــت التي خاولذ الخغ٦ــت الىَىيــت وال٣ىميت
الؿاب ٣ـ ــت اإلاؿخديل مً ؤظل ُٗ٢ها ويمان الاؾخ٣ال ٫الىَني وجإ٦يـ ــض الؿي ــاصة الكٗبي ـ ــتٞ ،الٗالم الٗغبي
يٗخمض اليىم في اؾخمغاع ؤمً صول ـ ــه وهٓم ـ ــه الؿياؾي ـ ــت ،بل وفي ب٣اء صوله هٟؿهاٖ ،لى ما يخل٣اٍ مً صٖم
زاعجي ؤو خمايت وونايت ؤظىبية .
و٢ض خملذ الٗىإلاــت قٗاعاث بغا٢ــت ازتر٢ذ مً زاللها ؾياصة الضو ،٫ؤَمها بقاٖــت الخغياث الٟغصيت
والجماٖيت في الىًَ الٗغبي ،والً٣اء ٖلى الىٓم الدؿلُيت ووكغ ٢يم الضيم٣غاَيت ،بٟٗل الشىعة الخ٣ىيت
التي عا٣ٞذ الٗىإلات ،ؤو ما انُلر ٖلى حؿميخه (الضيم٣غاَيت الاٞتراييت) ،ما خضر في الٗغا ١بٗض ؤخضار
الخاصر ٖكغ ؾبخمبر ،وما خضر في ليبيا مً جضزل للخل ٠ألاَلس ي بذجت حٛيير ألاهٓمت الضي٨خاجىعيت
وٞغى الضيم٣غاَيت بال٣ىة الضوليــتَ ،ى همىطط الؾتراجيجيت صوليت إلجهاء صوعل الضولت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت
وبالخالي جهايت الؿياصة.
ٞالخاعيـش ؤلاوؿاوي الخضيض ال يؼا ٫يظ٦غ ؤن الىالياث اإلاخدـضة ألامغي٨يــت لٗبذ صوعا ٦بيرا في ظملــت
الخدىالث الؿياؾيــت في الىًَ الٗغبي جدذ طعاج٘ مسخلٟــت ،وبن ٧ان ؤقهغَا الخضزل لهىنل الضيم٣غاَيــت،
بضء بال٣غاعاث الجاثـغة التي ٧اهذ جهضع ًٖ مجلـ ألامـً بٗض
وخمايــت خ٣ى١ل ؤلاوؿان مشلما خضر في الٗغاً ١ل
 ،1990الظر خى٫ل الٗغا ١بلى مسبر لل٣اهىنل الضولي الجضيض ؤيً قيذ خغبا ٖليــه في
اخخال ٫ال٩ىيذ في02ؤوث
 ،2003وجم بؾ٣اٍ الىٓام ٖلى بزغَا في09ؤٞغيل٦ ،2003ما لٗبذ ٖلى مىيىٕ الخغياث ألاؾاؾيــت
ماعؽ
ّ
وخ٣ى١ل ؤلاوؿان٦ ،ظل٧ ٪اهذ جخضزل مً زال ٫البى ٪الضولي الظر ٧ان ي٣ضم مؿاٖضاث ماليــت إلاهغ ،والتي
ّ
 )2.5صوالع ؾىىيا ،و٢ـض َضصث الىاليـاث اإلاخدضة بُٗ٣ها بطا لم ج٣ضم بنالخاث
٢ضعث بدىالي مليــاعيً وهه( ٠
ؾياؾيت ،ؤصث بلى جىاػالث مً يمنها ا٢تراح مباع ٥حٗضيل اإلااصة 76مً الضؾخىعل .وبكإن ا٫ؾياصة الليبيــت
 1973بكإن الخالــت الليبيــت وب٢امــت مىُ٣ــت خٓغ َيران ظىرل في
 1970و
نضوعل ٢غاعرل مجلـ ألامـً ع٢مي
ألاظىاء الليبيــتٞ ،بضٖم مً الجامٗـت الٗغبيــت بخاعيــش  2ماعؽ 2011التي َلبذ مً مجلـ ألامـً ّ
جدمل
مؿاولياجـه بػاء جضَىعل ألاويإ في ليبيا ،واجش اط بظغاءاث لخمايت اإلاضهيين ،وجضزل الخل ٠ألاَلس ي جهايــت
٧ ،2011ل طل ٪بً٦ ِٛبيــغ مً الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت.
قهغ ماعؽ



تتعلق المادة  76بكٌفٌة انتخاب رئٌس الجمهورٌة وشرط الترشح للمنصب ،حٌث يضع شروطا تعجٌزٌّة أمام من ٌرٌد
الترشح لالنتخابات الرئاسٌة ،إذ ٌلزمه تأٌٌد  250عضوا من أعضاء م جلسً الشعب والشورى والمجالس الشعبٌة المحلٌة.
1
جيمس بيتراس ،ترجمة :بشار ،عبد هللا ،الحرب األمريكية عمى العراق ...تدمير حضارة ،على موقع:
 http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/arsel.htmتاريخ االطالع2016/02/10:

67

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

مً َىا جدؿم ٖىإلات الٗالم الٗغبي بؿماث زانت جميتَا بك٩ل ٦بير ًٖ ب٣يت مؿاعاث الٗىإلات في اإلاىاَ٤
ألازغي ،ؤو٫ل َظٍ الؿماث ؤجها ٖىإلات بطباعيت ال جغجبِ باؾتراجيجيت واٖيت و٢اصعة ٖلى اؾديٗاب الٟغم
٦غص ٗٞل ٖلى جدضياث ْاَغة وَاعثت ،ومً َظٍ الؿماث ؤجها ٖىإلات
وججىب اإلاساَغ ،ب٣ضع ما جدهل ٖليه ّل
اهخ٣اثيت وظؼثيت جخد ِ٣ٞ ٤٣في اإلاىا ٘٢التي جد ٤٣ازترا٢اث زاعظيت ،وبالخالي هي ػازغة بالخىجغاث
والهغاٖاثٞ ،ه ر باإلظماٖ ٫ىإلات ؾلبيت جخدملها اإلاجخمٗاث الٗغبيت مً صو لن ؤن حكاع ٥في ج٣غيغ هىٖيت
الاؾخجابت لها.
سابعا:خُاساث الخعامل العشبي مع العىإلات.
في الىا ،٘٢بن الً٣يـت ألاؾاؾيــت التي جُغخها ؾياؾاث الٗىإلات ليؿذ مؿإلت اجساط مىا ٠٢مايــضة وؤزغيل
مىاًَــت للٗىإلا ـة ،وبهما ظىَغ الً٣يــت اإلاغ٦ؼيـت َى الاؾخمغاع في البىــاء وحٗؼيؼ ٞغم الىجاح يمً قغوٍ
ولٗل الخبض ٫الؿغي٘ في بييت الىٓام الؿياس ي الضولي وَي٩ل وجىػي٘ ال٣ىة ٞيـه
ّل
و٢ىاٖض ٖاإلايت ظضيضة،
وَبيٗــت آلياجـه حؿخضعي جدغ٧ا ؾغيٗا للمكاع٦ـت في نياٚخـه وجُىيغٍ ،اهُال٢ا مً يغوعة جد٣ي ٤خالت مً
الخ٩اٞا والخىاػ لن يمً مىٓىمـت الٗال٢اث الضوليت.
ومً َىا جخُلب إلالمـت الىي٘ الٗغبي مً ظضيـض ،ؤٞغاصا وقٗىبـا ومجخمٗاث وظماٖاث ،خغ٦ت ٢ىيت ل٣لب
الاججاٍ واؾخٗاصة اإلاباصعة لجٗل خغ٦ت الخدىالث وؤلانالخاث خغ٦ت صازليت زايٗـت ،ويؿخضعي بَال١
خغ٦ــت ؤلانالح الكامل الظر يؿاَم في بٖاصة جىظيـه الضٞــت الىظهت الصخيدت وبلىعة ؤظىضة ٖغبيت ُ٢غيت
وب٢ليميت إلاىا٦بت الٗىإلات.
ظضيغ بالظ٦غ ؤن ازتتا ٫الٗىإلات في اإلاساَغ صو لن الٟغم ًٞال ًٖ ٧ىهه مؿإلت مٜلىَا ٞيها ،ولٞ ً٨يـه
٦شير مً ؾىء الٟهم وٖضم الخ٣ضيـغ الظر يدؿبب في ٖضم الاؾخٟاصة مما َى مخاح في مجا ٫الىمى والخُىع،
ّ
٦ما ؤن الاوٗؼا ٫والاوٛال ١بذجـت خمايت الظاث ال يٟيض وال يمى٘ مً آلازاع الؿلبيت للٗىإلات .ال يٗني ما ؾب٤
ؤن ٖليىا الدؿليم باؾخد٣ا٢اث وقغوٍ اٖ٫ىإلات و٧ل ما َى واٞــض صو لن جمديو ،مً مىُل ٤الؼٖم بٗاإلايــت
ً
وزهىنا بٗض اجهياع اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي وجإػم هٓمىا
ل
ال٨ٟـغ وٖاإلايــت ال٣يــم والىٓـم الؿياؾيـت والا٢خهاصيــت،
ّ
الؿياؾيــت وجبلض هٓمىا ال٨ٟغيت والش٣اٞيت ،بل اإلاُلىب الخىٞيـ ٤بين ما َى واٞض مً ظاهب ووا ٕ١مجخمٗاجىا
مً ظاهب آزغ ،صو لن بيٟاء ال٣ضؾيت ٖلى ؤر مً الُغٞين.

 1برهان غلٌون ،العولمة وأثرها عمى المجتمعات العربية ،اجتماع خبراء اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا،
دٌسمبر ،2005بٌروت.
 2سمٌر أمٌن ،تحديات العولمة ،مجلة شؤون الشرق األوسط ،مركز الدراسات االستراتٌجٌة والبحوث والتوثٌق ،بٌروت،
العدد  ،1998 ،71ص.33
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ٞالٗىإلات ٦مىٓىماث ا٢خهاصيــت وز٣اٞيــت وؾياؾيــت( ا٢خهاص الؿى٢ ،١يم وؾلى ،٥زُاب الضيم٣غاَيــت
ألنـه مً خيض اإلابضؤ ومما َى ٖلمي ؤن ؤيــت هٓغيــت ؤو مىٓىمــت ؾياؾيــت ؤو
وخ٣ى١ل ؤلاوؿان) ،جدخاط بلى بيئــت ،ـ
ا٢خهاصيــت ال جإزظ مهضا٢يتها ونالخيتها بال ألجها وليضة بيئت اظخماٖيت وز٣اٞيت ّ
مدضصة و ّ
مٗبرة ٖنها ،وهخاط
لكغوٍ جاعيسيت ومىيىٖيت.
خض حٗبير الؼٖيم الهىضر غانذي ؤهه ال يغيض ؤن ي٪ونل منتله مداَا بالجضعان مً ظمي٘ الجىاهب
وٖلى ّل
وهىاٞظٍ مٛل٣ــت ،بل بهــه يغيض ؤن تهب الش٣اٞاث اإلاسخلٟــت ٖلى منتلــه بمىخهى الخغيت ،في الى٢ذ الظر يغٌٞ
ٞيه ؤن حٗه ٠به ؤيت ز٣اٞت مً َظٍ الش٣اٞاث.
لظلٞ ٪ةن الاهسغاٍ في الٗىإلات يخُلب ما يلي:
 .1وط وص ٢ىاٖـت بإن الاهخٓاع ختى جخىاٞـغ ٖىامل النهىى الٗغبي الظاحي واإلادلي ٢بل الضزى٫ل في الٗىإلات
مجضٞ ،الخُىعاث اإلاخالخ٣ــت جٟغى ٖلى الٗغب الخٟاٖل اإلاباقغ م٘ مُٗياث الٗىإلات
َى ؤمـغ ٚيـغ ٍ
لالؾخٟاصة مً بيجابياتها ،والتر٦يت ٖلى الخٟاٖل ؤلايجابي م٘ زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث
والخ٨ىىلىظيا الخضيشت.
 .2بن جىميت ال٣ضعاث الظاجيت الٗغبيت يجب ؤال ييخٓغ ٢يام ج٨خل ٖغبي ؤو بؾالمي ،عٚم ؤلايمان
بًغوعة ٢يـام مشل َظٍ الخ٨خالث ،ألن الخّ ٣ـضم الا٢خهاصر واإلاٗغفي يٟغى في اإلاؿخ٣بل ال٣غيب
الخىؾ٘ باججاٍ ًٞاءاث ؤ٦بر وؤقملٞ ،هىا ٥مً يضٖى بلى الًٟاء الٗغبي ؤلاٞغي٣يٖ ،لى ٚغاع ج٨خل
"آلاؾيان" و٦ظل" ٪مىٓمت قىٛهار".
 .3مداولت الخ٣غب والخٗامل م٘ اإلاجخمٗاث الٛغبيت التي لضحها جدٟٓاث ٖلى ؾياؾاث الٗىإلات ،في
مداولت لخل ٤خالـت ٖاإلايــت يم ً٨الاؾدىاص بليها إلاىاظهت ؾلبياث الٗىإلات ،وَى ما ْهغ ٗٞليا في ْهىعل
ٖىإلات مًاصة ج٣ىصَا الخغ٧اث اإلاىاًَت للٗىإلات.
في الىا ٘٢بن هُ٣ت البضايت ٞيما يسو الضو٫ل الٗغبيت للخٗامل م٘ جدضياث الٗىإلات ،هي البدض ًٖ ٢ىاَا
الاؾتراجيجيت البكغيت والا٢خهاصيتٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن الٗالم ٢ض صزل ألالٟيت الشالشــت في ْل بخ٨ــام الٗىإلاــت
ؾيُغتها ٖلى الٗالــم ،ال جؼا ٫الا٢خهاصيــاث الٗغبيــت حٗاوي مهاٖب ّ
ظمــت في ْل ٚياب ج٨خل ا٢خهاصر ٖغبـي
ٞاٖـل ،ؤو اؾتراجيجيت ٖغبيــت واضخـت للخٗامل م٘ اإلاىاص الا٢خهاصيت والبكغيت الٗغبيت اإلاخاخت.
1

نفس المرجع السابق ،ص.33

 2إبراهٌم ،أبراش ،العرب وتحديات عصر العولمة ،على موقع:
 http://www.fustat.com/books/abrash_1.shtmlتاريخ االطالع2016/02/18:

69

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

بن مىاظهت الضو٫ل الٗغبيت للخدضياث التي جٟغػَا ّاَغة الٗىإلات ،جخُلب ٖضم الغ٧ىنل للخلى٫ل الؿُديت
والؿهلت ،مً ٢بيل  ٌٞالٗىإلات ًٞا مُل٣ا ٖلى ؤجها ؾلبيت جماما ،ؤو ٢بى٫ل الاهسغاٍ ٞيها صونل ّ
جدٖ ٟٔلى
ع
ع
ّ
ؤن ٞيها الى ٟ٘والخير ٧لهٞ ،ليـ الاوٗؼا ًٖ ٫الٗىإلات مم٨ىا في ٖالم اليىم٦ ،ما ؤهه مً ٚير اإلاىُ٣ي الاهسغاٍ
والظوبان ٞيهاٞ ،مىاظهت جدضياث الٗىإلات جخُلب مً الضو٫ل الٗغبيت ؤال جإزظ مى ٠٢اإلاىا٣ٞت ٖلى الاهسغاٍ في
الٗىإلات صونل ؤيت قغوٍ ؤو ّ
جدٟٓاث ،وؤال جإزظ مى ٠٢اإلاىاٌَ للٗىإلات والاوٗؼا.٫
ي وٖلى عؤؾها الىالياث اإلاخدضة
ي ال٨بر ل
و٧ان مً ؤبغ لػ جدضياث الٗىإلات ٖلى الىًَ الٗغبيَ ،يمىت ال٣ى ل
ألامغي٨يت التي اهٟغصث بال٣غاعاث الٗاإلايت ،وؤضخذ قغَي الٗالم الظر يغاعي مهالر الضو٫ل الًٗيٟت،
زانت بٗض ؤخضار الخاصر ٖكغ مً ؾبخمبر ،التي ؤُٖذ نالخياث واؾٗت ألمغي٩ا ،مؿخٟيضة مً الخٗاَ٠
الضولي الظر زل٣خه ألاخضار ،إلٖالن ما يكبه خالت الُىاعتل الضوليت جدذ قٗاع م٩اٞدت ؤلاعَاب ،بضايتها
بالٗغا ،١وال وٗخ٣ض ؤن جهايتها زغ١ل الؿياصة الليبيت جدذ طعيٗت نىنل الضيم٣غاَيت وجهايت الضي٨خاجىعيتٞ ،ها
ّل
الخاص
هي اليمً اليىم مشا ًٖ ٫جهايت ٖهغ الؿياصة ال٣ىميت ،وؾىعيا التي اهتهذ ؾياصتها بؿبب الاؾخُ٣اب
الظر حٗغٞه قغ٢ا وٚغبا وختى ٖغبيا.
الخاجمت:
ؤزيرا ،وليـ آزغا ،بن ٢غاءة ه٣ضيت مخٟدهت للىا ٘٢الٗغبي الغاًَ ،وجٟاٖالجه م٘ البيئت اإلادليت
وؤلا٢ليميت والضوليت ،جا٦ض ؤن الٗالم الٗغبي باث يٖ ٠٣لى ٖخبت مىُٗ٦ ٠بير في جاعيسه الؿياس ي ،بؿبب
الٗضيض مً اإلاُٗياث ،ؤَمها ٖلى ؤلاَال :١و٢ى ٝاإلاىُ٣ت الٗغبيتٖ -لى ألاعجر -في مغخلت اهخ٣اليت بين ؤٞى٫ل
وجهايت الىٓام ال٣ضيم ،وجىليض هٓام ؾياس ي ظضيض.
وبطا ٧اهذ ْاَغة الٗىإلات ٢ض ا٦دسخذ ـ ـ بلى خض بٗيض ـ ـ مجاالث ؤلاٖالم والا٢خهاص والش٣اٞتٞ ،ةجها ّجخجه
هدى مجاالث الؿياؾت وألامً وختى الً٣اء ،ب٩ل ما جدمله مً آزاع في ؾياصة الضو ،٫وا٢خهاصياتها الىَىيت،
 ١في الخإزير بين مجخم٘ وآزغ مً مجخمٗاث الجىىب زانت ،جبٗا إلاضي
وزهىنياتها الش٣اٞيت ،م٘ وظىص ٞاع ل
اهضماظه في الخٟاٖالث الضوليت ،باٖخباع ؤن الاهضماط ألا٦بر يُغح جإزيراث ؤ٦تر ،ول٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ال
يم ً٨ججىبه ؤو يجب ٖضم ججىبه٨ٞ ،ما ؤهه يترجب ٖىه مساَغ ٞةهه يديذ ٞغنا باججاٍ خغ٦ت الخاعيش.
و٢ض ْهغث ججلياتها في اإلاجا ٫الؿياس ي ،مً زال ٫بٖاصة نياٚت مٟاَيم الٗال٢اث الضوليت ،بما يديذ لضو ل٫
الكما ٫الخضزل في صو٫ل الجىىب مً زالٞ ٫غى مٗاييرَا ،وزانت في مجا ٫خ٣ى١ل ؤلاوؿان وا٫صيم٣غاَيت،
في بَاع خ ٤الخضزل ؤلاوؿاوي ،الظر حٛلب ٖلى مماعؾخه ؾمت الاهخ٣اثيت ،باإلياٞت بلى الاهخ٣ام مً ؾياصة
الضو ل.٫
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بن مىذ الخلَ ٠
خ ٤ال٣يام باإلاهام ألامىيت في مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم ،وب ٌٛالىٓغ ٖما
هٟؿه ـ مشال ـ َّق ل
ّ
ؾخاو ٫بليه الخُىعاث ألامىيت زانت ٝر ألاػمت الؿىعيت والليبيت والٗغا ١وج٣ؿيم الؿىصانٞ ،ةجها ٧لها
ظميٗا ّ
م٣ضماث لنهايت ٖهغ الضولت ال٣ىميت ّ
اإلاىخضةٗٞ ،لى ما يبضو بن الخضزل في ليبيا لً ي٩ىنل ألازير بطا ما
جىاٞغث الٓغو ٝوالبيئت اإلاالثمت لخجاوػل ؾياصاث الضو٫ل جدذ ٖضة مؿمياث ،ؤَمها ٖلى ؤلاَال ١نىنل
ح٢ى١ل ؤلاوؿان ،وخمايت ألا٢لياث ،ووكغ الضيم٣غاَيت.
اإلاشاحع واإلاطادس:
 .1ظال ٫ؤمين ،العىإلات والذولت،ل مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص228ل ٞ ،يٟغرل ،1998بيروث،م.30ل
 .2ظال ٫ؤمين،لالعىإلات والذولت :العشب والعىإلات ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بيروث ،2000،م.160ل
 .3ليلى خالوة ،اٌظُادة .حذلُت الذولت والعىإلات ،الخىاع اإلاخمضن الال٨تروهيت،
ٖضص ،2005/05/1792،08:الٗغا.١
 .4قباهت ؤيمً ،الجذٌ خىٌ العُادة الىطنُت والخذخل الانعاني ـ سؤٍت افشٍلُت .ل بدض م٣ضم للماجمغ
الؿىىر للباخشين الكباب ،ؾيىاعيىَاث ال٣غن الخاصر والٗكغون ،ال٣اَغة.2004 ،ل
 .5مدمض خيضع ،ملىلت العُادة الىطنُت بعذ الحشب الباسدة ،الذولت الهالىت .لمجلت الُغي،٤
بيروث.2000،
 .6ع٦ذ ٖبض الٗؼيؼ ،ما بعذ الذولت ـ ألامت عنذ ًىسغن هابشماط  ،صاع ألامان ،الغباٍ،1ٍ ،2011،
م.51لل
 .7ظال ٫ؤمين" ،العىإلات والذولت"،ل مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص  ،228قباٍ  ،1998بيروث ،م.23ل
 .8بغجغان باصر ،عال ــم بال ظُــادة  :الذوٌ بيو اإلاشاوغــت واإلاعإولُ ــت  ،جغظمــت:للُيٞ ٠غط ،م٨خب ــت
الكغو ،١ال٣اَغة ،بضون ؾىت اليكغ ،م.284ل
 .9خؿىين جىٞي ٤ببغاَيم:ل"العىإلات ألابعاد والانعياظاث العُاظُت " ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،الٗضص ،27
ال٩ىيذ ،1997 ،م 190.ل
.10ؤخمض زابذ وآزغون ،العىإلات وجذاعُاتها على الىطن العشبي  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بيروث،
ٍ ،1،2003م .44ل
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.11لظيمـ بيتراؽ ،جغظمت:لبكاعٖ ،بض هللا ،الحشب ألامشٍىُت على العشاق ...جذمير خػاسةٖ ،لى مى:٘٢
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/arsel.htmل جاعيش الاَالٕ10:ل2016/02/للللل
.12ل بغَان ٚليىن ،العىإلات وأزشها على اإلاجخمعاث العشبُت ،اظخمإ زبراء اللجىت الا٢خهاصيت
والاظخماٖيت لٛغبي آؾيا ،صيؿمبر ،2005بيروث.ل
.13لؾمير ؤمين ،جدذًاث العىإلات ،مجلت قاون الكغ ١ألاوؾِ ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجيجيت والبدىر
والخىزي ،٤بيروث ،الٗضص 71ل  ،1998 ،م.33لل
.14للظىن بيليـ وؾدي ٠ؾميض ،عىإلات العُاظت العاإلاُت  ،جغظمت:لمغ٦ؼ الخليج لألبدار ،1:ٍ ،مغ٦ؼ
الخليج لألبدار ،ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة.2004،للللل
.15لببغاَيم ؤبغاف ،العشب وجدذًاث عطش العىإلات،ل ٖلى مى:٘٢
http://www.fustat.com/books/abrash_1.shtmlلللجاعيش الاَالٕ2016/02/18:للللللللللل
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الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في الضو ٫الٗغبيت بٗض الغبي٘ الٗغبي
أخمذ ئظماعًل أخمذ عبذ الهادي  ،باخث بعلً الذهخىساه ،مخبر الذساظاث وألابدار اللانىنُت
وؤلاداسٍت والعُاظُت ولُت الحلىق-حامعت مدمذ ألاوٌ-وحذة ،اإلاملىت اإلاغشبُت

ملخظ
ٖغٞذ الضو٫ل الٗغبيت مىظت مً الخٛييراث في اإلاكهض الؿياس ي والٗؿ٨غرل مىظ ؤوازغ ٖام،2010
ً
ؤق٩اال ٖضة؛ منها ما ٧ان مً زال ٫خغا ٥قٗبي واؾ٘ الىُا ١ؤصي بلى بؾ٣اٍ الىٓام الض٦خاجىعر
ل
اجسظث
٦خىوـ ومهغ ،ومنها ما جُى لع ألامغ بٗض الخغا ٥الكٗبي واإلآاَغاث بالىنى ل ٫بلى هؼإ مؿلر بين ؤظهؼة
الضولت الٗؿ٨غيت وبين ظماٖاث مؿلخت زانت بٗض الاوك٣ا٢اث الٗؿ٨غيت التي وٗ٢ذ في الجيل في جل٪
البلضان ٧ليبيا وؾىعيت ،ومنها ما ا٦خٟى بمٓاَغاث قٗبيت ؤصث بلى حٗضيالث صؾخىعيت ومكاع٦ت اإلاٗاعيت
بك٩ل ؤوؾ٘ في الخ٩ىمت ٧اإلاٛغب وألاعصن ،ؤو ٢مٗها ٦ما خهل في البدغيً.
ال يم ً٨جٟؿير الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي بٗامل ؤو بؿبب واخض ٗٞ ،ِ٣ٞاصة ما ي٩ىنل طل ٪هخاظا لٗىامل
ٖضيضة ومخضازلت بًٗها ظىَغرل وآلازغ زاهىر ،بًٗها صازلي وآلازغ زاعجي ،بًٗها يخٗل ٤بالٗىامل
البييىيت اإلاىيىٖيت (الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت والخاعيسيت والضيييت) التي حك٩ل بيئت الاهخ٣ا،٫
وبًٗها آلازغ يخهل بالٟاٖلين الؿياؾيين مً خيض َىياتهم وازخياعاتهم واؾتراجيج ياتهم .
و٢ض زلهىا بلى ؤن َغي٣ت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي بٗض الغبي٘ الٗغبي ؤزغث ٖلى َبيٗت الىٓام الضيم٣غاَي
الهجين ،وٖلى ٞغم جغسخه في مغخلت ما بٗض الاهخ٣ا ٫بين الاهخ٣ا ٫الؿلـ والؿلمي (في اإلاٛغب والظر جم
بمباصعة مً الىسبت الخا٦مت) ،ؤو الخىاػ ل ًٖ ٫الؿلُت ،ؤصي بلى صزى ل ٫ؤخؼاب اإلاٗاعيت في نغاٖاث وجغصر
ألاويإ الا٢خهاصيت والاظخماٖيت ( مهغ وجىوـ) ،ؤو الاهخ٣ا ٫الٗىي ٠ؤصي بلى و٢ىٕ البالص في نغإ صازلي
ؤو خغب ؤَليت٦ ،ما و ٘٢في ليبيا وؾىعيت واليمً.
الشاهيت :ججؿضث في ٚياب الىعي الش٣افي الضيم٣غاَي لضي اإلاىاًَٞ ،الشىعاث الٗغبيت لم جإث هديجت
جُىعل وعي لضي اإلاىاًَ وبهما ظاءث ٦غص ٗٞل ٖلى ال٣ٟغ الظر ٖايكخه َظٍ الكٗىب في ْل وظىصَا في بالص
ً
صوال ؤنبدذ حٗخبر مً الضو٫ل اإلاخ٣ضمت.
جمل ٪مً اإلا٣ىماث الا٢خهاصيت والخيراث ما لم جمل٨ه ل
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Abstract :
Recently many Arab States known wave of changes in the political and military scene
since late 2010, has taken several forms, including what was through wide public mobility led to
overthrow the regime as Tunisia and Egypt, including the evolution of the popular movement
and demonstrations after accessing the armed conflict between the military and the State organs
private armed groups after military divisions in the army in such countries as Libya and Syria,
including merely popular demonstrations led to constitutional amendments and the opposition's
participation in Government as Morocco and Jordan, or suppressed as happened in Bahrain.
The democratic transition cannot be explained by a factor or because only one, usually the
product of many factors and some substantial and staggered the other secondary, each other, and
some substantive structural factors (economic, social, cultural, historical and religious) that form
a transition environment, others are related to political actors in terms of their identity and their
choices and strategies.
Consequently we concluded that the method of democratic transition after the Arab spring
affected the nature of the democratic system and opportunities to be rooted in post transition
between smooth and peaceful (in Morocco, which was initiated by the ruling elite), or devolution
of authority led to the entry of the opposition parties in conflicts and worsening economic and
social conditions (Egypt and Tunisia), or move the country led to violent internal conflict or civil
war, as occurred in Libya, Syria and Yemen.

ملذمت
 الىٓام الؿياس يٝذ بازخالٟغاَي ازخل٣ الضيم٫ا٣ الىٓام الٗالمي مجمىٖت مً ججاعب الاهخٖٝغ
غيت ٖلى٨الباث ٖؿ٣ ؤو باه،ل ؾلمي للجيل للماؾؿاث اإلاضهيت٫منها ما جم بدىاػٞ ،٫ الضو٪الؿاثض في جل
.غيت ٖلى الىٓام الدـلُي٨اث ٖؿ٢ا٣اياث مؿلخت واوكٟ ؤو باهخ،خاجىعر٦الىٓام الض
 الٗاثض٪ى واإلال٩غاهٞ ياصة٣غرل ب٨ بين الجيل الٗؿ١اٟغاَي ٖبر اج٣ الضيم٫ا٣ان الاهخ٧ ،ي بؾباهياٟٞ
غرل ؤبيٌ وؾميذ بشىعة٨الب ٖؿ٣ ٖبر اه٫ا٣ان الاهخ٧ ٫اٛ ؤما في البرح،والىسب اليؿاعيت واليميييت
٥غيت وجغ٨ىاجه الٗؿ٨ ٖىصة الجيل بلى ز٫ مً زال٫ا٣ان الاهخ٩ٞ ا الالجيييت٩ ؤما في ؤمغي،"لٟغه٣"ال
ىقي٣غاَي مً ٖبر اإلاضزل الخ٣ الضيم٫ا٣يا جم الاهخ٣غيٞ ؤما في ظىىب ؤ،م لألخؼاب الؿياؾيت٨ماؾؿاث الخ
يتٟغاع اإلاهالخت الىَىيت وجه٢ وب،" هٓام الخمييت الٗىهغرل للبيٌ ٖلى الؿىص ؤو ما ؾمي بىٓام "ألا٥بتر
.ل الؿلمي ٖلى الؿلُت٫ل والخضاو١ى٣ بةوكاء هٓام ؾياس ي يًمً اإلاؿاواة في الخ،يت٢ى٣اث الخ٧اث الاهتهاٟمل
ي اؾخسضامها
 ألاهٓمت الٗغبيت ومؿخى لٝ ٖلى ازخال،تٟ ؤن َظا الخىىٕ في الخجاعب اإلاسخل٫ى ل٣ً ال٨يم
غاَي٣ الضيم٫ا٣هل في جىىٕ آلياث الاهخٞ ُت٣ل ه٩ ق،ضيم الخىاػالث٣ىة ؤو ألاؾاليب الؿلميت الخىاعيت وج٣لل
ت الٗغبيت صزلذ في مغخلت٣ُ زانت وؤن اإلاى٫ا٣ل مأليت َظا الاهخ٫ل خى٫ والدؿائ،ل مً ظهت٫في َظٍ الضو
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ً
اهخ٣اليت َىيلت ومٗ٣ضة حؿعى مً زاللها بلى جد٣ي ٤الضيم٣غاَيت ولى وؿبيا ،ل٨نها ؾدب٣ى مغخلت مليئت
بالهغاٖاث الؿياؾيت والٗؿ٨غيت وعبما بلى ؤظل ٚير مؿمى.
أهمُت اإلاىغىع:
ر مىظ
ؤما في الضو ل ٫الٗغبيت٣ٞ ،ض ٖغٞذ الضو ل ٫مىظت مً الخٛييراث في اإلاكهض الؿياس ي والٗؿ٨غ ل
 2010ؾميذ "بالغبي٘ الٗغبي"َ ،ضٞذ بلى بؾ٣اٍ ألاهٓمت الدؿلُيت الٗغبيت في ٖمليت اهخ٣ا ٫بلى
ؤوازغ ٖام
ؤهٓمت صيم٣غاَيت ،بضؤث قغاعتها مً جىوـ زم اهخ٣لذ بلى صو٫ل ٖغبيت ؤزغيل ٦مهغ وليبيا واليمً وؾىعيت
وٚيرَا.
بال ؤن َظٍ الاهخٟاياث والشىعاث في الضو٫ل الٗغبيت اجسظث ؤق٩األ مخٗضصة؛ ٞمنها ما ٧ان مً زال٫
خغا ٥قٗبي واؾ٘ الىُا ١ؤصي بلى بؾ٣اٍ الىٓام الض٦خاجىعر ٦خىوـ ومهغ ،ومنها ما جُىعل ألامغ بٗض
الخغا ٥الكٗبي واإلآاَغاث بالىنى ل ٫بلى هؼإ مؿلر بين ؤظهػة الضولت الٗؿ٨غيت وبين ظماٖاث مؿلخت
زانت بٗض الاوك٣ا٢اث الٗؿ٨غيت التي وٗ٢ذ في الجيل في جل ٪البلضان ٧ليبيا وؾىعيت ،ومنها ما ا٦خٟى
بمٓاَغاث قٗبيت ؤصث بلى حٗضيالث صؾخىعيت ومكاع٦ت اإلاٗاعيت بك٩ل ؤوؾ٘ في الخ٩ىمت ٧اإلاٛغب وألاعصن،
ؤو ٢مٗها ٦ما خهل في البدغيً.
رم ً٨ال٣ى٫ل ؤن َظا الخىىٕ في الخجاعب اإلاسخلٟتٖ ،لى ازخال ٝألاهٓمت الٗغبيت ومؿخىيل اؾخسضامها
لل٣ىة ؤو ألاؾاليب الؿلميت الخىاعيت وج٣ضيم الخىاػالث ،ق٩ل هُ٣ت ٞهل في جىىٕ آلياث الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي
في َظٍ الضو٫ل مً ظهت ،والدؿائ٫ل خى٫ل مأليت َظا الاهخ٣ا ٫زانت وؤن اإلاىِ٢ت الٗغبيت صزلذ في مغخلت
ً
اهخ٣اليت َىيلت ومٗ٣ضة حؿعى مً زاللها بلى جد٣ي ٤الضيم٣غاَيت ولى وؿبيا ،ل٨نها ؾدب٣ى مغخلت مليئت
بالهغاٖاث الؿياؾيت والٗؿ٨غيت وعبما بلى ؤظل ٚير مؿمى.
ؤلاشيالُت اإلاطشوخت:
ييبػي الاهخ٣ا ٫مً الدؿائ٫ل خى٫ل ماَيت مً ٢ام وما الظر جم ال٣يام بهَ ،ل َى هديجت خخميت لألهٓمت
الض٦خاجىعيت الٗغبيت ،ؤم ماامغة زاعظيت؟ وَل َى زىعة ؤم جمغصاث قٗبيت واؾٗت ،وَل َى زىعة ظضيضة ؤم
اه٣الب ٖلى الكغٖيت ٦ما في مهغ واليمً؟ بلى الاهخ٣ا ٫بلى الدؿائ٫ل ألاَم وَى صعاؾت هخاثج ما ظغيل وما
يجغرل ٖلى نٗيض جد٣ي ٤مخُلباث الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ،وبالخالي جد٣ي ٤الخىميت الكاملت بمؿخىياتها
الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،و٦ي ٠يم٢ ً٨ياؽ هخاثج زىعاث "الغبي٘ الٗغبي" ،آلان وفي
اإلاؿخ٣بل؟ و٦ي ٠يم٨ىىا الخ٨م ٖلى هجاح زىعة ما ؤو ٞكلها ،وهجاح عثيـ ظضيض ما ؤو خ٩ىمت اهخ٣اليت ؤم
ٞكله؟
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خطت البدث:
ال بض مً وظىص مٗايير للخ٨م يجب الاهتهاء بليها وؾِ َظا الجض ٫بسانت ما يجغرل في الضو٫ل الٗغبيت
ً
خاليا ،وَى ما ؾىداو٫ل صعاؾخه مً زال ٫جدليل مٟهىم الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي وجدضيض ؤق٩اله وماقغاث
ل
 ١بٗضَا بلى صعاؾت وا ٘٢الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ببان الغبي٘
جد٣ي٣ه مً الىاخيت الىٓغيت (اإلابدض ألاو ل ،)٫للخُغ ل
الٗغبي ومضي جد٣يَ ٤ظٍ الضو٫ل إلاخُلباث الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي الظر هاقضجه قٗىبها في بضايت اهخٟاياتها
ٖلى ألاهٓمت الدؿلُيت (اإلابدض الشاوي).
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت الانخلاٌ الذًملشاطي:
ٖغٞذ الٗ٣ىص ألازيرة مىظاث ٖضة مً الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي زانت بٗض اجهياع الاجداص الؿىٞيتي ،مما
ٚضث ْاَغة ٚىيت للبدض والخدليل في ألاصبياث ألا٧اصيميت ،خيض ؤنبدذ الضيم٣غاَيت هي ؾمت الىٓام
الٗالمي الجضيض ،لظا ؾى ٝه٣ىم بضعاؾت مٟهىم الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي وَبيٗخه (الٟغٕ ألاو٫ل) ،وؤق٩ا٫
الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في (الٟغٕ الشاوي).
اإلاطلب ألاوٌ :مفهىم الانخلاٌ الذًملشاطي:
يٗغ" ٝقميتر" الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ٖلى ؤهه ٖ":مليت جُبي ٤ال٣ىاٖض الضيم٣غاَيت ؾىاء في ماؾؿاث
لم جُب ٤مً ٢بل ؤو امخضاص َظٍ ال٣ىاٖض لدكمل ؤٞغاص ؤو مىيىٖاث لم حكملهم مً ٢بل"( ) ،بما يٗني
ال٣يام بٗملياث وبطعاءاث يخم اجساطَا لالهخ٣ا ٫مً هٓام ٚير صيم٣غاَي بلى هٓام صيم٣غاَي مؿخ٣غ٦ .ما
يٗغٞه "عؾخىعل" بإهه ٖ":مليت اجساط ٢غاع يؿاَم ٞيها زالر ٢ىيل طاث صوا ٘ٞمسخلٟت وهي الىٓام واإلاٗاعيت
ً
ل
الخ٣ا
ي الخاعظيت ،ويداو ل٧ ٫ل َغ ٝبيٗا ٝألاَغا ٝألازغي ،وجخدضص الىديجت النهاتيت
الضازليت وال٣ى ل
()
لُغ ٝاإلاخٛير في َظا الهغإ".
لظا يكير مٟهىم "الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي" في ؤوؾ٘ مٗاهيه بلى الٗملياث والخٟاٖالث اإلاغجبُت باالهخ٣ا ٫ؤو
الخدى٫ل مً نيٛت هٓام خ٨م ٚير صيم٣غاَي بلى نيٛت هٓام خ٨م صيم٣غاَي( ).
بهٟت ٖامتٞ ،ةهه ال يم ً٨جٟؿير الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاٍر بٗامل ؤو بؿبب واخض ٗٞ ،ِ٣ٞاصة ما ي٩ى لن
طل ٪هخاظا لٗىامل ٖضيضة ومخضازلت بًٗها ظىَغرل وآلازغ زاهىر ،بًٗها صازلي وآلازغ زاعجي ،بًٗها
( )  .مسية نوي"،دور األحزاب السياسية يف التحول الدميقراطي ـ دراسة حالة اجلزائر من  996إىل  ،"200حبث لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم السياسية ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة زلمد خيضر /بسكرة ،العام اجلامعي 20 0ـ  ،20ص. 9 :
(. )2ادلرجع السابق ،ص.20 :
( . )3د .حسني توفيق إبراىيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،مركز اجلزيرة للدراسات ،بتاريخ  4فرباير .20 3
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يخٗل ٤بالٗىامل البييىيت اإلاىيىٖيت (الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت والخاعيسيت والضيييت) التي حك٩ل
()
بيئت الاهخ٣ا ،٫وبًٗها آلازغ يخهل بالٟاٖلين الؿياؾيين مً خيض َىياتهم وازخياعاتهم وبؾتراجيجياتهم.
بالخالي يم ً٨الاؾخيخاط ؤن الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي َى هديجت ٖضة ٖىامل مخضازلت التي جض ٘ٞبلى جىاػ٫ل
ر ومداولت الىنى ل ٫بلى جد٣ي ٤هٓام صيم٣غاَي وَظٍ الٗمليت ،حٗ٨ـ بٖاصة جىػي٘
ؤصخاب الىٓام الؿلُى ل
ً
هىٖا مً الخىػان بين ٧ل
ال٣ىة ،ما بين ماؾؿاث الضولت وٞاٖلين ظضص ٦ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي بما يًمً ل
مً الضولت ،واإلاجخم٘ .لظا ٞهي ٖمليت تهض ٝبلى بٖاصة الىٓغ في زاعَت ال٣ىة ٖلى مؿخىيل الىٓام الؿياس ي،
ي الغؾميت اإلاخمشلت في الضولت واإلااؾؿاث ٚير الغؾميت اإلاخمشلت في
والٗمل ٖلى بٖاصة الخىاػ لن بين ال٣ى ل
مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 -1طشق الانخلاٌ الذًملشاطي
بطا ٧اهذ ٖمليت الاهخ٣ا ٫بلى الخ٨م الضيم٣غاَي جدضر هديجت ٖىامل ٖضيضة ،صازليت وزاعظيت،
يخٟاوث جإزيرَا مً خالت بلى ؤزغيٞ ،ةن َبيٗت الٟاٖلين الؿياؾيين وميتان ال٣ىة اليؿبي بيىهم َى الظر
يدضص في الٛالب َغي٣ت ؤو ؤؾلىب الاهخ٣ا .٫وم٘ الدؿليم بهٗىبت جهييَ ٠غ١ل الاهخ٣ا ٫بلى الخ٨م
ً
الضيم٣غاَي هٓغلا لخٗضصَا وجضازلهاٞ ،ةهه مً وا ٘٢زبراث وججاعب الضو٫ل التي قهضث اهخ٣اال صيم٣غاَيا
 ١عثيؿت لالهخ٣ا ٫جسخل ٠مؿمياتها مً باخض بلى آزغ ،وهي:
زلهذ بٌٗ ألاصبياث بلى بلىعة ؤعبٗت َغ ل
الاهخ٣ا ٫مً ؤٖلى ،ؤر الظر ج٣ىصٍ الىسبت الخا٦مت ؤو الجىاح ؤلانالحي ٞيها ،والاهخ٣ا ٫مً ؤؾٟل ،وَى الظر
ج٣ىصٍ ٢ىيل اإلاٗاعيت ٖلى ؤزغ اجهياع الىٓام الخا٦م ؤو بَاخخه مً زال ٫اهخٟايت ؤو زىعة قٗبيت .والاهخ٣ا٫
مً زال ٫الخٟاوى واإلاؿاومت بين الخ٨م و٢ىيل اإلاٗاعيت .والاهخ٣ا ٫الىاظم ًٖ جضزل ٖؿ٨غرل زاعجي( ).
:١
 ١الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي بلى ؤعبٗت َغ ل
لظا ؾى ٝه٣ىم بخ٣ؿيم َغ ل

()

( ) .أمحد منيسي ،التحول الدميقراطي يف رللس التعاون لدول اخلليج العربية :دراسة حلاالت البحرين وسلطنة عُمان وقطر (أبو ظىب :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلسرتاتيجية ،ط  ،)2009 ،ص . 4
(. )2عبدالفتاح ماضي"،مداخل االنتقال إىل نظم حكم دميقراطية "،يف :على خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي (تنسيق وحترير)،
دلاذا انتقل اآلخرون إىل الدميقراطية وتأخر العرب؟ (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،)2009 ،ص ص.83 -3 :
( . )3للمزيد حول ىذه الطرق انظر:
 د .حسني توفيق إبراىيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،مركز اجلزيرة للدراسات ،بتاريخ  4فرباير .20 3 زلمد سعد أبو عامود"،الرأي العام والتحول الدميقراطي" ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ،20 0 ،ص 6 :وما بعدىا. -مسية نوي"،دور األحزاب السياسية يف التحول الدميقراطي  ...مرجع سابق ،ص 24 :وما بعدىا.
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 الانخلاٌ من أعلى:َى اهخ٣ا ٫ج٣ىصٍ وتهىضؾه ال٣ياصة الؿياؾيت ؤو الجىاح ؤلانالحي في الىسبت الخا٦مت؛ ؤر ؤهه اهخ٣ا٫
يخم مً صازل الىٔام ال٣اثم .وٖاصة ما جبضؤ ٖمليت الاهخ٣اٖ ٫ىضما جخىٞغ ٖىامل وؤؾباب مىيىٖيت جازغ
ؾلبا ٖلى قغٖيت الؿلُت ،وجسل ٤لضي الىسبت الخا٦مت ٢ىاٖت مٟاصَا ؤن ٧لٟت الاهٟخاح والخدى ل٫
الضيم٣غاَي ؤ٢ل مً ٧لٟت الاؾخمغاع في اإلاماعؾاث الدؿلُيت ،وفي بٌٗ الخاالث ٧ان للجىاح ؤلانالحي صازل
ً ً
الىسبت الخا٦مت صوع لا ٦بيرلا في ٖمليت الاهخ٣ا.٫
 الانخلاٌ من أظفل:يإزظ َظا الىمِ لالهخ٣ا ٫ق٩لين عثيؿيين .أولهما ،الاهخ٣ا ٫هديجت لخ٨شي ٠الًٛىٍ ٖلى الىٓام
الخا٦م مً زال ٫الخٓاَغاث والاخخجاظاث الكٗبيت التي ج٣ىصَا وحكاعٞ ٥يها ٢ىيل اإلاٗاعيت الضيم٣غاَيت،
بذ يض ججبر الىٓام في جهايت اإلاُاٖ ٝلى ج٣ضيم جىاػالث جٟخذ الُغي ٤لالهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي .وزانيهما،الاهخ٣ا٫
الظر ج٣ىصٍ ٢ىيل مؿلخت ٖلى ؤزغ اجهياع الىٓام ٚير الضيم٣غاَي ؤو بَاخخه بىاؾُت زىعة مؿلختٟٞ .ي
ؤٖ٣اب طل ٪جبضؤ مغخلت جإؾيـ هٓام صيم٣غاَي ظضيض يدل مدله.
 -2الانخماٌ من خالٌ الخفاوع بيو النخبت الحاهمت وكىي اإلاعاسغت:
يدضر الاهخ٣اَ ٫ىا ٖلى ؤعييت اجٟا ١ؤو حٗا٢ض يخم الخىنل بليه ٖبر اإلاٟاوياث واإلاؿاوماث بين
الىسبت الخا٦مت و٢ىيل اإلاٗاعيت .وٚالبا ما يإحي طل٦ ٪مدهلت لىظىص هىٕ مً الخىاػنل اليؿبي في ميتان ال٣ىيل
بين الُغٞينٞ ،ا٫هسبت الخا٦مت جهل بلى ٢ىاٖت مٟاصَا ؤجها ٚير ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاع في الؿياؾاث اإلاٛل٣ت
واإلاماعؾاث ال٣مٗيت بؿبب الًٛىٍ الضازليت والخاعظيت ،وؤن ٧لٟت الاهٟخاح الؿياس ي والاهخ٣ا ٫بلى نيٛت
ما لىٓام صيم٣غاَي يمً اجٟا ١م٘ اإلاٗاعيت يًمً بٌٗ مهالخها ـ ؤر الىسبت الخا٦مة ـ هي ؤ٢ل مً ٧لٟت
الاؾخمغاع في الؿياؾاث ٚير الضيم٣غاَيت.
 -3الانخلاٌ من خالٌ الخذخل الععىشي الخاسجي:
ٚالبا ما اعجبِ َظا الىمِ مً الاهخ٣ا ٫بدغوب ونغاٖاث ،جازغ ٞيها وجد٨مها مهالر وجىاػهاث صازليت
وب٢ليميت وصوليت .وَى يدضر في خالت ع ٌٞالىٓام الخا٦م للخٛيير ،وٖضم بغوػ ظىاح بنالحي صازله ،وعجؼ
٢ىيل اإلاٗاعيت ًٖ جدضيه وبَاخخه بؿبب يٟٗها وَكاقتها هديجت لؿياؾاجه ال٣مٗيت.
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اإلاطلب الثاني :مإششاث الانخلاٌ الذًملشاطي وجشظُخ الذًملشاطُت
ال يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن ٖمليت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَيت هي ٖمليت اهخ٣ا ٫مهاصٞت ؤو آهيت مً هٓام ؾياس ي
حؿلُي بلى هٓام ؾياس ي صيم٣غاَي ،بهما جإزظ مؿاعاث وؿ٣يت متراجبت ،بديض جهبذ ٖمليت الاهخ٣ا٫
الضيم٣غاَي بمجملها هي ٖباعة ًٖ حٛيير ؤوؿا ١صازل الىٓام الؿياس ي بىجيرة اهخ٣اليت مً مغخلت بلى ؤزغيل
مً ؤظل جغؾيش الىٓام الضيم٣غاَي بك٩له النهاجي.
لظا ٣ٞياؽ مضي هجاح ٖمليت يغجبِ بٗضة ماقغاث ؾياؾيت ـ بالضعظت ألاولى ـ وا٢خهاصيت واظخماٖيت
وز٣اٞيتٞ .اإلااقغاث الؿياؾيت جغجبِ بخضويل ماؾؿاث الخ٨م مً زال ٫صؾخى لع يٟ٨ل الخضاو لٖ ٫لى الؿلُت
و٧اٞت الخ٣ى١ل والخغياث للمىاًَ بىظىص خ٩امت عقيضة وجد٣ي ٤الكٟاٞيت واإلاؿاءلت ال٣اهىهيت للجميٕ،
بياٞت بلى حٗؼيؼ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمجخم٘ اإلاضوي مً زال ٫ماؾؿاجه وَيئاجه ،وبُٖاثه اإلاؿاخت ال٩اٞيت
مً ؤظل مماعؾت ؾياؾيت ٗٞالت في الخ٨م .بياٞت بلى جد٣ي ٤مخُلباث الخىميت الكاملت ب٩اٞت ظىاهبها
الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت.
لظا ٞاالهخ٣ا ٫الضيم٢غاَي يغج٨ؼ ٖلى مباصيء ؤؾاؾيت ،يمشل جىاٞغَا اإلاٗياع الخ٣ي٣ي ل٣ياؽ مؿخىيل
َظا الاهخ٣ا ٫وهي :مبضؤ الخغيت الخىٓيميت وال٨ٟغيت٦ ،مٟهىم اؾاس ي للخياة الؿياؾيت ،والاظخماٖيت،
ويكمل طل ٪خ ٤الخىٓيم الخؼبي ،واإلاٗاعيت الؿياؾيت الؿلميت ،وخغيت الخٗبير ،والخٗضصيت الؿياؾيت،
ً
َب٣ا ل٣ىاٖض ٢اهىهيت وبظغاثيت مٗغوٞت ،ومدضصة بما في طل ٪خ ٤ألاٚلبيت في
ومبضؤ الخضاو٫ل الؿلمي للؿلُت ،ل
حؿلم مؿاوليت الخ٨م مً زال ٫الاهخساباث الٗامت الخغة النتحهت واإلاباقغة ،ومى٘ اخخ٩اع الؿلُت مً ٢بل
شخو ؤو ظماٖت جدذ ؤر ْغ ٝمً الٓغو ٝؤو اإلابرعاث ،ومبضؤ اإلاؿاواة الظر ججؿضٍ الضولت ال٣اهىهيت،
()
والظر يخًمً اإلاؿاواة وج٩اٞا الٟغم ؤمام الجمي٘.
َظٍ اإلااقغاث جاصر بلى جغؾيش الضيم٣غاَيت وحٗؼيؼ الىٓام الضيم٣غاَي ختى يخدى ل ٫بلى هٓام ماؾس ي
ً
مؿخ٣غ ،ي٩ىنل ٢اصعلا ٖلى الاؾخمغاع ،ويجؿض بك٩ل خ٣ي٣ي وٗٞا٢ ٫يم الضيم٣غاَيت وٖىانغَا وآلياتها.
وبلٛت ؤزغيٞ ،ةن الترؾيش يخًمً مٗاوي حٗمي ٤الضيم٣غاَيت واؾخ٨مالها وماؾؿتها ٖلى الىدى الظر
يجٗل مً الهٗب اجهياع الىٓام الضيم٣غاَي ؤو الاه٣الب ٖليه ،و٢ض اؾخسضم "ؤوصوهيل" مٟهىم الاهخ٣ا٫
الشاوي للخٗبير ًٖ ٖمليت جغؾيش الضيم٣غاَيت ،وَى خؿب عؤيه يكير بلى الاهخ٣ا ٫مً خ٩ىمت مىخسبت
صيم٣غاَيا جيخهي ٖىضَا ٞترة الاهخ٣ا ٫بلى هٓام صيم٣غاَي ماؾس ي عاسخ( ).
( )  .د .ىايل ودعان الدعجة" ،مفهوم التحول الدميقراطي" ،جريدة الرأي ،بتاريخ  2نوفمرب .2004
( . )2د .حسني توفيق إبراىيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ...،مرجع سابق.
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ً
ٖمىما٣ٞ ،ض عبُذ ؤصبياث مخسههت هجاح ٖمليت جغؾيش الىٓام الضيم٣غاَي باٖخباعاث وٖىامل
ٖضيضة منهاَ :بيٗت اإلااؾؿاث الؿياؾيت ومضي ٞاٖليتها في ؤصاء وْاثٟها ،وٟ٦اءة الؿياؾاث الا٢خهاصيت
ي اإلاجخم٘ ،وٞاٖليت مىٓماث
والاظخماٖيت ،ومضي ال٣ضعة ٖلى وكغ وبقاٖت ز٣اٞت الضيم٣غاَيت ٖلى مؿخى ل
اإلاجخم٘ اإلاضوي ،واؾخ٣غاع الضولت وعوسخ قغٖيتها لضي مسخل ٠الٟئاث والجماٖاث التي حٗيل ٖلى ؤعاييها،
واؾخمغاع التتام الٟاٖلين الؿياؾيين ب٣ىاٖض الضيم٣غاَيت ختى يخدى٫ل طل ٪بلى ج٣ليض زابذ يهٗب ججاوػٍ
()
م٘ مغوع الى٢ذًٞ ،ال ًٖ وظىص ٖىامل زاعظيت ،ب٢ليميت وصوليت ،مىاجيت حؿهم في جغؾيش الضيم٣غاَيت.
ل ً٨ؤ٦ضث ججاعب الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في صو٫ل ؤمغي٩ا الالجيييت وؤٞغي٣يا وؤوعوبا الكغ٢يت ٖلى ؤن
َغي٣ت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ثئزغ ٖلى هىٖيت َبيٗت الىٓام الضيم٣غاَي الىليض ،وٖلى ٞغم واخخماالث
اؾخمغاعٍ وجغسخه في مغخلت ما بٗض الاهخ٣ا ،٫خيض ؤن الاهخ٣ا ٫الؿلـ والؿلمي الظر يخم بمباصعة مً
الىسبت الخا٦مت ،ؤو مً زال ٫الخٟاوى بين الخ٨م واإلاٗاعيت ،ؤو بٗيض بَاخت الىٓام بىاؾُت اهخٟايت ؤو
زىعة قٗبيت ؾلميت ٚالبا ما ي٩ى لن مصخىبا بضعظت ؤٖلى مً الضيم٣غاَيت ،وٞغم ؤًٞل الؾخمغاع وجغسخ
الىٓام الضيم٣غاَي الىاش ئ ،وباإلا٣ابلٞ ،ةن الاهخ٣ا ٫الٗىي ٠ي٩ىنل في الٛالب م٣غوها بضعظاث ؤصوى مً
الضيم٣غاَيت ،وٞغم ؤ٢ل الؾخمغاعيت الىٓام الضيم٣غاَي واؾخ٣غاعٍ ،بل ؤهه جؼصاص ٝر مشل َظٍ الخالت
اخخماالث الاعجضاص بلى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الدؿلُيت ،ؤو و٢ىٕ البالص في نغإ صازلي ؤو خغب ؤَليت ،ؤما الاهخ٣ا٫
الىاظم ًٖ الخضزل الٗؿ٨غرل الخاعجي ٣ٞض هجر في خاالث ٢ليلت ،وٞكل في خاالث ؤزغيل ٦شيرة .و٢ض ٧ان ل٩ل
مً الىجاح والٟكل ْغو ٝومُٗياث زانت .
َظا اإلاىُلَ ٤ى الظر ؾيدضص جدليلىا لالهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي زال ٫مغخلت الغبي٘ الٗغبي مً ظهت،
وَغ١ل الاهخ٣ا ٫مً ظهت ؤزغيل .بط ؤن ٖمليت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في الضو٫ل الٗغبيت ٖغٞذ مٗٓم ؤق٩ا٫
ً
اهخ٣اال مً زال ٫اهخٟايت قٗبيت ؾليمت "٦خىوـ
ل
الاهخ٣ا ٫بط حٗضصث وجىىٖذ َظٍ الٗمليت ٞمنها ما ٧ان
ومهغ" ،ومنها ما ٧ان مً زال ٫جُىعل ٖمليت النتإ م٘ الؿلُت بلى هؼإ مؿلر "٧ليبيا وؾىعيت" ،ومنها ما ٧ان
ٖباعة ًٖ جٟاوى بين اإلااؾؿت الخا٦مت واإلاٗاعيت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي " ٧اإلاٛغب وألاعصن" ،ومنها ما
٧ان بالخضزل الخاعجي ًٖ َغي ٤ال٣ىة الٗؿ٨غيت ٧اٖ٫غا.١
اإلابدث الثاني :الانخلاٌ الذًملشاطي في الذوٌ العشبُت ئباو الشبُع العشبي
ؤًٞذ الخٛييراث الضيمىٚغاٞيت ال٨بريل في اإلاجخمٗاث الٗغبيت ٖلى مضي الٗ٣ىص ألاعبٗت ألازيرة بلى
خضور ٖمليت جمضيً واؾٗت الىُا ،١مما ؤصي بلى حٛيير َبيٗت وحجم الخدضياث ألامىيت وٞغى قغوٍ
ظضيضة ٖلى ؤظهؼة بهٟاط ال٣اهى لن في الضولت .و٢ض جال٢ذ َظٍ الخٛييراث م٘ الشىعة الٗاإلايت في الكاون
( ) .ادلرجع السابق.
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الٗؿ٨غيت ونٗىص ؤظىضاث ؤلاعَاب ،مما ؤو ٘٢الضو٫ل الٗغبيت وزانت ؤظهؼتها ألامىيت في ؤػمت ججؿضث في
اعجٟإ مؿخىيل الخدضياث التي جىاظهها.
ٞالىمى الضيمٛغافي الظر ٖغٞخه الضو ل ٫الٗغبيت واٖخباعٍ ٦إخض ؤؾباب اعجٟإ خضة ؤلاعَاب صازل
الىُا ١ؤلا٢ليمي للضولت ،ظٗل ؤظهؼة الضولت ألامىيت جخٗامل مٗه بؿياؾيت ؤمىيت مكضصة احؿمذ بالدؿلُيت
وبالخ٣ييض للخغياث مً ظهت ،وبٟٚا ٫ألاؾباب ألازغيل ٧اال٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ٧البُالت وػياصة
ي الخٗليم وٞكل جد٣ي ٤الخىميت الكاملت.
ي ال٣ٟغ وؾىء جىػي٘ الترواث واهسٟاى مؿخى ل
مؿخى ل
َظٍ اإلاٗاصلت ؤصث بلى اهضالٕ اهخٟاياث قٗبيت واؾٗت الىُا ١في بٌٗ البلضان وونلذ بلى زىعاث
 2010واؾخمغث بلى َظا الى٢ذ في بًٗها ،ؤَل٣ذ ٖليها
وهؼاٖاث مؿلخت في بلضان ؤزغيل بضؤث في ؤوازغ ٖام
زىعاث "الغبي٘ الٗغبي" ،مً ؤظل جد٣ي ٤مخُلباث الكٗىب اإلاخمشلت في مىذ الخ٣ى١ل والخغياث الؿياؾيت
ي الا٢خهاصر للمجخمٗاث وٚيرَا مً اإلاُالب
وبؾ٣اٍ ألاهٓمت الدؿلُيت وجد٣ي ٤الخىميت واعجٟإ اإلاؿخى ل
ألازغيل.
بىاء ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ ،ؾيخم جىييذ ؤق٩ا ٫الاهخٟاياث والشىعاث الذرخضزذ في الضو٫ل الٗغبيت ،ؤو
بمٗنى آزغ ؤق٩ا ٫الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ؤبان الغبي٘ الٗغبي (اإلاُلب ألاو ل ،)٫وج٣ييم َظا الاهخ٣ا ،٫وَل خ٣٣ذ
الكٗىب جُلٗاتها ومخُلباتها ؤم ال (اإلاُلب الشاوي).
اإلاطلب ألاوٌ :أشياٌ الانخلاٌ الذًملشاطي في الذوٌ العشبُت:
ً
ؤق٩اال مخٗضصة؛ ٞبًٗها
ل
٦ما ط٦غها في اإلا٤صمتٞ ،ةن الاهخٟاياث والشىعاث في الضو٫ل الٗغبيت اجسظث
جمشل في خغا ٥قٗبي ؤصي بلى بؾ٣اٍ الىٓام الدؿلُي ٦خىوـ ومهغ ،ومنها ما ججؿض في جُىعل الهغإ بين
الاهخٟاياث الكٗبيت وؤظهؼة الضولت الٗؿ٨غيت بلى هؼإ مؿلر بين الُغٞين ٧ليبيا وؾىعيت ،وبًٗها ا٦خٟى
بمٓاَغاث قٗبيت ؤصث بلى حٗضيالث صؾخىعيت ومكاع٦ت اإلاٗاعيت بك٩ل ؤوؾ٘ في بإظهؼة الضولت الؿياؾيت
٧اإلاٛغب وألاعصن ،ؤو ٢مٗها ٦ما خهل في البدغيً.
بىاء ٖلى طل ،٪وبىاء ٖلى ما جم جٟهيله خى٫ل َغ١ل الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ٖلى اإلاؿخىيل الىٓغر ،ؾىٝ
ه٣ىم بالخُغ١ل بلى زالزت ؤهىإ مً الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي التي وٗ٢ذ في الضو٫ل الٗغبيت في ٞترة "الغبي٘ الٗغبي"
ً
ؾلميا (جىوـ ،مهغ) ،والاهخ٣ا ٫مً ال٣اٖضة بلى ألاٖلى
ل
وما بٗضَا؛ ؤر الاهخ٣ا ٫مً ال٣اٖضة بلى ألاٖلى
ً
ً
ٖؿ٨غيا (ليبيا ،ؾىعيت) ،وؤزيرلا الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي مً زال ٫الخٟاوى بين الىش بت الخا٦مت واإلاٗاعيت
ل
(اإلاٛغب ،ألاعصن).
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ل ً٨ال بض مً ؤلاقاعة َىا ،ؤن َظٍ الىماطط الشالزت ال حكمل ٧اٞت الضو٫ل التي ٖغٞذ الغبي٘ الٗغبي مً
ظهت ،وال حكمل ٧اٞت الُغ١ل التي ٖغٞتها الضو٫ل الٗغبيت مً ظهت ؤزغي ،وزير مشاٖ ٫لى طل٧ ٪االهخ٣ا٫
الضيم٣غاَي الظر ٖغٞه الٗغا ١من زال ٫جضزل زاعجي بال٣ىة الٗؿ٨غيت ،ل ً٨ما حهمىا َى ٞترة الغبي٘
الٗغبي ٦مىهج جاعيذي لخدليل مىيىٖىا ،وبُٖاء هماطط مدضصة لالهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في الضو٫ل الٗغبيت.
ً
وٖىصا ٖلى بضء ،لضعاؾت خاالث الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في الغبي٘ الٗغبي٣ٞ ،ض اهُل٣ذ قغاعة الغبي٘
ل
الٗغبي من جىوـ مً زال ٫اهخٟاياث قٗبيت واؾٗت بٗض خاصزت "بىػيضر" ؤصث بلى جىاػ ل ٫عثيـ الجمهىعيت
ً
ٖمال بالٟهل 56مً
ًٖ الؿلُت .وٖ٣ب َغوب بً ٖلي اؾخلم عثيـ الخ٩ىمت مهام عثيـ الجمهىعر ل
الضؾخىع ،ل ً٨بٗض يىم وبؿبب جىؾ٘ الاهخٟايت الكٗبيت جم ه٣ل الهالخياث بلى عثيـ مجلـ الىىاب
خؿب الٟهل 57مً الضؾخىعل خؿب الٟهل 57مً الضؾخىعل .بٗض طل ،٪حٗا٢بذ ٖضة خ٩ىماث في ٞترة
وظيتة ؤصي في جهايت ألامغ بلى ؤلاٖالن ًٖ بظغاء اهخساب مجلـ وَني جإؾيس ي لهياٚت صؾخى لع ظضيض ،وحٗهض
()
ؤًٖاء الخ٩ىمت (خ٩ىمت مدمض الٛىىش ي الشاهيت) بٗضم الترشر لهظٍ الاهخساباث.
وبٗضَا بضؤث ٖمليت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ،وجىٓيم اهخساباث هؼحهت وقٟاٞت ،وبوكاء لجان مً ؤظل
ً
ً
حؿلؿليا هدى جغؾيش الضيم٣غاَيت ،وبال ؤجها ٖغٞذ
ل
ل
مىدا
جشبذ الٗال٢ت بين اإلاىاًَ والؿلُت ،وؤزظث
ٖغا٢يل ونٗىباث ظمت ؤصث بلى بؾ٣اٍ بٌٗ الخ٩ىماث في بٌٗ الٟتراث ،جىاخغاث ؾياؾيت بين ألاخؼاب
ؤَخمذ ؤ٦تر بىنىلها للؿلُت مً جد٣ي ٤مخُلباث الكٗب.
في مهغ٣ٞ ،ض خضر في بضايت ألامغ ؾيىاعيى مكابه إلاا خضر في جىوـ ،بديض ؤصث الاهخٟاياث
الكٗبيت م٘ مداوالث ل٣مٗها مً ٢بل ألاظهؼة ألامىيت والٗؿ٨غيت اإلاهغيت ،بال ؤجها في جهايت اإلاُا ٝؤصث بلى
بؾ٣اٍ الغتليـ خؿني مباع ،٥ؤَل٣ذ ٖليها " زىعة 25يىايغ" .ومً زم ٧ان طل ٪يخُلب وٚ ٤ٞالب ال٣ٟه
ي بٖالن ؾ٣ىٍ صؾخىعل ،1971ووي٘ بٖالن صؾخىعي يد٨م مغخلت الاهخ٣ا٫
الضؾخىعي والؿياس ى اإلاهغ ل
لخين ازخياع بغإلاان وعثيـ مىخسب ٖلى ؤؾاؽ صيم٣غاَى .ؤصي َظا الخُإ في الخ٨يي ٠والغئيت وألاؾلوب بلى
و ٠٢الضؾخىع ،زم حك٨يل لجىت لىي٘ مكغوٕ حٗضيل ظؼجى لبٌٗ اإلاىاص في الضؾخىعل اإلاى٢ى ،ٝزم جدضيض
ميٗاص مدضص لالؾخٟخاء ٖليه وجم جضويين ٖمليت الاؾخٟخاء وبيٟاء الهٟت ؤلاؾالميت ٖلى جمغيغٍ والخهىيذ
بىٗم للخٗضيالث ،و٢امذ الؿلُت الىاٗ٢يت بٗض الاؾخٟخاء الضؾخىعي ،ببنضاع بٖالن صؾخىعي م٩ى لن مً64

( )  .أمحد كرعود"،تونس :ثورة احلرية والكرامة" ،ضمن كتاب "الربيع العريب :ثورات اخلالص من االستبداد" ،شرق الكتاب ،20 3 /ص.42 :
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ماصة ؤزظث مً الضؾخىعل اإلاى٢ى ٝم٘ حٗضيالث َٟيٟت ٖلى بٌٗ مىاصٍ ،جشير بٌٗ مً الدؿائالث
()
والك٩ى.٥
بٗض طل ٪جم ونى ل ٫عثيـ ظمهىعيت للخ٨م ب٣ياصة خؼب ألازىان اإلاؿلمين ،ل ً٨بٗض ٖام وبؿبب
جشبيذ الىٓام ال٣ضيم لبٌٗ ع٧اثؼٍ في الجيل والؿلُت ،جم ما يؿمى "بااله٣الب ٖلى الكغٖيت" ؤو "الشىعة
اإلاًاصة"٧ ،ل اججاٍ ؤَل ٤اإلاؿمى الؿياس ي الظر يسضمه ،ؤصث بلى ونى٫ل الغثيـ الؿيس ي للخ٨م ،ليك٪٨
البٌٗ بمضي ظضويل الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي الظر و ٘٢في مهغ.
ؤما في ليبيا وؾىعيت٩ٞ ،ان ألامغ قبه ممازل لبًٗهما ،بط بضؤث ليبيا وؾىعيت باهخٟاياث قٗبيت زم
اؾخٗملذ ألاظهؼة ألامىيت الٗى ٠اإلاًاص وٚير اإلابرع بهٟت ػاثضة ،مما ؤصي بلى زى ٤الكاعٕ و٢مٗه باؾخٗما٫
ال٣ىة اإلاٟغَت ،ونلذ بلى اؾخٗما ٫ألاؾلخت الجىيت ،مما ؤصي بلى وكىء هؼإ مؿلر بين ؤَغا ٝالهغإ،
وطل ٪بما بؿبب جىٞغ الؿالح بتهغيبه مً الخاعط ألَغا ٝاإلاٗاعيت ،ؤو بؿبب الاوك٣ا٢اث الٗؿ٨غيت في
الجيل في ٦ال البلضيً.
ل ً٨ي٨مً الٟغ١ل ؤهه في ليبيا جم بؾ٣اٍ الىٓام الؿاب ٤ؤما في ؾىعيت ٞهى ما ػا٢ ٫ام بلى آلانٟٞ ،ي
ي
ليبيا زال ٫الٗملياث الٗؿ٨غيت في ليبيا جم بوكاء مجلـ وَني اهخ٣الي ،ليبضؤ الهغإ ٖلى ا٫ؾلُت بين ال٣ى ل
اإلادليت والىسبت الؿياؾيت في اإلاجلـ الىَني الاهخ٣الي في مغخلت ؤولى ،زم اإلااجمغ الىَني الٗام في مغخلت
زاهيت( ) ،ليخم بٗضَا جىٓيم اهخساباث عؾميت قاع٦ذ ٞيها جياعاث مخٗضصة ومسخلٟت ،ل ً٨ونل الهغإ طعوجه
 ،201ؤصي بلى وكىء نغإ بين الخ٩ىمت واإلاليكياث
بٗض ٞغى "الٗؼ ل ٫الؿياس ي" الهاصع في صيؿمبر 2
 ١وَغابلـ ،وم٘ جىؾ٘ الضولت ؤلاؾالميت في ليبيا "صاٖل" ؤونلذ البالص
اإلاؿلخت وب٢امت قبه صولخين في َبر ل
بلى هؼإ مؿلر قبه صاثم بين الٗضيض مً اإلايليكياث اإلاؿلخت( ).
ؤما في اإلاٛغب وألاعصنٞ ،ىا٦بذ الاهخٟاياث الكٗبيت في َظيً البلضيً في بٌٗ اإلاضن ل٨نها لم جغج٤
ً
ي الاهخٟاياث الكٗبيت في بٌٗ البلضان الٗغبيت التي ط٦غهاَا ؾالٟا ،بط ؤن ؾغٖان ما ٢امذ اإلاٛغب
إلاؿخى ل
بخٗضيالث صؾخىعيت ٖام ،2011ؤصث بلى جىنل الاجٟا ١بين الضولت واإلاٗاعيت ،والؿير هدى ج٨غيـ
ً
ٖلما ؤن اإلاٛغب لم جَ ً٨ظٍ الخُىاث ألاولى له
الضيم٣غاَيت و ٤ٞمىُل٣اث ؤ٣ٞيت تهخم ؤ٦تر بدغياث الٟغص ،ل

( ) .نبيل عبد الفتاح " ،حتديات التحول من التسلطية إىل الدميقراطية /صراعات وأسئلة وإشكاليات ادلرحلة االنتقالية" ،اجلزء األول ،ادلركز العريب للبحوث والدراسات،
بتاريخ  29ديسمرب .20 3
( . )2زلمد عبد احلفيظ الشيخ"،ليبيا بني مجاعات العنف والدميقراطية ادلتعثرة" ،ادلستقبل العريب ،العدد  ،432ص. 24 :
( . )3زلمد عبد احلفيظ الشيخ"،إشكالية تعثر االنتقال الدميقراطي يف ليبيا بعد  ،"20دراسات شرق أوسيطة /مركز دراسات الشرق األوسط ،صيف  ،20 3ص:
.59
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في مغخلت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي بل ؾب٣تها الٗضيض مً الخُىاث ،ؤصث بلى ونى٫ل اإلاٗاعيت بلى الخ٩ىمت م٘
.2007
اهخساباث
اإلاطلب الثاني :جلُُم الانخلاٌ الذًملشاطي في الذوٌ العشبُت:
مً اإلاالخٔ ؤن الىٓام الؿياس ي اإلاٛغبي يمط ي في ؤؾلىب بنالحي يىُل ٤مً م٣اعبخين ،ؤوالَا جمـ
البييت اإلااؾؿيت وال٣اهىهيت مً زال ٫بَال ١مجمىٖت مً اإلاباصعاث في َظا الباب مً ٢بيل اإلاهالخت م٘
ماض ي الاهتها٧اث الخ٣ى٢يت وحؿغي٘ صيىام٨يت ماؾؿت نىضو١ل ؤلايضإ والخضبير الظر ؤيخى مكاع ٥عثيس ي
في اإلاباصعاث الخىمىيت ،زم جإؾيـ اإلاٗهض اإلال٩ي للش٣اٞت ألاماػيٛيت ،جإؾيـ الهيإة الٗليا للؿمي البهغر ،زم
 2011الظر ظاء
صيىان اإلآالم ،وَي٩لت الخ٣ل الضيني ،بلى ظاهب بنالح مضوهت ألاؾغة ،زم جخىيجا بضؾخىعل
بٗض الخغا ٥الكٗبي الظر ٖغٞه اإلاديِ ؤلا٢ليمي والىَني .ؤما الم٢اعبت الشاهيت ٞخخجلى باألؾاؽ في الاَخمام
بالجاهب الاظخماعي بة٢امت مباصعاث تهم مداعبت ال٣ٟغ والهكاقت ،مً ٢بيل اإلاباصعة الىَىيت للخىميت البكغيت
وماؾؿت مدمض الخامـ للخًامً( ).
٦ما يم ً٨ؤلاقاصة بالخجغبت الاهخسابيت في اإلاٛغب ٖلى ؤجها بضؤث جداٖ ٔٞلى مىاٖيضَا ،وؤجها بضؤث
جضاع ببييت ٢اهىهيت خضيشت ،ل ً٨ما يٗاب ٖلى َظٍ الخجغبت َى يٗ ٠اإلاكاع٦ت الاهخسابيت ،بلى ظاهب
الخغو٢اث التي حكىب َظٍ الٗلميتٞ .اليؿب اإلاخضهيت للمكاع٦ت الاهخسابيت يًٗ ٠مغصوصيت َظٍ ألازيرة
ويًٗ ٠قغٖيت الىسب التي جٟغػَاَ ،ظا بلى ظاهب الخًىعل الىاػنل للما ٫الظر يًغب قٟاٞيت الٗمليت
الاهخسابيت وهؼاَتها( ).
ؤما في جىوـ٣ٞ ،ض ٖغٞذ مغخلت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي بٗض الخُىعاث ٖلى اإلاكهض الؿياس ي ،بطا ٢امذ
بخإؾيـ لجان وَىيت مً ؤظل بعؾاء الكٟاٞيت واإلاؿاءلت مً زال ٫زالر لجان وَىيت؛ اللجىت الىَىيت
 2010ختى
الؾخ٣هاء الخ٣اث ٤في الخجاوػاث والاهتها٧اث التي قهضتها البالص زال ٫الٟترة اإلامخضة مً 17يىايغ
ؾ٣ىٍ بً ٖلي ،واللجىت الىَىيت لخ٣ص ي الخ٣اث ٤خى ل ٫الغقىة والٟؿاص زال ٫الٟترة اإلامخضة مً 7حكغيً
 ،2011والهيئت الٗليا لخد٣ي ٤ؤَضا ٝالشىعة وؤلانالح الؿياس ي
 1987بلى٧ 14اهىنل الشاوي /يىايغ
ألاو٫ل /هىٞمبر
()
والاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي.
ً
مكاع٧ا في
ل
بٗضَا اؾخمغ مؿلؿل الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في جىوـ ،بديض ؤنبذ اإلاجخم٘ اإلاضوي
الؿياؾيت الٗامت بك٩ل ؤ٦بر ،بالغٚم مً وظىص نغاٖاث خؼبيت ٖلى الؿلُت ،ل٧ ً٨اهذ الىخاثج الا٢خهاصيت
( )  .عبد اإللو السطي ":أسئلة فرضية حول االنتقال الدميقراطي بادلغرب" ،دراسة صادرة عن ادلركز العلمي العريب لألحباث والدراسات اإلنسانية 4 ،يناير .20 4
(. )2ادلرجع السابق.
( . )3أمحد كرعود " ،تونس :ثورة احلرية والكرامة ..مرجع سابق ،ص.45 :
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مترصيت ونلذ بلى جغاظ٘ مؿخىيل الىمى الا٢خهاصر ،و٦ظل ٪ػياصة خضة البُالت في البالص ،مما يٟخذ الدؿائ٫ل
ؤمام اإلاغخلت الؼمىيت التي يم ً٨مً زال ٫جدؿين الىي٘ الا٢خهاصر في جىوـ.
في مهغ ما و ٘٢ؤهه ظاءث الضيم٣غاَيت لخدؿم مك٩لت الكغٖياث :الضيييت وال٩اعػماجيت والشىعيت
والض٦خاجىعيت ،لهالر قغٖيت واخضة وهي فعٖيت نىاصي ٤الاهخساباثَ .ظٍ ال٣اٖضة ؤو اإلابضؤ الضيم٣غاَي جم
ألازظ به في الضو٫ل التي جغسخذ ٞيها ال٣يم والش٣اٞت الضيم٣غاَيت ،وبالخالي في خالت ٖضم التتام الؿلُت
الخا٦مت بما التتمذ به ؤمام الكٗبٞ ،مً خ ٤الكٗب اؾترصاص الغزهت التي مىدها للخا٦م مً زال٫
 ١ثهو ٖليها الضؾاجير ٖاصة ٧االهخساباث اإلاب٨غة ؤو اللجىء بلى الاؾخٟخاء وال يضزل يمً َظٍ
ؤنى ل ٫وَغ ل
()
الُغ١ل جضزل الجيل ،وفي خالت جضزل الجيل ه٩ىنل ؤمام اه٣الب ٖؿ٨غرل ختى وبن خٓي بغيا الكٗب.
لظا عظٗذ مغخلت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي بلى ما ٢بل بهُال٢تها ،صونل مغاٖاة للترؾيش الضيم٣غاَيت مً
زال ٫اإلااؾؿاث ،ؤو مً زال ٫اإلاكاع٦ت الؿياؾيت الٟاٖلت للمجخم٘ اإلاضوي ،وٚياب ألاظىضاث الا٢خهاصيت
الٟٗالت لخد٣ي ٤الخىميت.
ما يٗيب في ججغبت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في ليبيا ،ؤهه ومىظ بَاخت ال٣ظافيٖ ،غ٢لذ الضيىامي٨ياث
ً
ّ
واإلااؾؿيت هٟؿها الجهوص التي بظلتها الخ٩ىمت الاهخ٣اليت إلٖاصة جإؾيـ ظيل وَني .ل
بضال
ال٣بليت وؤلا٢ليميت
مً طل ،٪يخم جىػي٘ الؿلُت ال٣ؿغيت مغة ؤزغيل بين الهيا٧ل الٗؿ٨غيت وألامىيت اإلاىاػيت ال٣اثمت ٖلى
اثخالٞاث اإلايليكياث الشىعيت اإلاسخلٟت مً ظاهب ،والىخضاث اإلاخب٣يت مً الجيل الىٓامي التي حٗخبر ٖلى
ً
ً
ً
ظضيضا مً ال٣ىاث اإلاؿلخت
ل
ل
ق٨ال
ملجإ للمىالين للىٓام ال٣ضيم ،ما يكير بلى هديجت جخًمً
هُا ١واؾ٘ ل
الهجيىت صازل صولت هجيىت ٖلى خض ؾىاء ،خيض ياو ٫مغ٦ؼ الؿلُت في بَاع الٗال٢ت اإلاضهيت-الٗؿ٨غيت مً
اإلاؿخىيل الىَني بلى اإلاؿخىيل الُاثٟي ؤو ؤلا٢ليمي( ).
بالخالي ،صزلذ البالص في مغخلت النتاٖاث اإلاؿلخت ال مباليت بالخضَىعل الا٢خهاصر ؤو بخد٣ي ٤ألاَضاٝ
ً
ً
ٖاصال وجد٣ي٤
ل
ل
جىػيٗا
التي َالبذ بها الاهخٟاياث الكٗبيت مً جدؿين اإلاجا ٫الخٗليمي وجىػي٘ زغواث البالص
الخىميت الا٢خهاصيت والبكغيت ،قإجها في طل ٪قإن ؾىعيت التي ما ػالذ جغػح جدذ نغاٖاث مسجلت بين
اإلاٗاعيت والخ٩ىمت مً ظهت وبين ميليكياث "صاٖل" والجمي٘ مً ظهت زاهيت ،في ْل وظىص مٟاوياث بين
اإلاٗاعيت والخ٩ىمت بغٖايت ؤَغا ٝزاعظيت صو لن هخاثج مباقغة ،وبهما إلَالت ؤمض الهغإ.

( ) .د .إبراىيم أبراش" ،زلنة الدميقراطية والثورة يف مصر" ،رللة الوعي العريب ،بتاريخ يوليو .20 3
( . )2يزيد صايغ" ،العسكريون وادلدنيون وأزمة الدولة العربية" ،دراسة صادرة عن مركز كارينغي للشرق األوسط ،بتاريخ  0ديسمرب .20 4
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ّ
ؤما في اليمً ٣ٞض جم اؾخيؿار الضيىامي٨يت اإلاسخلت هٟؿها ٖىضما جىاٞـ الٖبى الىسبت الغثيؿيىنل
ؤهٟؿهم ،بياٞت بلى زليٟت نالر ومىاٞؿه آلان ،الغثيـ اإلاا٢ذ مىهىعل َاصرٖ ،لى الاخخٟاّ بىٟىطَم في
 .2013و٧اهذ الىديجت اجهياع الجيل باٖخباعٍ َي٩ل
ؾياٖ ١مليت بٖاصة َي٩لت الجيل التي بضؤث في الٗام
ً
ّ
مىخض لل٣ياصة في وظه الٖب ظضيض جماما ،اإلاخمغصيً ا٫خىزيىن ،الظيً اؾخىلىا ٖلى الٗانمت وال٨شير مً
ً
ؤؾا ٖلى ٖ٣ب ،ومً زال ٫الىنى٫ل بلى
 .2014وفي ٢لبهم لهي٩ل الؿلُت في اليمً ع ل
ؤهداء البالص ني ٠الٗام
نيٛت للخٗايل م٘ ٢اصة الجيل اإلاؿخ٣لين في بٌٗ مىاَ ٤البالص ،وي٘ الخىزيىنل الٗال٢ت اإلاضهيت-
الٗؿ٨غيت ٖلى مؿاع ظضيض( ).
الخاجمت
بىاء ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ ،يم ً٨الىنى٫ل بلى هديجخين ججؿضث ألاولى ؤن َغي٣ت الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي التي
و ٘٢في الضو ل ٫الٗغبيت ببان الغبي٘ الٗغبي ؤزغث ٖلى َبيٗت الىٓام الضيم٣غاَي الىليض ؤو الهجين ،وٖلى ٞغم
جغسخه في مغخلت ما بٗض الاهخ٣ا٣ٞ .٫ض ؤؾـ الاهخ٣ا ٫الؿلـ والؿلمي في اإلاٛغب والظر يخم بمباصعة مً
الىسبت الخا٦مت ؤؾؿه لترؾيش الىٓام الضيم٣غاَي ،في خين ؤن الاهخ٣اَ ًٖ ٫غي ٤الخىاػ٫ل ًٖ الؿلُت ،ؤصي
بلى صزى ل ٫ؤخؼب اإلاٗاعيت في نغاٖاث ظمت مً ظهت ،وبلى جغصر ألاويإ الا٢خهاصيت والاظخماٖيت مً ظهت
زاهيت ٦ما خهل في مهغ وجىوـ ،وبن ٧اهذ جىوـ بمؿخىيل ؤ٢ل .ؤما الاهخ٣ا ٫الٗىي ٠ؤصي بلى جد٣ي٤
مؿخىياث ؤصوى مً الضيم٣غاَيت ،وٞغم ؤ٢ل الؾخمغاعيت الىٓام الضيم٣غاَي واؾخ٣غاعٍ ،بل ؤهه ػاص مً
اخخماالث الاعجضاص بلى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الدؿلُيت ،ؤو و٢ىٕ البالص في نغإ صازلي ؤو خغب ؤَليت٦ ،ما و ٘٢في
ليبيا وؾىعيت واليمً.
ؤما الىديجت الشاهيت ،ججؿضث في ٚياب الىعي الش٣افي الضيم٣غاَي لضي اإلاىاًَ ،وٚياب مٟهىم اإلاىاَىت
الخ٣ي٣ت للٟغص الٗغبيٞ ،الشىعاث الٗغبيت ـ ٦ما يُلٖ ٤ليها ـ لم جإث هديجت جُى لع وعي لضي اإلاىاًَ ؤو جُى لع
وخاظخه لبضيل ؾياس ي ؤ٦تر صيم٣غاَي مً الىٓام الاؾدبضاصر الظر
ا
جاعيذي خخمي لخُىعل الش٣اٞت الٗغبيت
حٗيكه ،بهما ظاء ٦غص ٗٞل ٖلى ال٣ٟغ الظر ٖايكخه َظٍ الكٗىب في ْل وظىصَا في بالص جمل ٪مً اإلا٣ىماث
ً
صوال ؤنبدذ حٗخبر مً الضو٫ل اإلاخ٣ضمت.
الا٢خهاصيت والخيراث ما لم جمل٨ه ل

( )  .نفس ادلرجع.
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كاةمت اإلاشاحع
 الىخب:
 ؤخمض ٦غٖىص" ،ثووـ :ل زىعة الخغيت وال٨غامت " ،يمً ٦خاب "الغبي٘ الٗغبي :ل زىعاث الخالم مًالاؾدبضاص" ،قغ ١ال٨خاب /ل.2013
 ٖبضالٟخاح ماض ي" ،مضازل الاهخ٣ا ٫بلى هٓم خ٨م صيم٣غاَيت" ،ل في:ل ٖلي زليٟت ال٩ىاعر وٖبضالٟخاح ماض ي (جيؿي ٤وجدغيغ) ،إلااطا اهخ٣ل آلازغون بلى الضيم٣غاَيت وجإزغ ال٘ عب؟ (بيروث:لمغ٦ؼ صعاؾاث
الىخضة الٗغبيت.)2009 ،1ٍ ،
 مدمض ؾٗض ؤبى ٖامىص" ،الغؤر الٗام والخدى ٫الضيم٣غاَي " ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي /ل الاؾ٨ىضعيت،.2010ل
 اإلاجالث:
:ل صعاؾت لخاالث
 ؤخمض مىيس ي ،الخدى ٫الضيم٣غاَي في مجلـ الخٗاون لضو ٫الخليج الٗغبيتالبدغيً وؾلُىت ُٖمان وُ٢غل(ؤبىْبى:لمغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجيجيت.)2009 ،1 ٍ ،
 ص.ل ببغاَيم ؤبغاف" ،مدىت الضيم٣غاَيت والشىعة في مهغ " ،مجلت الىعي الٗغبي ،بخاعيش 11ل يىليى.2013
 ص.لخؿين جىٞي ٤ببغاَيم" ،الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي:لبَاع هٓغرل" ،مغ٦ؼ الجؼيغة للضعاؾاث ،بخاعيش 14لٞبرايغل.2013ل
 ٖبض ؤلاله الؿُي ":ؤؾئلت ٞغييت خى ٫الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي باإلاٛغب " ،صعاؾت ناصعة ًٖ اإلاغ٦ؼالٗلمي الٗغبي لألبدار والضعاؾاث ؤلاوؿاهيت4 ،ل يىايغ .2014لل
 مدمض ٖبض الخٟئ الكيش" ،بق٩اليت حٗتر الاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي في ليبيا بٗض  ،"2011صعاؾاثقغ ١ؤوؾيُت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ ١ألاوؾِ ،ني.2013 ٠ل
 مدمض ٖبض الخٟئ الكيش" ،ليبيا بين ظماٖاث الٗى ٠والضيم٣غاَيت اإلاخٗترة " ،اإلاؿخ٣بلالٗغبي ،الٗضص .432ل
 هبيل ٖبض الٟخاح" ،ل جدضياث الخدى ٫مً الدؿلُيت بلى الضيم٣غاَيت /ل نغاٖاث وؤؾئلتوبق٩الياث اإلاغخلت الاهخ٣اليت " ،الجؼء ألاو ،٫اإلاغ٦ؼل الٗغبي للبدىر والضعاؾاث ،بخاعيش 29ل صيؿمبر .2013
 يؼيض ناي" ،ٜالٗؿ٨غيىن واإلاضهيىن وؤػمت الضولت الٗغبيت " ،صعاؾت ناصعة ًٖ مغ٦ؼ ٧اعيىػيللكغ ١ألاوؾِ ،بخاعيش 10ل صيؿمبر .2014ل
ل
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 الصحف:
هىٞمب.2004
ع
 ص.لَايل وصٖان الضعجت" ،مٟهىم الخدى ٫الضيم٣غاَي" ،ظغيضة الغؤر ،بخاعيش 21ل سظاةل اإلااحعخير:
 ؾميت هىر" ،صوع ألاخؼاب الؿياؾيت في الخدى ٫الضيم٣غاَي ـ صعاؾت خالت الجؼاثغ مً 1996ل بلى ،"2001بدض لىيل قهاصة اإلااظؿخير في الٗلىم الؿياؾيت٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت
مدمض زيًغ/لبؿ٨غة ،الٗام الجامعي 2010ل ـ .2011ل
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اإلاؿئى ل٫يت الىاججت ًٖ ؤلازال ٫بٗ٣ض الخىْي ٠الخام
ص .مهُٟى عاجب خؿً ٖلى
ؤؾخاط ال٣اهىنل اإلاضوي اإلاؿاٖض
٧ليت البريمي ـ ظامٗت ؾلُىت ٖمان
ل
ل
م٣ضمت
ّ
ّ
بن ّّخمايت الٗامل ،هي مدل اَخمام الدكغيٗاث ٧اٞت ،ومىٓمت الٗمل الضوليت( ) ،والكٛل الكاٚل
ً
ً
ؤؾاؾيا مً ؤَضا ٝالدكغي٘ ،وٖلى الهٗيض اإلادلي – لم
ل
ل٩ل مً ٖني بإمغ خمايخه .خيض ناعث خمايخه ل
َضٞا
يسخلَ ٠ظا الاَخمام بالٗاملٞ ،بالىٓغ بلى الخدب٘ الخاعيذيّ ،
لخُىعل حكغيٗاث الٗمل في مهغ ،ؤنبذ ؾياؾت
خمايت الٗما ،٫جمشل الخِ ألاؾاس ي في حكغيٗاث الٗمل( ).
وجتر٦ؼ جل ٪الخمايت ،في جىٓيم ٖال٢خه م٘ ناخب الٗمل ،بىي٘ زىابذ وآلياث ،حؿاٖض ٖلى جىػي٘
اإلاؿاولياثٞ ،يما بينهم ،مً خيض خ٣ى١ل الٗامل وممً يُلبها ،ومٗغٞت هىٕ وخضوص الٗال٢ت ،خيض يغجبُان
ً
ً
ً
مٗ٣ىال مً الخمايت
ل
ٚالبا بٗ٣ض الٗمل ،وبالخالي جىٞغ جل ٪الٗال٢ت الشىاثيت بين الٗامل وناخب الٗمل٢ ،ضعلا
ل
له ،طل ٪مً زال ٫ا٫ؾياط ال٣اهىوي اإلا٣غعل لها.
واإلاؿئىليت اإلاضهيت (الخٗىيٌ) جضوعل خى٫ل ظبر الًغعل الىاٖ ٘٢لى اإلاًغوعٞ ،هي وؾيلت بنالح ؤو ظبر
ً
و٣ٞا لهظٍ الغوابِ ،جدخمل ج٣هير الى٧الت في
الًغعل الىاجج ًٖ الخ٣هير( ) ،وٖال٢ت و٧الت الدكٛيل بالٗامل ،ل
ً
ً
هاججا ًٖ ؤلارال ٫بدضوص الىيابت (التتام ٢اهىوي)٦ ،إن ج٩ىنل ٢ض زغظذ ًٖ خضوص
ٖملها ،ؾىاء ٧ان ج٣هيرلا ل
ً
هاججا ًٖ ٖضم
الىيابت ،وحٗا٢ضث م٘ الٗامل بكغوٍ مسالٟت ،إلاا ٢غعٍ ناخب الٗمل ،ؤو ؤن ي٩ىنل الخ٣هير ل
( )1حيث بمغ عدد االتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل الدولية منذ إنشائيا عام
االتفاقيات الصادرة عن المنظمة اتفاقية العمل في قطاع األسماك .)2007

 1919حتى  188 2010/6اتفاقية ( وكان آخر

( )2د .أىاب إسماعيل ،أثر تطبيق سياسة الحماية العمالية في توحيد تشريعات العمل العربية ،مجمة القانون واالقتصاد ،جامعة القاىرة،
مارس – يونية  ،1977العددان األول والثاني ،السنة السابعة واألربعون ،ص.1

( )3د .محمد عبدالظاىر بعنوان ،رؤية جدية في دور التعويض في الم سئولية العقدية ،مجمة مصر المعاصرة ،الجمعية المصرية لالقتصاد
السياسي واإلحصاء والتشريع ،عدد أبريل  ،2009السنة الثالثة ،ص 5وما بعدىا.
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الالتتام بٗ٣ض الخىْي ٠الخام الظر يغبُها بالٗامل والخغوط ًٖ خضوصٍ (التتام ٖ٣ضر)٦ ،إن ج٩ى لن ؤَملذ
في البخض ،ؤو ج٩ىنل ٢هغث في بظغاء الترقيذ ،وطل ٪بٗضم الجضيت في بظغاء الازخباع ،ؤو ؤن ي٩ىنل الخ٣هير
هخج ًٖ ٖضم بزباع الٗامل ٢بل ّ
الخٗا٢ض ٖلى ٖ٣ض الٗمل ،بإر مٗلىماث ٦إن ي٩ى لن مً اإلام ً٨لى ٖلمها
الٗامل ،ما ؤ٢بل ٖلى الخٗا٢ض (التتام ٢اهىوي) ٖ ،الوة ٖلى طل ،٪خالت ٢يام الى٧الت ّ
بالىهب ٖلى الٗامل.
ؤَميت الضعاؾت:
بن ألاَميت الٗلميت لهظٍ الضعاؾت جبرػ في ؤَميت الخمايت ال٣اهىهيت للٗامل في مىاظهت و٧االث الدكٛيل
ً
ظؼءا مً وؿيج اإلاجخم٘ في الى٢ذ
الخانت ،بٗض الخُى لع الظر خضر في ٖملها ًٖ طر ٢بل ،في ْاَغة جمشل ل
الخالي ،ويدخاط الٗامل ٞيها ٖلى ٧ل الًماهاث ،وبسانت ؤن ؤٚلب الدكغيٗاث والاجٟا٢ياث ،جغ٦ؼ ٖلى خمايت
الٗامل اإلاهاظغ – صازل صو٫ل اإلاهجغ – صونل ؤن جىٓغ بلى الىؾيلت التي جى٣ل الٗامل بلى َظٍ الضو ،٫وجىٞير
خمايت له في مىاظهتها ،ختى يمٞ ً٨يما بٗض ،ؤن يؿخٟيض مً الخمايت في صو ل ٫اإلاهجغ.
ّ
ّ
يغجب ؤلازال ٫بٗ٣ض الخىْي ٠الخام ،مً ظاهب و٧االث الدكٛيل مؿئىليت ٖ٣ضيت ،بطا ما جىاٞغث
ً
ؾببا لإلٖٟاء مً اإلاؿاوليت ،ولخىييذ طل ٪ه٣ؿم
ٖىانغَا مً زُإ ،يغع ،وٖال٢ت ؾببيت ،ولم يَ ً٨ىا ٥ل
َظا اإلابدض بلى آلاحي:
زُت البدض:
اإلابدض ألاو٫ل :الخُإ الٗ٣ضر لى٧الت الدكٛيل الخانت.
اإلابخض الشاوي :الًغعل ٗ٦ىهغ يغوعرل إلاؿئىليت و٧الت الدكٛيل الٗ٣ضيت
اإلابدض الشالضٖ :ال٢ت الؿببيت وبٖٟاء و٧الت الدكٛيل مً اإلاؿئىليت
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اإلابدض ألاو٫ل
الخُإ الٗ٣ضر لى٧الت الدكٛيل الخانت
الخُإ الٗ٣ضرَ ،ى ٖضم جىٟيظ اإلاضيً اللتتامه الىاش ئ مً الٗ٣ضٞ ،اإلاضيً التتم بالٗ٣ض ،وبالخالي يجب
ٖليه جىٟيظ التتامه( ) ،وَظا ما ظغيل ٖليه ً٢اء الى ٌ٣مً ؤن ٖضم جىٟيظ اإلاضيً اللتتامه الخٗا٢ضر ،يٗخبر
زُإ في طاجه يغجب مؿئىليخه التي ال يضعؤَا ٖىه بال بطا ؤزبذ ٢يام الؿبب ألاظىبي الظر جيخٟى به ٖال٢ت
الؿببيت ،ويدبين مما ؾب ٤ؤن الخُإ الٗ٣ضر ـ ليـ ـ بال ٖضم ٢يام اإلاضيً بالتتامه الىاش ئ ًٖ الٗ٣ض ،ؤيا ٧ان
الؿبب في طل ،٪وإلاد٨مت اإلاىيىٕ ؾلُت ج٣ضيغيت في اؾخسالم الخُإ اإلاىظب للمؿاوليت( )ٚ ،ير ؤن َظا
ً
ً
ومؿخمضا مً ٖىانغ جاصر بليه مً وا ٘٢الضٖىيل( ).
ل
ل
ؾاجٛا
مكغوٍ بإن ي٩ىنل
ويسخلٖ ٠ضم ّ
الخىٟيظ اإلاؿبب للخُإ ،بازخال ٝمىيىٕ الالتتام ما بين التتام بخد٣ي ٤هديجت ؤو التتام
ببظٖ ٫ىايتٞ ،ةطا ٧ان الالتتام َى جد٣ي ٤هديجتٞ ،الخُإ َىا يخدٖ ٤٣ىض ٖضم جد ٤٣الىديجت ـ ٦ما في
الالتتاماث اإلاخٗل٣ت بى٣ل خٖ ٤يني ؤو الالتتام بدؿليم ٖين ،ؤما بطا ٧ان الالتتام َى بظٖ ٫ىايت ـ ٞالخُإ َىا
َى ٖضم بظ ٫الٗىايت اإلاُلىبت( ).
اإلاُلب ألاو٫ل
ً
و٣ٞا للُغح الؿاب٤
َبيٗت التتام و٧الت الدكٛيل ل
ً
اما ببظٖ ٫ىايت ؤو جد٣ي ٤هديجت ،يغظ٘
بن جدضيض َبيٗت التتام و٧الت الدكٛيل ،مً ٧ىهه التت ل
ً
٢ليال بلى حٗغي ٠الٗ٣ض الظر
لاللتتاماث اإلاخىلضة ًٖ ٖ٣ض الخىْي ٠الخام ،الظر يغبِ بينهما وبالغظىٕ ل
يغبِ الى٧الت بالٗاملٞ ،هى طل ٪الٗ٣ض الظر جلتتم ٞيه و٧الت الدكٛيل بالبدض ًٖ وْيٟت للٗامل وجغقيده
لها بٗض بظغاء ازخباع له ،والخد ٤٣مً مضي مىاؾبخه لخل ٪الىْيٟت وطل ٪هٓير ؤظغ يلتتم به الٗامل ،ولبيان
ّ
ّ
اإلاخٗضصة ججاٍ الٗامل ،واإلاخىلضة ًٖ َظا
َبيٗت التتام و٧الت الدكٛيل ،ال ي٩ىنل طل ٪بال مً زال ٫التتاماتها
الٗ٣ض ،وطلٖ ٪لى ّ
الىدى الخالي:

( )1د .محمود جمال الدين زكي ،المسئولية العقدية بأنيا ىي جزاء إخالل أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمو وال صمة بيا
بالتنفيذ العيني لاللتزام ،مطبعة جامعة القاىرة1976 ،م ،ص.323

( )2طعن مدني رقم  ،9621س66ق ،ج.1997/11/20
( )3طعن مدني رقم  210س68ق.2006/6/27 ،

( )4راجع  :د .جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية،
السنيوري ،ج أول ،ص.548

1995م .ص ،413د.
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َ-1بيٗت الالتتام بالبدض ًٖ وْيٟت للٗامل:
وَى الالتتام ألاو ،٫الظر جلتتم به و٧الت الدكٛيل ججاٍ الٗامل ،ويخمشل في البدض وَظا الالتتام ٢ض هو
ٖليه ٢اهىنل الٗمل في الثدخه اإلاىٔمت إلاؿإلت ؤلالخا ،١في اإلااصة٣ٞ 18غة ؤ وطل ٪بال٣ى٫ل :جسخو الكغ٦ت
بمؼاولت ألاوكُت آلاجيت ... :والبدض ًٖ ٞغم زاعط ظمهىعيت مهغ الٗغبيت ،للمسجلين لضي الكغ٦ت
ً
و٣ٞا إلاا
الغاٚبين بالٗمل في الخاعط ،ولم يدضص ال٣اهىنل وؾيلت مٗيىت للبدض ٞالى٧الت له ؤن ج٣ىم بالبدض ،ل
يتراءي لها ؾىاء بالبدض ًٖ َغي ٤ؤلاٖالم اإلا٣غوء ،ؤو ًٖ َغي ٤ؤلاٖالم اإلاؿمىٕ ،ويم ً٨لها ًٖ َغي ٤اجساط
وؾيلت زانت لها مشل ؤن ي٩ى لن لها ظغيضة زانت بها ،وٖلى الغٚم مً َظا الالتتام َى الالتتام ألاو ل ٫في
الا٫ؼام ،بطا ما ٢امذ الكغ٦ت باإلٖالن ًٖ
ٖال٢اتها بالٗاملٚ ،ير ؤن الٗال٢ت الٗ٣ضيت يم ً٨ؤن جسلى مً َظا ج
ً
اما ببظٖ ٫ىايت وليـ بخد٣ي٤
وْاث ،٠ويمشل َظا الالتتام الٗ٣ضر بالبدض ًٖ ٖمل بالخاعط للٗامل ،التت ل
هديجت مٗيىت ٧الخهى٫ل ٖلى الىْيٟت ويغظ٘ طل ٪بلى ؤن مًمىنل الالتتام ؤمغ يهٗب جد٣٣هٞ ،الى٧الت في
َظا الالتتام بمشابت ؾمؿاع يخى ٠٢صوعَا ٖلى البدض ،صونل جد٣ي ٤هديجت مٗيىت وهي جضزل يمً الؿىاص
ألآٖم مً ؤعباب اإلاهً الظيً يماعؾى لن ٖملهم صو لن ؤن يلتتمىا بخد٣ي ٤هديجت مٗيىت( ).
ّ
ي ً٢اء َظٍ
وَظا ما ؤ٦ضجه مد٨مت الى ٌ٣في الخُبيٖ ٤لى الُبيب ب٣ىلها :التتام الُبيب ٦ما ظغ ل
اإلاد٨مت ،ليـ بال التتام ببظٖ ٫ىايت( ).
ولَ ً٨ل يٗني طل ٪ؤن مجغص ٢يام و٧الت الدكٛيل ،بالبدض يجٗلها بمىإي ًٖ ؤر مؿاوليت ،ألجها ٚير
ً
مُالبت بخد٣ي ٤هديجت في َظا الالتتام ،ؤم ؤن َىا ٥مٗياعلا آزغ ي٣يـ طل ،٪ههذ اإلااصة٣ٞ 211غة (ؤ) مً
ر :في الالتتام بٗمل بطا ٧ان اإلاُلىب مً اإلاضيً َى ؤن يداٖ ٔٞلى الص ئ ؤو ؤن ي٣ىم
الخ٣ىين اإلاضوي اإلاهغ ل
بةصاعجه ؤو ؤن يخىدى الخيُت في جىٟيظ التتامهٞ ،ةن اإلاضيً ي٩ىنل ٢ض وفى بااللتتام بطا بظ ٫في جىٟيظٍ مً الٗىايت
٧ل ما يبظله الصخو الٗاصر ،ولى لم يخد ٤٣الٛغى اإلا٣هىص َظا ما لم يىو ال٣اهى لن ؤو الاجٟاٖ ١لى ٚير
طل.٪
وبالىٓغ بلى َظٍ اإلااصة ،هجض ؤن اإلاضيً ـ بىظه ٖام ـ ٖليه ؤن يبظٖ ٫ىايت الصخو الٗاصر ،بال ؤن ألامغ
ظض مسخل ٠باليؿبت لى٧االث الدكٛيل ،باٖخباعَا مهىيت ،طل ٪ؤن َظا اإلاٗياع يسو الٟغص الٗاصر ،وما بظله
ً
ؤ٦ض مً الٟغص الٗاصر ،وٖلت
مً خغم في قاوهه بىؾاثل ٖاصيت ؤيًا ،ؤما اإلانهي ٞيسخلٞ ٠يما ييخٓغ مىه ،ع

( )1راجع :د .طمبة وىبة ،المسئولية المدنية لممحامي ،مكتبة سيد عبداهلل وىبة1986 ،م ،ص.108
( )2د .طمبة وىبة ،المرجع السابق ،ص.111
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ً
ً
بيجابا للجمهىعل الظر ييخٓغ مىه ـ في َظا
ل
الخٟغ٢ت ،ؤن اإلانهي ٢ض ؤٖض زهيها ،ألصاء زضماث مٗيىت ،ي٣ضم بها
ؤلاَاع ما يٟى١ل اهخٓاعٍ مً الصخو الٗاصر( ).
ً
وَظا ما ٖبر ٖىه ً٢اء ّ
اما بخد٣ي ٤نجيجت هي
الىٞ ٌ٣يما يخٗل ٤بالتتام الُبيب بإن التتامه ليـ التت ل
ً
ظهىصا ناص٢ت ،جخ٤ٟ
ل
قٟاء اإلاغيٌ ،وبهما َى التتام ببظٖ ٫ىايت بال ؤن الٗىايت اإلاُلىبت مىه ج٣خط ي ؤن يبظ٫
في ٚير الٓغو ٝالاؾخصىاثيت م٘ ألانى٫ل اإلاؿخ٣غة في ٖلم الُبٞ ،يؿإ ٫الُبيب ًٖ ٧ل ج٣هير في مؿل٨ه
الُبي ،ال ي ٘٣مً َبيب ي ٔ٣في مؿخىاٍ اإلانهي وظض في هٟـ الٓغو ٝالخاعظيت التي ؤخاَذ بالُبيب٦ ،ما
يؿإ ًٖ ٫زُئه الٗاصر ،ؤيا ٧ان صعظت ظؿامخه( ) ،و٢ض ّ
ٖبرث اإلاد٨مت ؤلاصاعيت الٗليا في مهغ بإن :وبهما
اإلاٗياع في ج٣ضيغ زُإ الُبيب وحٗيين مضي واظباجه ي٩ىنل بما بم٣اعهت مؿلَ ٪بيب ٖاصر ؤزهاجي مشله بطا
وظض في مشل ْغوٞه الٓاَغة ،ؤو بم٣اعهت مؿلَ ٪بيب ؤزهاجي مشله بطا وظض في هٟـ َظٍ الٓغو.) (ٝ
ّ
وٖلى َضر ما ج٣ضمـ ٞةن التتام و٧الت الدكٛيل بالبدض ًٖ وْيٟت للٗامل بالخاعط ،ما َى بال التتام
ببظٖ ٫ىايت ،وليـ بخد٣ي ٤هديجت ،وختى يخم مٗغٞت اعج٩اب و٧الت الدكٛيل زُإ مً ٖضمهٞ ،اإلاٗياع في طل٪
َى بظٖ ٫ىايت اإلانهي اإلاخسهو٦ ،إعبابها ممً يؼاولى لن مشل مهىتها ،ومً زم ٖليها ؤن جلتتم الخغم في ٖملها.
َ -2بيٗت الالتتام بةظغاء الازخباع:
ّ
يمشل طل ٪الالتتام ،ؤؾب٣يت ٢بل الالتتام الخالي وَى الترقيذ ،خيض ال حؿخُي٘ الى٧الت ال٣يام بالترقيذ
ً
جُىعا في ٖال٢ت و٧الت الدكٛيل بالٗامل ًٖ طر ٢بل،
ل
٢بل بظغاء الازخباعاثَ ،ظا الٗىهغ ـ َى الظر يؿبٜ
والجضيغ بالظ٦غ ؤن َظا الخُىعل ْهغ ؤو جغظم مً زال ٫هيابت الى٧الت ًٖ ناخب الٗمل ٞلىالَا (الىيابت) ،ما
٧اهذ حؿخُي٘ الى٧الت ال٣يام بهظا الضوع ،لظا ٞةن الىيابت جضزل يمً ؤؾباب جُىعل ٖمل و٧االث الدكٛيل،
ً
ر
و٣ٞا إلاا يتراءي لها للىنى ل ٫بلى مضي مىاؾبت الٗامل للىْيٟتٞ ،لها ؤن ججغ ل
وللى٧الت ؤن ج٣ىم باالزخباعاث ،ل
ازخباع قٟىيت ؤو ازخباعا جدغيغيت ،ؤو م٣ابلت شخهيت ؤو ٚير طل ،٪ولها ؤن ج٨خٟي بالكهاصاث التي يدملها
الٗامل ،وال ي٣لل َظا مً َبيٗت الالتتام باالزخباعٖ ،ىضما ج٨خٟي بهظٍ الكهاصاث ،ؤما ًٖ هىٖيت الازخباع
٣ٞض ي٩ىنل ازخبا ًلا في اللٛاث ،ؤو في اإلاها اث ،ؤو في ّ
الىىاحي الٟىيت اإلاخٗل٣ت بالٗمل ،وهالخٔ ؤن َظا الالتتام،
ع
ع
ً
ّ
لم يىو ٖليه ال٣اهىن ،بال ؤهه يؿخيخج مً الالتتام الشالض للى٧الت وَى بظغاء الترقيذ ،وؤزيرلا ال ي٣ل ٫مً َظا
)1( Dalcq (ROGER): Traité de la responsabilité civi, Bruxelles, 1967, n.724, p.301.

( )2راجع  :د .السنىوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء األول ،الجزء السابع
المحامين1428 ،ىـ2007 -م ،ص.550

(الكتاب األول ) ،لجنة الشريعة اإلسالمية بنقابة

( )3قضية رقم  ،1831س2ق ،ج ،1957/3/2د .عبدالمعين لطفي جمعة ،القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية ،الكتاب
األول ،والكتاب الثاني ،عالم الكتب  ،1979ص.23
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ً
الضوعل في ؤن يىْ ٠الٗامل في وْيٟت خغٞيت ال جخُلب ازخباعاٗٞ ،بء الترقيذ يٟغى ٖليها ؤن جخإ٦ض مً
مىاؾبت الٗامل للىْيٟت.
بن الالتتام بةظغاء ازخباع للٗامل ـ ما َى بال التتام ببظٖ ٫ىايت ٖىض بظغاء الازخباع ،ويىُبٖ ٤لى َظا
الالتتام٧ ،ل ما يىُبٖ ٤لى الالتتام الؿاب ٤ـ مً يغوعة بظٖ ٫ىايت مً طاث ٖىايت ممً في مهىتها وليـ ٖىايت
ؾىاص الىاؽ ٦ما ظاء في حٗبير اإلاظ٦غة ؤلايًاخيت للمكغوٕ الخمهيضر لل٣اهىنل اإلاضوي بقاعة بلى اإلااصة 211مً
ال٣اهىن ،مً ؤن َظٍ اإلااصة جدضص مضي الٗىايت التي يخٗين ٖلى اإلاضيً ؤن يبظلها في جىٟيظ الالتتام ،وألانل في
َظٍ الٗىايت ؤن ج٩ىنل ممازلت إلاا يبظله الصخو اإلاٗخاص ٞهي بهظٍ الٗىايت وؾِ بين اإلاغاجب يىاٍ باإلاإلى ٝفي
ً ً
ً
مجغصا ٞليـ يُلب
ل
ٖىايت ؾىاص الىاؽ بكاوجهم الخانت ،وٖلى َظا الىدى ي٩ىنل مٗياع الخ٣ضيغ مٗياعلا ل
ٖاما
مً اإلاضيً الالتتام بضعظت وؾُى مً الٗىايت ؤيا ٧ان مبل ٜحكضصٍ ؤو اٖخضاله ؤو حؿاَله في الٗىايت بكئىنل
هٟؿه( ).
َ-3بيٗت الالتتام بترقيذ الٗامل ومىاؾبت الٗامل للىْيٟت:
بٗض ؤن ج٣ىم و٧الت الدكٛيل بازخباع الٗامل وَى الالتتام ّ
الؿابٖ ٤لى الترقيذ ،ال حؿخُي٘ الى٧الت ؤن
ج٣ىم بالترقيذ ،صونل ؤن ي٩ىنل َىا ٥ؾبب لهظا الترقيذ ،وَظا ّ
الؿبب يخمشل في مضي مىاؾبت الٗامل
ّ
للىْيٟت ،وال يخإث طل ٪بال مً زال ٫بظغاء ازخباع ججغيه الى٧الت للٗامل ،ومتى جإ٦ضث الى٧الت مً طل،٪
ج٣ىم بترقيده لها وببغام الٗ٣ض مٗه هيابت ًٖ ناخب الٗمل.
ّ
وَظا الالتتام ٢ض هو ٖليه ال٣اهىنل في اإلااصة 18مً ا٫الثدت اإلاىٓمت لل٣اهىنل في ٣ٞغتها وطل ٪ب٣ىلها:
جغقيذ اإلا٣يضيً لضحها للىْاث ٠وألاٖما ،٫التي جىاؾبهم و٣ٞا الخخياظاث ؤصخاب ألاٖما ٫في الخاعط.
وَظا الالتتام َى ج٨مله لاللتتام ّ
الؿاب ،٤بل ؤهه يؿب٣ه في ألاَميت ،وليـ في الترجيب الؼمني٨ٞ ،ما
ؤقغها بلى ؤن َظا الالتتام ،البض ؤن يؿب٣ه ٢يام الى٧الت ،بةظغاء ازخباع للٗامل ،ختى جخإ٦ض مً مضي مىاؾبت
الٗامل للىْيٟتٞ ،متى جإ٦ضث مً طل ،٪ج٣ىم بترقيده ،لظا ٞةن َبيٗت َظا الالتتامَ ،ى بظٖ ٫ىايت مً
ظاهب الى٧الت ،وليـ بخد٣ي ٤هديجت ؤو ٚايت مٗيىت.

َ -4بيٗت الالتتام بمىاؾبت ألاظغ للٗامل:
( )1مجموعة األعمال التحضيرية ،ج ،2ص.532
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ّ
٢بل ؤن ج٣ىم و٧الت الدكٛيل بةبغام ٖ٣ض الٗمل ،هيابت ًٖ ناخب الٗملٖ ،ليها ؤن جخإ٦ض مً مىاؾبت
ألاظغ إلاؿخىيل ألاظىع ،الؿاثضة في بلض الٗمل بالخاعط ،بديض ال ج٣ل ًٖ مؿخىياث ألاظىعل اإلاٗخمضة لضي
ً
َاما في
ؤلاصاعة اإلاسخهت (اإلااصة 10مً الالثدت ٢اهى لن الٗمل) ،وَظا ما يا٦ض ؤن و٧الت الدكٛيل جلٗب صوعا ل
بٌٗ بىىص ٖ٣ض الٗمل ،ومضي مىاؾبخه للٗامل ،وال يضزل َظا الالتتام يمً الؿىاص ألآٖم في َبيٗت
ً
ؤمىعا مدضصة ،وهي
التتاماث و٧الت الدكٛيل الؿاب٣ت ،مً ٧ىجها التتاماث ببظٖ ٫ىايت ،ألن َظا الالتتام جد٨مه ل
ً
ي الٗاملت والهجغة ،ومً ٢بل طل٪
وؤيًا لضي وػاعة ال٣ى ل
ل
اإلاٗايير اإلادضصة لألظى لع في بلص ناخب الٗمل،
ً
مىاؾبخه لألظغ اإلا٣ضم مً ناخب الٗملٞ ،ةطا ٧ان ألاظغ ٚير مُاب ،٤ج٩ىنل الى٧الت ٢ض اعج٨بذ زُإ ٖ٣ضيا؛
ألجها لم جهل بلى ّ
الىديجت وهي مىا٣ٞت ألاظغ اإلادضص مً ناخب الٗمل و٣ٞا لألمىعل اإلاكاع بليها.
المَلب الشاوي
بزباث الخُإ الٗ٣ضر لى٧االث الدكٛيل
ألانل ؤن الضاثً َى اإلا٩ل ٠بةزباث ّ
الضيً ،واإلاضيً َى اإلا٩ل ٠بةزباث الخسلو مىه( ) ،وي٩ىنل طل٪
ً
ٖىضما يُلب الضاثً مً اإلاضيً جىٟيظ التتام ٖيىاٗٞ ،لى الضاثً َىا ؤن يشبذ مهضع الالتتامٞ ،ةطا اصعى اإلاضيً
ؤهه هٟظٍ ٗٞليه َى ؤن يشبذ طل ،٪وبال خ٨م ٖليه بالخىٟيظ الٗيني( ) ،ؤما في بزباث الخُإ الٗ٣ضر ٞيسخل٠
ً
ٖبء بزباث الخُإ ٞالضاثً ال يُالب اإلاضيً بدىٟيظ الالتتام ٖيىا ،بل يُالبه بخٗىيٌ لٗضم جىٟيظ الالتتام،
بالذٖىيٌ ٗٞلى الضاثً ـ بطن ـ ي٘٣
ٞالضاثً َى الظر يضعي ؤن اإلاضيً لم يىٟظ التتامه ومً ؤظل طل ٪يُالبه ّ ل
ٖبء بزباث ؤن اإلاضيً لم يىٟظ التتامه( ) ،بة٢امت الضليل خؿب ألاخىاٖ ٫لى ٖضم جد ٤٣الىديجت ؤو ٖضم بظ٫
الٗىايت اإلاُلىبت.
وبخُبي ٤طلٖ ٪لى َبيٗت التتاماث و٧االث الدكٛيل ٞباليؿبت بلى الالتتاماث ببظٖ ٫ىايتٗٞ ،لى الٗامل
ّ
ؤن يشبذ ؤجها لم ثهٟظ التتامها بإن ؤَملذ في بظ ٫الٗىايت الالػمت ،ولم ج٣م بما جىظب ٖليها ،مهىتها مً خغم
وٖىايت ؤما الالتتاماث التي ج٩ىنل مدلها جد ٤٣هديجت ٦ما في الالتتام باألظغٗٞ ،لى الٗامل بزباث ؤن الىديجت لم
جخد.٤٣
اٖذاياث مً ال٣ٟه وزانت في
و٢ض ال٢ذ مؿإلت بل٣اء ٖبء بزباث الخُإ الٗ٣ضر ٖلى الضاثً ع
الالتتاماث اإلادضصة بخ٩لي ٠الضاثً بخد٣ي ٤هديجت ،مما خضا بال٣ٟه بلى بل٣اء ٖبء ؤلازباث ٖلى ٖاج ٤ؤ٢ضع
( )1المادة األولى من قانون اإلثبات المصري رقم

 25لسنة  1968والذي ألغى الباب السادس من الكتاب األول من القسم األول من

القانون المدني والجدير بالذكر أن المادة  389كانت تنص عمى ما نصت عميو المادة األولى من قانون اإلثبات.

( )2في الفرق بين تنفيذ االلتزام وبين إثبات الخطأ العقدي راجع :د .محمود جمال الدين زكي ،مرجع سابق ،ص 327وما بعدىا.
( )3د .السنيوري ،مرجع سابق ،ج ،1ص.548
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ي ؤن الخال ٝبين ٖبء ؤلازباث في ٦ال اإلاؿاوليخين
الخهىم بخ٣ضيمه( ) ،و٧ان الٗميض ص٦خى لع /الؿنهىعر يغ ل
يظوب في الىا ٘٢الٗملي ٞيريل :ؤهه في الىا ٘٢الٗملي يبضؤ الضاثً بةزباث الالتتام زم َى ال ي ٠٣م٨خى ٝاليض
ً
ل
م٣ضما
بٗض طل ٪ييخٓغ ختى يشبذ اإلاضيً ؤهه هٟظ التتامه ؤو ختى يعجؼ ًٖ َظا ؤلازباث بل َى يباصت اإلاضيً
ما ٖىضٍ مً ؤصلت ٖلى ٖضم جىٟيظ الالتتام واإلاضيً مً ظهخه ال ييخٓغ ختى يٟغ ٙالضاثً مً ج٣ضيم ما ًٖصٍ مً
ً
ؤيًا ليشبذ ؤهه ٢ام بدىٟيظ الالتتام وَ٨ظا يخ٣ضم ٧ل مً الضاثً واإلاضيً بإصلخه
ألاصلت بل يخ٣ضم بإصلخه َى ل
وال٣اض ي يىاػ لن ما بينهما ويد٨م إلاً جغجر ؤصلخه ؤصلت آلازغ لم ي٣م بدىٟيظ التتامه وبن ٧ان َى اإلاضيً عٌٞ
َلب الضاثً بٗض ؤن زبذ ٖىضٍ ؤن اإلاضيً ٢ض ٢ام بدى٠يظ التتام.
ّ
* اعج٩اب و٧الت الدكٛيل زُإ ٢بل الٗامل:
٢ض يكهض الىا ٘٢الٗملي ٢يام بٌٗ و٧االث الدكٛيل ،بالىهب ٖلى الٗما ٫بةحهامهم بىظىص ٖ٣ىص ٖمل
وَميتٞ ،ما َبيٗت َظا الٟٗل َل يضزل يمً الخُإ الٗ٣ضر ؤم ال؟
و٢بل بيان طلٖ ٪ليىا ـ ؤن هىضر مى ٠٢ناخب الٗمل ـ مً َظا ألامغ ـ في خالت اعج٩اب ٚل ،خيض
هٟترى في َظا ألامغ ،ؤن و٧الت الدكٛيل لم جغجبِ بإر ٖال٢ت م٘ ناخب الٗمل ٖ٣ىص هيابت ،ؤو جٟىيًاث،
ٞهي ٢ض ٢امذ بهظا الٟٗل بٛغى الىهب ٖلى الٗامل وبحهامه ،بىظىص ٖ٣ىص ٖمل بالخاعط ،م٘ انُىإ
ٖ٣ىص وجإقيراث مؼوعةٟٞ ،ي َظٍ الخالت ـ جخدمل الى٧الت مؿئىليت ٗٞلها ،صونل مؿئىليت ٖلى ناخب الٗمل.
و٢ض ؤقاعث ال٣ٟغة الشاهيت مً اإلااصة 211مً ال٣اهىنل اإلاضوي بلى خالت اعج٩اب اإلاضيً بلى ٚل ؤو زُإ
ً
مؿئىال ٖما يإجيه مً ٚل ؤو زُإ ظؿيم ،وٖلى َظا ٞةن و٧الت
ل
ظؿيم ،ب٣ىلها وفي ٧ل خا ٫يب٣ى اإلاضيً
الدكٛيل ج٩ىنل مؿئىلت ًٖ ؤر ٚل ٢امذ به ٢بل الٗامل٦ ،مؿئىليتها ًٖ ٖضم جىٟيظ الٗ٣ض ،وؤلازال ٫به
ٖلى الىدى الؿاب.٤
وبطا ما خضر طل ٪ـ ٞةن اإلاؿئىليت جخدى ل ٫بلى ج٣هيريت ـ ومً زم حكمل الًغ لع ٚير اإلاخى ،٘٢و٢ض
اهخ ٌٟال٣ٟه الٟغوس ي ٨ٞغة جدى٫ل واه٣الب اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت بلى ج٣هيريت ،في خالت اعج٩اب ٚل ،بط ال
ً
مؿئىال بالٗ٣ض ختى لى ٧ان ؾيئ الىيت في ٖضم جىٟيظٍ ،ويغوا ؤن اإلاؿئىليت ًٖ الًغعل ٚير اإلاخى٘٢
ل
يؼا ٫اإلاضيً
في َظٍ الخالت ،ليؿذ بال ٖ٣ىبت مضهيت هو ٖليها ال٣اهىن ،بيىما يغيل الض٦خىعل الؿنهىعر ٖ٨ـ طل ٪ـ ٞي٣ى٫ل
ؾياصجه :ألانل في اإلاؿئىليت ٖ٣ضيت ٧اهذ ؤو ج٣هيريت وظىب الخٗىيٌ ًٖ الًغعل اإلاباقغ بإ٦مله ،ختى لى
٧ان ٚير مخى ،٘٢طل ٪ؤن اإلاضيً اإلاؿاو٧ ًٖ ٫ل َظا الًغعٞ ،هى الظر ؤخضزه مباقغة بسُئه ،بال ؤن
اإلاؿئىليت الٗ٣ضيت جخميت بإجها ج٣ىم ٖلى الٗ٣ض ٞةعاصة اإلاخٗا٢ضيً هي التي جدضص مضاَا ،و٢ض اٞترى ال٣اهىنل
( )1د .محمود جمال الدين زكي ،مرجع سابق ،ص 339وما بعدىا.
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ؤن َظٍ ؤلاعاصة ٢ض اههغٞذ بلى ظٗل اإلاؿئىليت ًٖ الًغعل م٣هىعة ٖلى اإلا٣ضاع الظر يخىٗ٢ه اإلاضيًٞ ،هظا
ً
ً
مٗ٣ىال ؤن اإلاضيً ٢ض اعجًاٍ وي٩ىنل َظا الاٞتراى اإلاٗ٣ى٫ل بمشابت
ل
َى اإلا٣ضاع الظر يم ً٨ؤن يٟترى اٞتر ل
ايا
قغٍ اجٟاقي يٗض ٫مً م٣ضاع اإلاؿئىليت ب٣هغَا ٖلى م٣ضاع مٗين َى م٣ضاع الًغعل اإلاخى ٘٢ول ً٨إلاا ٧ان َظا
ً
ً
ل
ملتتما
باَال في خالتي ٚل اإلاضيً وزُإٍ الجؿيم ٦ ،ما ٢ضمىا ؤنبذ اإلاضيً في َاجين الخالخين
ل
الكغٍ
ً
مخىٗ٢ا ٧ان ؤو ٚير مخى ٘٢ألهه عظ٘ بلى ألانل بٗض ببُا ٫الكغٍ الاجٟاقي الظر يٗض٫
ل
بالخٗىيٌ ًٖ الًغع،
مً م٣ضاع اإلاؿاوليت( ).
اإلابدض الشاوي
ّ
ر إلاؿاوليت و٧الت الدكٛيل الٗ٣ضيت
الًغعل ٗ٦ىهغ يغوع ل
يمشل الًغعل بخضي ؤع٧ان اإلاؿاوليتٞ ،بضوهه جيخٟي اإلاؿاوليت ،ختى وبن اعج٨ب اإلاضيً زُإٞ ،الخ ٤في
الخٗىيٌ ال يترجب بال خيض ي٩ىنل َىا ٥بزال ٫بد ٤ؤو مهلخت ماليت للمًغوع( ) ،ويٖ ٘٣لى الضاثً اإلاًغوع
ً
َىا ٖبء بزباجه ٞهو ال يٟترى بمجغص ؤن اإلاضيً لم ي٣م بالتتامه الٗ٣ضر ،ويكترٍ ٞيه ؤن ي٩ى لن
ل
مد٣٣ا
ً
مجغص اخخما ٫و٢ىٕ ّ
خخما في اإلاؿخ٣بل ؤما ّ
الًغعل في اإلاؿخ٣بل ٞةهه ال
بمٗنى ؤن ي٩ىنل ٢ض و ٘٢ؤو ؤهه ؾي ٘٣ل
ً
ً
ً
ً
يٟ٨ي للخ٨م ّ
يغعا مٗىىيا ،وال يشير الًغعل اإلااصر بق٩اليت
ل
ماصيا ؤو
يغعا ل
ل
بالخٗىيٌ( ) ،والًغعل بما ؤن ي٩ىنل
في مجا ٫اإلاؿئىليت الٗ٣ضيتٞ ،ي٩اص ال٣ٟه يخٖ ٤ٟلى ؤن ّ
الًغعل اإلااصر َى ألاؾاؽ ،الظر يٗىى ٖىه
اإلاًغوع ،ؤما الًغعل اإلاٗىىرٞ ،هى مدل زال ٝفي هُا ١اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت ـ ٖلى ٖ٨ـ ـ اإلاؿاوليت
الخ٣هيريت ،خيض ي٩ىنل الًغعل اإلااصر واإلاٗىىرل ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة.
ؤما ال٣اهىنل اإلاهغر٣ٞ ،غعل الخٗىيٌ ًٖ الًغعل ألاصبي م٘ الًغعل اإلااصرٞ ،ىو ( ) ٖلى ؤن يكمل
ً
ً
ل
اجٟا٢ا
ؤيًا ـ ول ً٨ال يجىػل في َظٍ الخالت ؤن ييخ٣ل بلى الٛير ،بال بطا جدضص بم٣خط ى
الخٗىيٌ الًغعل ألاصبي ـ ل
ً
ً
ً
مؿخ٣بال ؤو مدخمال ،وألاو٫ل َى
ل
خاال ؤو
وَالب الضاثً به ؤمام الً٣اء ،والًغعل اإلااصر بما ؤن ي٩ىنل مد ٤٣ل
ألانل الظر يٗىى ٖىه اإلاًغوع والظر و ٘٢بالٟٗل ،و٢ض ٖبر ًٖ طلً٢ ٪اء الى ٌ٣بإن الًغعل اإلاىظب
ً
ً
ً
مد٣٣ا بمٗنى ؤن ي٩ىنل ٢ض و ٘٢ؤو ؤهه ؾي ٘٣خخما ،ؤما الًغعل ٚير اإلاد،٤٣
ل
ل
يغعا
للخٗىيٌ يجب ؤن ي٩ىنل

( )1د .السنيوري ،مرجع سابق ،ج ،1ص.572

( )2د .محمود جمال الدين زكي ،مرجع سابق ،ص.341

( )3طعن مدني رقم  3238س71ث ،ج ،2002/12/26ص.351

( )4المادة  222الفقرة  1والجدير بالذكر أنو حكم بدستورية ىذه المادة فيما تضمنتو من شمول التعويض لمضرر األدبي ،ألن النص سابق

عمى تع ديل المادة  2من الدستور فال يكون ىناك مجاالً لبحث مخالفتو لمبادئ الشريعة اإلسالمية من عدمو القضية
ج.1987/4/4
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ٞةن الخٗىيٌ ٖىه ال يؿخد ٤بال بطا و ٘٢بالٟٗل( ) ،والًغ لع ٚير اإلادَ ٤٣ى ما يُلٖ ٤ليه الًغ لع اإلاؿخ٣بل
ؤو الًغعل اإلادخمل.
* ٦ي ٠يٗىى الٗامل في هُا ١اإلاؿئىليت الٗ٣ضيت(مضي الخٗىيٌ ًٖ الًغعل)
ً
ؤنال في اإلاؿئىليت الٗ٣ضيت ،ؤما الًغعل ٚير اإلاباقغ ال
الًغعل اإلاباقغ اإلاخىَ ،٘٢ى الظر يٗىى ٖىه ل
ً
يٗىى ًٌٖ ال في اإلاؿئىليت الٗ٣ضيت وال الخ٣هيريتٞ ،األنل َى ؤن ي٩ىنل الًغعل مباقغا ،ول ً٨يالخٔ ؤهه في
مجا ٫اإلاؿئىليت الخ٣هيريت يٗىى اإلاًغوع ًٖ ٧ل يغعل مباقغ مخى٧ ٘٢ان ؤو ٚير مخى ،٘٢ؤما في اإلاؿئىليت
الٗ٣ضيت ٞال يٗىى ،بال ًٖ الًغعل اإلاباقغ في ٚير خالتي الٛل والخُإ الجس يم ( ) ،و٢ض ههذ ال٣ٟغة الشاهيت
مً اإلااصة 221نغاخت ٖلى طل ٪ب٣ىلها ،وم٘ طل ٪ؤن ٧ان الالتتام مهضعٍ الٗ٣ضٞ ،ال يلتتم اإلاضيً الظر لم
ً
ً
ٚكا ؤو زُإ ظؿيما ،بال بخٗىيٌ الًغعل الظر ٧ان يم ً٨جىٗ٢ه ٖاصة و٢ذ الخٗا٢ض.
يغج٨ب ل
ومً زم ٞةن الٗامل يٗىى ًٖ الًغعل اإلاخى ٘٢في هُاٖ ١ال٢خه الٗ٣ضيت م٘ و٧الت الدكٛيل ،وال يٗىى
ً
ً
ج٣ليضيا في هُا ١هٓغيت الٗ٣ض في
ل
مشاال لظلٞ ،٪ىٗغى مشاال
ًٖ الًغ لع ٚير اإلاخى ،٘٢وبطا خاولىا ؤن هًغب ل
ٖال٢ت اإلاؿخإظغ م٘ اإلاالٞ ،٪ةطا ايُغ اإلاؿخإظغ بزالء اإلانت٫ل ٢بل اهً٣اء مضة ؤلايجاع ،لٗضم ٢يام اإلااظغ
بالتتامه مً جغميم اقترَه ٖليه اإلاؿخإظغٞ ،ييخ٣ل بلى منت٫ل مؿاورل لألو٫ل ول٨ىه ؤٖلى ؤظغة وجخل ٠بٌٗ
اإلاٟغوقاث في ؤزىاء الى٣ل ،زم ي٩ىنل في اإلانت٫ل الجضيض مي٨غوب مغى مٗض يى٣ل بليه َظا اإلاغى ٞالٟغ١ل في
ألاظغة ما بين اإلانتلين َى الًغعل اإلاباقغ اإلاخى ٘٢و٢يمت اإلاٟغوقاث التي جلٟذ هي الًغعل اإلاباقغ ٚير اإلاخى٘٢
ً
وما يدؿبب ًٖ اإلاغى َى الًغ لع ٚير اإلاباقغ واإلااظغ ال ي٩ى لن
مؿاوال بال ًٖ الًغ لع اإلاباقغ اإلاخى ٘٢ما لم
ل
ً
ً
مؿئىال ًٖ الًغعل اإلاباقغ اإلاخى ٘٢وٚير اإلاخى٦ ٘٢ما في
ل
ٖمضا ؤو ًٖ زُإ ظؿيم ٞي٩ىنل
ي٢ ً٨ض ؤزل بالتتامه ل
ً
ً
ؤنال ختى في اإلاؿاوليت الخ٣هيريت( ).
مؿئىال ًٖ الًغعل ٚير اإلاباقغ ل
ل
اإلاؿئىليت الخ٣هيريت وال ي٩ىنل اإلاضيً
وي٣اؽ الًغ لع اإلاخى ٘٢بمٗياع مىيىعي ،ال بمٗياع طاحي و٢ض ٖبرث ًٖ َظا ؤخ٩ام الى ٌ٣في الٗضيض
مً ؤخ٩امها ب٣ىلها ؤن اإلاضيً ال يلؼم في ٚير خالتي الٛل والخُإ الجؿيم بال بخٗىيٌ الًغعل الظر يمً٨
ً
ٖمال باإلااصة 1/221مً ال٣اهىنل اإلاضوي والًغعل اإلاخى ٘٢ي٣اؽ بمٗياع مىيىعي
جىٗ٢ه ٕاصة و٢ذ الخٗا٢ض وطل ٪ل
ال بمٗياع شخص ي ،بمٗنى ؤهه َى طل ٪الًغعل الظر يخىٗ٢ه الصخو اإلاٗخاص في مشل الٓغو ٝالخاعظيت ،التي
وظض ٞيه اإلاضيً ،ال الًغعل الظر يخىٗ٢ه َظا اإلاضيً بالظاث( ).
( )1طعن رقم  605س 45ق ج.1978/4/6
( )2د .السنيوري ،مرجع سابق ،ص.570

( )3د .السنيوري ،مرجع سابق ،ج  ،1ص.571
( )4طعن رقم  ،45س36ق ،ج1970/3/31؟
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اإلابدض الضالض
ٖال٢ت الؿببيت وبٖٟاء و٧الت الدكٛيل مً اإلاؿئىليت
ً
يغعا للٗامل ،البض ؤن ي٩ىنل َظا الخُإ َى الؿبب
ل
ختى حؿإ ٫و٧الت الدكٛيل ًٖ الخُإ اإلاؿبب
اإلاباقغ للًغع ،ؤما بطا ٧ان الخُإ اإلاغج٨ب لم يَ ً٨ى اإلاؿبب للًغعل ٞال حؿإ ًٖ ٫الًغعل الىاٖ ٘٢لى
الٗامل ،ومد٨مت اإلاىيىٕ لها ؾلُت ج٣ضيغيت في اؾخسالم ٖال٢ت الؿببيت بين الخُإ والًغع ،وَى ما
ً
ؾاجٛا( ).
ل
يضزل في ج٣ضيغَا متى ٧ان
بلى َىا جبضو اإلاؿإلت َبيٗيتٗٞ ،ال٢ت الؿببيت ٢اثمت بين الخُإ اإلاغج٨ب ،وبين الًغعل الىا ،٘٢ؤما بطا
٧ان الخُإ اإلاغج٨ب لم ياص بلى يغعٞ ،ال مجا ٫للخضيض ًٖ بزال.٫
وؤلازال ٫بااللتتام الٗ٣ضر يٟترى ٞيه اإلاؿئىليت( ) ،بالخالي ٞال ي٩ل ٠الٗامل ؤو اإلاًغوع بةزباث َظٍ
الٗال٢ت الؿببيت ،وبهما الظر ي٩ل ٠بظلَ ٪ى اإلاضيً ٗٞبء ؤلازباث يٖ ٘٣لى اإلاضيً ال ٖلى الضاثً ،وختى
حؿخُي٘ الى٧الت هٟي الٗال٢ت ال ي٩ىنل ؤمامها بال بزباث الؿبب ألاظىبي ،وَظا ما ٖبرث ٖىه اإلااصة 215مً
ً
ٖيىا خ٨م ٖليه بالخٗىيٌ لٗضم الىٞاء
ال٣اهىنل اإلاضوي ب٣ىلها :بطا اؾخداٖ ٫لى اإلاضيً ؤن يىٟظ الالتتام ل
بالتتامه ما لم يشبذ ؤن اؾخدالت الخىٟيظ ٢ض وكإث ًٖ ؾبب ؤظىبي ال يض له ٞيه ،والؿبب ألاظىبي ٢ض ي٩ى لن
٢ىة ٢اَغة ؤو بلى زُإ الضاثً( )ٞ ،الخُإ في اإلاؿئىليت الٗ٣ضيت َى ٖضم جىٟيظ الالتتام الىاش ئ ًٖ الٗ٣ض وال
يجضر ليخسلو اإلاضيً مً َظٍ اإلاؿئىليت بال هٟي ٖال٢ت الؿببيت بين الخُإ الظر جىاٞغ يضٍ والًغعل الظر
ؤناب اإلاضيً( ).
وحكتر ٥اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت م٘ اإلاؿاوليت الخ٣هيريت في الؿبب ألاظىبي٦ ،ؿبب إلٖٟاء اإلاضيً مً
اإلاؿئىليت ،و٢ض ههذ اإلااصة 165مً ال٣اهىنل اإلاضوي :بطا ازبذ الصخو ؤن الًغعل ٢ض وكإ ًٖ ؾبب ؤظىبي ال
يض له ٞيه٦ ،داصر مٟاجئ ؤو ٢ىة ٢اَغة ؤو زُإ مً اإلاًغوع ؤو زُإ مً الٛير٧ ،ان ٚير ملؼم بخٗىيٌ َظا
الًغ لع ما لم يىظض هو ؤو اجٟاٖ ١لى ٚير طل.٪
ل
ل
( )1طعن مدني رقم  464س36ق ،ج ،1971/12/21س 22ص ،1062موسوعة عبد المعين ،الكتاب الثاني ،ص.115
( )2استئناف القاىرة رقم  688س74ق ،د 12مدني ،ج 1958/1/26موسوعة عبدالمعين الكتاب الثاني ،ص.115
( )3طعن مدني  ،199ص26ق ،ج ،1970/2/24س ،21ص ،1148موسوعة عبدالمعين ،ص.117
( )4د .محمود جمال الدين زكي ،مرجع سابق ،ص.326
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زاجمـت
وبٗض اهتهاثىا مً َظٍ الضعاؾت ،جم الخىنل بلى بٌٗ الىخاثج والخىنياث الخاليت:
ً
ؤوالّ :
الىخاثج.
ل
 - 1ه٣و الخمايت للٗامل ،في مىاظهت الىؾيِ (الكغ٧اث)٧ ،ىؾيِ في ببغام ٖ٣ض الٗمل ،واخخياط
الٗامل بلى يماهاث ٢ىيت في مىاظهخه.
 - 2ؤنبذ ٖ٣ض الٗمل ؤقبه بٗ٣ض بطٖانٞ ،ال يؿخُي٘ اٖ٫امل ،ؤن يىا ٌ٢ؤر بىض مً بىىص الٗ٣ض ،مما
ؤ٣ٞضٍ ،ؤَم ما ٧ان يخميت به ،مً وظىص جٟاوى بين ألاَغا ،ٝوظٗل الٗامل يغض ى بما يمليه ٖلى
الى٦يل ،ؤو بمٗنى ؤنبذ ،ما ي٣غعٍ ناخب الٗمل ،وال ي٣لل مً طل ،٪ما هو ٖليه اإلاكغٕ مً ٢يام
الكغ٦ت بمخابٗت مؿخىيل ألاظىعٞ ،هي جلتتم بما يدضصٍ ناخب الٗمل مً ؤظغ.
 - 3مً ؤلاق٩الياث الهامت ،بم٩اهيت ٖضم الاؾخٟاصة مً صٖىيل اإلاؿئىليت اإلاضهيت ،وبالخا ٫يٗضم ظبر
الًغعل الىاٖ ٘٢لى الٗامل ،مً زالٖ ٫ضم الخىؾ٘ في الخيرة بين اإلاؿئىليخينٞ ،يما يخٗل ٤باإلاٗنى
اإلاخىاجغ للخبرة ،وَى الخًٟيل بين ؤر مً الضٖىيين جغ ،٘ٞالٗ٣ضيت ،ؤم الخ٣هيريت.
ً
زاهياّ :
الخىنياث.
ل
ً
مخاخا للٗامل ،لغ ٘ٞصٖىيل حٗىيٌ ٖلى الكغ٧اث اإلاسالٟت ،لٗضص الغوابِ
ل
 - 1بن اإلاجا ٫ؤنبذ
ال٣اهىهيت ،وبم٩اهيت و٢ىٕ الكغ٧اث في الخُإ ،وجىىٕ الًغعل الىاٖ ٘٢ليه ،مشل حٗضيل ٖ٣ض الٗمل مً
ظاهب ناخب الٗمل ،ؤو بلٛاءٍ ،ؤو اؾخمغاعٍ ،ؤو في خالت وظىص ناخب ٖمل ،واعج٩ابه ٚل هدىٍ،
و٦ظل ٪بم٩اهيت بزغاء الكغ٦ت ٖلى خؿابه بال ؾببٗٞ ،لى الٗامل ،ؤال يترصص في ع ٘ٞالضٖىي ،ختى
يجبر الًغعل الىاٖ ٘٢ليه.
ي ّ
ّ -2
الخٗىيٌٖ ،لى
ختى يخجىب الٗامل بق٩اليت ،الخهى لٖ ٫لى الخٗىيٌ ،يم ً٨له ؤن يغظ٘ بضٖى ل
ؤلاصاعة ،و٦ظل ٪الاؾخٟاصة مً الخُإ اإلاٟترى ،في خ ٤ؤلاصاعة.
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٢اثمت اإلاغاظ٘

ً
ؤوال:لمغاظ٘لباللٛتلالٗغبيت.
ل
 - 1ص.ل اَابل بؾماٖيل،ل ؤزغل جُبي٤ل ؾياؾتل الخمايتل الٗماليتل فيل جىخيضل حكغيٗاثل الٗملل الٗغبيت،ل مجلتل
ال٣اهى لنل والا٢خهاص،ل ظامٗتل ال٣اَغة،ل ماعؽل– ل يىهيتل ،1977ل الٗضصانل ألاو ل٫ل
والشاوي،لالؿىتلالؿابٗتلوألاعبٗىنل
 - 2ص.ل الؿنهىعر،ل الىؾيِل فيل قغحل ال٣اهى لنل اإلاضوي،ل الجؼءل ألاو،٫ل الجؼءل الؿاب٘ل (ال٨خابل ألاو ل،)٫ل لجىتل
الكغيٗتلؤلاؾالميتلبى٣ابتلاإلادامين،لَ1428ـ-ل2007م
 - 3ص.لَلبتلوَبت،لاإلاؿاوليتلاإلاضهيتلللمدامي،لم٨خبتلؾيضلٖبضهللالوَبت،ل1986م
 - 4ص.لٖبضاإلاٗينللُٟيلظمٗت،لالٌ٣اءلفيلاإلاؿئىليتلاإلاضهيتلالخ٣هيريتلوالٗ٣ضيت،لال٨خابلألاو،٫لوال٨خابل
الشاوي،لٖالملال٨خبل،1979
 - 5ص.ل مدمضل ٖبضالٓاَغل بٗىىان،ل عئيتل ظضيتل فيل صو لعل الخٗىيٌل فيل اإلاؿئىليتل الٗ٣ضيت،ل مجلتل مهغل
اإلاٗانغة،ل الجمٗيتل اإلاهغيتل لال٢خهاصل الؿياس يل وؤلاخهاءل والدكغي٘،ل ٖضصل
ؤبغيلل،2009لالؿىتلالشالشت
 - 6ص.ل مدمىصل ظما٫ل الضيًل ػ٧ي،ل اإلاؿئىليتل الٗ٣ضيتل بإجهال هيل ظؼاءل بزال٫ل ؤخضل الٗا٢ضيًل بالتتامل هاش ئل ًٖل
الٗ٣ضل الظرلؤبغمهلوالل نلتلبهالبالخىٟيظل الٗينيل لاللتتام،لمُبٗتل ظامٗتل ال٣اَغة،ل
1976م
 - 7ص.ل ظميلل الكغ٢اور،ل الىٓغيتل الٗامتل لاللتتام،ل ال٨خابل ألاو،٫ل مهاصعل الالتتام،ل صاعل النهًتل الٗغبيت،ل
1995م.
ً
زاهيا:لمغاظ٘لباللٛتلألاظىبيت.
ل
Dalcq (ROGER): Traité de la responsabilité civi, Bruxelles, 1967
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جذخل العادن في الىىنغى الذًمىكشاطُت  :اإلابرساث والخفعيراث
ئًماو عبذالعظُم ظُذ أخمذ عبذالشخمن ،مذسط معاعذ العلىم العُاظُت بمعهد البدىر
والذساظاث ؤلافشٍلُت  ،حامعت اللاهشة
ل
ل
يَ ٘٣ظا الٟهل في ٦خاب بٗىىان مبرعاث الخضزل في بٞغي٣يا:بعؾاء ؤم ػٖؼٖت الؿياصة ،صعاؾت خالت ل٩ل مً
ليبريا وبىعوهضي وال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت ،لل٩اجب  Nina Wilénوَى باخض في مغخلت ما بٗض الض٦خىعاة في
 2012مً ٢بل St
ألا٧اصيميت الٗؿ٨غيت اإلال٨يت في بلجي٩ا .و٢ض نضعث الُبٗت ألاولى مً َظا ال٨خاب في ٖام
 Palgrave Macmillan&Martin’s Press LLCفي هيىيىع ٥بالىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت .ويخ٩ى لن َظا ال٨خاب مً
 219نٟدت .
يخ٩ىنل َظا ال٨خاب مً زماهيت ٞهى ،٫خيض يدمل الٟهل ألاو٫ل ٖىىان :صعاؽة في الؿياصة والخضزل
وٖملياث الؿالم في الٗال٢اث الضوليت ،في خين يدىاو٫ل الٟهل الشاوي :جدليل اإلاٟهىم اإلاغ٦ب للؿياصة ،بيىما
ظاء الٟهل الشالض بٗىىان  :جضزل ؤلاي٩ىاؽ في ليبريا  :اإلابرعاث والخٟؿيراث ،ؤما الٟهل الغاب٘ ظاء بٗىىان:
اإلاباصعة ؤلا٢ليميت في بىعوهضي :الٗ٣ىباث والخٟاٖالث ،وخمل الٟهل الخامـ ٖىىان  :جضزل الؿاص ٥في
ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت :اإلابرعاث والخٟؿيراث ،و٢ض ظاء الٟهل الؿاصؽ جدذ ٖىىانَ :ل ال٣ضعة ٖلى البىاء
واإلال٨يت اإلادليت ماقغاث للؿياصة ،وٞيما يخٗل ٤بالٟهل الؿاب٘٣ٞ ،ض ظاء جدذ ٖىىان :بعؾاء ؤم ػٖؼٖت
الاؾذغاع ،ماطا بٗض ؟ جدليل الخضاٖياث الؿياؾيت للخضزل ٖلي اإلاؿخىيل ؤلا٢ليمي والضولي .وؤزيرا الٟهل
٢
الشامً ٣ٞض ظاء جدذ ٖىىان :مالخٓاث زخاميت  .وؾيخم جغظمت الٟهل الخامـ الظر ظاء جدذ ٖىىان:
جضزل الؿاص ٥في ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت  :اإلابرعاث والخٟؿيراث ،والظر ي ٘٣في الهٟذ اث مً 92بلي.115
وَظا الازخياع له ما يبرعٍ ،وطلٖ ٪لي الىدى الخالي:
 حٗض ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت بخضي صو٫ل خىى الىيلٞ ،مً ألاَميت بم٩ان صعاؾت الخٟاٖالث التى جخمفي َظٍ اإلاىُ٣ت ألَميتها باليؿبت للؿياؾت الخاعظيت اإلاهغيت ،الؾيما وؤن ال٩ىوٛى هي الضولت
الىخيضة التي ٫م جىٖ ٘٢لى اجٟا٢يت ٖىديبى الخانت بةٖاصة ج٣ؿيم خهو مياٍ الىيل ،ألامغ الظي
يخُلب مؼيض مً الاَخمام بها مً ٢بل ناو٘ ال٣غاع اإلاهغرل .
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ي
 اؾخمغاع ْاَغة الخضزل الضولي في ال٣اعة ؤلاٞغي٣يت ؾىاء بك٩ل مباقغ مً ٢بل الضو ل ٫ال٨بر ل٧الىي٘ في مالي وبٞغي٣يا الىؾُى ؤو بك٩ل ٚير مباقغ ٦ما في خالت ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت.
 ٧ان الخضزل ؤلاوؿاوي بخضي الكٗاعاث التي عٗٞتها الضو٫ل اإلاخضزلت في الهغإ في ال٩ىوٛىالضيم٣غاَيت ،وٖليه ؾيخم جىاو ل ٫خالت ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت مً مىُل ٤ال٣اهى لن الضولي ؤلاوؿاوي
الظر يدخل ؤَميت ٦بيرة في ؤصبياث اإلاجخم٘ الضولي ما بين عاٞط ي الخضزل باٖخباعٍ يمـ ؾياصة
الضولت وج٩املها ؤلا٢ليمي ويدىا ٌ٢م٘ ميشا ١ألامم اإلاخدضة الظر يا٦ض ٖلى ؾياصة الضولت وج٩املها
ؤلا٢ليمي و٣ٞا للماصة  ، 7 /2وبين مايضر الخضزل باٖخباع ؤن الخضزل ي ٘٣في نميم مهام ألامم
اإلاخدضة الذر جغمى بلى الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضوليين ومً م٣خًياتهما اخترام مٗايير خ٣ى١ل
ؤلاوؿان الضوليت و٣ٞا للماصة.39
 الهغإ في قغ١ل ال٩ىوٛى ال يؼا٢ ٫اثما وال يؼا ٫الضوعل الخاعجي بك٣يه ( الضولي  /ؤلا٢ليمي) يلٗب ٞيهصوعا باعػا.
 يغ٦ؼ البدض ٖلى جضزل الضو٫ل الشالر التي اجسظث مً الؿاص ٥مٓلت للخضزل في الهغإ في ال٩ىوٛىالضيم٣غاَيت ،ومً زم ؾيخم جىاو٫ل ألاؾباب اإلاٗلىت وٚير اإلاٗلىت لخضزل َظٍ الضو٫ل إلاٗغٞت مضي
ً
٢اهىهيا .
ل
مكغوٖيت جل ٪ألاؾباب
 ١ال٩ىوٛى في ٖام 1998والظر ٖض بمشابت ؤو ل ٫خغب ٖاإلايت
بضؤث الجىلت الشاهيت مً الهغإ في قغ ل
ً
ٖؿ٨غيا في الهغإ في ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت
ل
بٞغي٣يت ،خيض ٢امذ ٧ل من عواهضا وؤوٚىضا بالخضزل
مضٞىٖخين بضواٖ ٘ٞضة منها الغٚبت في جإمين خضوصَم اإلاجاوعة إلاىُ٣ت قغ١ل ال٩ىوٛى ًٞال ًٖ اؾخٛال٫
 . ١و٢ض جضزلذ ٧لخا الضولخين بلى ظاهب الجماٖاث اإلاخمغصة يض
اإلاىاعص الُبيٗت التى يعج بها ب٢ليم الكغ ل
حلي ٠ألامـ الغثيـ الؿاب ٤لىعان ٧ابيال  .وليـ طلٞ ٪دؿب٣ٞ ،ض ل٣ى الهغإ اؾخجاباث ؾغيٗت ٖلى
اإلاؿخىيل ال٣اعرل وؤلا٢ليمي  .و٧اهذ الاؾخجابت ألاولى مً ٢بل الجماٖت ؤلاهماثيت إلٞغي٣يا الجىىبيت( الؿاص) ٥
 ،southern Africa Development Communityخيض اج ٤ٟؤًٖاء اإلاىٓمت ٖليالى٢ى ٝم٘ لىعان ٧ابيال ،ولً٨
ازخلٟىا فى الُغي٣ت ،خيض طَب زالر صو٫ل( ػيمبابىيل  ،ؤهجىال  ،هامبيا) بلى ؤن و ٠٢الهغإ يخم باؾخسضام
وؾاثل ٖؿ٨غيت بيىما عؤث باقي ؤًٖاء الجماٖت اللجىء بلي اؾخسضام الخلى٫ل الضبلىماؾيت بضال مً اؾخسضام
ألاصواث الٗؿ٨غيت.
ً
ً
ً
نغٞا  ،بل يلٗب
ل
ل
صازليا
ومً زمٞ ،الهغإ في قغ١ل ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت طا َاب٘ زامٞ ،ليـ نغ ل
اٖا
ً
ً
خاؾما في جدضيض مؿاعٍ واججاَه ،صونل اٟٚا ٫صوعل ألاَغا ٝالضازليت
ل
الجاهب الخاعجي الؾيما ؤلا٢ليمي صوع لا
ً
اٖا مخٗضص ألابٗاص  .ومً َىا حؿعى َظٍ الىع٢ت بلي جىاو٫ل َظا
في ال٩ىوٛى هٟؿها ،ألامغ الظي ظٗل مىه نغ ل
104

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  11فبراًش 2017

ً
ً
ً
ً
اٖا ب٢ليميا٣ٞ ،ض قهض ٖ٣ض الدؿٗيىاث
صازليا ٞدؿب ،ول ً٨باٖخباعٍ نغ ل
ل
الهغإ ليـ باٖخباعٍ نغ ل
اٖا
الهغإ في قغ١ل ال٩ىوٛى باإلياٞتبلي وكىب الهغإ في ٧ل مً بىعوهضي وليبريا .ومً زم ؾخدىاو٫ل َظٍ
الىع٢ت ٖضة مداوعل وهي :
ً
أوال :نشأة الطشاع في ششق الىىنغى الذًملشاطُت وأظبابه
ً
زانُا :أظباب جذخل دوٌ العادن في الطشاع في ششق الىىنغى الذًملشاطُت
ً
زالثا :اإلاىاكف اإلادلُت والذولُت من جذخل دوٌ العادن في الطشاع في ششق الىىنغى الذًملشاطُت
سابعا :اإلاىكف اللانىني من جذخل دوٌ العادن في الطشاع في ششق الىىنغو الذًمىكشاطُت
أوال :نشأة الطشاع في الىىنغى الذًملشاطُت وأظبابه
ً
ال حهخم َظا الٟهل بالخٗغى ل٩اٞت ألاخضار التي قهضتها ال٩ىوٛى مىظ اؾخ٣اللها ول ً٨ي٣ضم ال٩اجب جدليالل
ً
مسخهغلا لىن ٠جل ٪ألاخضار للخم ً٨مً ٞهم الهغإ الضاثغ في قغ١ل ال٩ىوٛى وألاؾباب التى ج ٠٣وعاءٍ .
 - 1ضشاع الىىنغى ضشاع ممخذ
يمشل الهغإ في قغ١ل ال٩ىوٛى بخضي خل٣اث ؾلؿت الهغاٖاث وألاػماث التى قهضتها ال٩ىوٛى مىظ خهىلها
ٖلى اؾخ٣اللها  .وفي َظا ؤلاَاع ،يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن ال٩ىوٛى حكهض ؤػمت ال جهايت لها ،يم ً٨جٟؿيرَا مً زال-: ٫
أ) اإلاعاخت الشاظعت
حٗض ال٩ىوٛى زالض صولت بٞغي٣يت مً خيض اإلاؿاخت؛ ٞهي ج٩افئ مؿاخت ؤوعوباًٞ ،ال ًٖ ٦شاٞت مىاعصَا
الُبيٗيت ،وَى ما هخج ٖىه مك٩لخين وَما – ؤنبدذ البالص ٖغيت لالؾخٛال ٫ؾىاء بك٩ل ٢اهىوي ؤو ٚير
٢اهىوي٣ٞ ،ض ٧اهذ ال٩ىوٛى جابٗت للمل٨يت الصخهيت إلال ٪بلجي ٪ليىبىلض الشاوي  ،وبخٗاونل البلجي ٥م٘
اإلاسابغاث ألامغي٨يت جم اٚخيا ٫ؤو٫ل عثيـ وػعاء للبالص بٗض الاؾخ٣ال" ٫باجغيـ لىمىمبا" ،زم ؤٞسخىا الُغي٤
ً
ً
واؾٗا للٟؿاص واهخهى ٖهضٍ بالجىلت ألاولي مً َظا
ل
 1965لىظىص مىبىجى الظر قهض ٖهضٍ اهدكاعلا
في ٖام
 - . 1997بن ٦بر مؿاختها ؤصي بلي يٗ٢ ٠ضعة الخ٩ىماث ال٩ىوٛىليت ٖلى بؿِ هٟىطَا
الهغإ في ٖام
والؿيُغة ٖلى ٧ل ؤهداء البالص .
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ب) حعذد دوٌ الجىاس
ً
ٚغبا لي٩ىنل مىٟظا
٧اهذ خضوص ال٩ىوٛى جغؾم ٦إجها مغب٘ ضخم في وؾِ بٞغي٣يا ولها امخضاصن  :ؤولهما ل
ً
قغ٢ا ليًم عواهضا وبىعوهضي ،وَى ما ظٗل الٗضيض
يي٣ا لل٩ىوٛى ٖلى اإلاديِ ألاَلس ي ،ويخجه الشاوي ل
مً صو٫ل الجىاع لها مهالر وصوا ٘ٞلالَخمام باألخضار الجاعيت في ال٩ىوٛى .وٖىضما وكبذ زاوي ظىالث
ً
ٖضصا مً الضو ل ٫و٧ان ل٩ل منها مهالخها الخانت التي صٗٞتها بلي
ل
الهغإ في ؤٚؿُـ ،1998جضزل
الخضزل .
ج) ئسهاضاث الحشب العاإلاُت ؤلافشٍلُت ألاولى
حٗض ؤلاباصة الجماٖيت في عواهضا اإلاجاوعة لل٩ىوٛى الخضر الخاؾم في اهضالٕ الهغإ في قغ١ل ظمهىعيت
ٞ ، 1994غ خىالي 1.5مليى لن مً
ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيتٟٞ .ي ؤٖ٣اب جل ٪ؤلاباصة التي خضزذ فى عواهضا ٖام
ي.
 ١ال٩ىوٛى  ،وجغجب ٖلى طل ٪وكىء ما يؿمى ؤػمت الظئي البديراث ال٨بر ل
الهىجى والخىحس ى واؾخ٣غوا في قغ ل
وزال 100٫يىم مً ؤلاباصة الجماٖيتٞ ،غ مئاث آلاال ٝمً الخىحس ي بٗضما حٗغيىا ألٖماٖ ٫ىٖ ٠لى يض
ؤٚلبيت الهىجى .ول ً٨اهتهذ ؤلاباصة الجماٖيت باإلَاخت بد٩ىمت الهىجى في ٦يٛالي مً ٢بل الجبهت الىَىيت
الغواهضيت التي يؿيُغ ٖليها الخىحس ي زال ٫الخغب ألاَليت الغواهضيت.
 ١ال٩ىوٛى الؾيما في ْل ٖضم ٢ضعة الخ٩ىمت ال٩ىوٛىليت ٖلى بخ٩ام
جٟا٢مذ اإلاك٨الث ألامىيت في قغ ل
٢بًتها وؾيُغتها ٖلى البالص ،ألامغ الظر ص ٘ٞعواهضا بلى الخضزل في الهغإ في قغ١ل ال٩ىوٛى ،عٚبت في جإمين
خضوصَاٞ .بضؤث الخ٩ىمت في ٦يٛالي بدك٨يل اإلايليكياث الخابٗت للخىحس ي لخىٟيظ ٖملياث في ػاثير في و٢ذ
 1995وازخاعث الٗمل ٖلى جباص ٫بَال ١الىاع م٘ الخىحس ي الغواهضيين وال٣ىاث اإلاؿلخت الؼاثيريت مما
مب٨غ مً
.1996
ؤصي بلى اهضالٕ جمغص الباهيا مىلىجى في 31ؤٚؿُـ
و٢ض جمشل الهض ٝألاو٫ل مً جمغص الباهيامىلىجى في الاؾديالء ٖلى الؿلُت في قغ١ل ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت
الؾيما ٖلى م٣اَٗاث ٦يٟىًٞ ،ال ًٖ م٩اٞدت ٢ىيل الهىجى التي ٞغث بلى قغ١ل ال٩ىوٛى في ؤٖ٣اب ؤلاباصة
الجماٖيت  .وإلاا اؾدبض مىبىجى في خ٨مه ًٞال ًٖ صٖمه مظبدت عواهضا إلاىاَني الخىحس ي واخخًً َظا ألازير
مىٟظو ؤلاباصة الجماٖيت وصمجهم م٘ ظيكه وم٣اجليه ،ألامغ الظر ؤصي بلى جىامي الٗضاء الغواهضر إلاىبىجى.
ومً زم ،بضؤث عواهضا فى الخضزل بلي ظاهب اإلاخمغصيً الخىحس ي ووظضث في ٧ابيال خليٟا لهم.
٣ٞامذ عواهضا باصماط الباهيامىلىجى في مىٓمت حؿمى جدال ٠ال٣ىاث الضيم٣غاَيت لخدغيغ ال٩ىوٛى AFDL
) (Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo–Zaireجدذ ٢ياصة لىعان صيؼيغيه ٧ابيال ،الظر
٧ان مىظ ٞترة َىيلت زهما إلاىبىجى وخ٩ىمخه و٧ان ػٖيما لىاخضة مً اإلاجمىٖاث اإلاخمغصة الشالر الغثيؿيت
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ً
ً
ْاَغيا خغ٦ت جمغص ػاثيريت ،بال ؤن عواهضا لٗبذ صوعال
ل
التي ؤؾؿذ َظا الخدال .٠وٖلى الغٚم ؤن ٧ AFDLان
ً
ثيؿيا في حك٨يله .
ع ل
و٢ض ٖض البٌٗ َظا الهغإ بمشابت خغب ٖاإلايت بٞغي٣يت ؤولى بؿبب حٗضص ؤَغاٞها ،خيض ؾاهضث ٧ل مً
عواهضا وؤوٚىضا ٢ىاث "الخمغص ال٩ىوٛىليت" ،فى خين وٟ٢ذ ٧ل مً ؤهجىال وهاميبيا وػيمبابىي زل ٠الخ٩ىمت
الكغٖيت في ٦ييكاؾا .وبالبدض في الضوا ٘ٞالتي ؤصث بلي جىعٍ ٧ل مً عواهضا وؤوٚىضا في النتإ الضازلي
٧ا .ٝمً الىاخيت ألازغي ،ظمهىعيت
لل٩ىوٛى الضيم٣غاَيتٞ .غواهضا بلض ٣ٞير وؤوٚىضا ليؿذ ٚىيت بك٩ل ِ ل
٧ىوٛى بلض ٚني باإلاهاصع الىاؾٗت وبمىاَ٣ه ال٨بيرة ال٣ابلت للخُىيغ .واؾخٛلذ ٧ل مً عواهضا وؤوٚىضا
مىاؾبت الخغب ألاَليت للضزى٫ل بلى ظمهىعيت ال٩ىوٛى وتهغيب اإلاهاصع والتروة ،مما ؾاٖض في ملء زؼاثنهم،
َ
ظ ٠طل ٪اإلاهضع مً الضزل ل٨ال
ي .وباهتهاء ؤولى ظىالث الهغإ ،ل
و٦ظا في ص ٘ٞزمً اإلاؿاعي الٗؿ٨غيت ألازغ ل
البلضيً ،وؤوضخا ؤههما ؾيرؾالن ٢ىاتهم بلى ظمهىعيت ال٩ىوٛى زاهيت "بطا جُلب ؤمنهم طل ."٪ؤو باألخغيل بطا
هٟظث زؼيىتهم .ؤما باليؿبت لىامبيا وؤهجىال وػيمبابىي٣ٞ،ض ؤيضوا الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼيت في ٦ييكاؾا ٦ ،ما
جخسى ٝالضو٫ل الشالر مً اإلاكغوٕ ألاوٚىضر الغواهضر في اإلاىُ٣ت .
وعٚم ؤن لىعان ٧ابيال لم يإث بُغي٣ت قغٖيت مخمشلت في الاهخساباث ،بال ؤهه جم الاٖترا ٝبه ٦غثيـ  .وٖىض
٢يام عواهضا باإلٚاعة ٖلى ال٩ىوٛى ،اعج٨بىا مجاػعل فى خ ٤الظئي الهىجى اإلاخىاظضيً في قغ١ل ال٩ىوٛى بالخٗاونل
م٘ ٧ابيال ٣ٞ .امذ ألامم اإلاخدضة بةعؾاَ ٫لب للخدغيل فى ؤٖما ٫ال٣خل ول ً٨لم ج٣ضم الخ٩ىمت ال٩ىوٛىليت
اإلاؿاٖضاث الالػمت إلظغاء جل ٪الخدغياث ،بل ٖلى الٗ٨ـ مً طل٪؛ ٣ٞض ويٗذ ٖضة ٖغا٢يل إلاى٘ َظٍ
الخدغياث .وبٗض طل ٪جسلى ٧ابيال ًٖ الٗهىص التي آلها ٖلى هٟؿه زم َلب مً ٧ل ال٣ىاث ألاظىبيت مٛاصعة
البالص ،بما ٞيها الضو٫ل التي ؾاَمذ مً ٢بل في ونىله بلى الؿلُت  ،وَى ألامغ الظر مشل الكغاعة ألاولى
للجىلت الشاهيت مً الهغإ ولم يسلى َظا الهغإ ؤيًا مً جىعٍ الٗضيض مً ألاَغا ٝالضوليت باؾخٛال٫
مىاعص ال٩ىوٛى.
 ،1998ؾا٧ ١ل َغ ٝمً ألاَغا ٝاإلاخضزلت مبرعاجه للخضزل و٧ان
وٖىضما بضؤث الجىلت الشاهيت للهغإ فى
مً بينهم هامبيا وػيمبابىيل وؤهجىال  ،وَظا ما ؾيخم جىاوله الخ٣اٖ .لى الغٚم مً بضء الهغإ بك٩له
 ،1998حك٩لذ خغ٦ت جدغيغ ال٩ىوٛى
الشالسي،بال ؤهه خيىما جؼايضث ؤٖضاص الضو٫ل اإلاخىعَت في الهغإ فى ٖام
) the Movement for the Liberation of the Congo (Mouvement pour la Libération du Congo;MLCمً ٢بل ظىنل
بيير بمبا.
ولم جاث ظهىص الدؿىيت ؤلا٢ليميت والضوليت زماعَا بال بٗض اٚخيا ٫لىان ٧ابيال ألاب في ٖام 2001بلى ؤن جىلى
ً
زلٟا البيه  ،وٖلى الغٚم مً وظىص ٢ىاث ؤظىبيت جدب٘ ٢غابت 14صولت  ،بال ؤن ٧ل
ظىػي٧ ٠ابيال الؿلُت ل
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َغ٧ ٝان يضٖم واخضة مً ظماٖاث الخمغص في ال٩ىوٛى .وبىنى ل٧ ٫ابيال الابً بلى الؿلُت ،جؼايضث الجهىص
الضوليت الغاميت إلعؾاء الؿالم  ،مما مهض الُغي ٤إل٢امت خىاع بين الٟغ٢اء ال٩ىوٛىليين،وؤْهغث جد٣ي٣اث
ً
مغجبُا باؾخمغاع اؾخٛال ٫اإلاىاعص
ل
ألامم اإلاخدضة بن جضزل ال٣ىاث ألاظىبيت الؾيما الغواهضيت وألاوٚىضيت ٧ان
الُبيٗيت ،وَى ما يٟؿغ عًٞهم الخغوط مً البالص.
جم جى٢ي٘ اجٟا ١الؿالم الكامل Global and All-InclusiveAgreement on the Transitionفي صيؿمبر
 ،2006والظر اٖخبر بمشابت جهايت عؾميت للهغإ بال ؤهه ال يؼا٫
2002لي٩ىنل بمشابت ٞترة اهخ٣اليت ختى اهخساباث
الهغإ مؿخمغا ختى جاعيسه وطل ٪عٚم الٗضيض مً اإلاؿاعى ؤلا٢ليميت والجهىص الضوليت اإلا٨شٟت إلجهاء الهغإ
ً
ل
ب٢ليميا
في البالص .و٢ض عؤي اإلاغا٢بى لن ؤن الاهخساباث ٧اهذ هؼحهت بال ؤهه ما ػاَ ٫ىا ٥اؾخٛال ٫للمىاص الُبيٗيت
ً
وصوليا وما جؼاًَ ٫ا ٥بٌٗ الً٣ايا الٗال٣ت التى لم جدل بٗض مشل الباهيامىليىجى ومك٨الث الالظئين .وعٚم
ل
وظىص بٗشت ألامم اإلاخدضة في ال٩ىوٛى MONUC (United Nations Observer Mission in the Democratic
) Republicof the Congoب٣ىام 22ؤلٞ ٠غص و٧اهذ تهخم بدل اإلاك٨الث ٖلى اإلاؿخىيل ال٨لي بال ؤجها لم جىجر فى
خل الهغإ اإلادلي وما ػاٖ ٫ضم الاؾخ٣غاع يسيم ٖلى ب٢ليم الكغ١ل  .وجا٦ض الخ٩ىمت ال٩ىوٛىليت بإجها ٢اصعة
ٖلى ؤن جخىلى ألامىعل في البالص وجضيغ قئىجها بىٟؿها لظا َالبذ مً ال٣ىاث ألامم اإلاخدضة بمٛاصعة البالص،
واؾخجابذ ألامم اإلاخدضة لظل ٪و٢امذ بخػييغ بٗشتها في 2010لخهبذ MONUSCO (United Nations
)Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congoإلصاعة مغخلت ما بٗض الهغإ
ووا٣ٞذ ٖلى اوسخاب 200مً ٖىانغَا اإلاؿلخت.
ً
زانُا :أظباب جذخل دوٌ العادن في الطشاع في ششق الىىنغى الذًمىكشاطًت
 1998وهي الضو ل ٫الشالر التي اجسظث
 ١ال٩ىوٛى في ٖام
ؾيدىاو لَ ٫ظا اإلادى لع الضو ل ٫التي جضزلذ في نغإ قغ ل
مً الؿاص ٥مٓلت لخضزلها .ول٧ ً٨ان َىا ٥اه٣ؿام بين ؤًٖائها في َبيٗت الخضزل وآلياجه ،خيض عؤي
البٌٗ الخضزل الٗؿ٨غرل لضٖم ٧ابيال ،في خين ًٞلذ صو٫ل ؤزغيل اللجىء بلى اجساط بظغاءاث صبلىماؾيت.
ً
ًٞال ًٖ عصوص ؤٗٞا ٫اإلاجخم٘ الضوليةػاء َظٍ الخضزل ،باإلياٞت
ل
وٖليه ؾيخم مىا٢كت جٟؿير َظٍ الخضزالث
ر في َظٍ الً٣يت .
بلى وي٘ بَاع هٓغ ل
 - 1نشأة العادن
بضؤث صو٫ل اإلاىاظهت م٘ ظىىب بٞغي٣يا مباخشاث ؤؾٟغث ًٖ اظخمإ وػعاء زاعظيتها في بدؿىاها فى مايى
 ، 1979وؤٖغبىا ٞيه ًٖ الخاظت الظخمإ وػعاء الخىميت الا٢خهاصيت في بلضاجهم  ،وَى الاظخمإ الظي
ٖام
 1980جإؾـ في لىػا٧ا بؼامبيا ماجمغ جيؿي ٤الخىميت في بٞغي٣يا
 .1979وفي ؤبغيل
ٖ٣ض في جنتاهيا يىليى
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الجىىبيت الظي يم في ًٖىيخه صو٫ل اإلاىاظهت م٘ ظىىب بٞغي٣يا وٍ رؤهجىال وبدؿىاها وماالورل ومىػمبي٤
 1992اظخم٘ عئؾاء صو٫ل وخ٩ىماث اإلااجمغ في هامبيا لخى٢ي٘ اجٟا٢يه
وؾىاػيالهض وجنتاهيا وػيمبابىيل  .وفى
جدىيله بلى الجماٖت ؤلاهماثيت إلٞغي٣يا الجىىبيت وم٣غَا في ظابىعو لن ببدؿىاها زم اهًمذ بليها ظىىب
بٞغي٣يا في ٖام 1994ومىعيكيىؽ 1995وال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت وؾيكل 1997ومضٚك٣غ. 2005
وباوسخاب ؾيكل،ؤنبذ ؤًٖاء الجماٖت ( ؤهجىال وبدؿىاها وال٩ىوٛى والضيم٣غاَيت وليؿىجى
ومضٚك٣غ وماالويل ومىعيكيىؾىمىػمبي ٤وهامبيا وظىىب بٞغي٣يا وؾىاػيالهض وجنتاهيا وػيمبابىيل).
يخ٩ىنل الهي٩ل الخىٓيمي للمىٓمت مً ٢مت عئؾاء الضو٫ل والخ٩ىماث والجهاػ الخام بالؿياؾت و الضٞإ
ي .وٞيما يخٗل ٤بالجهاػ الخام
وألامً ومجلـ الىػعاء وألاماهت الٗامت باالياٞت بلي ؤظهؼة ؤزغ ل
 1996اؾدىاصا بلى اإلااصة الغابٗت مً اجٟا٢يت اوكاء الجماٖه
بالؿياؾت والضٞإ وألامً٣ٞ ،ض جإؾـ ٖام
التى جىو ٖلي صٖم الضو٫ل ألاًٖاء للخًامً والؿلم وألامً في ؤلا٢ليم ،وجلؼم اإلااصة 21الضو٫ل ألاًٖاء
بالخٗاونل في اإلاجاالث الؿياؾيت والضبلىماؾيت والٗال٢اث الضوليت والؿالم وألامً  ،زم جبنى اظخمإ ال٣مت
ي وهو ٖلى ؤن يخم حٗيين عثيـ الجهاػ
ي بؼيمبابى ل
 2000في َغاع ل
ٚير الٗاصيت الظي اوٗ٣ض فى هىٞمبر
ٖليإؾاؽ اإلاىاوبت إلاضة ٖام  ،وؤهه ال يم ً٨الجم٘ بين عثاؾت الجهاػ وعثاؾت اإلاىٓمت  ،و٢ض جم جىٓيم
َي٩ل الجهاػ ووْاثٟه في بغوجى٧ى٫ل الؿياؾت والخٗاونل الضٞاعي وألامني الظي ٖغى ٖلى ال٣مت في
. 2001
ؤٚؿُـ
 - 2ألاظباب الحلُلُت وساء للخذخل .
في بضايت الجى٫لة الشاهيت مً الهغإ في قغ١ل ال٩ىوٛى الضيم٣غاَيت ،لم يَ ً٨ىا ٥اَخمام صولي بد٣ي٣ت ما
ً
بضءا م٘
يضوعل َىا ،٥مما ٞخذ الباب ؤمام جضزل ٖضص مً ألاَغا ٝؤلا٢ليميت ٩ٞ .اهذ بضايت جضويل ألاػمت ل
الضٖم الظر ٢ضمخه عواهضا وؤوٚىضا للجماٖاث اإلاخمغصة ال٩ىوٛىليت ٢بل جضزل الؿاص .٥و٢ض ازخلٟذ وظهاث
الىٓغ بين ؤًٖاء الؿاص ٥بكإن الىي٘ في ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت ،خيض اه٣ؿم ؤًٖاء الؿاص ٥بين
ً
ٖؿ٨غيا بلى ظاهب ؤهجىال وهامبيا ،فى خين صٖمذ ظىىب بٞغي٣يا الخل الؿلمي
ل
ػيمبابىيل التى جضٖم الخضزل
ر.
ٚير الٗؿ٨غ ل
ٞليـ لؼيمبابىرل مكا٧ل ؤمىيتٞ،غٚم ٖضم وظىص حصوص ؾياؾيت مكتر٦ت بينها وبين ال٩ىوٛى٣ٞ ، ،ض ؤجسظ
الغثيـ مىظابى ٢غاعا بالخضزل في ال٩ىوٛى .و٧ان له ما يبرعٍ مً الضوا ٘ٞالؿياؾيت والصخهيتًٞ ،ال ًٖ
قب٨ت اإلاهالر الا٢خهاصيت ال٣اثمت بين البلضيًٞ .الغثيـ مىظابى يٗض ؤ٢ىيل خلي ٠ب٢ليمي ل٩ابيال  ،بد٨م
الهضا٢ت الصخهيت التي جغبُه بينهما وبد٨م قب٨ت الٗال٢اث واإلاهالر الخجاعيت والاؾدشماعيت التي يسص ى
ؤن جنهاع م٘ ؤلاَاخت ب٩ابيال وهٓامه .وزمت ٖامل آزغ وعاء ٢غاع الغثيـ مىظابى بالخضزل ،ؤال وَى جإ٦يض
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٢ياصاجه ؤلا٢ليميت٦ ،ما ؤن ؤخضار ال٩ىوٛى جمشل ٞغنت إلاىظابى الؾترصاص وجإ٦يض َيبخه ؤلا٢ليميت وحٗيض له
م٩اهخه الصخهيت وؤلا٢ليميت  ،ولظا صعى مىظابى وػعاء صٞإ صو٫ل الؿاص ٥وجم اجساط ٢غاع بالخضزل
ر في ال٩ىوٛى  ،عٚم اٖتراى ظىىب بٞغي٣يا فى َظا الى٢ذ .
الٗؿ٨غ ل
والىا ٘٢ؤن ال٩ىوٛى الٛني بمٗاصهه وزغواجه اظخظب قب٨ت ٦بيرة مً عظا ٫ألاٖما ٫الؼيمبابىيين ٦ ،ما ٢امذ
َيئاث خ٩ىميت وٚير خ٩ىميت مً َغاعيل باؾدشماع مبال٦ ٜبيرة فى ال٩ىوٛى .وبٗض الخضزل بإؾابي٘ ٢ليلت،
ؤنبدذ الكغ٧اث الؼيمبابىيت مؿاَم ٢ىيل في قغ٦ت ال٩ىوٛى للخٗضيً التى ؤَلٖ ٤ليها .Gecamines
واؾخمغث الاؾدشماع عٚم ؤظىاء الٗى ٠وٖضم الاؾخ٣غاع التى زيمذ ٖلى البالص ،واؾخمغث ؤعباح َظٍ
الكغ٧اث في جمىيلها ٖمليت الخضزل.
ؤما باليؿبت ألهجىالٞ ،خخمشل ألاؾباب الخ٣ي٣يت لخضزلها فى ٦ال الجىلخين مً الهغإ في عٚبتها في الخسلو
مً خغ٦ت يىهيخا اإلاٗاعيت بؼٖامت  ،Jonas Savimbiجل ٪الخغ٦ت التي لم يؿمذ لها ٧ابيال مً ٢بل بإن جذاظغ
باإلااؽ فى ؤعاييها .فى خين جمشلذ صوا ٘ٞهامبيا في اٖخباعاث جاعيسيت هابٗت مً عوابِ جاعيسيت ج٣ليضيت جغبِ
عثيؿها هىظىما Sam Nujomaبغثيـ ػيمبابىيل  ،واجطر طل ٪مً زال ٫الخٗاونل الظر جم بين ػيمبابىيل وخغ٦ت
) MPLA (People’s Movement for the Liberation of Angola – Labour Partyإلاىاظهت هٓام ألاباعتهيض وجم
الخٗبير ًٖ َظا الخٗاونل في ق٩ل  . (South West African People’s Organization) SWAPOومً زم اجسظث
الضو٫ل الشالر ٢غاع الخضزل في ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت ،وؤجسظث مً ٖملياث الكغٖيت الؿياصيت Operation
ً
ي في الؿاص ٥اللجىء للخلى ل ٫الضبلىماؾيت مشل
 Sovereign Legitimacyؾخاعلا لها ،بيىما ًٞلذ الضو ل ٫ألازغ ل
الىؾاَت ،واجٖ ٤ٟلى ٢يام ػامبيا بضوعل الىؾيِ.
 - 3ألاظباب اإلاعلنت للخذخل
اجسظث الؿاص٢ ٥غاعا في 1996ي٣ط ى بةوكاء ظهاػ الؿاص ٥للكئىنل الؿياؾيت وألامىيت والضٞاٖيت.
و٧اهذ مهمت َظا الجهاػ مى٘ وخل الهغاٖاث الضازليت ؤو جل ٪التى ج ٘٣بين الضو٫ل ألاًٖاء فى اإلاىُ٣ت .
ٖلى الغٚم ؤهه ؤوص ى لهظا الٛغى بال ؤهه ؾاَم فى بخضار هؼاٖاث بين الضو٫ل ولم يُب ٤بال بٗض ؾب٘
ً
ً
جبايىا ٦بيرلا خى٫ل َي٩ل الجهاػ الؿياس ي الضٞاعي
ل
ؾىىاث مً بوكاثه  .و٢ض جباييذ آعاء صو٫ل اإلاىٓمت
وألامًروجدضيض ازخهاناجه وعثاؾخه وألاظهؼة الخابٗت له وٖال٢تها بالجماٖت ًٞ .ال ًٖ اإلاىاٞؿت بين
ي خى ل٢ ٫ياصة َظا الجهاػ ومً زم الجضا ٫خى ل ٫جدضيض اإلاٗايير التى يخم مً زاللها
ظىىب بٞغي٣يا وػيمباو ل
ي ٖؿ٨غيت.
الخضزل ما بين ا٢تراباث ؾلميت وؤزغ ل
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وكب زال ٝخى ل ٫الهي٩ل الخىُيمي ٫لجهاػ وؤلاَاع ال٣اهىوي له  .جخمشل وظهت هٓغ ظىىب بٞغي٣يا في ؤن
ً
ي٩ىنل الجهاػ ظؼء مً ال٣اهىنل ألاؾاس ي اإلايص ئ للؿاص ،٥فى خين جًٟل ػيمباويل ؤن ي٩ىنل بمشابت ل
٦ياها
ً
ي م٘ الؿاص٥
مؿخ٣ال ًٖ الؿاص ٥بديض ي٩ى لن ؤ٦تر مغوهت واؾدىضث فى طل ٪بلى ؤن يٗمل بك٩ل مخىاػ ل
ل
وال ي٩ى لن ظؼء من َي٩له الخىٓيمي وؤال ي٩ى لن جابٗا للؿاص . ٥وْل َظا الجضا ٫خبيـ ألاصعاط ومضوها
. 2003
 ، 1996ولظا لم ي٨خمل ْهىعل َظا الجهاػ ولم يسغط بلى الىىعل بال في ٖام
ٖلى الىع ١مىظ
 ، 2003وْل
 1996اهخسب مىظابى ٦إو٫ل عثيـ لهظا الجهاػ ولم يهضٖ ١لي َظا الجهاػ بال بٗض
وفى ؾىت
ً
 2003و٧ان َىاَ ٥لباث بخضاو٫ل الغثاؾت مً ٢بل َظٍ الضو٫ل .ولم يً٨
ثيؿا لهظا الجهاػ بلى
مىظابى ع ل
ً
اإلاى ٠٢ال٣اهىوي لهظا الجهاػ واضخاٞ ،لم يخم الاجٟاٖ ١لي بغوجى٧ى ل ٫ميكإ له وال جهضي ٤زلشين ألاًٖاء
.2003
بال بٗض
ٖ٣ض ٖضة اظخماٖاث للىنى٫ل لهيٛت جٟاَم بسهىم ج٩ىيً َظا الجهاػ مً بينها الاظخمإ الظر ٖ٣ض
 1998والظي اهخهى بلي جإظييل الىٓغ في حك٨يل َظا الجهاػ إلاضة ٖامين بال ؤن الىا ٘٢يٗ٨ـ
في مىػمبي٤
ً
ٖمليا ومً َىا يمً٨
ل
ٚير طلٞ .٪مً الىاخيت الىاٗ٢يت ٧ان لهظا الجهاػ ٦يان ٖلى ألاعى ول٨ىه لم يٟٗل
٧ 1998ان يسى٫ل بال٣يام بمهام
ال٣ى٫ل بن الخضزل ٞيةَاع الؿاص ٥يٓل مدل حؿائٞ ،٫هل الؿاص ٥في ٖام
الخضزل؟  ،باالياٞت للخال ٝالصخص ي بين ماهضيال ومىظابى بلى الخض الظي ظٗل ماهضيال حهضص
باالؾخ٣الت مً الؿاص ٥ما لم ُيم ً٨مً ؤلاقغا ٝالخام ٖلى مهام الؿاص ،٥خيض ٧اهذ ظىىب بٞغي٣يا
ً
ظؼءا منها.
جغؤؽ الؿاص ،٥لظا ٧اهذ جغيض ؤن ي٩ىنل َظا الجهاػ ل
وٖليهٞ ،اإلاى ٠٢فى الؿاص ٥آهظا٧ ٥ان مليئا بالخىجغ والٟىض ى ٢بل اجساط ػيمبابىيل ٢غاعا بالخضزل في
ال٩ىوٛى .ولم يمى٘ طل ٪الغثيـ مىظابى مً ٖ٣ض اظخمإ ٚير عؾمي في ٞي٨خىعيا فى ؤٚؿُـ1998
للدكاوعل خى٫ل الاؾخجابت اإلادخملت للهغإ في ال٩ىوٛى وجم اؾدبٗاص عثيـ الؿاص ٥ماهضيال مً خًىعل
َظا الاظخمإ٦ .ما ٖ٣ض مىظابى اظخماٖا آزغ في الٗانمت الؼيمبابىيل َغاعيل بٗض مغوع ٖكغة ؤيام مً
الاظخمإ الؿاب ٤جدذ عٖايت ) ISDSC (Interstate Defence and Security Committeeوهي ظؼء مً الهي٩ل
ٚير اإلا٨خمل للجهاػ٣ٞ ،ض اظخم٘ حؿ٘ صو ل ٫مً ؤنل ؤعبٗت ٖكغ صولت وجم جمشيل ؤعب٘ صو ل ِ٣ٞ ٫منهم
بىػعاء صٞإ  .و٢ض ؤٖلً مىظابى ًٖ اجساط الؿاص٢ ٥غاعا باإلظمإ بهضص الخضزل الٗؿ٨غرل في ال٩ىوٛى
الخال ٫الؿالم والى٢ى ٝبلي ظاهب الخ٩ىمت الكغٖيت للغثيـ ٧ابيال مً زالٖ ٫مليت ب٢ليميت جدذ مٓلت
ا٫ؾاص ٥لخد٣ي ٤الاؾخ٣غاع في البالص .ل
ً
ٖؿ٨غيا وظاء ٖلى لؿان وػيغ الضٞإ
ل
وفي الى٢ذ الظر ٢غعث ٞيه ػيمبابىيل الخضزل
ً
 " : 1998اج٣ٟىا ظميٗاؤهه يجب ج٣ضيم الضٖم اإلااصر والٗؿ٨غرل
الؼيمبابىرل MovenMahachi:في ؤٚؿُـ
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لل٩ىوٛى خيض ؤجها جخٗغى الٖخضاء مً ٢بل عواهضا وؤوٚىضا اللذيً ج٣ضمان الضٖم للجماٖاث اإلاخمغصة"
،القى طل ٪مٗاعيت مً ٢بل زالر صو٫ل منها ظىىب بٞغي٣يا ،وختى بن ماهضيال جدضي ؾلُت مىظابى ٖلى
اٖخباع بن ٢غاع الخضزل لم يدٓى بمىا٣ٞت ماهضيال ٦غثيـ للمىٓمت٦ ،ما جبيذ ٧ل مً بىحؿىاها وػامبيا
ي  ،ؤهجىال  ،هامبيا) مً زال٫
مبضؤ ٖضم الخضزل وعؤث ؤن ؤي جضزل ج٣ىم بٌ ٧ل مً َظٍ الضو ل ( ٫ػيمبابى ل
َيئت الؿاص ٥يٗض زغ٢ا لل٣ىاٖض اإلاىٓمت للؿاص. ٥
و٧اهذ مبرعاث الضو٫ل اإلاخضزت مىظهت باألؾاؽ لضو٫ل الؿاص ٥ول ً٨اإلا٣هىص بها اإلاجخم٘ الضولي ،وعٗٞذ
الٗضيض مً اإلابرعاث والكٗاعاث ٖلى اإلاؿخىيل ؤلا٢ليمي والضوليٞ .اإلابرع ألاو٫ل يىُل ٤مً ٧ىنل ال٩ىوٛى
ً
ؤبٗاصا ب٢ليميت باعػة  ،واإلابرع الشاوى يخمشل في
ل
الضيمى٢غاَيت بخضي ص ٫مىٓمت الؿاص ،٥ولظلٞ ٪للهغإ
الضٖىة التي وظهها الغثيـ ٧ابيال بلي مىٓمت الؿاص ٥في ؤٖ٣اب حٗغى البالص لٗضوان زاعجي مً ٢بل عواهضا
وؤوٚىضا وٖمال بمبضؤ الضٞإ ا٫قغعي الجماعي .ACollective Self-Defenceولم ج ً٨جل ٪اإلاغة هي اإلاغة ألاولى التى
ً
حؿخسضم ٞيها ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت َظا اإلابضؤ ،بط ؤعؾل مىضوبها الضاثم لضي ألامم اإلاخدضة زُابابلى عثيـ
ً
ول٨ىه حؿعى لخمايت
ا
ما٦ضا ؤن ال٩ىوٛى ال جغيض ؤن جسىى ؤي خغب يض ؤي صولت
ل
مجلـ ألامً فى ؤٚؿُـ
مبضؤ الؿياصة والؿالمت ؤلا٢ليميت٦ .ما َلبذ ال٩ىوٛى فى طاث الخُاب ٧ل مً ألامم اإلاخدضة والاجداص
ؤلاٞغي٣ي باوسخاب ال٣ىاث ألاوٚىضيت والغواهضيت مً ال٩ىوٛى٦ ،ما ج٨غعل طاث الُلب في ٖضة زُاباث وؤقير
ٞيه بلى اإلااصة 51مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة الظي يُٗى ا٫صولت الخ ٤فى الضٞإ الكغعي ؤو الجماعي ًٖ الىٟـ
فى ْل جغادى اإلاجخم٘ الضولي خا ٫حٗغيها أليت اٖخضاءاث زاعظيت .
و٢ض صؤبذ الضو٫ل اإلاخضزلت ٖلى اؾخسضم اإلابضؤ  " :الضٞإ الجماعي ًٖ الىٟـ " ٦مبرع للخضزل فى ال٩ىوٛى
مً ٢بل صو ل ٫الؿاص٢ ،٥ض اخخجىا بلى ٢غاع ) (UN S/RES/1234, 9 April1999نضع ًٖ ألامم اإلاخدضة_ وبن لم
يكغ طل ٪ال٣غاع نغاخت بلى صو٫ل الؿاص _ ٥بال ؤهه اؾخسضم ٦ظعيٗت للخضزل ،وٞؿغوٍ ٖلى ؤهه بمشابت
اٖترا ٝبكغٖيت ؤو ٢اهىهيت جضزل صو٫ل الؿاص ٥فى ال٩ىوٛى لخمايت هٓام ٧ابيال ،لظا ٞالخضزل الٟغصر مً
٢بل الضو٫ل الشالر ،لم يتر ؤي بق٩اليت بؿبب اؾدىاصٍ بلى مبرع ؤو ؾىض ٢اهىوي .مً زم اؾخجابذ َظٍ الضو٫ل
للضٖىة التى وظهها ٧ابيال لهم فى ؤٖ٣اب حٗغى ال٩ىوٛى الٖخضاءاث مً ٢بل ٢ىاث ؤظىبيت ،في ْل به٩اع
عواهضر وجمؿ ٪مً ٢بل الضو٫ل اإلاخضزلت بمبضؤ اإلاؿئىليت ؤلا٢ليميت للخضزل الظي جم بغٖايت ومؿئىلت
ب١ليميت جدذ مٓلت الؿاص.٥
وٖليه ،يإحى َظا الخضزل مً مىُل ٤ؤن ال٩ىوٛى ظؼء مً ؤلا٢ليم ًٞال ًٖ وظىص ظهاػ يضٖم ٨ٞغة ألامً
الكغعي الجماعي ٖلى الهٗيض ؤلا٢ليمي  .مً زم ٧اهذ َظٍ الضو٫ل جبدض لىٟؿها ًٖ بَاع ٢اهىوي ٖلى
الهٗيض ؤلا٢ليمي اإلاخمشل فى الؿاص ٥وؤن جضزلها لم يخم بك٩ل ٞغصر ل ً٨بك٩ل ظماعي جدذ عٖايت
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ً
هابٗا مً ألاويإ
الؿاص .٥ويخجلي طل ٪ألامغ في جهغيذ الغثيـ مىظابى الظر بغ لع ٞيه جضزله مىضخا ؤهه ل
ؤلاوؿاهيت لكٗىب اإلاىُ٣ت  " :اؾخمغاع جهٗيض الهغإ في ال٩ىوٛى ياصي بلى ظلب اإلاٗاهاة لباقى صو٫ل اإلاىُ٣ت،
ٞاإلاىاَىىنل في ال٩ىوٛى يٗضوا بمشابت مىاَىيىاٞ ،خىٞير خياة ؤًٞل لهم ؾيدبٗها خياة ؤًٞل لباقى صو٫ل
اإلاىُ٣ت" .
ومً الىاضر ٢يام مىظابى بالخلِ ما بين الؿياصة ال٩ىوٛىليت وؾياصة اإلاىُ٣ت ٩٦ل ،ويخطر طل ٪خيىما ٖض
مىاَنى ال٩ىوٛى بمشابت مىاَىيين زايٗيين لأل٢ليم الجىىبي ،خيض اٞترى ؤن الخضزل يخم لخمايت
اإلاىاَىين ال٩ىوٛىليين  .في خين اٖخبر مىظابى و٣ٞا للخدليل الؼيمبابىيإن ع٧ ٌٞابيال الجٟا٢ياث ج٣اؾم
الؿلُت م٘ ألاخؼاب الؿياؾيت اإلاسخلٟت وعًٞه الخٗاونل م٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ًٞالًٖ خ٨مه
الؿلُىر ،ؤهه قإن صازلي  .فى الى٢ذ الظي لم يٗخبر ٞيه الخضيض ًٖ اللٖب ال٩ىوٛىلي وعٞاَيخه ٦كإن
صازلي ،وججاَل ؤمىعل ؤزغيل منها ما حٗغى له الهىجى مً مظابذ ٖلى يض الضاٖمين ل٩ابيال ببان ؾ٣ىٍ مىبىجى
ًٞ ،97/96ال ًٖ جغاظ٘ خلٟاء ٧ابيال ًٖ صٖمه ،باالياٞت بلى ؤن وظىص ٧ابيال هٟؿه في الؿلُت ظاء بُغي٣ت
ٚير صيمى٢غاَيت وٚير قغٖيت.
ٝر الى٢ذ الظي اؾدىض ٞيه مىظابى فى جبريغ جضزله في ال٩ىوٛى بلى اٖخباعاث بوؿاهيت وب٢ليميت ٞ ،ةن عثيـ
هامبيا اؾدىض بلى جبريغاث مىظهت باألؾاؽ بلي اإلاجخم٘ الضولي مخمشلت في َلب ٧ابيال اإلاؿاٖضة مً ظهاػ
الؿاص ٥مً مىُل ٤ؤن ال٩ىوٛى صولت ًٖى في الؿاصًٞ ،٥ال ًٖ و٢ىٖها ىخيت لخضزالث ؤظىبيت٦ ،ما
ؤ٦ض صٖمهم للضولت الهضي٣ت الجاعة اإلاٗخضي ٖليها .وؤ٦ض هجىما ٖلى خ ٤ال٩ىوٛى فى َلب اإلاؿاٖضة
الٗؿ٨غيت خا ٫حٗغى الخ٩ىمت واإلاىاَىين والؿياصة ألي تهضيضاث ؤو اهتها٧اث وطل ٪و٣ٞا للماصة 51مً
ميشا ١ألامم اإلاخدضة الظي يا٦ض ٖلى الضٞإ الكغعي ا٫ظماعي ًٖ الىٟـ.
وفي بَاع جدليل َظا الخهغيذ الهاصع ًٖ هجىما ٞ ،يالخٔ ما يلى  :ؤوالَ :لب ٧ابيال مؿاٖضة صو٫ل الؿاص،٥
مً زم ٞالضٖىة مىظهت لجهاػ الؿاص . ٥وَظٍ اإلاؼاٖم يم ً٨صخًها  ،خيض ؤن ظهاػ الؿاص ٥الخام
بالؿياؾت والضٞإ وألامً لم ي٢ ً٨ض ا٦خمل بٗض ولم يٗمل وْي٠جه بٗض فى طل ٪الى٢ذ ومً زم ٞال يجىػل
٢ياؽ َظا الخضزل بدالت جضزل الاي٩ىاؽ ،ألامغ الظي ينتٕ الُٛاء ال٣اهىوي وعاء جضزلهم .
ً
ويٗض َظا الاظغاء مً مىٓىعل ال٣اهىنل الضولي ٢اهىهيا ،ول ً٨لم يدٓى بظاث اإلاكغوٖيت ٖلي اإلاؿخىيل ؤلا٢ليمي
ً
هابٗا مً الؿاص٥
٣ٞ ،ض جم الخضزل بك٩ل ٞغصر وبمباصعة ٞغصيت مً ٢بل َظٍ الضو٫ل اإلاخضزلت ولم ي ً٨ل
ي لٗب صو لع ب٢ليمي ،لظا بضؤث مؼاخمت ظىىب بٞغي٣يا في الىٟىط في
٦ةَاع جىٓيمية٢ليمي ٣ٞ .ض ؤعاصث ػيمبابى ل
ؤلا٢ليم الجىىبي ،مً زم يٗ٨ـ َظا الخضزل مهلخت زانت مً ٢بل الضو٫ل اإلاخضزلت لظا عٗٞذ قٗاع
الاٖخباعاث ؤلاوؿاهيت فى مىاظهت اإلاجخم٘ الضولي .
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وبٗض ؤؾابي٘ ٢ليلت مً ع ٌٞظىىب بٞغي٣يا وبٌٗ صو٫ل الؿاص ٥الخضزل فى ال٩ىهى ،جٟاجئ اإلاغا٢بىنل
باٖالن الغثيـ ماهضيال بن ظمي٘ صو٫ل الؿاص ٥جضٖم الخضزل في ال٩ىوٛى .وؤنضعوا في ال٣مت ا 18٫للؿاص٥
 ، 1998بياها ؤٖغبىا ٞيه ًٖ صٖم اإلاىٓمت لجهىص
التى ٖ٣ضث فى مىعيكيىؽ في الٟترة مً 18-13ؾبخمبير
اٖاصة الؿالم والاؾخ٣غاع وألامً في ال٩ىوٛى  ،ليـ طلٞ ٪دؿب ٢ ،امذ صو ل ٫الؿاص ٥التى ٧اهذ عاًٞت
للخضزل مً ٢بل بخ٣ضيم مؿاٖضاث لل٣ىاث الخابٗت ل٩ل مً هامبيا وؤهجىال وػيمبابىيل.
ويٗؼول اإلاغا٢بىنل الخدى٫ل اإلاٟاجئ في مىا٣ٞت الضو٫ل التى ٧اهذ الغاًٞت للخضزل بلى مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل الظي
َبٖ ٤ىضما جضزلذ ظىىب بٞغي٣يا فى ليؿىجى بٗض  8ؤيام مً عًٞها مً ٢بل ل٣غاع الخضزل فى ال٩ىوٛى
مؿخسضمت هٟـ الكٗاعاث التى اؾدىضث بليها الضو٫ل ألازغيل اإلاخضزلت في ال٩ىوٛى واإلاخمشلت فى َلب خ٩ىمت
ليـوجى الخضزل مً ٢بل الؿاص.٥
وٖلى الغٚم مً ٢بى٫ل الخضزل الٗؿ٨غرل مً ٢بل ظىىب بٞغي٣يا وخلٟائها ٞيما بٗض بال ؤجها ْلذ مخمؿ٨ت
بجهىص الىؾاَت بلى ظاهب الخضزل الٗؿ٨غرل الظي ٢امذ به الضو٫ل الشالر ألامغ الظي يُٗى نىعة بيجابيت
ًٖ مىٓمت الؿاص . ٥وعٚم مىا٣ٞتهم بال ؤجهم لم ي٣ضمىا الضٖم اإلاالي وال الٗؿ٨غرل مً ٢بل باقى صو٫ل
الؿاص ،٥فى َظا الؿيا ١لم ججض الضو٫ل الشالر ؤي صٖم ٖلى اإلاؿخىيل ؤلا٢ليمي  .فى هٟـ الى٢ذ وظضث
ػيمبابىيل هٟؿها بضٖم مالى وٖؿ٨غيل ب٢ل مً طي ٢بل بؿبب بيالء ؤهجىال الاَخمام بهغاٖها الضازلي .
وبٗض ؤ٢ل مً قهغ مً بعؾا ٫ا٢٫ىاث بلى ال٩ىوٛى٢ ،امذ ػيمبابىيل بةٖالم مجلـ ألامً بهظا الكإن وعٗٞذ
الٗضيض مً الخبريغاث اإلاخٗضصة واإلاؼصوظت والتى جضوعل فى بَاع الٗمل بمبضؤ الضٞإ الكغعي الجماعي ًٖ الىٟـ
و٣ٞا للماصة 51مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،والظي يؿمذ للضو٫ل َلب اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غيت في خالت ح٘عى
ؾياصتها وؾالمتها ؤلا٢ليميت لتهضيض.
و٢ض ؤصٖذ الضو٫ل الشالر ؤن جضزلها يٗىص بلى عٚبتها فى بخال ٫الؿالم في ال٩ىوٛى الضيمى٢ااَيت ولَ ً٨ظا
ً
ألامغ مغصوص ٖليهٞ ،خضزلها لم ياصي بلى بخال ٫الؿالم ٦ما ؤصٖذ وطل ٪هٓغلا لى٢ىٞهم بلى ظاهب عثيـ ظاء
بك٩ل ٚير قغعي واإلاخمشل في ٧ابيال الظي يد٨م بال٣ىة الخضيضيت ًٞ ،ال ًٖ اؾ٣اَهم عثيـ قغعي  ،وَظا
يىا ٌ٢ما ظاءث به ٢مت مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت التى ٖ٣ضث في َغاعيل 1997والتى ؤصاهذ اؾخسضام
الىؾاثل الٗؿ٨غيت لخٛيير الخ٩ىمت الكغٖيت.
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ً
زالثا :اإلاىاكف اإلادلُت والذولُت من جذخل دوٌ العادن في الطشاع في ششق الىىنغى الذًمىكشاطُت
جباييذ عصوص الٟٗل بػاء الخضزل في الهغإ في ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيت ما بين عصوص ٗٞل صوليت وؤزغيل مدليت
وطلٖ ٪لى الىدى الخالى-:
 )1اإلاىاكف على اإلاعخىي الذولي :ويمٖ ً٨غى طلٖ ٪لى الىدى الخالي:
أ) منظمت ألامم اإلاخدذة The United Nations
اٖلمذ خ٩ىمت ال٩ىوٛى مىٓمت الامم اإلاخدضة بدضور جضزل فى قئىجها مً ٢بل عواهضا وؤوٚىضا  ،وطل ٪فى
 ، 1998ألامغ الظي اؾخدبٗه ٢يام ألامم اإلاخدضة بةٖضاص مؿىصة لى ٠٢اَال ١الىاع وطل ٪بدًىعل
ؤٚؿُـ
وػعاء صٞإ صو٫ل مىُ٣ت البديرة الٗٓمى  ،واوكٛلذ َىا بةق٩اليت مهمت جذمشل في جدضيض ألاؾباب التى ؤصث
لخهٗيض الهغإ  ،و٢ض جلى طل ٪بٖالها مً ألامم اإلاخدضة جتهم ٞيه ٧ل مً خ٩ىمت ال٩ىوٛى وعواهضا وؤوٚىضا
وػيمبابىيل وؤهجىال وهامبيا باالياٞت بلى ٢ىاث الخمغص التى اَلٖ ٤ليها اؾم الخجم٘ ال٩ىوٛىلي مً ؤظل
الضيمى٢غاَيت  RCDوالظي يًم ٢ىاث عواهضيت ًٞال ًٖ ٢ىاث خ٩ىميت بخهٗيض الهغإ وونٟتهم
باإلاداعبين  . belligerentsو٢ض اٖخبرث ألامم اإلاخدضة الضو ل ٫الشالر اإلاخضزلت ( ػيمبابىي،ؤهجىال ،هامبيا ) بمشابت
مداعبين ؤو ظؼء مً الهغإ ؤ٦تر مً ٧ىجهم نىإ للؿالم.
وٖلى ٖ٨ـ الخالت الليبريت٣ٞ ،ض ٧اهذ اؾخجابت ألامم اإلاخدضة للهغإ فى ال٩ىوٛى ؾغيٗا ،خيض ٣ٞض ؤنضعث
٢غاعا بى ٠٢اَال ١الىاع في ؤوازغ ؤٚؿُـ ؤ٦ضث ٞيه ٖلى الؿياصة والؿالمت ؤلا٢ليميت لل٩ىوٛى٦ ،ما صٖذ
الوسخاب الضو٫ل اإلاخضزلت فى الهغإ ،واٖترٞذ بإن جضزل ال٣ىاث الغواهضيت وألاوٚىضيت ٧ان مك٩لت عثيؿيت
.19997
/1996
فى الجىلت ألاولى مً الهغإ
وعخب مجلـ ألامً ب٩ل اإلاباصعاث الضبلىماؾيت الغاميت بلى بخال ٫الؿلم فى ال٩ىوٛى ًٞ ،ال ًٖ
حصجيٗها ظهىص الىؾاَت التى هاصث بها مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت وباقى ؤًٖاء الؿاص٦ ،٥ما ؤصاهذ
الخضزل الٗؿ٨غرل الظي ٢امذ به ٧ل مً ػيمبابىيل وؤهجىال وهامبيا ٦ما عخبذ باإلاباصعة الؿلميت التى
عٗٞتها ٧ل مً ظىىب بٞغي٣يا وػامبيا وهاصث باوسخاب ٧ل ال٣ىاث اإلاخضزلت فى ال٩ىوٛى٦ .ما عًٞذ
الخبريغاث التى عٗٞتها ػيمبابىيل للخضزل في الهغإ في ال٩ىوٛى جدذ قٗاع اخال ٫ألامً والؿالم
ً
ومؿاٖضة الخ٩ىمت ال٩ىوٛىليت ٦ ،ما انضعث لجًة الخبراء الخابٗت لالمم اإلاخدضة ج٣غيغلا ؤ٦ض ؤن اؾخٛال٫
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اإلاىاعص الُبيٗيت ال٩ىوٛىليت َى الؿبب الغثيس ي لخضزل ػيمبابىيل في الهغإ ،وَى ألامغ الظي يضخٌ
مؼاٖمها بسهىم جضزل الؿاص.٥
ب) الاجداد ألاوسوبيThe European Union
لم يسخل ٠مى ٠٢الاجداص ألاوعوبي ٦شيرا ًٖ مى ٠٢ألامم اإلاخدضة٣ٞ ،ض انضع الاجداص ألاوعوبي ٖضة بياهاث،
٧ان ؤولها البيان الظي انضعٍ في ؤٖ٣اب ٖؼول ألاعاض ى ال٩ىوٛىليت مً ٢بل عواهضا وبغوهضي في الجىلت ألاولي مً
الهغإ والظي جًمً اٖترا ٝبٗضم وظىص ؾياؾيت ؤوعوبيت واضخت بػاء ال٣اعة ؤلاٞغي٣يت  ،زم البيان الظي
انضع في الجىلت الشاهيت مً الهغإ والظي جًمً الخإ٦يض ٖلى مبضؤ الؿياصة والؿالمت ؤلا٢ليميت لل٩ىوٛى
وعاًٞا ألي مداوالث جضزل فى الكإن ال٩ىوٛىلي٦ ،ما عخب باإلاباصعاث ؤلاٞغي٣ييت لدؿىيت الهغإ بما ٞيها
بجهىص الىؾاَت التى ٢ضمتها ظىىب بٞغي٣يا  ،ومً زم٧ ،ان مى ٠٢الاجداص ألاو لعوبي ظاء عاًٞا لخضزل الضو ل٫
الشالر ما٦ضا ؤن جضزلهم ظاء هابٗا مً مىٞ ٠٢غصر للضو٫ل اإلاخضزلت وال يٗبر ًٖ مىٓمت الؿاص. ٥
و٢ض ازخل ٠اإلاى ٠٢ألاوعوبي بػاء الضو٫ل اإلاخىعَت في الهغإ ٟٞ .ي الى٢ذ الظي ؤٚل ٤نىضو١ل الى٣ض الضولي
وجدضيضا بغامج الخ٨ي ٠الهي٨لي فى وظه ػيمبابىي٣ٞ ،ض اؾخمغ في ج٣ضيم اإلاؿاٖضاث ٚير اإلاكغوَت لباقى
الضو ل ٫اإلاخضزلت في الهغإ ( ؤهجىال وعواهضا) اإلاخضزلت في الهغإ  ،ونغح الاجداص ألاوعوبيإن اإلاؿاٖضاث
اإلا٣ضمت بلي َظٍ الضو٫ل يغوعيت لدصجي٘ الضيمى٢غاَيت والخىميت ومً زم٣ٞ ،ض ٖىملذ َظٍ الضو٫ل مٗاملت
جًٟيليت عٚم جىعَها في الهغإ .
وفي َظا الؿيا ١نغح مبٗىر الاجداص ألاوعوبيةلي اإلاىُ٣ت  Aldo Ajelloبن وظىص اه٣ؿاماث بين الضو٫ل
ألاًٖاء فى الاجداص خالذ صو لن حك٨يل مى ٠٢مىخض ؤو مكتر ٥بػاء الىي٘ فى ال٩ىوٛى ٦.ما ٢ضم مبٗىر
ً
هابٗا مً اٖخباعاث اإلا٩اؾب الا٢خهاصيت واإلا٩اهت
الاجداص ألاوعوبي اهخ٣اصاث لؼيمبابىيل ما٦ضاؤن جضزلها ظاء ل
الصخهيت وعٚبتها فى لٗب صوعل ب٢ليمي باعػل.
فى خين ٧ان مى ٠٢الاجداص ألاوعوبي مغجبِ بٗال٢ت ٧ل صولت مً صو ل ٫الاجداص ألاوعوبي بضو ل ٫اإلاىُ٣ت التى
جغبُها بها مجمىٖت مهالر ولظا ٧ان عصٗٞل الاجداص ألاوعوبي مخىا ٌ٢ومخٗاعى .واجطر طل ٪فى الُغي٣ت
التى حٗاملذ بها صو٫ل الاجداص م٘ َظٍ الضو٫ل فى ؾياؾاث اإلاؿاٖضاثٟٞ ،ي الى٢ذ الظي ٖى٢بذ ٞيه
ػيمبابىي ،لم حٗامل ؤهجىال وعواهضا بىٟـ ألامغ  .وا٢خهغ اإلاى ٠٢ألاوعوبي ٖلى زُاب يىاصي باوسخاب
الضو٫ل ألاظىبيت مً ال٩ىوٛى ،وفى جٟؿير اإلاغا٢بين لهظا الخوعيذ ٧ان اإلا٣هىص بالضو٫ل اإلاخضزلت الضو٫ل الشالر
. ِ٣ٞ
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ط) منظمت الىخذة ؤلافشٍلُتThe Organization of African Unity
 1998قٗاع الخل ؤلاٞغي٣ي للمك٨الث ؤلاٞغي٣يت  ،وفي َظا
جبيذ مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت في َظٍ اإلاغخلت
ؤلاَاع ؤصع٦ذ ؤَميت صوعل اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت في خل مق٨الث ال٣اعة ،ومً بينها مىٓمت الؿاص ،٥التى مشلذ
بخضي اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت الغاثضة فى بٞغي٣يا مً زم اٖخبرث ؤصاة مىاؾبت للخٗامل م٘ ألاػماث ؤلاٞغي٣يت .
ويمشل مى ٠٢مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت مً جضزل الضو٫ل الشالر في ال٩ىوٛى ؤمغ خيىرل باليؿبت لهم وطل٪
ً
ً
مىيىٖيا ألن الضو٫ل الشالر ال حؿعى
ل
لٗضة اٖخباعاث ،مجها ؤجها حٗض ظهت عؾميت ،مً زم ٞاٖتراٞها يٗض اٖتر ل
اٞا
ً
ًٞال ًٖ ؤن الاٖترا ٝؤلا٢ليمي والضولي للضو ل ٫الشالر
ل
بلى الخهى لٖ ٫لى اٖترا ٝوقغٖيت ؤوؾ٘ مً طل،٪
ليـ فى ؤَميت اٖترا ٝمىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت .
ٚير ؤن مى ٠٢مىٓمت الىخضة ؤلاٞغرل٢يت لم يإث بما حكتهيه الضو٫ل اإلاخضزلت ٞ ،اإلاىٓمت التى لُاإلاا جبيذ
ً
مىٟ٢ا عاًٞالالؾخٗماع جمؿ٨ذ بمبضؤ اخترام مبضؤر الؿياصة والؿالمت وؤلا٢ليميت ٢ض اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى
 1998اٖخبروا الضو٫ل الشالر بمشابت
بٖضاص ممشلي ألامم اإلاخدضة والىخضة ؤلاٞغي٣يت مؿىصة اجٟا ١في ؤٚؿُـ
مخاعبين وَى ما ؤصي بلى جهىيغَم للهغإ في ال٩ىوٛى ٖلي بهه نغإ بين الضو٫ل الؾيما فى ْل اؾدبٗاصَم
للجماٖاث اإلاخمغصة .ومً زمٞ،لم جىا ٤ٞاإلاىٓمت ٖلى ٢غاع جضزل الضو٫ل الشالر واٖخبرتهم مداعبين وٚير
ممشلين إلاىٓمت الؿاص. ٥
و٢ض خًغ عثيـ مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت ؾالم ؤحمض ؾالم ٢مت الؿاص ٥التى ٖ٣ضث فى مىعيكيىؽ،
وقاع ٥في اظخمإ الؿاص٦ ٥مغا٢ب في الى٢ذ الظر جم ٞيه الخضزل ،ولم يٗ٣ب ٖلى جضزل الضو٫ل الشالر بل
ؤ٦ض ٖلى الُغي ٤الخٟاوض ي وظهىص الىؾاَت .ومً زمٞ ،الخجاَل ؤو ٖضم الاَخمام بخضزل الضو ل ٫الشالزت
ً
ؤُٖى ماقغلا ٖلى ٖضم ٢يامها بلٖب صوعل جٟؿيررل ٖلى َظا الخضزل  ،ول ً٨بٗض طل ٪زغظذ ببيان مكتر ٥م٘
ألامم اإلاخدضة ؤ٦ضث ٞيه ؤن الضو٫ل الشالر مداعبين.
واه٣ؿمذ وظهاث هٓغ صو ل ٫الؿاص ٥بػاء الىي٘ في ال٩ىوٛى بين مً ؤزنى ٖلى ٨ٞغة الخضزل ومنهم الضو ل٫
الشالر ،في الى٢ذ الظر ٧ان َىا ٥صو٫ل مً ؤههاع ا٢تراب ا٫وؾاَت ومنهم عثيـ ػامبيا و٧ان يٗى٫ل ٖليه
ٞيةصاعة ٖمليت اإلاٟاوياث و٢يامه بضوعل الىؾيِ ،ويًم َظا الٟغي ٤ؤيًا الٗضيض مً ألاَغا ٝؤلا٢ليميت
والضوليت مً بينهم ممشل ؤمغي٩ى وآزغ ًٖ الاجداص ألاوعوبي وبظلىا مجهىص في ٖمليت الخٟاوى.وؤعجإث ألامم
اإلاخدضة ؤن مىٓمت الؿاصٌ ٥ر ألا٦تر ٢ضعة ٖلى بصاعة مل ٠الخٟاوى بسهىم َظا ألامغ ،ألن مىٓمت
الىخضة ؤلاٞغي٣يت لم ج ً٨مؿخٗضة للٗب َظا الضوع ،واجطر طل ٪خيىما خًغ ممشل الىخضة ؤلاٞغي٣يت في
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٢مت الؿاص ٥في الى٢ذ الظي جم ٞيه الخضزل صونل ؤن يُٗى ؤي حٗلي ٤ؤو عص ٗٞل ٖلى َظا ألامغ ،مً زم
ا٢خهغ صوعل مىٓمت الىخضة ؤلاٞغي٣يت ٖلى الخ٨م ؤو ال٣اض ى .
 )2اإلاىاكف على اإلاعخىي اإلادلي
ً
جغخيبا ٖلى اإلاؿخىيل الضازلي للضو٫ل الشالر ٟٞ .ى هامبيا ؤٖلً ٢اثض اإلاٗاعيت ًٖ اؾدياثه
ل
لم يل٢ ٤غاع الخضزل
ظغاء طا ٥الخضزل مبرعا طل ٪بإن هامبيا صولت جيخهج الىهج الضيم٣غاَي ٨ٞي ٠لها ؤن جذصزل لهالر عثيـ
ؤحى بك٩ل ٚير قغعي  .وفى ػيمبابىيل لم يؿدكغ البرإلاان و٧ان ال٣غاع ناصع ًٖ مىظابى ،ولظا ل٣ى َظا ال٣غاع
مٗاعيت واؾٗت صازل البالص الؾيما في ْل جغصي ألاويإ الا٢خهاصيت .ؤما ؤهجىالٞ ،غٚم جغصي ألاويإ
الا٢خهاصيت ،خيض ججاوػث الضيىنل 11مليىنل صوالع آهظا ،٥ول ً٨ا٢ى٘ الىٓام الخا٦م مىاَىيه بًغوعة جٟهم
الخضزل ،ألن ٞيه  ُ٘٢الُغيٖ ٤لى ونى ل ٫بمضاصاث الى٢ىص واإلاىاعص بلى خغ٦ت يىهيخا ٖبر الخضوص ال٩ىوٛىليت .
وعٚم الغ ٌٞالكٗبي الىاؾ٘ ل٣غاع الخضزل صازل الضو٫ل الشالر بال ؤن َظٍ الضو٫ل ٢امذ بخدغي٢ ٪ىاتها
بؿغٖت وبمىاعصَا الخانت  .وازخلٟذ ألاع٢ام خى٫ل ٖضص الجىىص التي جم اهدكاعَا في ال٩ىوٛى ،و٧اهذ ػيمبابىيل
11000ظىضي ،في خين بل٢ ٜىام
هي اإلاؿاَم ألا٦بر في َظٍ ال٣ىاث ،خيض ونل ٖضص ال٣ىاث الؼيمبابىيت خىالي
٢ىاث هاميبيا ٢غابت٧ .2000ان َىا ٥بنغاع مً ٢بل الضو ل ٫الشالر اإلاخضزلت ٖلى يغوعة الؿيُغة ٖلى
الٗانمت ٦ييكاؾا ،مما خضا بإهجىال بلى ال٣ى ل ٫بإهه لىال َظا الخضزل ،الهتهذ ال٩ىوٛى.
وعٚم هجاح َظٍ ال٣ىاث في ؤصاء مهمتها اإلاخمشلت في صزى٫ل الٗانمت ٦ييكاؾا ومً زم الخٟاّ ٖلي لىعان
٧ابيال في الؿلُت ،بال ؤجها واظهذ نٗىبت في ٖمليت الاوسخاب لٗضة ؤؾباب :
احؿإ مؿاخت الضولت وألاٖضاص الٟٛيرة ل٣ىاث الخمغص بها .عٚم وظىص ٢ياصة مىخضة بال ؤهه ال يىظض جيؿي ٤بين َظٍ ال٣ىاث. مشل اوسخاب الضو٫ل الشالزت مً ال٩ىوٛى الٗ٣بت ألا٦بر ؤمام َظٍ الضو٣ٞ ،٫ض ْلذ ٖىانغ مً ال٣ىاث 2003عٚم جى٢ي٘ اجٟا٢ياث الؿالم وجسٟيٌ ٖضص ال٣ىاث  .ولم ي٢ ً٨غاع
اإلاؿلخت الخابٗت لهظٍ الضو٫ل ختى
الاوسخاب مً ظاهب ػيمبابىيل مً الؿهل جىٟيظٍ وطل ٪لىظىص بٌٗ ال٣ىيل الؿياؾيت التى لضحها مهالر
ا٢خهاصيت في ال٩ىوٛى بال ؤن ج٩لٟت الخضزل ٧اهذ بآَت بك٩ل يهٗب مٗه اؾترصاص َظٍ اإلاىاعص بك٩ل
يهٗب ٖليها الاؾخمغاع في اؾخٛال ٫مىاعص ال٩ىوٛى.
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سابعا :اإلاىكف اللانىني من الخذخل في الطشاع في ششق الىىنغى الذًملشاطُت
ً
هابٗا مً مىٓمت الؿاص ،٥بل ٧ان ٢غاع ٞغصي لشالر صو٫ل مؿدىضة
يخطر مما ؾب ٤ؤن ٢غاع الخضزل لم ي ً٨ل
بلى ٖضص مً حجج ،وهي :ؤوالًٖ :ىيت ال٩ىوٛى في الؿاص ، ٥زاهيا  :الاؾخج ابت بلى َلب اإلاؿاٖضة الظي ٢ضمه
لىعان ٧ابيال بلى صو٫ل الؿاص ٥مً مىُل ٤مبضؤ الضٞإ الكغعي الجماعي  ،زالشا :الاٖخباعاث ؤلاوؿاهيت  .وٞيما
ً
صا ٖلى َظٍ الدجج-:
يلى ع ل
ً
 - 1سدا على الحجت ألاولى ،والتى انطللذ من عػىٍت الىىنغى في العادن
ٞاأل٢ليت التي اؾدىضث بليها الضو٫ل اإلاخضزلت واإلاخمشلت في الجهاػ الخام بالؿياؾت وألامً والضٞإ لم يً٨
٢ض ا٦خمل بٗض ،ولم يبضؤ الٗمل به بال بٗض جضزل َظٍ الضو٫ل بسمـ ؾىىاث٣ٞ .ض جإؾـ الجهاػ في ٖام
 1996اؾدىاصا بلى اإلااصة الغابٗت مً اجٟا٢يت بوكاء الجماٖت التي جىو ٖلى صٖم الضو٫ل ألاًٖاء للخًامً
والؿلم وألامً في ؤلا٢ليم ،وجلؼم اإلااصة 21الضو ل ٫ألاًٖاء بالخٗاو لن في اإلاجاالث الؿياؾيت والضبلىماؾيت
 2000في
والٗال٢اث الضوليت والؿالم وألامً ،زم جبنى اظخمإ ال٣مت ٚير الٗاصيت الظي اوٗ٣ض في هىٞمبر
َغاعيل بؼيمبابىيل وهو ٖلى ؤن يخم حٗيين عثيـ الجهاػ ٖلي ؤؾاؽ اإلاىاوبت إلاضة ٖام  ،وؤهه ال يمً٨
الجم٘ بين عثاؾت الجهاػ وعثاؾت اإلاىٓمت  ،و٢ض جم جىٓيم َي٩ل الجهاػ ووْاثٟه في بغوجى٧ى ل ٫الؿياؾت
ً
ًٞال ًٖ ٖضم وظىص بظمإ مً ٧ل
 ، 2001ل
والخٗاونل الضٞاعي وألامني الظي ٖغى ٖلى ال٣مت في ؤٚؿُـ
صو٫ل الؿاصٖ ٥لى الخضزل ٣ٞ ،ض مالذ ٚالبيت صو٫ل الؿاص ٥بلى جبنى الخلى٫ل الضبلىماؾيت وا٢تراباث
الىؾاَت.
ً
 - 2سدا على الحجت الثانُت اإلاخمثلت في الاظخجابت ئلى طلب اإلاعاعذة الزي كذمه لىساو وابُال ئلى
دوٌ العادن من منطلم مبذأ الذفاع الششعي الجماعي:
وٞيما يخٗل ٤باإلابرع اإلاغجبِ بمبضؤ الضٞإ الكغعي الجماعيٞ ،يٓهغ في ٌ ٢ضع مً اإلاهض٢يت بلى خض ما ٟٞ .ى
خالت خضور اٖخضاء ٖلى ال٩ىوٛى ٞ ،مً خ٣ها َلب اإلاؿاٖضة ،خيض حٗمض ٧ابيال اؾخسضام ال٩اعث ؤلا٢ليمي
اإلاخمشل في َلب اإلاؿاٖضة مً الؿاص،٥ألن ؤهجىال حٗض بمشابت الٗضو الخ٣ليضر ل٩ل مً ؤوٚىضا وعواهضا  .ومً
زم ٞمً خ ٤صو ل ٫الؿاص ٥التي جضرلذ اهُال٢ا مً َلب ٧ابيال ،الاؾخجابت لهظا الُلب.
ول ً٨يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن اإلااصة 51مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة الظي اعج٨ىذ ٖليه َظٍ الضو٫ل يه ٠خ ٤الضٞإ
ً
ٞغصيا ؤو ظماٖيا بإهه خَ ٤بيعي بطا ما حٗغى ًٖى في ألامم اإلاخدضة بلى هجىم مؿلر ،وطل ٪بلى ؤن
الكغعي ل
يخسظ مجلـ ألامً الخضابير الالػمت لخ ٟٔالؿلم وألامً الضوليين٦ ،ما يٗتر ٝالٟهل الشامً مً اإلايشا ١في
ماصجيه 52و 54بمكغوٖيت الاجٟا٢اث والخىٓيماث ؤلا٢ليميت التي حؿتهض ٝحؿىيت اإلاؿاثل ٞ ،يم ً٨للضولت
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اإلاٗخضي ٖليها اؾخسضام ال٣ىة صٞاٖا ًٖ الىٟـ٦ ،ما يم ً٨مماعؾخه ظماٖيا بمكاع٦ت ٖضص مً الضو٫ل ٚير
اإلاٗخضي ٖليها للضو٫ل اإلاٗخضي ٖليها في عص الٗضوان ،وج٨مً الخ٨مت مً الىو ٖلى خ ٤الضٞإ الكغعي
الجماعي بلى ظاهب خ ٤الضٞإ الكغعي الٟغصر ًٖ الىٟـ بلى ؤهه ليـ مً اإلاٗ٣ى٫ل ؤن جيخٓغ الضو٫ل اإلاكتر٦ت
في ًٖىيت بخضي اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت ،جٟىيٌ مجلـ ألامً ؤو بطهه في اجساط ما جغاٍ مىاؾبا مً ٖمل ٖلى
ي ؤلا٢ليمي لغص ٖضوان واٖ ٘٢لى بخضي الضو ل ٫الضازلت في ًٖىيت اإلاىٓمت اإلاٗىيت ،ومً َىا ظاء الىو
اإلاؿخى ل
ٖلى خ ٤الضٞإ الكغعي الجماعي ،وَى ما ؤػا ٫مساو ٝبٌٗ الضو٫ل مً الؿلُاث الىاؾٗت التي مىدذ
إلاجلـ ألامً للغ٢ابت  .وبطا ٧ان الضٞإ الكغعي الٟغصر ًٖ الىٟـ يٗض مً الخ٣ى١ل الُبيٗيت الشابخت للـضو٫ل
و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهى لن الضوليٞ ،األمغ مسخل ٠باليؿبت لخ ٤الضٞإ الكغعي الجماعي ،خيـض ؤهه ليـ خ٣ا
صاثما ٖىضما يماعؽ ظماٖيا ،بط ؤن الضٞإ ًٖ الىٟـ خ ٤للـضو٫ل اإلاٗخـضي ٖليها ٞدؿب ،ول ً٨بطا ٧اهذ
الًىابِ التي ويٗها ميشا ١ألامم اإلاخدضة باليؿبت إلاماعؾت الخ ٤الٟغصر للضٞإ ًٖ الىٟـ ؾخجغرل ؤيًا
ٖلى خ ٤الضٞإ الكغعي الجماعي ٖـً الىٟـٞ ،هل الهيٛت الجماٖيت التي يىٟغص بها الضٞإ الكغعي الجماعي
جخىٖ ٠٢لى وظىص اجٟا ١مؿب ٤بين الضو٫ل التي جماعؽ َظا الخ ،٤ؤم ؤهه يذ  ١الضٞإ الكغعي الجماعي ختى
في ٚيبت مشل َظٍ الاجٟا٢ياث؟ َىا ٥مً ي٣ى ل ٫ؤهه يد ٤للضو ل ٫ظميٗا الضٞإ ًٖ الضولت اإلاٗخضي ٖليها
بهغ ٝالىٓغ ًٖ وظىص اجٟا ١ؾابٖ ٤لى الاٖخضاء يخٗل ٤بالضٞإ ،ويجٗل الضٞإ الكـغعي الجمـاعي بضيال ًٖ
الضٞإ الكغعي الٟغصر ،وَظا ما ال يخ ٤ٟمٕ اإلااصة 51مً اإلايشـا ١ألاممـي ،ألجها ظاءث جخدضر ًٖ الضٞإ
الكغعي الجماعي الظر ج٩ىنل ٧ل صولت ٞيه ناخبت الخ ٤مدل الاٖخضاء ،ؤو لها مهلخت في عص الاٖخضاء .وختى
ه٣ى٫ل بإن َىا ٥مهلخت ٞال بض وؤن ج٩ىنل بمىظب اجٟا ١يلؼم الضو٫ل بالـضٞإ ًٖ بًٗها البٌٗ بطا ما
حٗغيذ بخضاَا للٗضوان اإلاؿلر.
ومً َىا يكترٍ ٖلى الضٞإ الكغعي الجماعي ٖالوة ٖلى الكغوٍ التي يخُلبها الضٞإ الكغعي الٟغصر ما
يلي :ؤ -ؤن ي٩ى لن ل٩ل مً الضولخين اإلاٗخضي ٖليهما الخ ٤الُبيعي في الضٞإ ًٖ الىٟـ وطلـ ٪بإن ي٩ى لن ٦ال
منهما مدل ٖضوان مؿلر .ب -ؤن ي٩ىنل َىا ٥اجٟا ١بين الضولخين ؤو الضو٫ل التي جماعؽ الخ ٤ظماٖيا وؤن
ي٩ىنل َظا الاجٟا ١ؾاب٣ا ٖلى و٢ىٕ الٗضوانٞ ،ال يجىػل للضولت ؤن جخضزل مً جل٣ـاء هٟؿها ،ألن َظا الخ٤
ي مً مؿاٖضة ال ي٩ى لن بال بىاء ٖلى َلب
يىهغ ٝبلى الضولت اإلاٗخضي ٖليها وخضَا ،ومـا ج٣ضمـه الـضو ل ٫ألازغ ل
مً الضولت المٖخضي ٖليها وخضَا وَب٣ـا(الجٟا ١ؾابٖ ٤لى الٗضوان وٖلى طلٞ ٪الضٞإ الكغعي الجماعي
جخى ٠٢مماعؾخه ٖلى َلب الضولـت اإلاٗخـضي ٖليها ؤو باألخغيل صونل مٗاعيتها٣ٞ ،ض باث مؿخ٣غا في ال٣ٟه ؤهه
يؿـخلؼم ٢يـام جىٓـيم ب٢ليمي ،ولم جدضص ههىم َظا اإلايشا ١مًمى لن َظا الخىٓيم ،وَى ٖلى ؤيت خا٫
يىهغ ٝبلى ٧ل اجٟا ١جىٓمه مجمىٖت مً الضو٫ل.
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وبالىٓغ بلى الىي٘ فى ال٩ىوٛى الضيمى٢غاَيتٞ ،لم يَ ً٨ىا ٥بظمإ مً ٧ل صو٫ل الؿاصٖ ٥لى الخضزل
باؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غيت ألامغ الظي ينتٕ الغصاء ال٣اهىوي ًٖ َظا الخضزل.
ً
الشغب في خماًت الشعب الىىنغىلي :
ة
 - 3سدا على الحجت الثالثت اإلاخمثلت في
بطا٧ان ال٣ٟه الضولي ٢ضازخل ٠خى ل ٫مٟهىم الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي بين مً يٗخبرٍ طل ٪الخضزل الظر يخم
ًٖ َغي ٤ال٣ىة اإلاؿلخت بخٟىيٌ مً مجلـ ألامً ،ومً يغيل ؤهه يم ً٨ؤن يخم ًٖ َغي ٤اؾخسضام ال٣ىة
الٗؿ٨غيت ؤوًٖ َغي ٤وؾاثل ؤزغيل مشل الً ِٛا٫ؾياس ي والً ِٛالا٢خهاصر والضبلىماس ي؛ ٞةهه يخ٤ٟ
 ١ؤلاوؿان٦ .ما َّقميت ال٣ٟه بين الخضزل ؤلاوؿاوي اإلاىٟغص وَى
ٖلى ؤن الٛغى مىه بوؿاوي وَى خمايتخ٣ى ل
جضزل ٚير مكغوٕ ،وجضزل ألامم اإلاخدضة ؤلاوؿاوي وَى جضزل مكغوٕ َّق
ؤ٢غجه اإلاماعؾت الضوليت إلاجلـ ألامً
بن الاٖترا ٝبمكغولٖيت الخضزل ؤلاوؿاوي اإلاىٟغص يسال ٠ؤخض اإلاباصت ألاؾاؾيت التي ي٣ىم ٖليها ميشا ١ألامم
اإلاخدضة واإلاخمشل بمبضؤ خٓغ اؾخسضام ال٣ىة ؤوالتهضيض باؾخٗمالها في الٗال٢اث الضوليت.
وفي الخالت ال٩ىوٛىليت لم يهضع مجلـ ألامً ٢غاعا بخٟىيٌ مشل َظٍ الضو٫ل بالخضزلًٞ ،ال ًٖ و٢ىٝ
ظؼء مً ال٩ىوٛىليين بلى ظاهب ٧ابيال عٚم صي٨خاجىعيخه٦ ،ما ؤن مؼاٖم الخضزل لخمايت الىاؽ َى ؤمغ حٗتريه
الٛغابت ألهه هابٗا مً مىظابى الظر يٗض واخضا مً ؤ٦تر ال٣اصة ألاٞاع٢ت صي٨خاجىعيت.
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