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االفتتاحية
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين وبعد ،نضع بين أيديكم العدد الثالث والثالثين
من مجلة جيل حقوق االنسان لشهر سبتمبر  ،2018الذي نهدف من خالله إلى نشر الوعي بحقوق اإلنسان ،ﻓالوعﻲ
بحقوق اإلنسان يتﺄسﺲ أوال بمعرﻓتها وإدراﻛﻬا ثم الدﻓاع عﻨﻬا ،وال يتحقﻖ ذلﻚ إال من خالل نشرها وﺗﻨميتﻬـا عـﱪ األسرة
واملﺆسسات الﱰبوية والهيئات األكاديمية واإلعالم .....إلخ.
من هذا املﻨطلﻖ ،ﻓقد احتوى العدد على دراسة بحثت في موضوع الحماية الجﻨائية للحﻖ في املحاﻛمة العادلة من
خالل التﺄﻛيد على ضرورة تسبيب الحكم الجﻨائﻲ وأثره على املحاﻛمة العادلة وهي" دراسة مقارنة" ،ﻛما اشتمل العدد على
بحث في ﻓاعلية التشريعات لدرء العادات والتقاليد املﻨاهضة لحقوق اإلنسان باملجتمع سيما ختان اإلناث بالسودان.
وفي ظل مجتمع يشهد ﺗﻨاﻓسا محتدما من أجل ﺗحقيﻖ أعلى درجات الجودة والفعالية ،مع مراعاة السرعة واملرونة في
األداء ،يصبح الوعي بالحقوق والواجبات أﻛبر ضمانة ّ
لتجﻨب التهميش االقتصادي ،واإلقصاء االجتماعي والثقافي الذي
تعانﻲ مﻨه عادة الفئات الضعيفة ،من هﻨا تعرض العدد لبحث حول الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجﻨاء في ضوء
املعايير الدولية لرعايتهم :دراسة ﺗحليلية مقارنة للتجربتين املصرية والسعودية.
َ
وفي إطار اهتمام اإلعالم الفلسطيني باألراض ي املحتلة بالحقوق اإلنسانية ،ﻓقد احتوى العدد أيضا على مقال َب َحث
تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،وهي دراسة ﺗحليلية مقارنة.
ّ
ﻛذلﻚ ،وفي مجال ﺗﺄﻛيد قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ ممثلة في االﺗفاقيات الدولية واملمارسات القضائية ،ﻓقد
اشتمل العدد على دراسة بحثت في دور القانون الدولي اإلنسانﻲ في حماية البيئة ،ﻛما ﻓصلت دراسة ثانية في خصخصة
التدخل الدولي اإلنسانﻲ .
في األخير ،نﺆﻛد أنه بتوﻓيﻖ من هللا عز وجل ،ومن ثم بدعم وتعاون من السادة والسيدات أعضاء الهيئة العلمية
االستشارية املوقرة ،ﺗم إصدار هذا العدد ،ولذا نجدد الشكر والتقدير على مساهمتهم القيمة بتحكيم وﺗدقيﻖ املقاالت
ُ
والبحوث املنشورة بهذا العدد ،وختاما ننتظر مالحظاﺗكم ومساهماﺗكم في املجلة التي ستسهم ال محالة في ﺗطويرها والرقي
بها دائما نحو األﻓضل.
رئيسة التحرير :الدكتورة آمنة امحمدي بوزينة
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تسبيب الحكم الجنائي و أثره على املحاكمة العادلة" دراسة مقارنة"
أ .مصعب عوض الكريم علي إدريس
ماجستيرالقانون – جامعة الزعيم االزهري (السودان)
باحث دكتوراة قانون جنائي – جامعة شندي (السودان)

ملخص
تهدف الدراسة إلى بيان ماهية وأهمية تسبيب األحكام الجﻨائية في القوانين واألنظمة املقارنة ،ذلﻚ بإعتبار أن موضوع
ً ً
ُ
تسبيب األحكام الجﻨائية يلعب دورا مهما في العدالة الجﻨائية وحماية حريات وﻛرامة وأمن االﻓراد في املجتمع ،وتشير
ً
الدراسة أيضا إلى أثر تسبيب األحكام الجﻨائية على إجراءات املحاﻛمة العادلة.
Abstract:
The aim of the study is to illustrate the essence and importance of the reasons of criminal judgments
in comparative laws, because the issue of reasons of criminal judgments plays an important role in criminal
justice and the protection of freedoms, dignity and security of individuals in the society. The study also deals
with the effect of the reasons of criminal judgments on the procedures of the fair trial.
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مقدمة
تسبيب األحكام الجﻨائية إلتزام وواجب على القاض ي ،واملحكمة عﻨد إصدار حكمها في الدعوى الجﻨائية يجب أن ﺗوضح
األدلة والحيثيات التي بنت عليها الحكم ،وأن الغاية من التسبيب هو ما يهدف إليه املشرع عﻨدما َّ
نص على الشروط الشكلية
للحكم الجﻨائﻲ ،والشروط الشكلية ليست مطلوبة لذاتها ،لكن من أجل بسط الثقة بين الخصوموﺗوضيح عدالة املحكمة
ً
ﻓيما ذهبت إليه إستﻨادا للقانون ،وأنإجراءات املحاﻛمة العادلة ال يمكن الوثوق بها مالم يظهر ذلﻚ في أسباب الحكم
وحيثياتهوأسانيده ،وبتسبيب األحكام يمكن ُّ
التثبت من إجراءات املحاﻛمة العادلة والتﺄﻛد من أن اإلجراءات سارت على
نحو سليم وﻓﻖ الوزن السليم للبيﻨات والتطبيﻖ السليم للقانون .
في سبيل البحث عن أثر تسبيب األحكام الجﻨائية على املحاﻛمة العادلة ﺗم ﺗقسيمالورقة البحثية إلى ثالث مطالب ،املطلب
األول :التعريف بمفردات البحث ،واملطلب الثانﻲ  :تسبيب األحكام الجﻨائية في الشريعة اإلسالمية ،واملطلب الثالث  :أهمية
تسبيب األحكام الجﻨائية واملطلب الرابع  :أثر تسبيب األحكام الجﻨائية في املحاﻛمة العادلة .
تعريف تسبيب االحكام :
التسبيب في اللغة  :مﺄخوذ من السبب ،والسبب يقصد به الحبل وهو ما يتوصل به إلى اإلستعالء ثم استعير لكل ش يء
يتوصل به إلى أمر من األمور ﻓقيل هذا (سبب) هذا ،وهذا (مسبب) عن هذا ،1والسبب :الحبل وكل ش يء يتوصل به إلى
َّ َ َّ َّ َ ُ أ َ
األ أرض َو َآﺗ أي َﻨ ُاه من ُك ّل َش أيء َس َب ًبا)،3وقوله تعالى ( :إ أذ َﺗ َب َّ َرأ َّالذ َ
ين
غيره ،2ومنها قوله تعالى في محكم التنزيل ِ ( :إنا مكﻨا له ِفي
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ُ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ أ َ َ َ َ َ َ َّ َ أ ُ أ َ
ً
األ أس َب ُ
اب) ،4والتسبيب إصطالحا  :تسبيب الحكم يعني  :األدلة التي يبنى
اﺗ ِبعوا ِمن ال ِذين اﺗبعوا ورأوا العذاب وﺗقطعت ِب ِهم
عليها الحكم 5.ويقصد به الحيثيات التي قام وبني عليها القاض ي حكمه،6والتسبيب هو إدارة لإلقﻨاع ووسيلة لإلطمئﻨان
ً
ُّ
يسلم بها القاض ي من مظﻨة التحكم واإلستبداد ،7ويقصد بالتسبيب أيضا  :ﺗضمين الحكم األسباب الضرورية التي أدت إلى
وجوده أو العوامل التي أدت إلى صدوره ،8واألسباب هي األدلة التي يستﻨد عليها القاض ي في إصدار الحكم أو
ّ
القرار9.واصطالح التسبيب ﻓهو ال يختلف في جوهره عن إصطالح"سبب" ﻓكالهما إصطالح ُمرﻛب يتضمن عرض األسباب

1أحمد بن محمد بن علي املقري الفيومﻲ ،املصباح املﻨير في غريب الشرح الكبير للراﻓعي ،دار املعارف القاهرة ،الطبعة الثانية (ب.ت ) ،ص
.262
2اإلمام محمد بن أبﻲ بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبﻨان ،بيروت 1986م ،ص .119
 3اآلية  )48( :سورة الكهف .
 4اآلية  )166( :سورة البقرة .
 5د .حسن بشيت خوين ،ضمانات املتهم في الدعوى الجزائية ،دار الثقاﻓة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،ط 1431( 2هـ 2010 -م) ،ص .168
 6املادة ( )1/167قانون اإلجراءات الجﻨائية السودانﻲ لسﻨة 1991م .
7محمد أمين الخرشة،تسبيب األحكام الجﻨائية ،رسالة ماجستير ،جامعة مﺆﺗة ،األردن عمان2005( ،م) ،ص .2
8د .ﻓريجةحسين ،املﻨهجية في تسبيب األحكام القضائية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة مﻨتوريقسﻨطيﻨة ،العدد (2015( )33م) ،ص.268
9جمال محمد مصطفى ،شرح قانون أصول املحاﻛمات الجزائية ،مطبعة الزمان العراق (2004م) ،ص.142
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والوصول إلى نتائج معيﻨة ،وغاية األمر أن إستعماإلصطالح التسبيب يتميز بإبراز دور القاض ي في ممارسته لوظيفته ،ويبرز
ً
أيضا ﻓكرة رقابته في ممارسته لسلطاﺗه 1.
وتسبيب الحكم الجﻨائﻲ هو إيراد الحجج الواقعية والقانونية املبني عليها واملﻨتجة له ،ومن ثم يجب أن ﺗتضمن األسباب
ً
ً
ً
ً ً
ً
ً
بيانا جليا مفصال للوقائع ومضمون األدلة في غير غموض ،وبحثا واﻓياألركان الجريمة في غير قصور ،وردا سائغا للدﻓوع
َّ
إنصب الحكم على التهم كلها وشمل
يستطاع من خالله الوقوف على مسوغات الﻨتيجة التي ﺗوصل إليها الحكم ،وذلﻚ سواء
جميع املتهمين أو إقتصر على بعض التهم أو أحد أو أﻛثر من املتهمين2.ويقصد بكلمة "سبب" عﻨد رجال الفقه والقضاء
احتواء الحكم على األسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره بمعنى ﺗضمين الحكم األسباب الضرورية والكاﻓية
التي بررت وجوده،أي معرﻓة الدواﻓع التي أدت بالقاض ي أثﻨاء ممارسته لوظيفته إلى إصدار الحكم على ﺗلﻚ
الطريقة3.وتسبيب األحكام ﻓهو مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي إستخلص منها الحكم مﻨطوقه ،ويعني بيان
مجموعة األدلة الواقعية والحجج القانونية التي إستﻨدت عليها املحكمة في ﺗكوين قﻨاعتها بالقرار الذي ﺗضمﻨه حكمها
وﻛذلﻚ اإلشارة إلى الﻨصوص القانونية التي أثارها النزاع4.
تعريف الحكم الجنائي:
ُ
الحكم لغة  :القضاء ،وقد (حكم) بينهم يحكم بالضم ُ
(حكما) و(حكم) له وحكم عليه  .و(الحكم) أيضا الحكمة من العلم،
ً
ً
و(الحكيم) العالم وصاحب الحكمة والحكم أيضا املتقن لألمور وقد حكم من باب ظرف أي صار حكيما و( أحكمه
ً
ﻓاستحكم) أي صار محكما والحكم بفتحتين الحاﻛم وحكمه في ماله ﺗحكيما إذا جعل إليه الحكم ﻓيه (ﻓاحتكم) عليه في
َ
ََ أ ُ
احكم َب أي َن ُهم ِب َما أ َنز َل
ذلﻚ واحتكموا إلى الحاﻛم وﺗحاﻛموا بمعنى  .و(املحاﻛمة) املخاصمة إلى املحاﻛم 5.قوله تعالى  ( :وأ ِن
َّ ُ َ َ َّ َ
اح َذ أ ُه أم َأن َي أفت ُﻨ َ
ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ أ
وك َعن َب أع َ َ َ َ َّ ُ َ أ َ َ َ َ َّ أ َ أ َ أ َ َّ َ
ض
َّللا َوال ﺗت ِب أع أ أه َو َاء ُه أم َو أ ر
ِ
ض ما أنزل َّللا ِإليﻚ ﻓ ِإن ﺗولوا ﻓَاع َلم أنما ِيريد َّللا أن ي ِصيبهم ِببع ِ
ِ
ََ
الﻨاس َل َفاس ُقو َن)6قوله تعالى َ ( :ﻓإن َج ُاء َ
ُذ ُنوبه أم َوإ َّن َﻛث ًيرا ّم َن َّ
وك َﻓ أ
ض َع أن ُه أم َوإن ُت أعر أ
اح ُكم َب أي َن ُه أم أ أو أ أعر أ
ض َع أن ُه أم ﻓلن
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُّر َ
َّللا َﻓ ُﺄ ََٰولئﻚَ
َي ُ
اح ُكم َب أي َن ُهم ب أالق أسط إ َّن َّ َ
َّللا ُيح ّب أُاملُ أقسط َين) 7قوله تعالى َ ( :و َمن َّل أم َي أح ُكم ب َما َأ َنز َل َّ ُ
وك َش أي ًئا َوإ أن َح َك أم َت َﻓ أ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ً
ُه ُم أال َكاﻓ ُر َ
ون) ،8والحكم إصطالحا :ﻓصل الخصومة بقول أو ﻓعل يصدر عن القاض ي ومن في حكمه بطريﻖ اإللزام 9.وهو
ِ
1د .عزمﻲ عبد الفتاح ،تسبيب األحكام وأعمال القضاة في املواد املدنية والتجارية ،دار الفكر العربﻲ ،القاهرة ،الطبعة األولى(1983م) ،ص -15
.16
2د .أشرف ﺗوﻓيﻖ شمﺲ الدين ،شرح قانون اإلجراءات الجﻨائية ( املحاﻛمة والطعن ) ،طبعة خاصة بالتعليم املفتوح( ،ب .ت) ،ص .180-179
 3د .ﻓريجةحسين ،املرجع السابﻖ ،ص .268
4محمد عبدالكريم ﻓهد العلوان ،الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية ملحاﻛمة املتهم ،بحث منشور ،مجلة دراسات علوم الشريعة
والقانون ،الجامعة األردنية ،األردن ،املجلد ( ،)44العدد ( )3سﻨة (2017م).174 ،
5اإلمام محمد بن ابﻲ بكر بن عبد القادر الرازي ،مرجع سابﻖ ،ص.62
 6اآلية  )49( :سورة املائدة .
 7اآلية  )42( :سورة املائدة .
8اآلية  )44( :سورة املائدة .
9أ  .د محمد نعيم ياسين ،نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون املراﻓعات املدنية والتجارية ،دار عالم الكتب ،اململكة العربية
السعودية ،الرياض ،طبعة خاصة (2003م) ،ص .643
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ً
ﻓاصال في الخصومة املعروضة أمامها وبالشكل القانونﻲ املحدد ويخضع للطرق
كل ما يصدر من املحكمة املختصة ويكون
القانونية للطعن ً
سواء صدر باإلﻓراج عن املتهم أو ﺗبرئته أو إدانته وﻓرض العقوبة عليه1.
املطلب األول :تسبيب األحكام في الشريعة اإلسالمية :
يقصد بالتسبيب في الشريعة اإلسالمية بيان القاض ي ما بني عليه حكمه القضائﻲ من األحكام الكلية ،وأدلتها الشرعية،
وذﻛر الوقائع القضائية املﺆثرة ،وصفة ثبوتها بطرق الحكم املعتد بها 2.والشريعة اإلسالمية عرﻓت مبدأ تسبيب األحكام
ً
ً
وأوجبت أن يصدر الحكم القضائﻲ مستﻨدا إلى سبب من األسباب املعتبره شرعا ،ﻓإذا حصل خلل في السبب الذي بني عليه
ً
ً
الحكم ،أو َّ
ﺗبين الحقا أن سبب الحكم الذي كان ظاهره السالمة قد ﺗبين خالﻓه ،ﻓان الحكم الذي بني عليه يعد باطال غير
صحيح ،ألن ما بني على باطل ﻓهو باطل3.
َ
أ
َّ َ َ َ َّ ُ َ
َ َّ
ُ
َّ
َّللا َعل َٰى َر ُس ِول ِه ِم أن أ أه ِل ال ُق َر َٰى ﻓ ِلل ِه
والقرآن الكريم علل األحكام الك َّلية التي وردت في أحكامه ،مثل قوله تعالى  ( :ما أﻓاء
ُ
َ َ ُ َ ًَ
َ ُ ُ
أَأ
َوِل َّلر ُسول َوِل ِذي أال ُق أرَب َٰى َو أال َي َت َام َٰى َو أاملَ َس ِاﻛين َو أابن َّ
ﻨك أم ۚ َو َما َآﺗ ُاﻛ ُم َّ
الر ُسو ُل ﻓخذ ُوه َو َما
الس ِب ِيل ك أﻲ ال َيكون ُدولة َب أي َن األغ ِﻨ َي ِاء ِم
ِ
ِ ِ
َ ُ أ ّ َ َّ َ َ ُ َ َّ أ َ َ َ أ أ َ
َ َ ُ أ َ أ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ أ َ
َ
ات ُأ ِح َّل أت َل ُهمأ
ّ
4
اب) وقوله تعالى ( :ﻓ ِبظل ٍم ِمن ال ِذين هادوا حرمﻨا علي ِهم ط ِيب ٍ
نهاﻛم عﻨه ﻓانتهوا ۚ واﺗقوا َّللا ۖ ِإن َّللا ش ِديد ال ِعق ِ
َّ َ
َ َّ
َ َ
َّللا ﻛ ِث ًيرا) ،5ووجه الداللة في هذه اآليات أن هللا سبحانه وتعالى َّبين العلل من هذه األحكام ،وفي السﻨة
و ِبص ِد ِه أم عن س ِب ِيل ِ
الﻨبوية املطهرة ،ما ورد في قصة إبﻨة حمزة بنت عبد املطلب رض ي هللا عﻨه عﻨدما إختصم على حضانتها علي وجعفر ابﻨا
َّ
علي بن أبﻲ طالب وزيد بن حارثة ﻓقض ى الﻨبي (ص) بها لخالتها وعلل حكمه بقوله (الخالة بمنزلة األم) ،6وفي ذلﻚ يقول
اإلمام الشاﻓعي رض ي هللا عﻨه  ( :وأحب للقاض ي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ّ
ويبين له ويقول له  :إحتججت عﻨدي
ِ
بكذا ،وجاءت البيﻨة عليﻚ بكذا ،وإحتج خصمﻚ بكذا ،ﻓرأيت الحكم من قبل ﻛذا ،ليكون أطيب لﻨفﺲ املحكوم عليه،
وأبعد من التهمة وأحرىإن كان القاض ي غفل عن موضع ﻓيه حجة أن يبيﻨه ،وإن لم يفعل جاز حكمه غير أنه ﺗرك موضع
االعذار إلى املقض ي عليه عﻨد القضاء )7.
املطلب الثاني  :أهمية تسبيب األحكام الجنائية :
1ضمير حسين ناصر وعلي سعود داخل ،اآلثار املترﺗبة على ﺗصحيح الحكم الجزائﻲ دراسة مقارنة ،مجلة املحقﻖ الحلي للعلوم القانونية
والسياسية ،جامعة بابل ،العراق ،العدد الرابع ،السﻨة الثامﻨة (2016م) ،ص .15
2عبدهللا بن محمد بن سعد آل خﻨين ،تسبيب األحكام القضائية في الشريعة اإلسالمية ،دار ابن ﻓرحون ناشرون ،اململكة العربية السعودية
الرياض ،الطبعة الثالثة (1434هـ) ،ص .17
3محمود محمد ناصر بركات ،السلطة التقديرية للقاض ي في الفقه اإلسالمﻲ ،دار الﻨفائﺲ للنشر والتوزيع األردن ،عمان ،الطبعة
األولى(2007م) ،ص 498
 4اآلية  )7( :سورة الحشر .
 5اآلية  )160( :سورة النساء .
6اإلمام عبدهللا بن محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن ﻛثير – دمشﻖ – بيروت ،الطبعة األولى (1423هـ 2002 -م) ،ﻛتاب
املغازي ،باب عمرة القضاء ،رقم الحديث  ،)4251( :ص .1042
7أبﻲ عبد هللا محمد بن ادريﺲ الشاﻓعي ،ﻛتاب األم ،الطبعة الكبرى األميرية ببوالق – جمهورية مصر العربية ،الطبعة األولى (1324هـ) ،ص
.224
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ﻓإذا كان التسبيب مجرد ضمان للتحقﻖ من قيام القضاة بواجباتهم من الﻨاحية التﻨظيمية ،ﻓإنه يدخل في إطار مبدأ
املالءمة ،مما يعد من صميم السلطة التشريعية ،وواقع األمر أن جميع ضمانات املحاﻛمة املﻨصفة ،ال دليل على إحترامها
إال أسباب الحكم التي ﺗكشف عن مدى إلتزام املحكمة بمراعاة هذه الضمانات ،ﻓهي املرآة الﻨاصعة الجلية ملدى إﺗباع
القواعد واإلجراءات التي نص عليها القانون ،ومدى إحترام الضمانات التي أوجبها ،ومدى ُحسن ﺗطبيﻖ املحكمة للقانون،
ﻓمن وآجب القاض ي أن يحدد القاعدة القاعدة القانونية الواجبة التطبيﻖ دون أن يشغل نفسه ببحث مدى عدالتها داخل
الﻨظام القانونﻲ ،وعليه أن يطبﻖ هذه القاعدة القانونية على الوقائع التي ﺗثبت لديه من خالل محاﻛمة مﻨصفة1.
ومن أهم الشروط األساسية لتحقيﻖ الجودة في األحكام القضائية وضمان إجراء محاﻛمة عادلة بما بترﺗب عليها من ﺗحقيﻖ
لألمن القضائﻲ ،هو تسبيب وتعليل األحكام والقرارات القضائية وذلﻚ بتضمينها الحجج الواقعية واملبررات القانونية التي
إستﻨد عليها القاض ي أو هيئة الحكم في إصدار حكم معين بخصوص قضية معيﻨة  ،2ويحتاج ﺗحرير األحكام الجﻨائية إلى
ً ً
ً
عﻨاية خاصة ،إذ يجب أن يتضمن الحكم بيانا كاﻓيا عن الواقعة املسﻨدة للمتهم – ﻓضال عن بيانات أخرى معتبرة جوهرية
ً
ً
َّ
مستوجبا نقضه3.
ﻓيه – وإال كان معيبا
ً
واألحكام في املواد الجﻨائية يجب أن ﺗبنى على الجزم واليقين ال على الحدس والتخمين ،ﻓال يصح سﻨدا لإلدانة أن يذﻛر
ّ
القاض ي في حكمه أنه يرجح إرﺗكاباملتهم للجريمة ،بل َّ
يتعين عليه أن يكشف عن يقيﻨه بﺄن املتهم إرﺗكب الجريمة ،ثم يدلل
على أسباب هذا اليقين ،ذلﻚ أن الشﻚ يفسر ملصلحة املتهم ويتعين معه القضاء بالبراءة 4.واألحكام الجﻨائية التي يﻨعدم
ﻓيها السبب ُتشكﻚ في مصداقية القضاء وﺗبعث عدم الطمﺄنيﻨة في نفﺲ املتهم ويشكﻚ في املﻨظومة العدلية في الدولة 5.
ِ
واستلزم تسبيب األحكام بإيراد بيﻨات معيﻨة ﻓيها ضمان ال غنى عﻨه لحسن سير العدالة ،ﻓهو يعطﻲ لصاحب الشﺄن رقابة
َّ
مباشرة على أن املحكمة أملت بوجهة نظره في الدعوى اإلملام الكافي الذي مكنها من أن ﺗفصل ﻓيها ،سواء بما يتفﻖ مع وجهة
الﻨظر هذه أم بما يتعارض معها ،وهو مدعاة لتريث القاض ي في ﺗمحيص موضوع الدعوى وإعمال حكم القانون ﻓيها في
ﺗبصر وحكمة 6.
وبيان أسباب الحكم من حيث الوجوب من القواعد األساسية في سائر التشريعات ،ويرمى وجوب تسبيب الحكم إلى ﺗحقيﻖ
ً
عدة أهداف منها ،أنه يدﻓع بالقاض ي أو القضاة للتروي في الحكم قبل أصداره حيث ﺗقدم املحكمة برهانا على عدالة حكمها
ّ
يمكن الجهات األعلى من مراقبة القضاء األدنى والواقع أن أي ﺗطبيﻖ للقانون
للخصوم الش ئ الذي يدﻓع بهم إلحترامه ،ﻛما ِ
ً
ً
ً
يفترض ﺗفكيرا مﻨطقيا أدى إليه وبالتالي ﻓإن كل حكم يفترض أسبابا له ،هذا وال يشترط في األحكام الجزئية التي ال ﺗﻨقض ي

1أحمد ﻓتحي سرور ،القانون الجﻨائﻲ الدستوري ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1422هـ 2002م ،مرجع سابﻖ ،ص .513
2األمن القضائﻲ وجودة االحكام ،جمعية عدالة ،دار القلم الرباط نوﻓمبر 2013م ،ص .26
3د .رءوف عبيد ،ضوابط تسبيب األحكام الجﻨائية وأوامر التصرف في التحقيﻖ ،دار الجيل للطباعة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 1986م ،ص .3
4د .ﻛمال عبد الواحد الجوهري ،ضوابط حرية القاض ي الجﻨائﻲ في ﺗكوين اقتﻨاعه واملحاﻛمة الجﻨائية العادلة ،املرﻛز القومﻲ لالصدارات
القانونية ،القاهرة ،الطبعة األولى 2015م ،ص .45
5مرزوق محمد ،الحﻖ في املحاﻛمة العادلة ،رسالة دﻛتوراة ،جامعة أبﻲ بكر بلقايد ﺗلمسان ،الجزائر 2015م – 2016م ،ص .333
6د .رءوف عبيد ،املرجع السابﻖ ،ص .6
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بها الدعوى تسبيبها ،ألنها ﺗدخل عادة في سلطة املحكمة التقديرية ،ﻛما هو الحال في رﻓض ﺗﺄجيل الدعوى أو اإلﻓراج عن
ً ً
ماليا 1.
املشتبه به بالضمان العادي في دعوى يتطلب ﻓيها إيداعا
ولتسبيب األحكام وﺗدعيمها باألسانيد والحجج القانونية الالزمة أهمية ﻛبيرة بالنسبة للخصوم أطراف الدعوى وأصحاب
املصلحة ﻓيها ،وبالنسبة للقاض ي ،والرأي العام ،ﻓيما يلي نوضح أهمية تسبيب األحكام لكل منهما :
أهمية التسبيب بالنسبة للخصوم:
التسبيب يوﻓر القﻨاعة لدى أصحاب العالقة في الحكم الصادر بحقهم إذ سيتمكن الطرف الذي خسر دعواه من اإلطالع
على األسباب التي حملت املحكمة على عدم األخذ بدﻓعه ودعواه وبيانالحجج القانونية ﻓيإثبات دعوى الطرف اآلخر ،ﺗوﻓير
اإلطمئﻨان لدى طرفي النزاع من أن املحكمة أخذت دﻓوعهم على محمل الجد وأعطتها حقها في التدقيﻖ والتمحيص وملتذه
بﺄقوالهم ودﻓوعهم سدى،ﻛما ﺗبعد عن املحكمة كل الشبهات التي قد ﺗحوم حولها من الطرف الذي خسر دعواه2.
ً
ً
ﻓإذا كان الحكم مسببا ومبني على حجج قانونية مواﻓقة للقانون ،من الطبيعي أن يكون ُمقﻨعا للخصوم وأطراف الدعوى
ً
ً
الجﻨائية ،أما إذا كان التسبيب مخالفا للﻨص القانونﻲ إما ﺗاويال أو خطﺄ قضائﻲ وغيره ،ﻓانه يخضع لرقابة املحاﻛم األعلى
ورده إلى الوضع القانونﻲ الصحيح .
أهمية التسبيب للرأي العام:
من خالل بيان أسباب األحكام يكون قﻨاعة الرأي العام باألحكام التي ﺗصدر بإسمه من طرف القضاء ،ﻓبالتالي يمكﻨه
ً
وحتما ﺗزيد ثقته في القضاءُ ،
ويعد إطالع الرأي
مممارسة رقابته عليها والتحقﻖ من صحتها وعدالتها مما يﺆدي إلى قﻨاعته
العام على األسباب وسيلة ﻓعالة لتحقيﻖ مصداقية الحكم الجزائﻲ الصادر باإلدانة وﺗحقيﻖ أثره في الردع العام ،ﻓهذا
ً
َّ
الردع ال يتحقﻖ إال بإقتﻨاع الﻨاس جميعا بعدالة هذا الحكم.3
وعادة الرأي العام يتمكن من اإلطالع على األحكام الجﻨائية من خالل ما ينشر في الصحف واملجالت وغيرها ،لذلﻚ ﻓإن نشر
األحكام بمسبباتها وحججها يساهم في التوعية والتﻨوير بمخاطر ومﺄالت ارﺗكاب األﻓعال املجرمة والعقوبات التي ﺗترﺗب عليها.
أهمية التسبيب للقاض ي :
ً
ً
أن القاض ي بتسبيب حكمه يحصﻨه ويحميه ،ﻓهو إن رجح دليال على آخر ،أو اقتﻨع بطلب ،أو أسقط دﻓعا ،وجب عليه في
ُ ّ
ً َّ
حلل ﻛيف وصل إلى هذه الﻨتيجة وال يكون ذلﻚ طبعا إال بعد مﻨاقشة
جميع الحاالت ذﻛر األسباب التي دﻓعته لذلﻚ ،أي أن ي ِ
ً
كاﻓة املسائل التي أثارها الخصوم أن ﺗاييدا أو معارضة ،وأن يﺆسﺲ حكمه على نصوص من القانون أو التﻨظيم 4.والقاض ي
ً
ً
1د .محمد الفاﺗح إسماعيل ،قانون اإلجراءات الجﻨائية السودانﻲ لسﻨة 1991م معدال حتى سﻨة 2002م معلقا عليه ،مكتبة مرﻛز الدعوة،
جامعة أﻓريقيا العاملية ،السودان ،الطبعة التاسعة2015 ،م ،ص .269
2القاض ي سالم روضان املوسوي ،أهمية التسبيب في األحكام القضائية،متاح على الرابطwww.thejusticenews.com :ﺗمت الزيارة بتاريخ
2018/07/30م.
3وليد شرﻓة وﻛنزة ﻓركان ،تسبيب الحكم الجزائﻲ ،رسالة ماجستير حقوق ،جامعة بجاية ،الجزائر 2016م ،ص.14-13
 4د .محمد نصر محمد ،علم القضاء املقارن وﺗطبيقاﺗه ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة االولى 1434هـ 2013م ،ص .174
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الذي يلتزم بتسبيب األحكام يﻨﺄى بﻨفسه عن مخاطر مراجعة أحكامة من املحاﻛم األعلى درجة في التقاض ي ،أوإلغاء أحكامه
وقراراﺗه وإعادة أوراق الدعوى الجﻨائية إليه لﻨظرها من جديد.
أهمية التسبيب للجهات الرقابية االعلى :
الجهات الرقابية األعلى عﻨدما ﺗﻨظر في القرارات واألحكام الصادرة من املحاﻛم األدنى باإلستئﻨاف أو الطعن أو املراجعة أو
الفحص يجب أن يكون الحكم أو القرار يتضمن الوقائع والبيﻨات واملﻨاقشات والحجج القانونية والﻨظامية وأسباب إصدار
َّ
الحكم ،وإال أنها ال تستطيع البت ﻓيه على وجه يضمن سالمة ما ﺗتوصل إليه من الﻨاحية القانونية .
وإن الزام القاض ي بتسبيب حكمه ال شﻚ عملية تسهل على الجهة القضائية التي ﺗتولى ﻓحص الحكم أو القرار من ﺗقرير
صحته وسالمته وقوﺗه ،ﻓبمجرد إطالعها على جملة األسباب الواردة في الحكم أو القرار ﺗتمكن جهة الرقابة من ﻓحصها
وﺗقديرها1.
أقسام تسبيب االحكام 2:

 /1التسبيب الشرعي  :املراد به بيان املستﻨد الشرعي الذي يﻨطبﻖ على الواقعة املحقﻖ ﻓيها من الكتاب والسﻨة وأقوال أهل
العلم .
 /2التسبيب الواقعي  :املراد به بيان الواقعة املﺆثرة في اإلتهام وصفة ثبوتها .
ً
باطال لبطالن البيانات التي إعتمد عليها3:
ومن الحاالت التي نص عليها الفقهاء على إعتبار الحكم ﻓيها يكون
 /1بطالن الحكم لسبب يتعلﻖ بشهادة الشهود .
 /2بطالن الحكم إلستﻨاد القاض ي في إصداره إلى علمه الشخص ي .
 /3بطالن الحكم لكونه بخالف علم الحاﻛم .
والبد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم والقضاء األعلى والرأي العام من مراقبة القاض ي للتﺄﻛد من أنه لم يفصل
ً
مسببا ،أي أنه ّ
يبين األسباب
في النزاع بﻨاء على هوى أو ميل أو جهل ،وﺗتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاض ي بﺄن يصدر حكمه
التي حملته على أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه ،بحيث يمكن القول أن القاض ي قد قدم األدلة املﻨطقية
ً
ً
ومواﻓقا للقانون4.
والكاﻓية إلقﻨاع كل من يطلع على حكمه بﺄنه قد جاء عادال

1املرجع نفسه ،ص.173
2عبدهللا بن محمد بن سعد آل خﻨين ،مرجع سابﻖ ،ص .24-23
3محمود محمد ناصر بركات ،مرجع سابﻖ ،ص .501-498
4محمد أمين الخرشة ،مرجع سابﻖ ،ص .1
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على أن حكم القاض ي يجب أن يكون نتاج مﻨطقﻲ قضائﻲ يﻨعكﺲ في أسباب الحكم ،التي يجب أن ﺗكشف سالمة ﺗحديد
القاض ي ملوضوع الدعوى وﺗكيف النزاع ،ومن خالل هذا التسبيب ﺗتحﻖ حماية أطراف الدعوى من ﺗحكم القاض ي ألنه
مكلف أن يكشف في أسباب حكمه علة قضائه واإلجراءات التي إنتهت به إلى هذا القضاء1.
ً
َّ
ﻛما يجب أن ﺗكون األسباب كاﻓية وإال كان الحكم معيبا ،ولتحقيﻖ ﻛفاية األسباب يتعين أن ﺗبين املحكمة الوقائع التي
يستﻨد إليها الحكم واألدلة التي أقتﻨعت بثبوتها ،ﻓال يكفﻲ أن ﺗقرر ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن ﺗبين ﻛيف
ثبت لها ذلﻚ ،ولها في سبيل ذلﻚ أن تشير إلى مستﻨدات مقدمة إليها من الخصوم مبيﻨة في مذﻛراتهم دون حاجة لذﻛر
نصوصها في الحكم 2.
َّ
ومن املقرر وجوب أال يقع في تسبيب الحكم – بوجه عام – ﺗﻨاقض أو ﺗضارب بين األسباب واملﻨطوق ،أو بين بعض
ً
األسباب وبعضها اآلخر ،وإال يصبح الحكم ﻛما لو كان خاليا من األسباب ،ﻓعلى سبيل املثال ال يصح أن يستفاد من الحكم
عدم ثبوت الواقعة ،ثم ينتهي إلى اإلدانة أو العكﺲ  ،3ﻛما ال يصح أن ﺗذﻛر املحكمة واقعة الدعوى على صورﺗين
متعارضتين أو تستﻨد إلى أدلة متﻨاقضة بغير ﺗفسير لهذا التﻨاقض4.
واملقصود بقاعدة تسبيب األحكام أن املحكمة في حكمها يجب أن ﺗبين كاﻓة وقائع الدعوى واألسانيد التي إستﻨدت عليها في
الوصول إلى قﻨاعتها ،وأن إغفال املحكمة لذﻛر أي واقعة جوهرية أو الرد على دﻓع من الدﻓوع املثارة من قبل الخصوم يعني
وقوع املحكمة في خطﺄ التعليل والتسبيب ،حيث جاء في قرار محكمة الﻨقض الفلسطينية رقم 2009/54م الصادر بتاريخ
َّ
2009/09/14م ما يلي ( :وحيث أن الطاعن أثار هذه الدﻓوع أمام املحكمة اإلستئﻨاﻓية إال أن ما أورده الحكم املطعون ﻓيه
ال َّ
يتبين مﻨه أنه تعرض لهذه الدﻓوع أو ناقشها ،بل إلتفت عن التحدث عنها مما يشوب ذلﻚ الحكم بالقصور بالتعليل
والتسبيب)5
وواضح مما ﺗقدم أن جميع األسانيد التي قيل بها ﺗبرير تسبيب الحكم ﺗرﺗكز على أهمية هذا التسبيب للتحقﻖ من ﺗواﻓر
بعض الضمانات الدستورية سواء تعلقت باملحاﻛمة املﻨصفة أو بحياد القضاء6.
ً
وتسبيب األحكام بالعقوبة عموما واجب ألنه يجعل الجمهور يثﻖ في عدالة قضائه ،ﻛما أنه يتيح الفرصة لسلطات التﺄييد
ً
واإلستئﻨاف والﻨقض والفحص وإعادة الﻨظر لرقابة سالمة ﺗطبيﻖ القانون خصوصاإذا كانت العقوبة غير عادية من ناحية
شدتها أو خفتها ،ﻓجهة اإلستئﻨاف والﻨقض وإعادة الﻨظر يجب أن ال ﺗوكل إلى الحدس والتخمين في معرﻓة األسباب التي
 1د .احمد ﻓتحي سرور ،مرجع سابﻖ ،ص .513
 2محمد الفاﺗح إسماعيل ،مرجع سابﻖ ،ص .270
ً
 3بعض األنظمة القانونية في الدول العربية يﺄتﻲ ايراد تسبيب األحكام ﻓيها متﻨاقضا ،يسبب القاض ي حكمه بعدم ثبوت الواقعة على املتهم ،ومع
ً
ذلﻚ يصدر الحكم باإلدانة ،ذلﻚ خالﻓا للقاعدة الشرعية ( :األصل في اإلنسان براءة ذمته) وأن (األصل في اإلنسان البراءة حتى ﺗثبت اإلدانة)،
ويسمى ذلﻚ التعزير بالشبهة ،مع ان املبدأ في القانون الجﻨائﻲ هو ﺗفسير الشﻚ لصالح املتهم ،واإلمام ابن القيم في الطرق الحكمية يقول " :
العقوبة ال تسوغ إال عﻨد ﺗحقﻖ السبب املوجب وال تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة" .
4د .ﻛمال عبدالواحد الجوهري ،موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء اعمال املحاماة ،املرﻛز القومﻲ لالصدارات القانونية ،مصر،
القاهرة ،ط 2015م ،ص .139
5يوسف نصري أحمد زريقﻲ ،طرق الطعن باألحكام الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة الﻨجاح الوطﻨية ،ﻓلسطين (2015م) ،ص .19
 6أحمد ﻓتحي سرور ،مرجع سابﻖ ،ص .514
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من أجلها حكم القاض ي أو حكمت املحكمة بمثل هذه العقوبة1.لذلﻚ يجب على القاض ي ان بين األسباب التي دﻓعته
الصدار الحكم حتى ﺗتمكن السلطات الرقابية األعلى من بسط سلطتها ومعرﻓة األسباب التي بنى عليها القاض ي حكمه في
الدعوى الجﻨائية .وليﺲ للمحكمة إذا كانت العقوبة اإلعدام أو السجن املﺆبد على سبيل التخيير بينهما أن ﺗحكم بإحدى
هاﺗين العقوبتين مع ذﻛر األسباب في حالة ﺗوقيعها عقوبة السجن املﺆبد2.
غالبية القوانين وأنظمة الدول العربية واألنظمة األساسية للمحاﻛم الدولية ،أوجبت على القضاة أن يصدروا أحكامهم
ُمسببة بالحجج والبراهين التي إستﻨدوا عليها في إصدار األحكام ،ومﻨعهم من إصدار أي أحكام قضائية غير مبنية على
أسباب قانونية ونظامية ،نورد منها ما يلي :
 قانون اإلجراءات الجنائية املصري:نص في املادة ( )310على أنه  ( :يجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بني عليهاوكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت ﻓيها ،وأن يشير إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه).
 قانون أصول املحاكمات الجزائية األردني:نص في املادة ( )182على أنه  ( :يجب أن يشتمل الحكم النهائﻲ على العللواألسباب املوجبه له وأن ﺗذﻛر ﻓيه املادة القانونية املﻨطبﻖ عليها الفعل وهل هو قابل لإلستئﻨاف أم ال)
 قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري :نص في املادة ( )379على أن (:كل حكم يجب أن يﻨص على هوية األطرافً
وحضورهم أوغيابهمفييوم الﻨطﻖ بالحكم ،ويجب أن يشمل على أسباب ومﻨطوق  .وﺗكوناألسباب أساسالحكم) ،علما بﺄن
املشرع الجزائري َّ
صﻨف تسبيب األحكام القضائية من ضمن القواعد الدستورية في الدولة وأوجب حمايتها ،حيث نص
دستور جمهورية الجزائر على وجوب أن  ( :تعلل االحكام القضائية ويﻨطﻖ بها في جلسات علﻨية ).3
 قانون اإلجراءات الجنائية السودانيلسنة 1991م :نصفياملادة ( )1/167علىضرورة أن ( :يشتمل الحكم على التهمة وقرارالفصل ﻓيها وحيثياﺗه واألوامر النهائية ويﺆرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاض ي عﻨد الﻨطﻖ به ) ،وأيضا نص في املادة ()168
قانوناإلجراءات الجﻨائية لسﻨة 1991م على انه  ( :إذا أدين املتهم في جريمة معاقب عليها باإلعدام أو بالقصاص أو بالجلد
وقضت املحكمة على املتهم بﺄي عقوبة بديلة ﻓعليها أن ﺗذﻛر في الحكم األسباب التي من أجلها اصدرت ﺗلﻚ العقوبة ).
ً
ً
 نظام اإلجراءات الجزائية السعودي :نص في املادة ( )2/181على أن  ( :ﺗصدر املحكمة بعد الحكم صكا مشتمال علىإسم املحكمة التي أصدرت الحكم ،وﺗاريخ إصداره ،وأسماء القضاة ،وأسماء الخصوم ،ووﻛالئهم ،وأسماء الشهود،
ُ ُ
والجريمة موضوع الدعوى ،وملخص ملا قدمه الخصوم من طلبات ،أو دﻓاع ،وما است ِﻨ َد إليهمن األدلة والحجج ،وخالصة
الدعوى ،وعدد ضبط الدعوى ،وﺗاريخ ضبطها ،ثم أسباب الحكم ونصه ومستﻨده الشرعي ،ثم يوقع عليه ويختمه القاض ي
أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم) ،ونصت املادة ( )1/129من الالئحة التﻨفيذية لﻨظام اإلجراءات الجزائية السعودي :

ً
1د .محمد محي الدين عوض ،قانون اإلجراءات الجﻨائية السودانﻲ معلقا عليه ،الطبعة الثانية ،ص .704
2املرجع نفسه ،ص .704
3املادة ( )162دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 2016م .
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( إذا قررت املحكمة إرجاء الفصل في طلبات املدعي بالحﻖ الخاص أو املتهم –إستﻨادا إلى املادة ( الثمانين بعد املائة) من
الﻨظام –1ﻓيضمن ذلﻚ مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية).
 قانون أصول املحاكمات الجزائية العراقي  :نص في املادة (/224أ) على أن  ( :يشتمل الحكم أو القرار على إسم الحاﻛمأو الحكام الذين أصدروه وإسم املتهم وباقي الخصوم وممثل اإلدعاء العام ووصف الجريمة املسﻨدة إلى املتهم ومادتها
القانونية واألسباب التي إستﻨدﺗإليها املحكمة في إصدار حكمها أو قرارها وأسباب ﺗخفيف العقوبة أو تشديدها وأن يشتمل
الحكم بالعقوبة على العقوبات األصلية والفرعية التي ﻓرضتها املحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على املتهم
ً
واملسﺆول مدنيا عﻨه إن وجد أو قرارها برد الطلب ﻓيه ﻛما يبين في الحكم األموال واألشياء التي قررت ردها أو مصادرتها أو
إﺗالﻓها ويوقع الحاﻛم أو هيئة املحكمة على كل حكم أو قرار مع ﺗدوين ﺗاريخ صدوره ويختم بختم املحكمة).2
 قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني:نص في املادة ( )276على أن  ( :يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قراراإلتهام واملحاﻛمة وعلى ملخص طلبات الﻨيابة العامة واملدعي بالحﻖ املدنﻲ ودﻓاع املتهم وعلى األسباب املوجبة للبراءة أو
اإلدانة وعلى املادة القانونية املﻨطبقة على الفعل في حالة اإلدانة ،وعلى ﺗحديد العقوبة ومقدار التعويضات املدنية)
 النظام األساس ي للمحكمة الدولية لرو اندا:نص في املادة ( )2/22على أنه( :يتقرر الحكم بﺄغلبية قضاة دائرة املحاﻛمةً
ً
َّ
وﺗصدره الدائرة علﻨا ويكون الحكم مشفوعا برأي مكتوب ُمعلل يجوز ﺗذييله بﺄراء مستقلة عﻨه أو معارضة له)
ً
 النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية :نص في املادة ( )5/74على أن  ( :يصدر القرار ﻛتابة ويتضمن بيانا ًكامالً
ومعلال بالحيثيات التي ﺗقررها الدائرة اإلبتدائية . )...
َّ
والقاض ي ملزم بتسبيب أحكامه في حدود مبدأ الشرعية وإال خالف مبدأ العدالة الجﻨائية ،وصار حكمه في حكم البطالن،3
ً
ويتعين على القاض ي وهو بصدد إصدار حكمه في الدعوى املعروضه أمامه أن يراعي صيرورة الحكم الصادر قابال للتﻨفيذ،
من خالل مراعاة إستيفائه للبيانات األساسية التي حددها املشرع من جهة وصدوره بشكل وآضح بعيد من الغموض من
جهة أخرى4.
ً
حيث أن األحكام غير املسببة أو التي ﺗم إغفال الشروط الشكلية واملوضوعية ﻓيها ،غالبا ﺗكون غير قابلة للتﻨفيذ بسبب
التعمية والغموض الذي يكتﻨفها ،وهذا يتعارض مع مبدأ ضرورة تسبيب األحكام الجﻨائية وإصدارها وﻓﻖ األوضاع
القانونية التي قررها القانون أو الﻨظام ،ويتﻨاقض مع معاييروﻓكرة املحاﻛمة العادلة وحقوق اإلنسان.
املطلب الثالث  :أثرعدم تسبيب األحكام الجنائية على املحاكمة العادلة
1حيث نصت املادة ( )180من نظام اإلجراءات الجزائية على أن  ( :كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات املدعي
َّ
إال إذا رأت املحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء ﺗحقيﻖ خاص يترﺗب عليه ﺗﺄخير الفصل في الدعوى
بالحﻖ الخاص ،أو املتهم،
الجزائية ،ﻓعﻨئذ ﺗفصل املحكمة في ﺗلﻚ الدعوى وﺗرجئ الفصل في ﺗلﻚ الطلبات إلى حين إستكمال إجراءاتها) .
 2املادة (/224أ) قانونﺄصول املحاﻛمات الجزائية العراقي رقم ( )23لسﻨة 1971م.
3مرزوق محمد ،مرجع سابﻖ ،ص .333
4أنيﺲ مﻨصور املﻨصور ،نحو ﺗﻨظيم قانونﻲ لتفسير الحكم القضائﻲ في قانون أصول املحاﻛمات املدنية األردنﻲ ،مجلة دراسات علوم الشريعة
والقانون ،الجامعة األردنية ،األردن ،العدد ( )3املجلد (2015 )42م ،ص.922
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إن الحﻖ في محاﻛمة عادلة هو من الحقوق األساسية للفرد ،وقد وضع املجتمع الدولي مجموعة متﻨوعة من األسﺲ واملبادئ
لضمان هذا الحﻖ وهي تهدف إلى حماية حقوق األشخاص مﻨذ لحظة القبض عليهم وأثﻨاء ﺗقديمهم للمحاﻛمة وحتى
محاﻛمتهم ،والتي يجب إحترامها ،ألن عدم إحترامها يﺆدي بﻨا إلى إنتهاك ُجل هذه الحقوق ،وخاصة حﻖ الفرد في محاﻛمة
عادلة 1.
َّ
وعلى الرغم من أن معاهدات حقوق اإلنسان األربع ال تشير صراحة إلى الحﻖ في حكم مسبب ،إال أن هذا الحﻖ ُمتﺄصل في
األحكام املتعلقة " باملحاﻛمة العادلة" ،حيث أن املادة ( )2/22من الﻨظام األساس ي للمحكمة الجﻨائية الدولية الخاصة
برواندا واملادة ( )2/23من الﻨظام األساس ي للمحكمة الجﻨائية الدولية الخاصة بيوغسالﻓيا السابقة ﺗﻨصان كلتاهما على
أن األحكام الصادرة عن هاﺗين املحكمتين " يجب أن ﺗكون مرﻓوقة برأي خطﻲ مسبب يمكن أن يذيل بآراء مﻨفصلة أو
مخالفة "  .وﺗفيد املادة ( )5/74من الﻨظام األساس ي للمحكمة الجﻨائية الدولية أن القرارات الصادرة عن غرﻓة املحاﻛمة "
ً
ً
ً
يجب أن ﺗكون خطية وأن ﺗتضمن بيانا كامال ومسببا بالﻨتيجة التي ﺗوصلت إليها غرﻓة املحكمة بشﺄن األدلة واإلستنتاجات"
2.وايضا املادة ( )15الفقرة ( )3من االﺗفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان نصت على انه ( :على كل طرف سام متعاقد يستخدم
حﻖ املخالفة سالف الذﻛر أن يخطر السكرﺗير العام ملجلﺲ أوروبا بمعلومات كاملة عن التدابير التي اﺗخذها واألسباب
التي دعت إليها .ﻛما يخطر السكرﺗير العام ملجلﺲ أوروبا أيضا عﻨد وقف هذه التدابير واستئﻨاف التﻨفيذ الكامل ألحكام
املعاهدة) .
ً
ً
وبما أنه ال يتصور أن يكون الحكم صادرا وﻓﻖ الشروط اإلجرائية واملوضوعية التي ﺗحكمه مالم يكون مسببا ،ﻓإن الحكم
ً
ً
الجﻨائﻲ يكون ضامﻨا من ضمانات العدالة الجﻨائية إذا صدر مسببا وﻓﻖ الشروط اإلجرائيةواملوضوعية التي أقرها القانون
والشرع ،ﻓإن حﻖ تسبيب األحكام الجﻨائية يستﻨد إلى عدة معايير تهدف جميعها إلى حماية املتهم ،والبد لهذه املعايير من أن
تسترشد بإجراءات املحاﻛمة العادلة التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية واملﻨصوص عليها في املواثيﻖ والعهود الدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان ،والتي من ضمنها مبدأ إختصاص املحكمة وإستقاللها وحيدتها ومبدأ إستقالل القاض ي وحياده،
وحﻖ املتهم في املساواة أمام القضاء ،والحﻖ في أن ﺗﻨظر قضيتهﺄمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة دون ظلم أو جور أو
حيف ،وحﻖ املتهم في محاﻛمة علﻨية ،وأن ﺗكوناملحاﻛمة في غضون ﻓترة زمﻨية معقولة ،وحﻖ املتهم في الدﻓاع عن نفسه
بﻨفسه أو بواسطة محام أو متراﻓع ،وأن ﺗتكفل الدولة بتقديم املساعدة القضائية التي يحتاجها ،وحﻖ املتهم في
عدممحاﻛمتة عن ذات الجرم مرﺗين ،والحﻖ في إستدعاء الشهود ومﻨاقشتهم وحﻖ املتهم في الحصول على ﻛفايته من الوقت
والتسهيالت إلعداد دﻓاعه ،وحقه في عدم التعرض لتطبيﻖ القانون بﺄثر رجعي ،والحﻖ في إستئﻨاف قرار اإلدانة والعقوبة،
وغيرها من املعايير الالزمة التي ﺗكفل أن تسير املحاﻛمة على نحو عادل ونزيه .

1أ .ﻓريجة محمد هشام ،ضمانات الحﻖ في محاﻛمة عادلة في املواثيﻖ الدولية لحقوق اإلنسان ،مجلة املفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،العدد (العاشر) ،ص .428
2دليل بشﺄن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعين العامين واملحامين ،املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع رابطة املحامين
الدوليين ،ص .266
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واملﻨظم السعودي رﺗب على عدم مراعاة التسبيب أو قصور التسبيب جزاء البطالن املطلﻖ ،حيث نص نظام اإلجراءات
ً
باطال )1.
الجزائية على ذلﻚ بقوله  ( :كل إجراء مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة املستمدة منها يكون
أن السبب الرئيس ي للبطالن هو الشكل الجوهري في العمل اإلجرائﻲ وأن املعيار الذي ُي َ
عول عليه للتمييز بين الشكل
الجوهري وغير الجوهري يكمن في معيار الغاية ،ﻓإذا كانت الغاية في الشكل هو ﺗحقيﻖ املصلحة العامة أو مصلحة الخصوم
ً
ً
أو مصلحة املتهم في الدﻓاع ﻓإنه يعد شكال جوهريا يترﺗب عليه البطالن ،أما إذا لم ﺗكن الغاية مﻨه ﺗحقيﻖ هذه املصالح
ً
ً
ﻓهو يعد شكال غير جوهريا ال ينبني على ﺗخلفه بطالن العمل وهذا املعيار هو نفسه الذي يﺆخذ به لغرض التمييز بين الﻨص
الجوهري وغير الجوهري 2.
ومحكمة املوضوع ملزمة بالرد على الدﻓوع الجوهرية التي أثارها أحد أطراف الدعوى مع إيراد ذلﻚ في التسبيب ،يعني ﺗبرير
ما ﺗم رﻓضه واإلشارة إلى الدﻓوع التي قبلتها املحكمة ﻛذلﻚ في أسباب الحكم ،أما ﺗلﻚ الدﻓوع التي ال أثر لها ال على موضوع
الدعوى وال على القانون واألطراف ﻓال ُيعاب على املحكمة إن لم ﺗرد عليها أو تشر إلى ذلﻚ في التسبيب 3.
من حﻖ املتهم عﻨدما يصدر عليه حكم ما أن يعرف حيثيات هذا الحكم وأساسه وتعليالﺗه وأن يعرف األسباب التي إستﻨدت
إليها املحكمة في حكمها وهذا ما يطلﻖ عليه " تسبيب األحكام" حيث أن املحكمة يجب أن ﺗبين األسباب واألدلة التي إعتمدتها
في الحكم وذلﻚ لتبرير مﻨطوق الحكم ،ويﺆﻛد التسبيب على مبدأ حياد القاض ي والتﺄﻛد من الوصول إلى التكييف القانونﻲ
السليم وخضوع األحكام لرقابة عليا4.
ولقد أظهرت التجربة القضائية واملمارسة العملية ألداء العمل القضائﻲ األهمية التي يحتلها مبدأ تسبيب األحكام ،ﻓعدالة
األحكام ﺗفرض هذا التسبيب ،وبإنعدامه ﺗزول شرعيتها ،لذلﻚ ﻓإن التسبيب هو الوسيلة املﺆثرة في إقﻨاع الخصوم والدليل
الذي يبرهن على سالمة األحكام ومواﻓقتها للقانون والعدالة 5.
لذلﻚ ان تسبيب األحكام الجﻨائية يشكل ضمانة حقيقية للمتهم وللعدالة الجﻨائيةوالشرعية اإلجرائية ،ويعتبر أحد أهم
ضمانات املحاﻛمة العادلة واملﻨصفة ،وإن التعليل والتسبيب أداة ﻓعالة في إبراز عدالة األحكام وصحتها األمر الذي يجعلها
محل ثقة األﻓراد وعلى األخص الذين ﻓصلت في مﻨازعاتهم سواء كانت مدنية أو جزائية وهو األداة التي ﺗفرض على القاض ي
ً
الحرص والفطﻨة ،ومن هﻨا كان التعليل مسﺄلة جوهرية يقرها القانون لضمان حياده وﻓصله في الدعوى وﻓقا للشرعية
اإلجرائية .

 1املادة ( )187نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر باملرسوم امللكﻲ رقم ( م )٢/بتاريخ ١٤٣٥/1/٢٢هـ.
2د .وعدي سليمان علي املزوري ،ضمانات املتهم في الدعوى الجزائية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن 2008م ،ص.293-292
3قﻨدوز عبد الجبار ،رقابة املحكمة العليا على تسبيب االحكام الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر -2014
2015م ،ص .18
4أ .محمد محمود مﻨطاوي ،حقوق املتهم وﻓﻖ معايير القانون الدولي والفقه االسالمﻲ ،املرﻛز القومﻲ لالصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة
االولى 2015م ،ص.35
 5د .رؤوف عبيد ،مرجع سابﻖ1986 ،م ،ص .3
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الخاتمة
ﺗﻨاولﻨا في هذه الدراسة تسبيب األحكام الجﻨائية بالﻨظر ملا يمثله موضوع التسبيب من أهمية في إصدار األحكام الجﻨائية
وﻓﻖ املعايير الدولية التي حثت على ضرورة أن ﺗجرى املحاﻛمات الجﻨائية بطريقة عادلة ومﻨصفة ،ومن مقتضيات املحاﻛمة
العادلة أن يصدر الحكم في الدعوى الجﻨائية على الوجه الذي حدده القانون ،وإستكمال الشروط الشكلية واملوضوعية
في الحكم ،لذلﻚ إذا جاء الحكم مخالف ملا قرره القانون والدستور في الدول التي جعلت من تسبيب األحكام قاعدة
ً
دستورية ،يكون الحكم معيبا ومخالف ملقتضيات املحاﻛمة العادلة ويﺆثر على العدالة الجﻨائية .
النتائج :
 /1مﻨحقاملتهم أن يعرف حيثيات الحكم وأساسه وتعليالﺗه ،وأن يعرف األسباب التي إستﻨدت إليها املحكمة في حكمها،
ويجب على املحكمة أن ﺗبين األسباب واألدلة التي إعتمدتها في الحكم وذلﻚ لتبرير مﻨطوق الحكم ويﺆﻛد التسبيب على مبدأ
حياد القاض ي والتﺄﻛد من الوصول إلى التكييف القانونﻲ السليم وخضوع األحكام لرقابة املحاﻛم األعلى .
 /2عدم تسبيب األحكام الجﻨائية أو القصور في التسبيب يجب أن يكون جزاؤه البطالن املطلﻖ ،وأن يﻨص في الدساﺗير
والقوانين واألنظمة على بطالن اإلجراءات الجﻨائية وبطالن األحكام لعدم إستيفاء الشروط الشكلية واملوضوعية.
 /3تسبيب األحكام الجﻨائية يشكل ضمانة حقيقية للمتهم وللعدالة الجﻨائية ،ويعتبر أحد أهم ضمانات املحاﻛمة العادلة
واملﻨصفة ،لذلﻚ يجب أن يكون مبدأ تسبيب األحكام قاعدة دستورية يتم الﻨص عليها في الدساﺗير ،والحكم عﻨدما يكون
ً
معيبا ومخالف ملقتضيات املحاﻛمة العادلة يﺆثر على العدالة الجﻨائية وحقوق املتهم في محاﻛمة عادلة وحقوق اإلنسان
بصفة عامة.
 /4تسبيب األحكام له أهمية في ﺗدعيم الثقة في األجهزة القضائية واستقالل السلطة القضائية في الدولة .
َّ
 /5يجب أال يقع في تسبيب الحكم ﺗﻨاقض أو ﺗضارب بين األسباب واملﻨطوق أو بين بعض األسباب وبعضها اآلخر ،وإال يصبح
ً
الحكم ﻛما لو كان خاليا من األسباب،الن ذلﻚ يقدح في الشرعية اإلجرائية والعدالة.
املصادرواملراجع :
أوال :القران الكريم
ً
ثانيا  :الكتب :
 /1أ .دمحمدنعيم ياسين،نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون املراﻓعات املدنية والتجارية ،دار عالم
الكتب،اململكة العربية السعودية الرياض،طبعة خاصة 2003م.
 /2أ  .د محمد نعيم ياسين ،نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون املراﻓعات املدنية والتجارية ،دار عالم الكتب،
اململكة العربية السعودية ،الرياض ،طبعة خاصة (2003م)
 /3أ .محمد محمود مﻨطاوي ،حقوق املتهم وﻓﻖ معايير القانون الدولي والفقه االسالمﻲ ،املرﻛز القومﻲ لالصدارات
القانونية ،القاهرة ،الطبعة االولى 2015م
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 /4أبﻲ عبد هللا محمد بن ادريﺲ الشاﻓعي ،ﻛتاب االم ،الطبعة الكبرى األميرية ببوالق – جمهورية مصر العربية ،الطبعة
األولى (1324هـ)
 /5أحمدبﻨمحمدبﻨعلياملقريالفيومﻲ،املصباحاملﻨيرﻓيغريبالشرحالكبيرللراﻓعي،داراملعارﻓالقاهرة،الطبعةالثانية(ب.ت)
 /6أحمد ﻓتحي سرور ،القانون الجﻨائﻲ الدستوري ،دار الشروق القاهرة ،الطبعة الثانية 1422هـ 2002م
 /7اإلمام عبدهللا بن محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن ﻛثير – دمشﻖ – بيروت ،الطبعة األولى
(1423هـ 2002 -م)
 /8اإلماممحمدبﻨابيبكربﻨعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح،مكتبةلبﻨان–بيروت 1986م
 /9جمال محمد مصطفى ،شرح قانون أصول املحاﻛمات الجزائية ،مطبعة الزمان العراق (2004م)
 /10د .اشرف ﺗوﻓيﻖ شمﺲ الدين ،شرح قانون اإلجراءات الجﻨائية ( املحاﻛمة والطعن ) ،طبعة خاصة بالتعليم املفتوح،
(ب.ت)
 /11د .حسﻨبشيتخوين،ضماناﺗاملتهمفيالدعوىالجزائية،دارالثقاﻓةللنشروالتوزيع،األردن،عمان،ط 1431( 2هـ 2010 -م)
 /12د .رءوف عبيد ،ضوابط تسبيب األحكام الجﻨائية وأوامر التصرف في التحقيﻖ ،دار الجيل للطباعة ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة 1986م
 /13د .عزمﻲ عبد الفتاح ،تسبيب األحكام وأعمال القضاة في املواد املدنية والتجارية ،دار الفكر العربﻲ ،القاهرة ،الطبعة
األولى(1983م)
 /14د .ﻛمال عبد الواحد الجوهري ،ضوابط حرية القاض ي الجﻨائﻲ في ﺗكوين اقتﻨاعه واملحاﻛمة الجﻨائية العادلة ،املرﻛز
القومﻲ لالصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة األولى 2015م
 /15د .ﻛمال عبدالواحد الجوهري ،موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء اعمال املحاماة ،املرﻛز القومﻲ لالصدارات
القانونية ،القاهرة ،ط 2015م
ً
ً
 /16د .محمد الفاﺗح إسماعيل ،قانون اإلجراءات الجﻨائية السودانﻲ لسﻨة 1991م معدال حتى سﻨة 2002م معلقا عليه،
مكتبة مرﻛز الدعوة ،جامعة اﻓريقيا العاملية السودان ،ط 2015 ، 9م
ً
 /17د .محمد محي الدين عوض ،قانون اإلجراءات الجﻨائية السودانﻲ معلقا عليه ،الطبعة الثانية( ،ب.ت)
 /18د .محمد نصر محمد ،علم القضاء املقارن وﺗطبيقاﺗه ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة االولى 1434هـ
2013م
 /19د .وعدي سليمان علي املزوري ،ضمانات املتهم في الدعوى الجزائية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن 2008م
 /20عبدهللا بن محمد بن سعد آل خﻨين ،تسبيب األحكام القضائية في الشريعة اإلسالمية ،دار ابن ﻓرحون ناشرون،
اململكة العربية السعودية الرياض ،الطبعة الثالثة (1434هـ)

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

24

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

 /21محمود محمد ناصر بركات ،السلطة التقديرية للقاض ي في الفقه اإلسالمﻲ ،دار الﻨفائﺲ للنشر والتوزيع األردن،
عمان ،الطبعة األولى(2007م)
ً
ثالثا :الرسائل الجامعية
 /1قﻨدوز عبد الجبار ،رقابة املحكمة العليا على تسبيب االحكام الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
الجزائر 2015-2014م
 /2محمد أمين الخرشة ،تسبيب األحكام الجﻨائية ،رسالة ماجستير ،جامعة مﺆﺗة ،األردن عمان2005( ،م)
 /3مرزوق محمد ،الحﻖ في املحاﻛمة العادلة ،رسالة دﻛتوراة ،جامعة أبﻲ بكر بلقايد ﺗلمسان ،الجزائر 2015م – 2016م
 /4وليد شرﻓة وﻛنزة ﻓركان ،تسبيب الحكم الجزائﻲ ،رسالة ماجستير حقوق ،جامعة بجاية ،الجزائر 2016م
 /5يوسف نصري أحمد زريقﻲ ،طرق الطعن باألحكام الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة الﻨجاح الوطﻨية ،ﻓلسطين
(2015م)
ً
رابعا :املجالت والدوريات :
 /1أ .ﻓريجة محمد هشام ،ضمانات الحﻖ في محاﻛمة عادلة في املواثيﻖ الدولية لحقوق االنسان ،مجلة املفكر ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،العدد (العاشر)
 /2األمن القضائﻲ وجودة االحكام ،جمعية عدالة ،دار القلم الرباط نوﻓمبر 2013م
 /3أنيﺲ مﻨصور املﻨصور ،نحو ﺗﻨظيم قانونﻲ لتفسير الحكم القضائﻲ في قانون أصول املحاﻛمات املدنية األردنﻲ ،مجلة
دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،األردن ،العدد ( )3املجلد (2015 )42م
 /4د .ﻓريجةحسين ،املﻨهجية في تسبيب األحكام القضائية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة مﻨتوري قسﻨطيﻨة ،العدد ()33
(2015م)
 /5دليل بشﺄن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعين العامين واملحامين ،املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالتعاون
مع رابطة املحامين الدوليين
 /6ضمير حسين ناصر وعلي سعود داخل ،اآلثار املترﺗبة على ﺗصحيح الحكم الجزائﻲ دراسة مقارنة ،مجلة املحقﻖ الحلي
للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،العراق ،العدد الرابع ،السﻨة الثامﻨة (2016م)
 /7محمد عبدالكريم ﻓهد العلوان ،الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية ملحاﻛمة املتهم ،بحث منشور مجلة
دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،األردن ،املجلد ( ،)44العدد ( )3سﻨة (2017م)
ً
خامسا :الدساتيروالقوانين :
 /1دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسﻨة 2016م
 /2قانون اصول املحاﻛمات الجزائية العراقي القانون رقم ( )23لسﻨة 1971م
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 /3قانون أصول املحاﻛمات الجزائية العراقي القانون رقم ( )23لسﻨة 1971م
 /4قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري لسﻨة 1966م
 /5قانون اإلجراءات الجﻨائية السودانﻲ لسﻨة 1991م
 /6نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر باملرسوم امللكﻲ رقم ( م ) ٢/بتاريخ  ١٤٣٥ / ١ / ٢٢هـ
ً
سادسا  :املو اقع االلكترونية :
 /1القاض ي سالم روضان املوسوي ،أهمية التسبيب في األحكام القضائية ،انظر املوقع www.thejusticenews.com :
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فاعلية التشريعات لدرء العادات والتقاليد املناهضة لحقوق اإلنسان باملجتمع
" ختان اإلناث بالسودان أنموذجا "
أ.د .شهاب سليمان عبدا هلل
جامعة شقراء – اململكة العربية السعودية

مقدمة
ً
ظل الطفل محورا لالهتمام الوطني والدولي للعديد من األسباب ،أبرزها :أنه يمثل الحلقة األضعف في سلسلة
اإلنسانية ،وهو محور االهتمام والرعاية،و إن صيانة صحة الطفل ﺗﻨعكﺲ بشكل ﻛبير على صحة املجتمع؛إذهو البذرة
ً
التي ستثمر في املستقبل ,وقد أشارت اﺗفاقية حقوق الطفل 1989م إلي ضرورة إيالء الطفل العﻨاية القصوىوجعله هما
ً
ً
ً
أوليا وعﻨصرا ﻓاعال من عﻨاصر ﺗﻨمية املجتمع؛ﻓالبد من إيالء االهتمام الالزم بﺄهمية رعاية الطفل وحمايتهلبﻨاء مجتمع
صحي معافى وسليم  ،من خالل تسخير جميع اإلمكانات املادية واملعﻨوية والتربوية والصحية واإلدارية في الدولة لالهتمام
بقضايا الطفل واألسرة ,األمر الذي يسهم في عكﺲ صورة حضارية عن املجتمع .
إن صياغة تشريع يحمي حقوق الطفل لهو أمر في غاية األهميةكون التشريع هو ما يجسد الحﻖ ويضعه موضع
التطبيﻖ واإلعمال واملمارسة هذه ناحية ،ومن ناحية ثانية نلحظ أن العديد من التشريعات الحامية لحقوق الطفل ﺗصدر
هﻨا وهﻨاك وفي شتي مﻨاحي الحياة  ،إال إنها ﺗظل حبيسة األضابير واألرﻓف الﻓتقادها لعﻨصر الفاعلية لصعوبة أو استحالة
إعمالها وﺗطبيقها في الواقع  ،ولﻨا في السودان ﺗجربة في هذا الصدد ( )1ﻓقانون رعاية اإلحداثللعام ( 1983امللغي) لم يطبﻖ
ﺗطبيقه ﻛما ينبغي بسبب عدم إجراء الدراسات الالزمة قبل إصدارهما أنتج العديد من الثغرات ونقاط الضعف في القانون
 ،وﻛذلﻚ بسبب ضعف آليات املتابعة والتﻨفيذ ،وأحيانا لضعف إرادةاإلدارة نفسها في ﺗﻨفيذ القانون وغيرها من األسباب،
وحتي قانون الطفل الحالي للعام  " 2010أشمل قانون للطفل صدر بالسودان " ما زال ﻛسيحا لذات األسباب سالفة الذﻛر
ً
ً
أو لبعضها علي األقل  .ويبقﻲ السﺆال :ﻛيف نضع تشريعا ﻓاعال مﻨتجا آلثاره التي ﺗوخاها املشرع مﻨه؟
القانون وﺗﻨظيم حرﻛة املجتمع
-1
يمتاز القانون بصفة عامة بخصائص عديدةمنها العمومية والتجرد  ،إال أن أبرزها هو أن " القانون أداة اجتماعيه
– ﺗخرج من رحم املجتمع ولتساعد في الوقت ذاﺗه في حل مشاكله – ﻓضال عن أن القاعدة القانونية مقترنة بعﻨصر الجزاء
( الثواب والعقاب ) ،وبذلﻚ يكون القانون ممكن اإلعمال وسهل التطبيﻖ مﺆديا لدورة في ﻛفالة الﻨظام املجتمعي،ومحققا
للﻨظام املﺆدي إلي التﻨمية الغاية النهائية .

( )1علي سبيل املثال ال الحصر قانون خدم املﻨازل السودانﻲ للعام  1955وقانون التدريب املنهي والتلمذة الصﻨاعية لألطفال السودانﻲ للعام
2001
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ولكن ﺗصعبﺄحيانا معالجة القانون ألنماط السلوك البشرية املتجذرة في املجتمع  ،املرﺗبطة بالعادة والتقليد ،ﻛعادة
ختان اإلناث علي سبيل املثل؛حيث إنﻨا نمارسإسقاطاﺗﻨا السلوﻛية املستمدة من العاداﺗوالتقاليد علي الدين زاعمين –
بغير حﻖ  -أن لها أصوال من الدين  ،ورغم اآلراء الصريحة والقوية التي صدرت من العديد من الفقهاء الذين أوضحوا
موقف الدين اإلسالمﻲ من ﺗحريم بل ﺗجريم ختان اإلناث ( . )1وهﻨا يضحي دور التشريع أو القانون صعبا ومستحيال أحيانا
في اإلصدار وفي التطبيﻖ للممانعة االجتماعية التي يقابل بها املجتمع القانون ،ويعد حظر ختان اإلناث بقانون ( )2من أوضح
األمثلة علي ذلﻚ  ،ﻓالﻨاظر إلي السياسة التشريعية الجﻨائية السودانية ﺗجاه حظر الختان ومﻨذ قانونﻲ  1899و 1925وهما
أول التشريعات الجﻨائية الصادرة في التاريخ السودانﻲ الحديث إلي القانون الجﻨائﻲ للعام  1991مرورا بقانون العقوبات
 1983ومن قبله قانون  )3( 1974يلحظ اآلتﻲ:
( )1علي سبيل املثال الشيخ يوسف القرضاوي عضو هيئة علماء العالم االسالمﻲ  .حيث صدر له بحث كامل في عدم شرعية الختان بﺄدلة من
الفقه القديم الذي تستريح له نفوس ﻓقهاء مجمع الفقه .ﻓالشيخ القرضاوي يقول َ(من نظر في القرآن الكريم لم يجده َّ
تعرض لقضية الختان
ُّ
ُّ
تعرضا مباشرا في أي سورة من سوره املكية أو املدنية .ولكن ﻓقهاء الشاﻓعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور واإلناث ،استدلوا  -ﻓيما
ُ َّ َ أ َ أ َ َ أ َ َ َّ أ َّ َ أ َ َ َ ً َ َ َ َ َ أ ُ أ
َ
استدلوا  -بقوله تعالى في سورة الﻨحل{ :ثم أوحيﻨا ِإليﻚ أ ِن اﺗ ِبع ِملة ِإبر ِاهيم ح ِﻨيفا وما كان ِمن املش ِر ِﻛين} [الﻨحل .]123:وقالوا :إن الختان من
َّ
َّ
َّ
ِملة إبراهيم ،وقد ثبت في الصحيحين :أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سﻨة .والحﻖ أن االستدالل باآلية استدالل متكلف ،ﻓاألمر باﺗباع ِملة
إبراهيم :أﻛبر وأعمﻖ من َّ
مجرد عملية الختان ،بل املراد اﺗباع مﻨهجه في إقامة التوحيد ،واجتﻨاب الطاغوت ،والدعوة إلى وحدانية هللا بالحكمة
ُ
َّ
محاجاﺗه معهم كانت حول التوحيد ،ولم ﺗكن حول ش يء من جزئيات األحكام ،ولهذا
والح َّجة ،ﻛما رأيﻨا ذلﻚ في دعوة إبراهيم ألبيه وقومه .ﻓكل
لم يذﻛر في القرآن أي ش يء من هذه الفرعيات) .أما راوي حديث أم عطية ﻓانه اتهم بالزندقة و{ ّ
وضاع } ل  4000حديث زورا ،يقول القرضاوي
ّ
َ
ﺗختن باملديﻨة ،ﻓقال لها الﻨبي صلى هللا عليه وسلم" :ال ﺗ َنهكﻲ ،ﻓإن ذلﻚ أحظى للمرأة ،وأحب إلى
(حديث أم عطية عﻨد أبﻲ داود :أن امرأة كانت ِ
البعل" ﻓإن أبا داود قال عن محمد بن حسان  -أحد رواﺗه  :-مجهول ،وهذا الحديث ضعيف .وذهب الحاﻓظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا
الراوي ليﺲ بمجهول ،بل هو معروف ،وهو محمد بن سعيد املصلوب! ﻓهو محمد بن سعيد بن حسان ،الذي قتله املﻨصور صلبا على زندقته،
َّ
ليضل بها املسلمين .ﻓهو متروك هالﻚ(.
قالوا :وضع أربعة آالف حديث،
ُ
و الراوي اآلخر لحديث املكرمة اتهم بﺄنه مدلﺲ وحديثه ذو إسﻨاد ضعيف .يقول القرضاوي ايضا (أما حديث" :الختان سﻨة للرجال ،مكرمة
ّ
مخرجوه :إسﻨاده ضعيف .حجاج  -وهو ابن أرطاة  -مدلﺲ ،وقد عﻨعن ،وقد
للنساء" :ﻓقد رواه أحمد عن أبﻲ املليح بن أسامة عن أبيه ،وقال ِ
اضطرب ﻓيه .ورواه البيهقﻲ في السنن الكبرى ( )325/8من طريﻖ حفص بن غياث ،عﻨه بهذا اإلسﻨاد ،والطبرانﻲ في الكبير ( .)273/7عن عكرمة،
عن ابن عباس ،وقال :هذا إسﻨاد ضعيف ،واملحفوظ موقوفَّ ،
وضعفه األلبانﻲ في األحاديث الضعيفة ( )1935وإذا لم يكن هﻨاك دليل من
السﻨة باإليجاب أو االستحباب ،وال دليل من القياس ،ﻓهل يوجد دليل من اإلجماع؟ إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلﻚ ،داخل املذاهب
يتبين له :أنه ال يوجد بينها اﺗفاق على حكم َّ
وخارجهاَّ ،
محدد بالنسبة لخفض األنثى أو ختانها)
2بعد ختان االناث من اخطر املمارسات التي تهدد الصحة البدنية والﻨفسية واالجتماعية للنساء والطفالت في السودان ،الذي ﺗﻨتشر ﻓيه هذه
املمارسة بنسبة ﺗبلغ  %69.4حسب املسح الصحي لألسرة 2006م الذي اجرﺗه وزارة الصحة والجهاز القومﻲ لإلحصاء .مذﻛرة لرئيﺲ الجمهورية
مذﻛرة حول اسقاط املادة ( )13من قانون الطفل 2010
3ﻓقد بدأت مﻨاهضة ختان االناث في السودان مﻨذوقت طويل ﻓفﻲ القرن السابع عشر دعا الشيخ حمد ود ام مريوم "-املدﻓون بالخرطوم بحري
في املقابر املسماة باسمه" -باالمتﻨاععنهوفي سﻨة  1924خاطب كل من مدير املخابرات ومدير الخدمات الطبية الحاﻛم العام وطلبا مﻨه اصدار
ﻓتوى شرعية ﺗمﻨع ختان االناث -
وفي عام  1930طلب حاﻛم مديرية ﻛردﻓان من الحاﻛم العام إصدار قانون ملﻨع الختان .وفي عام  1944نشرة جريدة الﻨيل مقاال للسيد
عبدالرحمن املهدي زعيم طائفة األنصار يدعو ﻓيه الي إيقاف ومحاربة ختان اإلناث وفي عام  1946بموجب األمر التشريعي رقم  3للعام 1946
صدر تعديل لقانون العقوبات للعام  1925في املادة ( 284أ) والتي ﺗﻨص "كل من سبب األذى عمدا ألعضاء املرأة التﻨاسلية الخارجيةيرﺗكب
جريمة الختان غير املشروع .ثم جاء بعده قانون العقوبات سﻨة  1974واستمر إليﺄنالغي وصدر قانون العقوبات للعام  1983والذيجاء خاليا
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أوال :إن املشرع السودانﻲ قد جرم ﻓعل الختان ﻓيما يعرف بالختان الفرعونﻲ ( )1بيﻨما غض الطرف عن أنواع
الختاناألخرىكاﻓة  ،حيث إنه قسم الختان في هذا الصدد إلي قسمين :القسم األول هو ما أسماه " ختان قانونﻲ أو شرعي "
وهو الختان الذي ال يشمل الجزء املستعلي من البظر  .وقد ورد ذلﻚ في قوانين التي صدرت في األعوام 1899م و1925م
و1974م وقانون املعامالت املدنية السودانﻲ للعام  .)2(1984وعد ما عداه ختانا غير مشروع وغير جائز ،وأوقع عليه عقوبة
الغرامة والسجن.
ثانيا  :التشريعات الالحقة،وأقصد بذلﻚ قانون العقوبات للعام  1983والقانون الجﻨائﻲ للعام  1991والقوانين ذات
الصلة مثل قانون الصحة العامة1975وغيرها من التشريعات  ،ﻓقد سكتت عن إبانة سياستها في األمر بالكلية  ،وهو ما
يدرج الفعل – أي ﻓعل الختان  -في نطاق الفعل املباح ﺗقريبا عمال بالقاعدة األصولية " األصل في األشياءاإلباحة "  .وال يغني
في هذا الصدد ما تشير إليه املادﺗان(  )139-138من القانون الجﻨائﻲ  1991واللتان جاءﺗا ﺗحت عﻨوان " جريمة األذى
ّ
أي من هذين الﻨصين بوصفه أذى جسيما ،حيث لم يطبﻖ القضاء
الجسيم " باعتبار أن ﻓعل الختان قد يﻨدرج ﺗحت ٍ
السودانﻲ في ﺗطبيقاﺗه املختلفة هذين الﻨصين علي ختان اإلناث  -حسب علمﻨا املتواضع -حتى اآلن ﻓضال عن االختالف في
أركان الجريمة في كل .
وبالﻨظر إلي دور الجوار العربﻲ واألﻓريقﻲ( )3يالحظ أن هﻨاك العديد منها قد أصدرت تشريعات ﺗجرم ﻓعل الختان
بصورة صريحة ،ويبقﻲ السﺆال هل نجحت ﺗلكالتشريعات في أداء دورها في وأد هذا السلوك ؟
معظم الدراسات في هذا الصدد ﺗجيب بالﻨفﻲ  .وقد برر ﻓقهاء القانون واالجتماع ذلﻚ بفشل التشريعات في مواجهة
جذور الظاهرة بحسبان أن هﻨالﻚ ارﺗباطا وثيقا بين ما ﺗحاول التشريعات معالجته وبين االعتقادات والقﻨاعات الداخلية
املستمدة من العادة أو العرف أو بعض املذاهب الدينية غير السوية  ،األمر الذي يصﻨع ممانعة قوية في نفسية املخاطب
وفي املحيط االجتماعي للمخاطب  ،ضد القانون .ولكن ذلﻚ ال يشكل ذلﻚ حرجا من بذل الجهود في محاولة صياغة تشريع
أو قانون يحاول ﺗالفي كل سهام الﻨقد التي أصابت الجهود السابقة  .جهود تشارك ﻓيها كل قطاعات املجتمع من باحثين
اجتماعيين ونفسيين ورجال اقتصاد ومن بعد يﺄتﻲ صانعي التشريع لصياغة خالصة الجهد في صورة قواعد قانونية(.)4

من أي إشارة لختان اإلناث ﻓقد ﺗكلم عن جريمة تسبيب الجراح وقطع األعضاء ﻓقط ثم جاء قانون عقوبات سﻨة  1991وﻓيه أصبح الختان
جريمة وفي الحﻖ الخاص ال يجوز ان ﺗتخذ ﻓيها اإلجراءاﺗإال ممن وقع عليه الجرم او من ولي أمره .اما قانون الصحةالعامة وقانون املجلﺲ الطبي
وممارسة عمل األطباء لم يشر للختان وﺗم تعديل هذا القانون .وفي قانون الطفل للعام  2004عرﻓالطفل كل ذﻛر او أنثى دون الثانية عشرة من
العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون املطبﻖ عليه.وبتفسير هذا الﻨص نجد اناملشروع قد أشار ضمﻨا لتحريم ختان اإلناث باعتباره من
االمور املاسة بصحة األنثى وﻛرامتها  .للمزيد راجع د صالح حسين معروف  -ورشة عمل حول مﻨاهضة ختان اإلناث نظمها مرﻛز املرأة لحقوق
اإلنسان بالتعاون مع صﻨدوق األمم املتحدة للسكان بالسودان  2009م
()1الختان الفرعونﻲ ): Infibulationهو استئصال جراحي لألعضاء التﻨاسلية األنثوية الخارجية ومحاولة دمجها من الفرج .ويكبيديا
( )2في نص املادة ( )162مﻨه والتي جاءت ﺗحت عﻨوان " اإلضرار الوظيفﻲ واملنهي"
( )3علي سبيل املثال ال الحصر غانا في العام  1994جيبوتﻲ 1995بورﻛيﻨاﻓاسو وإﻓريقيا الوسطﻲ  . 1996وفي مصر العربية ﻓقد صدر قر ًارا
وزاريا يمﻨع الختان باملستشفيات صادقت عليه املحكمة اإلدارية العليا .1996
( ) 4د احمد شوقي محمود  ،استخدام القانون من اجل التﻨمية  ،مجموعة محاضرات قدمت لطلبة دبلوم القانون العام – كلية الحقوق –
جامعة القاهرة ﻓرع الخرطوم 1990م ص 31
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هذا وﺗجدر اإلشارة إلي أنه قد واجهت الجهود التي قام بها املجلﺲ القومﻲ لرعاية الطفولة في وضع قواعد تشريعية
لحظر الختان العديد من العقبات املتمثلة عدم ﺗفهم بعض رجال الدين وبعض التﻨفيذين وبعض التشريعيين لضرورة
حظر ممارسة ختان اإلناث بقانون  .وقد ظهر ذلﻚ جليا في سحب نص املادة( )13من مسودة قانون الطفل للعام 2010
واملتعلقة بحظر ختان اإلناث بجميع أشكاله  ،عﻨدما عرض مشروع القانون علي مﻨضدة مجلﺲ الوزراء ()1إلجازﺗه بغرض
رﻓعه للمجلﺲ الوطني (البرملان ) إلجازتهعلي الرغم التزام السودان وطﻨيا ( )2ودوليا في مكاﻓحة ختان االناث  ،ويبقﻲ األمل في
أن ﺗحقﻖ االستراﺗيجية القومية للقضاء علي ختان اإلناث  2018-2008أهداﻓها السيما أنها قد خصصت املحور التاسع
من محاورها للدور القانونﻲ(.)3
إن الجهود مستمرة تشريعيا علي مستوي الواليات السودانية البالغة ثمانﻲ عشرة والية  ،حيث صدرت تشريعات
لحظر الختان في واليات (القضارف والبحر األحمر وجﻨوب ﻛردﻓان وغرب دارﻓور) .ﻛما تسير الجهود حثيثة إلصدار
تشريعات في واليات (ﻛسال وشمال ﻛردﻓان وجﻨوب دارﻓور)  .ورغم أن الﻨظام الفدرالي املطبﻖ مﻨهجا للحكم في السودان
يبقﻲ صدور تشريع مرﻛزي من األهمية بمكان وهو ما سﻨعرض له الحقا .

1في اجتماعه يوم  2009/2/5اسقط مجلﺲ الوزارة املادة ( )13من مشروع قانون الطفل للعام  2009التي ﺗتﻨاول ختان اإلناث التزاما بفتوى
مجمع الفقه اإلسالمﻲ التى ﺗميز بين الختان الضار (الختان الفرعونﻲ) و(ختان السﻨة )مبيحا األخيرة وسماه بالختان الشرعي .وليست هذه
الفتوى األولي من مجمع الفقه ﻓإنﻨا نجد أنه في أيار (مايو)  2005صدرت ﻓتوى عن مجمع الفقه اإلسالمﻲ التابع لرئاسة الجمهورية قالت أن
ختان السﻨة "مستحب وواجب ،وإذا ﺗم ﻓهو ﻓعل مﺄجور".
2منها علي سبيل املثال ال الحصر
 إعالن السودان لألمومةاآلمﻨة 1999م. اﺗفاقية السالم الشاملCPA املادة  32من وثيقة الحقوق في الدستور السودانﻲ والتي ﺗﻨص على (:تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي ﺗقلل من ﻛرامةووضعيتها).
املرأة
 موجهات اإلستراﺗيجية ربع القرنية 2031 - 2007م. السياسات القومية للسكان حسب قرار مجلﺲ الوزراء رقم  48للعام 2002م الذي يقرأ (اﻛدت الدراسات املتوﻓرة عن ممارسة العاداتالضارة أن هﻨالﻚ عالقة بين ختان اإلناث ومضاعفات الحمل والوالدة وبالرغم من الجهود املبذولة ملحاربة ختان اإلناثإالأن الظاهرة مازالت
مﻨتشرة وﺗمارس علي ما يفوق  %80من اإلناث في السودان).
 إستراﺗيجية وخطة العمل للحد من ختان اإلناث بالسودان وزارة الصحة االﺗحادية 2001م املوقعة من قبل السيد وزير الصحة. السياسة القومية لتمكين املرأة الصادر عن وزارة الرعاية االجتماعية وشئون املرأة والطفل مارس 2007م املوقعة من قبل السيد رئيﺲالجمهورية والتي حددت شيوع ختان اإلناثبحسبانه أحدأبرز ﺗحدياتها وهدﻓت إلى اجتثاث ظاهرة ختان اإلناث.
 قرار املجلﺲ الطبي رقم  366والذي يقرأ( :استﻨادا إليالقاعدةاألصولية انه ال ضرر وال ضرار وقد اصدر املجلﺲ الطبي التوصية اآلﺗية :اليسمحلألطباء ممارسة اي عمل يضر باإلنسان او ﻓيه شبة ضرر ويشمل ذلﻚ ختان اإلناث بكل صوره).
 قرار املجلﺲ الوطني رقم  29ﺗاريخ 2007/6/20م .الذي أوص ي بسن التشريعات الالزمة التي ﺗمﻨع ختان اإلناث وضرورة مكاﻓحة كل العاداتمع استﻨفار كل الجهات ذات العالقة لدعم هذه الجهود.
3أعلﻨت االميﻨة العامة للمجلﺲ القومﻲ لرعاية الطفولة ،أميرة الفاضل ،انطالق العمل بالخطة االستراﺗيجية القومية للقضاء على ختان االناث
ً
بالبالد يوم االحد املقبل ،املواﻓﻖ العاشر من الشهر الجاري .وأوضحت الفاضل ان السودان سيكون خاليا من ختان االناث بحلول
،2018وأشادت باملﺆشرات اإليجابية التي ظهرت في ﺗقرير األمومة اآلمﻨة بانخفاض نسبة الختان في البالد من  %90إلي 4ر%.69
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ويمكن ﺗقسيم الدراسة إلي قسمين يخصص األول لدراسة الجهود الدولية للقضاء علي الظاهرة وموقف السودان
منها ،بيﻨما نخصص القسم الثانﻲ لدراسة املتطلبات الالزمة إلصدار تشريع سودانﻲ للقضاء علي الظاهرة يتسم بالفاعلية
وااليجابية .
القسم االول  :حماية حقوق الطفل
 .1الجهود الدولية لحماية حقوق الطفل وموقف السودان منها
إن الﻨظام القانونﻲ للحقوق والحريات العامة في نظامﻨا القانونﻲ لم يقتصر علي الﻨصوص املقررة في الدستور
ملعالجة ختان اإلناث  ،إنما امتد إلي التشريعات والقوانين األخرى وﻛذلﻚ االﺗفاقيات والعهود واملواثيﻖ الدولية لحقوق
ً
اإلنسان واملصادق عليها من قبل جمهورية السودان ملعالجة هذا املوضوع ما يعني أن هﻨاك ﺗآلفا مع مجموعة الﻨصوص
واألحكام الداخلية مﻨﺄجل ﻛفالة الحقوق والحريات وﺗﻨظيم ممارستها.
وفي إطار جهود السودان في التصدي النتهاك حقوق الطفل شارك السودان ،ﻛما هو معلوم،بوﻓد رﻓيع املستوى
بقيادة السيد رئيﺲ الجمهورية في سبتمبر  1990في أﻛبر ﺗجمع لقادة دول العالم في ﺗاريخ األمم املتحدة بنيويورك ( 170
رئيﺲ دولة ورئيﺲ حكومة) وأجمع املشاركون على مبادرة إنسانية ﺗاريخية غير مسبوقة تستهدف أطفال العالم لحمايتهم
وﺗﻨميتهم حيث وقع السودان ثم صادق على االﺗفاقية الدولية لحقوق الطفل للعام 1989م  ،ﺗال ذلﻚ املصادقة على معظم
الوثائﻖ الدولية املتعلقة بحقوق الطفل على املستويين الدولي واإلقليمي  ،والسيما البرﺗوكوالن االختياريان الﺗفاقية حقوق
الطفل بشﺄن النزاعات املسلحة وبيع األطفال واستغاللهم في البغاء واملواد اإلباحية وﻛذلﻚ امليثاق األﻓريقﻲ لحقوق الطفل
ورﻓاهيته والخطة العربية للطفولة وإعالنات املﺆﺗمرات اإلسالمية املتعلقة بالطفولة.
ً
ً
عكﺲ هذا االلتزام من قبل الدولة في السودان إيمانا عميقا بقضايا األطفال بحسبانها شﺄنا إنسانيا بكل أبعاده
ً
ً
ً
التﻨموية لقطاع عريض من السكان يمثل  %48,5ﻓيالفئة العمرية دون  18عاما ( ،)1األمر الذي يشكل ﺗحديا ﻛبيرا في
االهتمام بهم ورعايتهم وﺗقديم الخدمات كاﻓة لهم  ،ﺗدعمها بالضرورة رؤية واعية لحماية هذا القطاع العريض من السكان
من كل أنواع االستغالل واإلساءة واإلهمال من أجل مستقبل واعد بالخير والﻨماء  ،حيث شهدت حقبة التسعينيات من
ً
القرن املاض ي وما بعدها جهودا مستمرة ملعالجة قضايا األطفال على املستوى الوطني وﻓﻖ مﻨهج حديث النشﺄة لتقوية
التﻨمية البشرية واألمن اإلنسانﻲ ،وقد أدى هذا االهتمامإلى مواجهة بين الواقع والرغبة في تغيير هذا الواقع ؛وذلﻚ
استﻨاداإلىمحورين أساسين إلنفاذ حقوق الطفل :
أشار املحور األول إلىﺄن األطفال أصحاب حقوق غير قابلة للتجزئة  .بيﻨما ألقى املحور الثانﻲ على الدولة املسﺆولية
الكاملة في تهيئة الظروف املﻨاسبة إلنفاذ هذهالحقوق .
أشار الدستور السودانﻲ االنتقالي للعام  2005م إلي أهمية إيفاء السودان بالتزاماﺗه الدولية ( ))2مﻨه حيث ورد في
الدستور أن جميع الصكوك الدولية التي صادق عليها السودان هي في مقام الﻨصوص الدستورية واجبة الﻨفاذ  ،األمر الذي
يتطلب من املشرع اﺗخاذ التدابير اإلدارية والتشريعية الالزمة إلنفاذ التزام السودان بما التزم .

1التعداد السكانﻲ للعام 2008
2حيث أﻛد علي ذلﻚ في املادة( )27
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وقد أصدرت الدولة السودانية ﺗﻨفيذا اللتزامها بعد املصادقة علي اﺗفاقية حقوق الطفل والبرﺗوكوالت امللحقة
وﺗﻨفيذا لها وفي إطار التدابير التشريعية قانون الطفل للعام  2004ثم أعقبهقانون الطفل للعام  2010الذي شمل حماية
الجزء األﻛبر من حقوق الطفل السودانﻲ في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقاﻓية واملدنية األمر الذي بعد خطوة
واسعة في هذا املجال .
ً
وﺗﻨفيذا اللتزام السودان الﻨاﺗج من مصادقته علي اﺗفاقية حقوق الطفل املتمثل في إنشاء الهياكل اإلدارية الالزمة
لتﻨفيذ االﺗفاقية ،ﻓقد صدر قانون املجلﺲ القومﻲ لرعاية الطفولة  1991حيث يرﺗكز عمل املجلﺲ بشكل أساس على
التزامات السودان باألحكام الواردة في االﺗفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالطفولة التي صادقعليها واألهداف التﻨموية
لأللفية الثالثة،ﻛما يرﺗكز بشكل أساس ﻛذلﻚ على املرجعيات الوطﻨية سالفة الذﻛر .ﻛذلﻚ حمي الدستور املرأة والطفل
من العادات الضارة ()1وأشار ﺗحديدا الي حظر ختان االناث في املادة ( )14ﺗوﻓر الدولة الرعاية الصحية لألمومة والطفولة
والحوامل عﻨدما نص علي أن الدولة ﺗحمي حقوق الطفل ﻛما وردت في االﺗفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق عليها
السودان
 .2ختان اإلناث املفهوم واملمارسة
ً
ً
ً
ًّ
ّ
متجذرة العمﻖ في شرائح معيﻨة وواسعة في املجتمع السودانﻲ  ،وهو يرﺗبط ارﺗباطا وثيقا
يعد ختان اإلناث ممارسة
ببعض املجموعات العرقية املحددة في شمال ووسط السودان معوجودأقل في بقية األرجاء .وﻛما هي الحال في عدة بلدان
أخرى يمارس ﻓيها الختان ،يسود اعتقاد بﺄن هذا األخير ﻛفيل باملحاﻓظة على أخالق الفتاة وعفتها وإخالصها ،ما يجعلها
ً
مﺆهلة للزواج()2
وختان اإلناث أو الخفاض حسب تعريف مﻨظمة الصحة العاملية هو" أي عملية ﺗتضمن إزالة جزئية أو كلية
لألعضاء التﻨاسلية األنثوية دون وجود سبب طبي" ( )3وهو بهذا الوصف تعدى على سالمة الجسد  ،ويﺆدي إلى مضاعفات
خطيرة قد ﺗنتهي باملوت  ،ﻛما وله مضار نفسية على املدى الطويل لذا ﻓهو مخالف للحﻖ في سالمة الجسد الذي هو حﻖ
طبيعي ﻛفله اإلسالم وكل املواثيﻖ الدولية .
ﻓبالرغم من الحﻖ في سالمة الجسد يعد من أهم حقوق اإلنسان التي ﺗكفلها املواثيﻖ الدولية والقوانين الوضعية
ً
يمثل ختان االناث املظهر األﻛثر بروزا في التعدي علي هذا الحﻖ األمر أثار جدال واسعا في املجتمع وهي ممارسة في غاية
الخطورة علي الحياة وسالمة الجسد .
ً
يقع هذا الفعل على البﻨات ابتدأ من عمر العامين  ،ما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الطفل وما يترﺗب على هذه
املمارسة البشعة من آثار صحية جسدية كالنزف والتلوث ولاللتهابات املزمﻨة واضطرابات التبول واآلالم املتعلقة بالوالدة
1في املادة ( )32من الدستور
2خالﻓا لبعض التكويﻨات السكانية االﻓريقية حيث عرف غن قبيلة الفوالنﻲ  /الفلبي املسلمة وهي ﻓبيلة ضخمة واسعة االنتشار حيث ﺗمتد من
وسط السودان الي املحيط الهﻨدي غربا حيث ﺗتواجد في كل دول الغرب االﻓريقﻲ بنسب مختلفة .حيث يبلغ مجموعها ال 42مليون نسمة
اشتهرت هذه القبيلة بعدم ممارستها لعادة ختان االناث حيث اشتهرت بتمسكها القوي باإلسالم ديﻨا وخرج منها االمام دان ﻓوديو واحمدو بيلو
ّ
وهما من ابرز الدعاة في القارة االﻓريقية للمزيد راجع د .الطيب عبدالرحيم الفالﺗيفى ﻛتابه " الفالﺗة في اﻓريقيا"
(3مﻨظمة الصحة العاملية  -ﺗاريخ النشر ﻓبراير - 2012-ﺗاريخ الوصول  25أﻛتوبر)2013-
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وبعد إجرائها والتعقيدات واملشاكل التي تعانﻲ منها النساء املتزوجات  ،وقد ﺗﺆدي ﻛذلﻚ للوﻓاة من جراء عملية أجريت لهن
في سن الطفولة ؛ حيث إن هذه العملية ضارة بصحة األم والطفل معا  ،ﻓضال عن كونه أحد مسببات نقل مرض االيدز
وآثار ونفسية على املدى البعيد والقريب ﺗتمثل في الهلع والخوف الدائم للبنت من إجراء هذه العملية  ،ﻓضال عن األضرار
الجنسية()1
يمارس الختان او الخفاض (تشويه األعضاء التﻨاسلية األنثوية) بوصفه أحد الطقوس الثقاﻓية أو الدينية في أﻛثر
من سبع وعشرين دولة في أﻓريقيا( )2ويوجد بﺄعداد أقل في آسيا وبقية مﻨاطﻖ الشرق األوسط. .وبتجاوز عدد اإلناث الالتﻲ
أجريت لهم عملية الختان ( )125مليونﺄنثى .مصر وإثيوبيا ونيجريا والسودان هي أﻛثر الدول التي ﺗمتلﻚ أعداد ﻓتيات
مختونات حول العالم .وكانت األمم املتحدة قد أعلﻨت  6ﻓبراير "يوما عامليا لرﻓض ختان اإلناث" Statement on the
 .International Day Against Female Genital Mutilationحيث تعد ﺗلﻚ العادة خطرا على صحة الفتيات والنساء ()3
 .3الجهود الدولية لدرء عادة ختان اإلناث
صادق السودان علي العديد من املواثيﻖ الدولية واإلقليمية التي وﻓرت الحماية لألطفال من التعديات كاﻓة ،التي
ﺗقع عليهم عامة وعلي ممارسة ختان اإلناث علي وجه التخصيص  ،حيث قرر اإلعالن العاملﻲ لحقوق اإلنسان الصادر في
سﻨة  1948في املادة الثالثة مﻨه " أن لكل ﻓرد الحﻖ في الحياة والحرية والسالمة الشخصية "  .ثم جاءت املادة الخامسة مﻨه
لتﻨص علي أنه "ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية  -بالكرامة ﻛما نصت املادة
( ) 25مﻨه مﺆﻛدة حقه في الصحة.
ﻛذلﻚ أقر العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر في سﻨة  1966مبادئ حماية حقوق الطفل الصحية
حيث نصت املادة السابعة " أنه ال يجوز إخضاع أي ﻓرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مهيﻨة علي
وجه الخصوص ﻓإنه ال يجوز إخضاع أي ﻓرد دون رضائه  -للتجارب الطبية او املعملية وغيرها من املواثيﻖ والصكوك
الدولية (.)4

1سامﻲ الذيب الحوار املتمدن-العدد 09:24 - 17 / 9 / 2012 - 3853 :املحور :الصحة والسالمة الجسدية والﻨفسية
2حسب ﺗقرير مﻨظمة اليونيسيف.,p. 9UNICEF 2013
3راجع( ) ,WHO 2008 ;WHO 2013 .p. 24 - UNFPA:- ,(UNICEF 2013 p. 2 -,p. 50UNICEF 2013
4منها :
( : 1945) 1مﻨع التمييز على اساس الجنﺲ
( : 1981 ) 2مﻨع التمييز ضد املرأة
( : 1992 ) 3محاربة املمارسات التقليدية الضارة  :حليمة ورزازى
( : 1993 )4اعالن القضاء على العﻨف ضد املرأة من الجمعية العامة
( : 1994 )5تعيين مقرر خاص للعﻨف ضد املرأة
( : 2000 )6قرار مجلﺲ االمن  1325مﻨع" االيذاء الجنس ي
( : 2003 )7برﺗوكول موبوﺗو ملﻨع املمارسات الضارة والعﻨف ضد املرأة
( : 2012 )8قرار الجمعية العامة بحظر ختان االناث
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1.3.اتفاقية حقوق الطفل
نصت اﺗفاقية حقوق الطفل للعام  1998في املادة التاسعة منها علي مﻨع أشكال العﻨف كاﻓةأو الضرر أو اإلساءة
البدنية للطفل وﺗحريمها .عليه ﻓإن ختان اإلناث يعد تعذيبا ومعاملة قاسية ال يجوز تعريض األنثى لها.
 2.3وثائق األمم املتحدة
 .1جاء في التوصية العامة رقم ( )14في الدورة التاسعة للجمعية العامة لألمم املتحدة  1990أن اللجﻨة
املعﻨية بالقضاء علي التمييز ضد املرأة إذ يقلقها استمرار ممارسة ختان اإلناث واملمارسات التقليدية األخرى التي
ﺗضر بصحة املرأة وعواقبه الوخيمة علي النساء واألطفال)1( ..
وﺗوص ي الدول األطراف باﺗخاذ التدابير املالئمة والفعالة بغية القضاء علي ممارسة ختان اإلناث وذلﻚ عن طريﻖ:
قيام جامعات أو جمعيات طبية وهيئات أخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الظاهرة
أ.
.
ﺗقديم الدعم علي الصعيدين الوطني واملحلي إلي التﻨظيمات النسائية التي تعمل علي القضاء
ب.
علي ختان اإلناث .
وأن ﺗضمن السياسات الصحية الوطﻨية استراﺗيجيات مالئمة تهدف إلى القضاء علي ختان
ت.
اإلناث في الرعاية الصحية العامة  ،وأن ﺗطلب املساعدة واملعلومات املنشودة من مﺆسسات مﻨظومة األمم
املتحدة.
وﻛذلﻚ التوصية رقم  ، )2(24ﻛما أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم (  ) 2005/59/165بشان العمل
من أجل القضاء علي الجرائم املرﺗكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف وذلﻚ باﺗخاذ التدابير التشريعية واإلدارية
والبرامجية الالزمة .
 .4الجهود اإلقليمية
أقر امليثاق اإلﻓريقﻲ لحقوق الطفلحﻖ الطفل في التمتع بﺄعلى مستوى صحي ﻓقد جاءت املادة 1/ 21
من امليثاق اإلﻓريقﻲ لحقوق الطفل ورﻓاهيته حيث ﺗﻨص علي أن " ﺗتخذ الدول األطراف كاﻓة التدابير املالئمة للقضاء
علي األعراف واملمارسات االجتماعية والثقاﻓية الضارة التي ﺗﺆثر علي رﻓاهية الطفل وﻛرامته ونموه العادي وﺗﻨميته.
جاء إعالن داكار حول دور البرملانيين للقضاء على ختان اإلناث  2005حاضا رجال السلطة التشريعية
علي ضرورة مﻨاصرة التشريعات التي ﺗحظر ختان االناث
وﻛذلﻚ نص امليثاق العربﻲ لحقوق اإلنسان حﻖ اإلنسان العربﻲ دونما ﺗمييز وقرر حماية األسرة وحظر
مختلف أشكال العﻨف داخلها

( 1مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم املتحدة التوصية العامة التوصية رقم ( 14ختان اإلناث)رقم (24املادة  -12الصفحتان -211
 212الفقرﺗان الفرعيتان (أ ،ب )
(2املادة  - 12املرأة والصحة )()2
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إعالن الرباط حول قضايا الطفولة في الدول اإلسالمية للدول األعضاء في مﻨظمة املﺆﺗمر اإلسالمﻲ
1426 – 2005هـ والذي اصدر العديد من التوصيات حيث دعا املﺆﺗمر في محور الصحة وفي مجال حماية الطفل من
العﻨف واالستغالل إلي التالي :
التوصية رقم ( ")10ندعو جميع الدول األعضاء إلي اﺗخاذ اإلجراءات الضرورية للقضاء علي جميع إشكال التمييز
ضد الفتيات وعلي املمارسات التقليدية او العرﻓية الضارة مثل زواج األطفال والخفاض وذلﻚ في ضوء إعالن القاهرة بشﺄن
اآلليات القانونية ملﻨع تشويه األعضاء التﻨاسلية لإلناث وبرﺗوكول مابوﺗووسن التشريعات املﻨاسبة ووضع الخطط والبرامج
واالستراﺗيجيات الوطﻨية لحماية الفتيات عﻨد الحاجة ".
اعالن القاهرة
ً
ً
خرج املﺆﺗمر بوثيقة "إعالن القاهرة للتشريع وختان اإلناث عام  2008حيث عقد اجتماعا إقليميا ﺗحت عﻨوان
"إعالن القاهرة  ""5+والذي صدرت عﻨه ﺗوصيات عدة أهمها:
 .1أن ﺗطبﻖ الحكومات ،بالتشاور مع املجتمع املدنﻲ ،تشريعات محددة بشﺄن ختان اإلناث ،وذلﻚ بهدف
ﺗﺄﻛيد التزامها بمﻨاهضة هذه املمارسة ،وضمان حقوق املرأة والفتاة .ﻛما يجب إدراج مﻨع ممارسة ختان اإلناث ،في
ً
حالة إمكان ذلﻚ سياسيا ،ضمن التشريعات العامة والتي ﺗتﻨاول أيضا قضايا أخرى مثل :املساواة بين الجنسين /
العﻨف ضد املرأة  /الصحة اإلنجابية للمرأة وحقوقها  /حقوق الطفل.
 .2استخدام القانون أحد مكونات املﻨهج املتعدد الجوانب ملﻨاهضة ممارسة ختان اإلناث .وفى اإلطار
القومﻲ ،ﻓإنه من الضروري أن يكون نشاط املجتمع املدنﻲ والحكومات لرﻓع الوعى وتغيير السلوك نحو ختان
ً
ً
اإلناث سابقا للتشريعات أو مصاحبا لها  .ﻛما يتعين أن ﺗوجه ﺗلﻚ األنشطة إلى الشعب وتشمل املسﺆولين املﻨتخبين
ومسﺆوليالحكومة وأعضاء املجتمع املدنﻲ ،بما في ذلﻚ قادة املجتمع ،والقادة الدينيين ومقدمﻲ الخدمة الصحية
واملدرسين ،والشباب ،واألخصائيين االجتماعيين ،وجميع وسائل اإلعالم بما في ذلﻚ اإلعالم عبر اإلنترنت .وعلى وجه
ً
الخصوص ،يتعين استهداف الرجال وأعضاء األسرة بما ﻓيهم الجدات والحموات .ﻛما أن ﺗتﻨوع األنشطة طبقا
إلمكانات كل دولة بحيث تشمل اللقاءات املجتمعية ،ووسائل اإلعالم مثل اإلذاعة واملسرح. .
 .5جهود السودان قي التصدي لختان االناث
بذل السودان جهودا في التصدي لظاهرة ختان اإلناث شﺄنه شﺄن العديد من األقطار العربية واإلﻓريقية كالسﻨغال
()1

 1ي يوليو  ،1997أعلﻨت  40امرأة من قرية "ماليكونا بامبارا" السﻨغالية أمام وﻓد من الصحفيين السﻨغاليين أن قريتهن قررت التوقف عن
ً
ممارسة عادة ختان اإلناث .كانت النساء قد اﺗخذن القرار جﻨبا إلى جﻨب مع أزواجهن وعمدة القرية والقيادات الدينية ،وذلﻚ على إثر ﺗﻨفيذ
برنامج "ﺗوستان" التعليمي في القرية .ورغم أن أهالي "ماليكونابامبارا" قد تعهدوا من ﺗلقاء أنفسهم القضاء على ختان اإلناث ،ﻓإن عﻨاصر برنامج
ً
ً
"ﺗوستان" التعليمي لعبت دورا محوريا في تعزيز قرارهم إذ شجعت غيرهم على السير فى نفﺲ الطريﻖ ،ﻓحذت  31قرية سﻨغالية أخرى حذوهم
والتزمت القضاء على ختان اإلناث في مجتمعاتها عﻨد اﺗخاذ قرارهن التاريخي بالقضاء على ختان اإلناث أشارت نساء "ماليكونابامبارا" إلى مواد
من مواثيﻖ حقوق اإلنسان ﻛما ﺗحدثن عن آثار الختان الضارة على صحة املرأة .ومثلت النساء مسرحية ﺗتعرض ﻓيها ﻓتاة من القرية للموت
متﺄثرة بنزيف على إثر ختانها .أما األﻛثر أهمية على اإلطالق ،ﻓهو قيام النساء بمخاطبة القرى األخرى في كاﻓة أنحاء السﻨغال لكﻲ يحذو حذوهن .
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ﻛما تعلمون ﻓقد صادق السودان علي معظم الصكوك الدولية ذات العالقة بالطفل في مجال الصحة الﻨفسية
والجسدية ومن بينها قضية الختان ﻛما شارك في العديد من النشاطات الدولية واالقليمية في هذا الصدد منها علي سبيل
املثال والوﻓاء بالتزامات السودان الدولية اإلقليمية كاألهداف التﻨموية لأللفية الثالثة  ،إعالن ومنهاج عمل بكين  ،اﺗفاقية
الحقوق الطفل ( ،)1إعالن األمم املتحدة رقم (  ) ٥١الخاص بالعﻨف ضد الطفلة ،امليثاق اإلﻓريقﻲ لحقوق الطفل ورﻓاهيته
املادة ( . )٢١إعالن داكار حول دور البرملانيين للقضاء علي ختان اإلناث ٢٠٠٥م ،.إعالن الرباط حول قضايا الطفولة في
العالم اإلسالمﻲ الصادر عن املﺆﺗمر اإلسالمﻲ األول للوزراء املكلفين بالطفولة نوﻓمبر ٢٠٠٥م .إعالن الخرطوم الصادر عن
املﺆﺗمر اإلسالمﻲ الثانﻲ للوزراء املكلفين بالطفولة  :الخرطوم -جمهورية السودان  ٢ :ـ  ٣ﻓبراير . ٢٠٠٩
 1.5ﺗقارير السودان أمام لجﻨة حقوق اإلنسان
في التقرير رقم ( )3الذي قدمه السودان في  26يونيه 2006م الي لجﻨة العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية املعروﻓة بلجﻨة (لجﻨة حقوق اإلنسان)( )2حيث ورد في مجال الرد علي املالحظات الختامية التي ابدتها لجﻨة
حقوق اإلنسان بشﺄن التقرير الثانﻲ في الفقرة ( )14ما يلي من ﺗقرير السودان حيث ورد ﻓيه أن
" " ختان اإلناث من املوروثات والعادات الضاربة الجذور في املجتمع السودانﻲ ويصﻨفهالقانون الجﻨائﻲ السودانﻲ
من الجراح العمد  ،التي يعاقب مرﺗكبوها بالسجن والغرامة دون املساس بالحﻖ في الدية املﻨصوص عليه في املادة ()139
من القانون  ،وقد ﺗصلعقوبة ختان اإلناث إلي حد الحكم باإلعدام  ،ﻛما ﺗﻨص عليه املادة ( )130من ذات القانون الجﻨائﻲ
للعام ")3(" 1991
وأضاف التقرير ( )4أنه " من املصاعب التي واجهت ﺗطبيﻖ القانون علي مرﺗكبي ﺗلﻚ املمارسة  ،حدوثها بعيداعن
أعين السلطات ووقوعها علي أطفال صغار برضاء أولياء أمورهم  ... ،وقد بذلت الحكومة التي ﺗﻨظيم حمالت ﺗوعية قومية
لبث الوعي بإضرار ﺗلﻚ الظاهرة بالتعاون مع مﻨظمة اليونيسيف ومﻨظمات رعاية الطفولة البريطانية واألمريكيةوجمعية
محاربة العادات الضارة  ...وعلي سبيل املثال ﻓقد عقدت األمانة العامة للمجلﺲ القومﻲ للسكان مﻨتدى حوار يهدف إلي
وضع قانون مستقل ملحاربة ختاناإلناث بالتعاون مع مﻨظمة اليونيسيف  .وأوص ي ذلﻚ املﻨتدى بوضع قانون مستقل ملحاربة
نلﻚ الظاهرة ويتوقع ان ﺗوضع ﺗلﻚ التوصيات موضع التﻨفيذ قريبا " انتهي التقرير  .ﻛما أشار ذات التقرير في الفقرة (157

برنامج ﺗوستان التعليمي تعني كلمة "ﺗوستان" بلغة "وولوف" السﻨغالية "اختراق" أو "قفزة لألمام ".و"ﺗوستان" هي مﻨظمة غير حكومية دولية
تعليمية ﺗﺄسست في عام  1991في السﻨغال وﺗرمﻲ إلى ﺗمكين العامة من اﺗخاذ قرارات واعية ﺗخدم ﺗﻨمية اوضاعهم الشخصية واملجتمعية ،
وذلﻚ من خالل رﻓع الوعي العام .وﺗمثلت األهداف املحددة للبرنامج التعليمي املﻨفذ في القرى السﻨغالية ﻓيما يلي :
•الحد من األمية
•تعزيز التﻨمية الذاﺗية من خالل استخدام املواد التعليمية املالئمة
•ﺗوﻓير برنامج نموذجي للتعليم األساس ي يمكن ﺗطبيقه في أماﻛن أخرى
1املادة  ١٩من االﺗفاقية
2بموجب املادة ( )40من العهد
3ﺗقرير لجﻨة حقوق اإلنسان للعام 2006ص . 7-5
 4في ص ( )7-6من التقرير
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) مﻨه في إطار جهوده ملكاﻓحة الختان إلي ان " الحكومة ممثلة في املجلﺲ الطبي السودانﻲ اصدرت قرارا يمﻨع األطباء في
السودان من ممارسة عمليات ختان اإلناث  ،ﻛما قامت الدولة بتمويل العديد من حمالت التوعية بمضار ختان اإلناث "
وجاء في الفقرة(  )158من ذات التقرير انه " وعلي املستوي الديني  ،أصدر مجلﺲ اإلﻓتاء الشرعي ﻓتوي شرعية ،
حرم بموجبها الختان الفرعونﻲ الذي يمثل أسوأ أنواع ختان األنثى "()1
 2.5السياسية القومية للسكان
صدرت بقرار مجلﺲ الوزراء السودانﻲ رقم ( ) 48للعام  2002م والتي ورد بها " أن الدراسات املتواﻓرة عن ممارسة
العادات الضارة قد أﻛدت العالقة بين ختان اإلناث ومضاعفات الحمل والوالدة  ،وبالرغم من الجهود املبذولة لختان
اإلناث إال أن الظاهرة مﻨتشرة وﺗمارس علي ما يفوق ال  %80من اإلناث بالسودان .
وقد ﺗبنت الدولة االستراﺗيجية القومية لختان اإلناث ( )2018-2008بالشراﻛة مع املﻨظمات املجتمع املدنﻲ ووكاالت
األمم املتحدة وناشطات ملﻨاهضة العﻨف ضد املرأة والطفل وﺗصادق الدولة ﻛذلﻚ على املواثيﻖ الدولية واالﺗفاقات
اإلقليمية التي تعمل على حماية حقوق الطفل ليﺄتﻲ التزام السودان باألمومة اآلمﻨة.
القسم الثاني  :شروط أداء القانون لدوره في درء العادات والتقاليد
 .6شروط أداء القانون لدورة في درء ختان اإلناث يﻨظرالفقه إلى القاعدة القانونية من عدة جوانب سواء من حيث
محتواها املادي أو من حيث طبيعة الجهة التي وضعتها (الجانب العضوي أو من حيث الغاية  ....الخ ،هذا ويعد الجانب
املرﺗبط بالوظيفة املﻨوطة بها أهم زاوية ﺗحلل خاللها القاعدة القانونية  ،إذ إن القانون علي عكﺲ ما يذهب إليه البعض
ال يعكﺲ دوما الواقع االجتماعي في مختلف جوانبه  ،بل ﻛثيرا ما يطلب مﻨه إعادة هيكلة بعض أنماط السلوكاالجتماعية
وإعادة ﺗرﺗيب األولويات وغيرها من القيم االجتماعية  ،ﻓيطلب من القانون إعداد ﺗصورات جديدة ألنماط سلوﻛيتعين
إرساؤها في املجتمع ،ﻛما يسعى إلى حظر ومﻨع ﺗصرﻓات سالبة اعتاد األﻓراد عليﻬا .ﻓلم يعد القانون يعكﺲ ما هو موجود
في امليدان االجتماعي  ،بل ينش ئ ويخلﻖ ما هو غير موجود وما قد يكون بعيدا عن الواقع االجتماعي.
وقد ادي التطور الذي عرﻓه املجتمع في مختلف املجاالت إلى استبعاد األنماط القديمة إلنتاج القانون واملتمثلة في
األعراف والتقاليد واستبدالها بآلية التشريع الوضعي الصادرعن الحكومة.ليﺲ هذا ﻓحسب وإنما أضحي للقانون دور
رياديتجاوز به األدوار التقليدية التي كان يسدها  ،ﻓﺄضحي القانون عﻨصرا ﻓاعال من عﻨاصر ﺗحقيﻖ التﻨمية في مفهومها
الشامل(االقتصادي والسياس ي واالجتماعي  ..الخ )  ،ال يﻨفصل عنها وذلﻚ من خالل أداء أدوار إيجابية جديدة حيث يبادر
إلى التنبﺆ بالظواهر السالبة قبل وقوعها والعمل على التصدي لها باملعالجة  ،بعد أن كان القانون التقليدي يتخذ موقفا
سلبيا بعدم التدخل في حرﻛة املجتمع إال رد ﻓعل لسلوك محدد ومعين  ،حيث يبادر القانون  -بالفهم الحديث -إلى
استشراف حل املشكالت قبل إﻓراز آثارها السالبة بالتدخل وﻓرض أساليب معالجة القصور املجتمعي في شتي مﻨاحي
الحياة قبل أن يظهر هذا القصور إلىالواقع املعاش ﻓيﺄي صورة من الصور  ،ولقد أدي الطابع املعقد واملرﻛب للنشاطات

1يمكن االطالع علي التقرير الدوري الثانﻲ الذي قدمه السودان واملحاضر املوجزة للجلسات التي نظرت ﻓيها اللجﻨة في هذه التقارير انظر الوثائﻖ
() CCPR/C/SR/75/Add.2
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الحكومية التي ﺗتوالها السلطة العامة في الدولة إلى ﺗكييف القاعدة القانونية من حيث محتواها  ،ومن حيث شكلها ومن
حيث دورها  ،لكﻲ ﺗتمكن من تسخيرها لتحقيﻖ مختلف البرامج املسطرة وﺗجسيد األهداف التﻨموية املرسومة .
وعلي هذا األساس تعد القاعدة القانونية وسيلة للحكم وآلة لتجسيد وﺗحقيﻖ غرض الوظيفة الحكومية وآلة
لتحقيﻖ التﻨمية بمفهومها الكلي  ،ﻓسواء الهيئة التشريعية أو الهيئة التﻨفيذية،ﺗكاد ﺗحتكر وظيفة التشريع وصﻨع
القواعد القانونية.
نستطيع من خالل دراسة ﻛتابات الباحثين في مجال ﺗوظيف القانون من أجل التﻨمية ،ومن خالل واقع القانون في
ً
ً
ً
الدول الﻨامية أن نقرر أن هﻨاك عددا من الشروط التي يتعين ﺗواﻓرها حتى نستطيع أن نضع تشريعا قادرا على ﺗوجيه
السلوك املتمثل في التخلي عن العادات والتقاليد الضارة الراسخة والضاربة بجذورها في عمﻖ املجتمع (ويمثل ختان اإلناث
مثل حيوي علي ذلﻚ) نحو سلوك يدعم التوجه اإليجابﻲ للمجتمع لوأد ﺗلﻚ الظاهرة وليدة العادات والتقاليد غير املرﺗبطة
بالدين ﻛما يزعم البعض بغير حﻖ  ،قانون يراعي في ﺗجريم ممارسة ﺗجريم ختان االناث طبيعة الفعل الخاصة املتمثلة في
أن الجﻨاة هم أقرباء املجني عليه عالوة علي انتفاء سوء الﻨية لديهم إلي حد ما (:)1
ﻓإذا ﻛﻨا بصدد قانون ﻓعال يسهم في وأد هذه العادة ﻓإنه ﺗتعين املﻨاداة بضرورة ﺗواﻓر عﻨاصر عديدة يمكن إجمالها
في ضرورة إجراء الدراسة الدقيقة للمجتمع  ،ثم ﺗواﻓر قدرة الدولة علي ﺗﻨفيذ القانون (إصدارا وﺗطبيقا ) من ناحية  ،وقدرة
املواطن علي طاعة القانون ﻛما يتعين العمل على سد الثغرات أمام ﻓرص التالعب بالقانون  .وسوف أﺗﻨاول هذه الشروط
ببعض التفصيل ﻛما يلي:
 1.6الدراسة الدقيقة الشاملة للمجتمع:
ال يجوز اإلقدام على وضع تشريع يستهدف تغيير األوضاع والسلوك في مجتمع ما بهدف ﺗجاوز هذه العادة املتجذرة
في املجتمع ﻓيه إال بعد إجراء دراسة دقيقة وشاملة لكل ظروف وطبيعة إنسان هذا املجتمع والظروف السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقاﻓية والتاريخية والجغراﻓية الخاصة بهذا املجتمعبالذات .بل والظروف الدولية املحيطة
ً
بهذا املجتمع أيضا  ،مع ﺗكثيف الدراسة بصفة خاصة على الجماعة املخاطبة بالقانون في القري والحضر بالذات إذا ما
ً
كان القانون خاصا بجماعة بعينها في داخل املجتمع مثل بعض األطباء أو املمرضين والقابالت ،والكثير من ....والجدات ،
وبعض رجال الدين اإلسالمﻲ  ،وغيرها من الفئات الداعمة لعملية الختان .وﺗكون عملية وضع التشريع ﺗالية لتلﻚ الدراسة
بحيث يوضع على نحو يمكﻨه من ﺗحقيﻖ هدﻓه في ضوء الظروف الحقيقية ملجتمعه بالذات  ،وال يسعف في هذا الحال نقل
ً
ً
القانون من دولة إلى أخرى ما لم يثبت ﺗواﻓﻖ ذلﻚ القانون ﺗماما مع ظروف الدولة املﻨقول إليها وال يجوز أيضا ﺗصور إمكان
ً
نقل قانون ناجح من دولة إلى دولة أخرى استﻨادا إلى ﺗماثل الدولتين في بعض الصفات ،ذلﻚ أن االﺗحاد في ﺗلﻚ الصفات ال
يحول دون التباين الكامل في الظروف الواقعية لكلتا الدولتين في الكثير من الحاالت(.)2

1د أحمد املفتى جلسة ﺗفاﻛرية حول ختان االناث فى التشريعات الوطﻨية والقانون الدولى وزارة الرعاية والضمان االجتماعي
مرﻛز املرأة لحقوق اإلنسان
22Black D. Black, The behavior of law, New York 1976 .
) 1976; 1989, 1993.
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وال شﻚ أن عملية استيراد القوانين سواء من الدول املتقدمة أو من دول متخلفة أخرى هي التي أدت إلى ﺗحول ﺗلﻚ
القوانين في العديد من الدول املختلفة إلى مجرد قوانين شكلية غير قابلة للتﻨفيذ وغير قادرة على أحدث أي لون من ألوان
التغيير الحقيقﻲ ألوضاع املجتمع وقيادتها نحو التﻨمية(.)1
 2.6مواجهة القانون لألسباب الجذرية لختان االناث :
حتى يتسنى للقانون أن يسهم في عملية وأد هذه العادة ﻓإنه ال يجوز أن يتجه إلى مجرد محاولة التغلب على ظاهرة
الختان التي ﺗبدو على سطح املجتمع وإنما يتعين تعرف العوامل أو املسببات الجذرية ملظاهر الختان ثم العمل على ﺗوجيه
القانون نحو التغلب على ﺗلﻚ العوامل أو املسببات في ﺗوقف بذلﻚ املصدر األصلي الذي يبعث في املجتمع املظهر وﺗالشيه()2
ً
وهكذا ﻓإنه يتعين على القانون أن يتجه أساسا إلى التغلب على ﺗلﻚ املسببات الجذرية التي ﺗحول دون إقالع املجتمع
عن هذه املمارسة حيث يعزي البعض ﺗمسكه بعادة الختان إلى أسباب دينية ﻛما سبﻖ أن أوضحﻨا ويري جانب آخر منهم
أن ختان اإلناث يعمل علي املحاﻓظة علي عفتهن وشرﻓهن  ،وهﻨا يظهر ﺗكامل األدوار بين علم االجتماع الذي يتكفل بتحديد
جذور املشكلة بدراسة املجتمعات املحلية وﺗحدي ميولها واﺗجاهاتها والعمل علي تعديل املفاهيم الخاطئة ،من ناحية وبين
مﻨظمات املجتمع املدنﻲ التي تعمل علي ﺗﻨوير املجتمع حول مضار ﺗلﻚ املمارسات من ناحية ثانية وﻓﻖ خطة استراﺗيجية
ﺗضعها الدولة من ناحية ثالثة.ومن هﻨا البد من وجود قدر ﻛبير من التنسيﻖ والتفاعل بين القطاعات القانونية واالجتماعية
ومﻨظمات املجتمع املدنﻲ ﺗحت مظلة الجهد الحكومﻲ .
 3.6إمكانية إطاعة القانون:
يتعين في القانون الرامﻲ إلى إحداث تغيير أوضاع املجتمع نحو ﺗحقيﻖ وأد الختان أن يكون بإمكان املخاطب بحكمه
ً
أن يمتثل له بﺄن ال يضعه القانون في وضع ال يمكن احتماله أو يفرض عليه وضعا ال ﺗتواﻓر إمكانيات ﺗحقيقه .ﻓالقانون
الذي يرمﻲ إلى محاربة الظاهرة ال يمكن أن يحقﻖ هدﻓه بمجرد ﺗقرير عقوبة جﻨائية عن ارﺗكاب ﻓعل الختان ذلﻚ أن
املمارس لفعل الختان له مبرراﺗه التي يسﻨد بعضها إلى الدين والبعض اآلخر إلى العادة والتقليد ومظاهر الشرف وصون
عفة املختونة وما شاكل ذلﻚ ال يمكﻨه إطاعة هذا القانون حيث ﺗضعه ﺗلﻚ الطاعة في وضع اجتماعي ال يمكﻨه هو او هي
أو أسرﺗه احتماله من خالل الوصمة التي يطلقها املجتمع علي الفتاه غير املختونة(.)3

)1Baumgartner The constitution of interests. Beyond the politics of rights, New York1999،

2ﻓهﻨاك العديد من القﻨاعات واالعتقادات التي ﺗدﻓعهم ملمارسة ختان االناث منها علي سبيل املثال ال الحصر انه عمل حثت عليه االديان
ويسرع نمو الطفلة الى انثى  ,يحاﻓظ على العفة – ﺗالمﺲ املالبﺲ واحتكاﻛها بالبظر يثير البنت ﻓيجب ختانها  ,يعطيها الﻨظاﻓة والﻨقاء ,يعطى
الجهاز التﻨاسلي الشكل الجميل يزيد الفرصة في الزواج – األزواج ال يتزوجون األنثى غير املختونة  -حتى ال يمﻨع الحمل وﺗزيد الخصوبة – البظر
يفرز إﻓرازات قاﺗلة للحيوانات املﻨوية -يمﻨع الخيانة الزوجية -يعطيها احساس االمومة – يزيد من متعة الرجل  -بظر االنثى ممكن ان يجرح
ً
عضو الرجل  -الفرج له أسﻨان ﺗضر الرجل والبظر آخر سن يجب قلعه  -بظر االنثى ممكن ان يجعل الزوج عاجزاجنسيا  -بظر االنثى ممكن
ان يجرح رأس الطفل اثﻨاء الوالدة وقديﺆدى إلى وﻓاﺗه .
 3للمزيد حول هذا املوضوع راجع حقوق االنسان  :دليل للبرملانيين .شارك في نشره االﺗحاد الدولي ومكتب املفوض الساميلحقوق االنسان 2005
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 4.6قدرة السلطة على تنفيذ القانون:
ً
ً
ً
حين ﺗضع الدولة قانونا هادﻓا لتغيير األوضاع ﺗحقيقا للتﻨمية ﻓإن ﺗحقيﻖ هذا الهدف ال يتﺄتى إال إذا ﺗواﻓرلسلطة
ً
الدولة إمكان ﺗﻨفيذ هذا القانون أو ﻓرض االلتزام بحكمه  ،ﻓالدولة حين ﺗصدر تشريعا لفرض االلتزام على الجميع بحظر
ممارسة عادة الختان بكل أشكاله بهدف حماية الحﻖ في الحياة وﺗحقيﻖ أقص ي قدر من الحماية الصحية في املجتمع  ،ﻓإن
ذلﻚ الهدف لن يتحقﻖ إذا لم يكن لدى الدولة اإلمكانات الالزمة لتوﻓير آليات الرقابة املزودة باإلمكانات املادية والبشرية
املدربة واملحفزة جيدا وقبل كل ذلﻚ البد من تهيئة البيئة املﻨاسبة بالعمل علي تعديل املفاهيم الخاطئة في املجتمع والسعي
لخلﻖ رأي عام غالب ومﺆيد لفكرة درء الختان حيث ﺗتواﻓر القﻨاعة املجتمعية بضرورة اطاعة القانون ﻛما سيلي (.)1
 5.6تقديراملخاطب بالقانون ملصلحته في إطاعته(:)2
ً
عادة ما بفرض القانون الهادف إلى تغيير األوضاع وﺗحقيﻖ التﻨمية (قانون حظر الختان علي سبيل املثال) تغييرا في
ً
ً
السلوك أو سلوكا جديدا من جانب الفرد العادي أو سلطة الدولة  ،ويكون املخاطب بحكم هذا القانون بين خيارين هما
أن يطبع هذا القانون أو أن ال يطيعه ويتحقﻖ هدف القانون إذا قرر املخاطب إطاعة حكمه وال يتحقﻖ هذا الهدف في
الحالة العكسية .وحين يقرر املخاطب بالقانون إطاعته أو عدم إطاعته ﻓإنه يقوم بحساب املزايا التي تعود عليه والخسائر
أو التضحيات التي يتكبدها في حالة الطاعة وفي حالة عدم الطاعة ويقرر إطاعة القانون إذا ﺗبين له أن مصلحته ﺗتحقﻖ
في حالة الطاعة نظرا ألن مزاياها ستكون أﻛثر من خسائرها  ،ويقرر عدم الطاعة في الحالة العكسية.
1.5.6التقديرالخاص بالقانون:
وﺗقدير املخاطب بالقانون ملصلحته في الطاعة تشتمل على:
ً
ﺗقييمه للعقوبات التي يقررها القانون ملخالفته أو التضحيات التي يفرضها وﺗقييمه أيضا للفوائد التي
أ.
يقدمها القانون ملن يمتثل لحكمه  .ويختلف ﺗقييم العقوبات والتضحيات والفوائد من مخاطب إلى آخر ﻓعقوبة
ً ً
ً
ً
ً
الغرامة التي ﺗقدر بعشرة آالف جﻨيه مثال قد تعد رادعا مخيفا لشخص ﻓقير في حين أنها ال ﺗمثل رادعا كاﻓيا لشخص
غني.وال يتوقف حساب املخاطب بالقانون ملصلحته في ضوء العقوبات والتضحيات واملثوبات التي يقررها القانون على
مجرد ما يﻨص عليه القانون.
ً
ب .وإنما يدخل في حسابه دائما قدرة السلطة الفعلية في التحقيﻖ الفعلي لتلﻚ العقوبات أو ﺗلﻚ املثوبات
 ،وهو في ذلﻚ يقدر ﺗلﻚ القدرة بتجربته الشخصية وبتجارب اآلخرين وبالتاريخ السابﻖ وبالسمعة السائدة عن السلطة
القائمة على ﺗﻨفيذ القانون.

1Somech, A. and Drach-Zahavy, A. (2002) <Relative Power and Influence Strategy: The Effects

<, of Agent/Target Organizational Power on Supervisors> Choice of Influence Strategies
.Journal of Organizational Behavior 23:
"ظاهرة عدم ﻓعلية القواعد القانونية juridiques en droit positifalgérien p103-105 2Le phénomène de l’ineffectivité des normes
ﻓﻲ القانون الوضعﻲ الجزائري
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ﻓاملواطﻨة التي تعلم بﺄن هﻨاك قانونا يقرر عقوبة جﻨائية عن ارﺗكاب الختان قد ﺗجد أن مصلحتها ﺗتحقﻖ بارﺗكاب
ً
ﻓعل الختان ألنه رغما عن علمها بالعقوبة الجﻨائية ألنها قد قدرت أن السلطة لن ﺗكتشف ﻓعلتها ،ليﺲ هذا ﻓحسب ،وإنما
قد ال ﺗوقع عليها العقوبة()1إنكشفت ﻓعلتها  ،ثم إن هﻨاك عديد العوامل التي ﺗصعب من مهمة الجهاز التﻨفيذي في اﻛتشاف
الفعل ومطاردة الجﻨاة النعدام اآلليات املالئمة لذلﻚ  ،وعجز الجهاز القضائﻲ في ﺗوقيع العقاب للطبيعة الخاصة للفعل
ﻛما سبﻖ أن أوضحﻨا .
الن الجريمة قد ﺗرﺗكب في خفاء وﺗكتم بتواطﺆ من أﻓراد األسرة أو العائلة .
 2،5،6التقديرالخاص بالوسط االجتماعي:
وحين يقوم املخاطب بحكم القانون بحساب مصلحته ﻓإنه ال يدخل في ﺗقديره مجرد العقوبات واملثوبات التي
ً
يقررها القانون للمخاطب وإنما يدخل في ﺗقديره أيضا العقوبات واملثوبات التي يفرضها الوسط االجتماعي املحيط لالمتثال
وعدم االمتثال لحكم هذا القانون .وفي بعض األحيان ﺗكون العقوبات واملثوبات التي يفرضها املحيط االجتماعي موجهة نحو
إحداث سلوك اجتماعي مﻨاقض للسلوك الذي يتطلبه القانون  ،ﻓالوصمة التي ﺗوصم بها غير املختونة ﺗكون أحيانا لدي
البعض أشد من أي عقوبة جﻨائية يمكن أن ﺗوقع عليها  ، .ﻓهذه التقديرات يتعين علي واضعي القانون مراعاتها( )2وهﻨا نعود
إلي أهمية خلﻖ البيئة املﻨاسبة وتهيئة األجواء قبل إصدار التشريع وهﻨا نشير إلي ضرورة االسترشاد بتجارب الدول الﻨظيرة
لﻨا سواء علي املستوي األﻓريقﻲ أو املستوي العربﻲ  ،مع مراعاة عدم الﻨقل الحرفي
وقد ﺗصدر العقوبات واملثوبات الﻨابعة من املحيط االجتماعي من داخل الجماعة التي ينتمي إليها املخاطب بحكم
القانون ذاﺗه  ،حيث يمكن أن يواجه الشخص املﻨتمي إلى عائلة أو عشيرة معيﻨة بعقاب اجتماعي من عائلته أو عشيرﺗه في
حالة التزامه بحكم القانون الذي يوجب االبتعاد عن الختان  ،ويحصل على استحسان وتعاطف ﻛبير من جانب عائلته أو
عشيرﺗه في حالة مخالفته لهذا القانون لصالح أﻓراد ﺗلﻚ العائلة أو العشيرة.وقد يواجه املخاطب بالقانونبعقاب اجتماعي
من جانب مجتمعه التي ينتمي إليه في حالة التزامه بحكم القانون الذي يوجب عدم الختان( ،كاالعتقاد املالزم للبعض بان
ً
غير املختونة قد ﺗقل ﻓرصها في الزواج بﺄن ال ﺗجد لها زوجا في املستقبل)
 3.5.6التقديرالخاص بااللتزام الفكري أوالعقدي:
ال يقيم املخاطب بحكم القانون مصلحته في إطاعة القانون باملوازنة بين العقوبات واملثوبات التي يقررها القانون
والتي يقررها محيطه االجتماعي ﻓقط ،وإنما يدخل في ﺗلﻚ املوازنة العقوبات واملثوبات التي يفرضها التزامه الفكري أو
ً
العقيدي أو الديني  ،ﻓالقانون قد يقيم نظاما يحظر الختان ويزوده بقدر ﻛبير من املثوبات أو الحواﻓز يتمثل في دعم الدولة
ً
لألسر املمتﻨعة عن ممارستها ماديا ومعﻨويا علي سبيل املثال وﺗوﻓير املزايا لها  ،وﻓقا لهذا الﻨظام  ،ولكن املخاطب بحكم
ً
ً
ً
هذا الﻨظام قد ال يستجيب له نظرا ألن التزامه الديني يتضمن عقابا للختان بحسبانه نوعا من األشياء غير املحظورة دينيا
ً
ليﺲ هذا ﻓحسب بل ويثاب الفاعل دينيا علي إجراء ختان اإلناث ،وعلى العكﺲ ﻓإن القانون قد يقيم نظاما للمساعدة
1ظاهرة عدم ﻓاعلية القواعد القانونية – املرجع السابﻖ ص 105
 2للمزيد حول هذا املوضوع راجع د مصطفﻲ العوجي  ،االمن االجتماعي مقوماﺗه – ﺗقﻨياﺗه – ارﺗباطه بالتربية املدنية  ،مﺆسسة نوﻓل بيروت
1983م
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ً
ً ً
االجتماعية للفقراء وال يقرر أية مزايا لقاء اإلسهام في ذلﻚ الﻨظام ولكن القانون يلقى ﺗجاوبا ﻛبيرا من األﻓراد امللتزمين دينيا
ً
نظرا ملا يقدمه التزامهم الديني من مثوبات لقاء اإلسهام في مثل ذلﻚ الﻨظام.
ويختلف أثر العقوبات واملثوبات الﻨاﺗجة عن الاللتزام الفكري أو العقيدي أو الديني باختالف درجة ذلﻚ االلتزام
وشيوعه حيث يمكن أن يبلغ في بعض األحوال إلى درجة من القوة والشيوع إلى حد يلغي كل أثر للعقوبات واملثوبات التي
يقررها القانون في صدد موضوعات معيﻨة (ختان اإلناث) في القرى واملﻨاطﻖ الريفية وأطراف املدن مثال  ،في حين أن ذلﻚ
االلتزام قد يتدنى في بعض األوقات أو األماﻛن إلى درجة ال تشكل مثوباﺗه أو عقوباﺗه أي أثر في حسابات املخاطب بحكم
القانون أو أن تشكل مجرد قيمة ثانوية قليلة األهمية ﻛبعض املدن()1
 4.5.6تجميع التقديرات وأهمية مراعاة القيم األصلية في املجتمع:
ً
وﺗرﺗيبا على ما ﺗقدم ﻓإن واضعي القانون الرامﻲ إلى إيجاد أوضاع جديدة تهدف إلى ﺗحقيﻖ حظر ختان اإلناث  ،عليهم
أن يقرروا قيمة العقوبات واملثوبات التي يفرضها املحيط االجتماعي والتي يفرضها االلتزام الفكري أو العقيدي أو الديني
على املخاطب بحكم القانون وأن يقدروا ﺗلﻚ العقوبات واملثوبات ،ال من وجهة نظرهم هم-املشرعين -وإنما من وجهة الﻨظر
الحقيقية لذات املخاطبين بحكم القانون ذلﻚ أن بعض ﺗلﻚ العقوبات أو املثوبات قد ال تشكل أية قيمة في اعتقاد واضع
القانون في حين أنها قد تشكل قيمة ال تعادلها قيمة أخرى لدى املخاطب بحكم القانون.
وحيث يتواﻓر لدى واضعي التشريع التقييم الصحيح لتقدير املخاطبين بحكم هذا التشريع ملحصلة العقوبات
واملثوبات الﻨاﺗجة عن محيطهم االجتماعي والتزامهم الفكري أو العقيدي أو الديني  ،ﻓإنهم يزودون تشريعهم بالقدر املﻨاسب
من العقوبات واملثوبات التي ﺗﺆﻛد أن حسابات املخاطب بالتشريع ستسفر عن ﺗيقﻨه بتحقﻖ مصلحته بإطاعته لهذا
ً
التشريع نظرا لزيادة جملة املثوبات التي ستتحقﻖ له عن جملة التضحيات التي سيتحملها في حالة طاعته لهذا التشريع.
وهذا ال يتحقﻖ إال بالعمل الجاد واملمﻨهج واالستراﺗيجي في مجال التوعية بمضار هذه العادة  ،وهو ما يلقﻲ علي عاﺗﻖ
الفاعلين عبئا ثقيال في النشر والتﻨوير والتبصير اإليجابﻲ  -العلمي واالجتماعي والديني  -في املجتمعات املخاطبة بالقانون
(.)2
وهكذا ﻓإنه كلما كانت العقوبات واملثوبات الﻨاﺗجة عن املحيط االجتماعي وااللتزام الفكري أو العقيدي أو الديني
ﻛبيرة القدر وموجهة للسلوك نحو اﺗجاه متواﻓﻖ مع ما يرمﻲ إليه التشريع كلما قلت حاجة ذلﻚ التشريع إلى ﺗزويده
بالعقوبات واملثوبات وكلما ﺗواﻓر اليقين بتجاوب املخاطبين مع حكم التشريع ومن ثم ﺗحقيقه للهدف املقصود مﻨه  ،ولذا
ﻓإن التشريع الﻨاجح في مجال التﻨمية هو التشريع الذي يتحقﻖ ﻓيه التجاوب مع القيم اإليجابية األصلية في املجتمع والقيم
الفكرية والعقيدية والدينية اإليجابية لدى املخاطبين بحكم القانون.
حيث يضمن بذلﻚ االمتثال الطوعي للمخاطبين لتحقيﻖ أهداف التشريع باستخدام أقل من قوة اإلجبار
وباستخدام أدنى قدر من اإلمكانات املادية الالزمة لتوﻓير املثوبات وفي ذلﻚ ﺗقرر وثيقة صادرة عن قسم الشﺆون
ً ً
االقتصادية واالجتماعية الدولية لألمم املتحدة " أن هﻨاك أمرامهما في الدول الﻨامية وهو الحاجة إلى البﻨاء على األسﺲ
1د مصطفﻲ العوجي  ، -االمن االجتماعي مقوماﺗه املرجع ص 127
2ريتشارد إبستين “قوانين بسيطة لعالم معقد” (ﻛيمبريدج ،ماساتشوستﺲ :مطبعة جامعة هارﻓرد ،)1995 ،صفحة :21
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ً
االجتماعية والثقاﻓية املوجودة بالفعل ﻓيها  ،ﻓعبر القرون كونت العديد من الدول الﻨامية نظما اجتماعية أثبتت
استقرارها وإمكان االعتماد عليها وﻓائدتها الكبرى للمواطﻨين  ،وهذه الﻨظم التي من أمثلتها األسر املمتدة والحكم الذاتﻲ
املحلي من خالل املجالﺲ القبلية وﻛبار القرية وأساليب األمن االجتماعي األهلي لكبار السن واملعاقين  ،يجب أن ﺗدعم
وﺗقوى .وقد حدثت معاناة من محاوالت غير سليمة إلدخال أنظمة مﻨقولة من الخارج للمعونة االجتماعية ﻓلم ﺗثبت هذه
املحاوالت عدم جدواها وعدم قدرتها على ﺗحقيﻖ أهداﻓها بل أنها أدت إلى ﺗوليد معارضة لكل إجراءات التﻨمية املستجلبة
من الخارج .ﻓالبد من حسن ﺗوظيف ﺗلﻚ اآلليات في الﻨضال ضد عادة الختان"()1
ومن ناحية أخرى ﻓإن املشرع حين يتجه إلى إصدار قانون يرمﻲ إلى مقاومة إحدى املمارسات السلبية في املجتمع التي
يدﻓع املخاطب بحكم القانون إلى التمسﻚ بها بحكم قدر ﻛبير من العقوبات واملثوبات الصادرة من املحيط االجتماعي ،أو
من ﻓهمه اللتزامه الفكري أو العقيدي ﻓإن هذا القانون يتعين أن يزود بقدر ﻛبير من العقوبات أو املثوبات على نحو ﺗرجع
معه مصلحة املخاطب بالقانون في حالة امتثاله له ما يحقﻖ له من مصلحة في حالة مخالفته  ،وﺗوضيحا لذلﻚ إن املشرع
إذا أراد أن يقاوم ظاهرة الختان ﻓإنه سيواجه بعقوبات ومثوبات ﻛبيرة نابعة من املحيط االجتماعي ﺗدﻓع املخاطب بحكم
القانون الرامﻲ إلى محاربة أي من هاﺗين الظاهرﺗين إلى عدم االمتثال لحكم هذا القانون  ،وهﻨا يتعين أن يزود القانون بقدر
من العقوبات الجسيمة وبﺄساليب ﻓعالة للكشف عن وقوع الفعل وﺗوقيع العقوبة عﻨه على نحو يجعل مصلحة املخاطب
في أن يمتﻨع عن ارﺗكاب هذا الفعل راجحة على مصلحته في ارﺗكابه.
 .7سد الثغرات أمام فرص التالعب بالقانون:
ً
قد يوضع التشريع أصال من أجل ﺗحقيﻖ هدف مهم من أهداف ﺗﻨمية املجتمع،ولكن ثغرات معيﻨة ﻓيه قد ﺗفتح
املجال للتالعب به لتحقيﻖ مصالح خاصة معيﻨة والحيلولة دون ﺗحقﻖ الهدف األصلي الذي وضع من أجله.
ﻓقد يوضع تشريع معين لتشجيع عموم املواطﻨين على عدم ممارسة عادة الختان بهدف ﺗحقيﻖ التﻨمية البشرية
وضمان السالمة الصحية وﺗقليل نسب وﻓيات األطفال واألمهات وضمان التنشئة الصحية السليمة  ،وغيرها من األهداف
املحققة للتﻨمية  ،ولكن ذلﻚ التشريع قد يتضمن ثغرة في نصوصه أو في أساليب الرقابة على ﺗﻨفيذه على نحو يسمح لفئات
قليلة من بعض األطباء أو القابالت وهن يمارسن هذا املمارسة  ،او بعض املجتمعات علي ممارسة هذه العادة.
لذلﻚ ﻓإن واضعيالتشريعات الرامية لتحقيﻖ حظر هذه العادة يتعين أن يراعوا الدقة في وضع ﺗلﻚ التشريعات ،
ووضع الضوابط التي ﺗكفل ﺗﻨفيذ القانون على الﻨحو الذي يحقﻖ هدﻓه التﻨموي دون إمكان التالعب به  ،وذلﻚ مع مالحظة
التغلب على الدور الكبير الذي ﺗلعبه مظاهر الفساد اإلداري في التمكين من القيام بمختلف أساليب التالعب بالقانون(*)
 -11ﺗقرير التقدم املحرز في ﺗحقيﻖ أهداف االلفية للتﻨمية اعداد .UNDP-LEBANON
*( ومن أمثلة ذلﻚ الوضع أن الواليات املتحدة األمريكية أصدرت عددا من القوانين خالل القر ن التاسع عشر Homestead laws of the
U.S.A., Desert , forestry and mining land Acts.وذلﻚ لتعمير املﻨاطﻖ غير املﺄهولة في أمريكا واستغالل الثروات ﻓيها ولكن قلة من
الرأسماليين استطاعت أن تسيطر على معظم ﺗلﻚ املﻨاطﻖ عن طريﻖ مختلف أساليب التحايل الستغاللها في أعمال املضاربة على نحو يتﻨاقض
مع الهدف األصلي لتلﻚ القوانين التي كانت ﺗرمﻲ إلى ﺗوسيع نطاق التملﻚ ليشمل أﻛبر عدد من األﻓراد .ولذلﻚ ﻓإن واضعي مشروع قانون
استصالح أرض الغرب القاحلة في عام  1900كانوا حريصين على وضع الضوابط املحكمة لحماية األرض الجديدة من املحتكرين الرأسماليين
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

43

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

مع مالحظة أن ختان اإلناث في الغالب األعم يقع علي طفلة مفتقدة لعﻨصر اإلدراك  ،وان من يشرف علي املمارسة هو من
األقرباء او األوصياء القانونين  ،ﻓضال عن حسن الﻨية املحيط باملسﺄلة .
 .8خلق الحافزاإليجابي لتنفيذ القانون
ساد االعتقاد زمﻨا لدي الكثير من املخاطبين بالقواعد القانونية أنها ﺗفرض العقاب علي من يخالف أحكامها  ،وقد
نسوا ونس ي أيضا معهم بعض املشرعين  ،ﻓالقانون بقدر حرصه علي ضمان حسن ﺗﻨفيذه من خالل ربطه بعﻨصر الجزاء
 ،يحرص بذات الوقت علي إثابة من يلتزم لخلﻖ الداﻓع لآلخرين وصﻨع األسوة الحسﻨة والقدوة الصالحة ولست اآلن في
مقام حصر هذا املثوبات بقدر حرص ي علي غرس الفكرة في ذهن املشرع السودانﻲ  ،خاصة إذا ما كان االمتﻨاع ذو صبغة
جماعية ﻛما في بعض املجتمعات الصغيرة كالقرى واملدن الطرﻓية حيث ﺗﻨتشر الظاهرة علي سبيل .
 .9اإلعالم بالقانون:
إن استخدام القانون لإلسهام في درء العادة يفترض احتواء ذلﻚ القانون على ﺗوجيه العاملين بالدولة واملواطﻨين
العاديين نحو سلوك جديد يتعين عليهم االلتزام به  ،ولكن إﺗباع هذا السلوك لن يتحقﻖ بصورة سليمة ما لم يتم إعالم
املخاطبين كاﻓة بحكم هذا القانون بصورة مﺆﻛدة ودقيقة بالسلوك املطلوب منهم.
ً
وفي الدول املتقدمة ﺗقوم الدولة بنشر القانون في الجريدة الرسمية ( )1ويتبع ذلﻚ النشر ﻓورا نشر متتابع من جانب
ً
العديد من دور النشر والهيئات القانونية والعلمية التي ﺗقوم بنشر القوانين على نطاق واسع جدا على كل القانونيين
واملعﻨيين باألمر ونشر األحكام القضائية ذات العالقة بالقانون  ،وإصدار ﻓهارس ﺗبين القوانين واألحكام الصادرة في كل
موضوع حتى أحدث وقت .وفي ذات الوقت ﻓإن إصدار التشريعات – في ﺗلﻚ الدول – عادة ما يسبقه طرح ملشروعاتها في
وسائل اإلعالم وﺗبادل الرأي حولها على نطاق واسع بواسطة الرأي العام ومختلف جماعات املصالح املعﻨية باألمر سيما
املجتمع املدنﻲ على نحو يتيح أوسع ﻓرصة ممكﻨة للمخاطبين بحكم القانون أن يعلموا بما يتطلبه هذا القانون من التزامات
سلوﻛية مفروضة عليهم  ،خاصة مع ما يقترن مع ما سبﻖ من ارﺗفاع مستوى التعليم في ﺗلﻚ الدول والقدرة الواسعة
للمواطﻨين على حيازة وسائل اإلعالم.
ولكن الوضع القائم في الدول املتخلفة يتميز بالضعف الشديد في مجال اإلعالم بالقانون  ،ﻓالدستور أو التشريع
قد يسمح بﻨفاذ التشريع من وقت التصديﻖ عليه من جانب السلطة املختصة وقبل النشر ﻓتصدر بذلﻚ تشريعات وﺗصبح
ناﻓذة دون أن يعلم عنها ش يء حتى من جانب أﻛثر املتخصصين بل ومن جانب املحاﻛم ذاتها ﻛما في بعض الحاالت(.)2
املضاربين وأن ﺗكون األرض الجديدة بالفعل ملن سيقيمون ﻓيها ويقومون باستغاللها بالفعل ﻓﻨجح املشروع في ﺗحقيﻖ هدﻓه في صورة آالف
العائالت التي ﺗملكت أراض ي هذا املشروع وأقامت عليه بالفعل.
1Cohen, Stanley. 1995. Denial and Acknowledgement: The Impact of Information about

Human Rights Violations. Jerusalem: Centre for Human Rights, the Hebrew University of
Jerusalem .
ّ
2في بعض الحاالت ،قد تساعد التكﻨولوجيا على تسهيالإلجراءات ،ﻛما هو الحال في أندهرابراديش في الهﻨد حيث قلصت الحوسبة الوقت
املطلوب لتسجيل تغيير ملكية األرض من عشرة أيام إلى ساعة واحدة ،ولكن ببساطة وفي معظم الحاالت يبقى التخلص من عدد الهيئات املعﻨية
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وقد يتطلب الدستور أو التشريع لﻨفاذ التشريع في الدول املتخلفة أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ﻓيقتصر النشر
ً
على ﺗلﻚ الجريدة أو على عدد محدود جدا من الدوريات املتخصصة باإلضاﻓة إليها  ،وﺗكون وسائل النشر ملا يصدر من
ً
لوائح ونشرات ﺗفصيلية لتلﻚ التشريعات وما يصدر من أحكام قضائية متعلقة بها غاية في الضعف ومتﺄخرة جدا بحيث
ً
ً ً
ً ً
يكون العلم بالقانون وﻛيفية ﺗطبيقه عسيرا جدا ومتﺄخرا جدا بالنسبة للمتخصصين في مجال القانون ويصبح مﻨعدما
ً
ﺗقريبا بالنسبة لعموم املواطﻨين خاصة مع انتشار األمية وضعف الوعي بالقانون وصدور معظم القوانين دون مﻨاقشات
علﻨية مسبقة يسمح ﻓيها صوت الرأي العام أو الطوائف املخاطبة بحكم القانون  ،ويضاعف من سوء االعالم بالقانون
ﻛثرة الجهات املصدرة للقوانين واللوائح وﺗوالي التعديل واإللغاء على ﻓترات متقاربة ( )1وبﻨاء على ما ﺗقدم ﻓإن الكثير من
ً
القوانين قد ﺗصدر وال يعلم هﺆالء املواطﻨين عنها شيئا  ، ،ومن ثم ال ﺗتحقﻖ االستجابة لتلﻚ القوانين وال ﺗتحقﻖ بالتالي
األهداف التي ﺗرمﻲ إليها  .يضاف إلي ما ﺗقدم أن جهل الﻨاس بالقانون يجعل أمر ﺗفسيره وﺗطبيقه في ﻛثير من األحيان في يد
ً
بيروقراطية غير مﺆهلة من الﻨاحية القانونية  ،ويشوبها الفساد في أحيان ﻛثيرة ﻓتوجه التشريعات التي قصد منها أصال
أحداث أي لون من ألوان التﻨمية نحو التربح غير املشروع للبيروقراطية والعﻨاصر املستغلة املرﺗبطة بها.
ً
وﺗرﺗيبا على ما ﺗقدم ﻓإن إحداث األثر املقصود من القوانين الرامية إلى ﺗحقيﻖ التﻨمية في الدول املتخلفة يتطلب
ﺗوﻓير قدر مﻨاسب من اإلعالم بإحكامها على نحو يتﻨاسب مع ظروف املجتمعات املتخلفة وما يسود ﻓيها من أمية وضعف
ً
ً
في الوعي بالقانون  ،وضعف في القدرة على حيازة وسائل اإلعالم ويتطلب ذلﻚ أوال أن تستبعد كليا ﻓكرة نفاذ القانون قبل
نشره ،وأن تعدل القواعد الخاصة بنشر مختلف القواعد القانونية بحيث ال يجوز أن يقتصر النشر على الجريدة الرسمية
وإنما يتعين نشر نصوص القوانين كاملة في الصحف اليومية كاﻓة  ،يضاف إلى ما ﺗقدم أنه في سبيل ﻛفالة اإلعالم املﻨاسب
بالقوانين املتعلقة بالتﻨمية ﻓإنه يمكن استخدام اإلعالم الكثيف والواضح واملبسط عن طريﻖ اإلذاعة والتلفزيون وعن
طريﻖ مخاطبة أجهزة اإلدارة للمواطﻨين بما يعﻨيهم من القوانين وعن طريﻖ الوحدات القاعدية لألحزاب والتﻨظيمات
ً
الشعبية والتجمعات الﻨقابية والتعاونية  ،ويمكن للدولة في ذلﻚ الصدد أيضا أن تعتمد على الجهد الطوعي للمﺆسسات
ً
الدينية واملدنية واالجتماعية  ،على أن يقترن ذلﻚ بالطبع بتزويد كل ﺗلﻚ الهيئات الوسيطة أوال بﺄول بالتشريعات وما يرﺗبط
بها من لوائح وأحكام قضائية.
 .10الخاتمة
في ختام هذه الدراسة يتعين علي إن أشير إلي املستخلصات التالية :
علي الصعيد الدولي بذلت الدولة السودانية جهودا ﻛبيره في التفاعل اإليجابﻲ مع الجهود الدولية لحظر
ختان اإلناث ولعل التقارير التي رﻓعتها لجﻨة حقوق اإلنسان ﺗﺆﻛد ذلﻚ  .ليﺲ هذا ﻓحسب بل التزم أحد التقارير
بإصدار قانون يحظر ختان اإلناث

والتصاريح املطلوبة خطوة أﻛثر ﻓائدة  .معهد ﻛيتو ،مﻨبر الحرية 23 ،كانون الثانﻲ .2006دور املﺆسسات والقانون في التﻨمية
االقتصادية, 1.0 out of 5 based on 1 rating
1واصدق ﺗطبيﻖ علي ذلﻚ في حالة قانون الطفل 2004م  ،ﻓما ان صدر القانون بدأ الﻨقاش حول ضرورة تعديله في  2005ورات مسودة قانون
الطفل  2010الﻨور في عام  . 2006مما يشير الي التعجل في اصداره
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علي املستوي الوطني أجاز الجهاز التﻨفيذ العديد من السياسات والخطط والبرامج والتي سبقت اإلشارة
إليها في هامش الصفحة ( )5من هذه الدراسة  ،والشراكات التي أبرمها مع املﻨظمات الدولية الحكومية واملستقلة من
أجل درء هذه العادة ما يعطﻲ إشارة قوية علي رغبة الحكومة في حظر ختان اإلناث  .وقد حدث ذلﻚ بالفعل عﻨدما
حظر ختان اإلناث حظرا ﺗاما في مشروع قانون الطفل  2010في املادة ( ، )13إال إن مجلﺲ الوزراء أجهض هذا الﻨص
من خالل حذﻓه من مسودة القانون في اجتماعه الخاص بإجازة مشروع القانون ﻛما أشرنا إلى ذلﻚ قبال  ،األمر الذي
شكل انتكاسة ﻛبري للمشروع .
أما التوصيات التي ﺗوصلت إليها الدراسة ﻓيمكن إجمالها ﻓيما يلي:
إن صدور تشريع يستهدف حظر هذه الظاهرة يجب أن ال يتﺄخر أﻛثر مما ﺗﺄخر بعد ثبوت األضرار
الصحية واالجتماعية واالقتصادية لهذه العادة  ،ﻓضال عن ضعف سﻨدها الديني ،بشرط استيفاء ما ﺗمت اإلشارةإليه
في صدر هذه الدراسة من شروط ألداء القانون لدوره في حظر ختان اإلناث .
علي الدولة بذل الجهد في مجال تهيئة األوضاع قبل إصدار القانون بتوعية املجتمع بﺄضرار هذه العادة
وتعديل املفاهيم السلبية عن ﺗرك الفتاة سليمة  .مع ضرورة التعاون والتنسيﻖ مع الشركاء الوطﻨيين والدوليين كاﻓة
وضرورة ﺗﻨفيذ اإلستراﺗيجية القومية للقضاء علي ختان اإلناث  2018—2008وغيرها من الخطط والبرامج .
ضرورة ﺗفعيل اإلرادة السياسية لدي الجهازين التﻨفيذي والتشريعي في التعاطﻲ اإليجابﻲ لحظر ختان
اإلناث  ،والتصدي ملعارض ي إصدار تشريع يحظره  ،طاملا هو برنامج مجاز من الحكومة السودانية .
البد من مواصلة مﻨاصرة الجهاز التﻨفيذي لحفزه علي املزيد من املصادقة علي الصكوك الدولية
واالقليمية ذات الصلة.
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الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء في ضوء املعايير الدولية
لرعايتهم :دراسة تحليلية مقارنة للتجربتين املصرية والسعودية
د .إبراهيم إسماعيل عبده محمد
أستاذ علم االجتماع املشارك
قسم الدراسات االجتماعية  -كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود – الرياض

ملخص
س ـ ــعت هذه الدراس ـ ــة إلى ﺗحليل الحقوق االجتماعية واإلنس ـ ــانية للس ـ ــجﻨاء واملتض ـ ــمﻨة في املواثيﻖ الدولية لحقوق
اإلنس ـ ـ ــان ،وانعكاس ـ ـ ــها على واقع معايير معاملة الس ـ ـ ــجﻨاء ورعايتهم والحقوق االجتماعية واإلنس ـ ـ ــانية التي يتمتعون بها في
الﻨموذجين املص ـ ـ ــري والس ـ ـ ــعودي؛ بالﻨظر ملا نصـ ـ ــت عليه األنظمة والقوانين الخاص ـ ـ ــة بمعاملة الس ـ ـ ــجﻨاء ورعايتهم في ﻛال
الدولتين .وقد أﻓادت الدراســة في ﺗفســير موضــوعها من الﻨظرية املعيارية الوظيفية ﻛتوجه نظري ،ﻛما اعتمدت على املﻨهج
التحليلي املقــارن في ﺗحليــل مــا ﺗض ـ ـ ـ ــمﻨتــه األنظمــة والقوانين املص ـ ـ ـ ــريــة مقــارنــة بــاألنظمــة والقوانين السـ ـ ـ ــعوديــة ﻓيمــا يتعلﻖ
بالحقوق االجتماعية واإلنسانية لرعاية السجﻨاء ،ﻛما استعانت الدراسة بمﻨهج املسح الوثائقﻲ بغرض ﺗحليل ما ﺗضمﻨته
املواثيﻖ الدولية في مجال الحقوق االجتماعية واإلنسانية لرعاية السجﻨاء.
الكلمات املفتاحية :الحقوق االجتماعية واإلنس ـ ـ ـ ــانية  -السـ ـ ـ ــجﻨاء  -املعايير الدولية  -دراس ـ ـ ـ ــة ﺗحليلية مقارنة – مصـ ـ ـ ــر –
السعودية.
Abstract:
This study sought to analyze the social and human rights of prisoners contained in the international
human rights instruments and their reflection on the reality of the standards of treatment and care of
prisoners and the social and human rights they enjoy in the Egyptian and Saudi models, as stipulated in the
laws and regulations governing treatment and care of prisoners in both countries. The study used the
comparative analytical approach in analyzing the contents of the Egyptian laws and regulations in relation
to the social and human rights of the care of prisoners. The study also used the methodology of the
documentary survey to analyze the contents of the international conventions in the field of social and
human rights for the care of prisoners.
Keywords: Social and Human Rights – Prisoners – International Standards - Comparative Analytical Study
- Egypt - Saudi Arabia.
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ً
أوال :اإلطارالنظري واملنهجي للدراسة
(أ) -مشكلة الدراسة:
ﻛفلت املواثيﻖ الدولية مجموعة من املعايير والحقوق األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية للس ـ ـ ــجﻨاء ،وﺗم اإلش ـ ـ ــارة إلى ذلﻚ في العديد من
االﺗفاقات واإلعالنات الدولية ومن ذلﻚ:
• اإلعالن العاملﻲ لحقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان واملعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  217أ (د )3-املﺆرخ في
 10كانون األول /ديسمبر 1948م.
• القواعد الﻨموذجية الدنيا ملعاملة الس ـ ـ ـ ــجﻨاء ،والتي أوصـ ـ ـ ـ ـ ي باعتمادها مﺆﺗمر األمم املتحدة األول ملﻨع
الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في جﻨيف عام 1955وأقرها املجلﺲ االقتصادي واالجتماعي بقراريه
 663ج (د )24-املﺆرخ في  31ﺗموز/يوليو  1957و( 2076د )62-املﺆرخ في  13أيار/مايو 1977م.
• العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق املــدني ـة والسـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ـي ـة ،والــذي اعتمــد وعرض للتوقيع والتصـ ـ ـ ـ ــديﻖ
واالنض ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــام بـ ـم ــوجـ ــب قـ ـرار الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـيـ ــة الـ ـعـ ــامـ ــة ل ــألم ــم املـ ـتـ ـح ـ ــدة  2200أ (د )21-امل ــﺆرخ ف ــي 16
كانون/ديسمبر ،1966وﺗاريخ بدء الﻨفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976وﻓقا ألحكام املادة .49
• العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والثقاﻓية (1966م) :اعتمد وعرض للتوقيع
والتصــديﻖ واالنضــمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200أ (د )21-املﺆرخ في  16كانون
األول/ديسمبر 1966م ،ﺗاريخ بدء الﻨفاذ 3 :كانون الثانﻲ/يﻨاير  ،1976وﻓقا للمادة .27
• اﺗفاقية مﻨاهض ـ ــة التعذيب وغيره من ض ـ ــروب املعاملة أو العقوبة القاس ـ ــية أو الالإنس ـ ــانية أو املهيﻨة،
وقد اعتمدتها الجمعية العامة وﻓتحت باب التوقيع والتصـ ــديﻖ عليها واالنضـ ــمام اليها في القرار 46/39
ً
املﺆرخ في  10كانون األول  /ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،1984وﺗاريخ بدء الﻨفاذ 26 :حزيران /يونية  ،1987وﻓقا للمادة
.)1( 27
• مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشــخاص الذين يتعرضــون ألي شــكل من أشــكال االحتجاز أو
الس ــجن ،والتي اعتمدت ونش ــرت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  43/173املﺆرخ
في  9كانون األول/ديسمبر 1988م.
• قواعد األمم املتحدة الﻨموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية (قواعد طوﻛيو) 1990م.
• املب ـ ــادئ األسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيـ ــة ملع ـ ــاملـ ــة السـ ـ ـ ــجﻨ ـ ــاء والتي اعتمـ ــدت بموجـ ــب قرار الجمعيـ ــة العـ ــام ـ ــة لألمم
املتحدة  111/45املﺆرخ في  14كانون األول/ديسمبر 1990م.
• قواعد األمم املتحدة بش ـ ـ ــﺄن حماية األحداث املجردين من حريتهم ،وقد أوص ـ ـ ـ ى باعتمادها مﺆﺗمر األمم
املتح ـ ــدة الث ـ ــامن ملﻨع الجريمـ ــة ومع ـ ــاملـ ــة املجرمين املعقود في ه ـ ــاﻓ ـ ــان ـ ــا من  27آب/أغسـ ـ ـ ــطﺲ إلى 7
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أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمبر  ،1990ﻛمــا اعتمــدت ونشـ ـ ـ ــرت على املأل بموجــب قرار الجمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة
 113/45املﺆرخ في  14كانون األول/ديسمبر 1990م.
• اإلعالن املتعلﻖ بحماية جميع األشـ ــخاص من االختفاء القسـ ــري ،الذي اعتمدﺗه الجمعية العامة لألمم
املتحدة في قرارها  133/47املﺆرخ  18كانون األول/ديسمبر 1992م.
• قواع ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة ملعامل ـ ــة ال ـ ــسجيﻨات والت ـ ــدابير غ ـ ــير االحتجازي ـ ــة للمجرم ـ ــات (قواعد بانكوك)
واملنشورة بتاريخ  16مارس 2011م.
• ورق ــة العم ــل لفريﻖ الخبراء الحكومﻲ املفتوح العضـ ـ ـ ــوي ــة املعني ب ــالقواع ــد الﻨموذجي ــة ال ــدني ــا ملع ــامل ــة
السجﻨاء (ﻓييﻨا ،الﻨمسا 2014/3/28-25م).
وﺗتمثل املشـ ــكلة البحثية لهذه الدراسـ ــة في رصـ ــد وﺗحليل الحقوق االجتماعية واإلنسـ ــانية للسـ ــجﻨاء واملتضـ ــمﻨة في
املواثيﻖ الدولية لحقوق اإلنسـان ،وانعكاسـها على واقع معايير معاملة السـجﻨاء ورعايتهم والحقوق االجتماعية واإلنسـانية
التي يتمتعون بها في الﻨموذجين املص ــري والس ــعودي؛ بالﻨظر ملا نص ــت عليه األنظمة والقوانين الخاص ــة بمعاملة الس ــجﻨاء
ورعايتهم في ﻛال الدولتين.
(ب) -أهمية الدراسة
ً
 -1يﺄتﻲ اهتمام هذه الدراس ـ ـ ـ ــة بالبحث العلمي للحقوق االجتماعية واإلنس ـ ـ ـ ــانية للس ـ ـ ـ ــجﻨاء؛ انطالقا من كون
الس ـ ـ ـ ــجﻨ ــاء أﻓراد يمكن إص ـ ـ ـ ــالحهم وإع ــادة إدم ــاجهم في املجتمع من خالل رع ــايتهم والعﻨ ــاي ــة بهم ب ــالطريقــة
ً
الالئقة؛ ما من ش ــﺄنه أن يس ــهم في ﺗﺄهيلهم للمس ــاهمة بإيجابية في ﺗﻨمية مجتمعهم بدال من إبقاءهم طاقات
معطلة ﺗمثل خطر على املجتمع وأمﻨه واستقراره.
 -2ﺗتســﻖ هذه الدراســة مع التﺄﻛيد العاملﻲ على ضــرورة ضــمان حقوق اجتماعية وإنســانية أســاســية للســجﻨاء في
ضوء املبادئ التي أﻛدت عليها مواثيﻖ دولية عديدة.
 -3ﺗتزايد أهمية هذه الدراسة بالﻨظر لكونها ﺗتﻨاول بالبحث والتحليل الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجﻨاء
ً
على املس ـ ـ ــتوى العربﻲ من خالل التطرق للﻨموذجين املص ـ ـ ــري والس ـ ـ ــعودي ،اس ـ ـ ــتﻨادا ملا أﻛدت عليه املواثيﻖ
ً
الدولية ،وأيضا في ضوء ما أﻛدت عليه الشريعة اإلسالمية.
(ج) -أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة بصفة أساسية إلى رصد وﺗحليل ما يلي:
 -1الحقوق االجتماعية واإلنسـ ـ ــانية للس ـ ـ ــجﻨاء واملﻨصـ ـ ــوص عليها باملواثيﻖ الدولية لحقوق اإلنس ـ ـ ــان واملتعلقة
بمعاملة األشخاص الخاضعين للسجن ورعايتهم.
 -2الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجﻨاء التي ﻛفلتها األنظمة والقوانين املصرية ملعاملة السجﻨاء ورعايتهم.
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 -3الحقوق االجتمـاعيـة واإلنسـ ـ ـ ـ ــانيـة للس ـ ـ ـ ــجﻨـاء التي ﻛفلتهـا األنظمـة والقوانين السـ ـ ـ ــعوديـة ملعـاملـة السـ ـ ـ ــجﻨـاء
ورعايتهم.
(د) -مفاهيم الدراسة
 )1الحقوق االجتماعية واإلنس ا ااانية :يش ـ ــير املفهوم اإلجرائﻲ للحقوق االجتماعية واإلنس ـ ــانية في هذه الدراس ـ ــة إلى:
حقوق الســجﻨاء التي ﻛفلتها املواثيﻖ الدولية ،وأﻛدت عليها ﻛذلﻚ كل من األنظمة والقوانين املصــرية والســعودية
ً
ملعاملة الس ـ ـ ــجﻨاء ورعايتهم ،واملتعلقة أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا بالجوانب :االجتماعية ،واالقتص ـ ـ ــادية ،والثقاﻓية ،والص ـ ـ ــحية،
والدينية في ضوء ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية.
ً
ً
 )2الس ا ااجن :يقص ـ ــد بمفهوم الس ـ ــجن إجرائيا في هذه الدراس ـ ــة :املﺆسـ ـ ـس ـ ــة املنش ـ ــﺄة خص ـ ــيص ـ ــا إليداع األش ـ ــخاص
ً
املوقوﻓين أو املحكوم عليهم بعقوبات متفاوﺗة املدة نظرا ملا ارﺗكبوه من ﺗجاوزات تهدد األمن الفردي واملجتمعي.
 )3السا ا ا ااجناء :يش ـ ـ ـ ــير املفهوم اإلجرائﻲ للس ـ ـ ـ ــجﻨـاء في هذه الدراسـ ـ ـ ـ ــة إلى :األﻓراد املحكوم عليهم بعقوبات ﺗﻨص على
حرمانهم من حريتهم الشخصية بإيداعهم السجون ﻛمﺆسسات معدة لهذا الغرض؛ وذلﻚ كونهم ارﺗكبوا ما يهدد
ً
أمن املجتمع وﻓقا ملا ﺗﻨص عليه القوانين الصادرة في هذا الشﺄن.
ً
 )4رعاية الس ا ااجناء :يقص ـ ـ ــد بمفهوم رعاية الس ـ ـ ــجﻨاء إجرائيا في هذه الدراس ـ ـ ــة :كاﻓة األس ـ ـ ــاليب املتبعة في االهتمام
بالسـ ـ ــجﻨاء داخل الس ـ ــجن ،بما يتض ـ ــمﻨه ذلﻚ من ضـ ـ ــمان حقوقهم األسـ ـ ــاسـ ـ ــية ،وﺗوﻓير متطلباتهم الضـ ـ ــرورية،
وﺗقديم ص ــور الرعاية الالزمة( :اجتماعية ،ص ــحية ،نفس ــية ،اقتص ــادية ،ومختلف ص ــور الرعاية األخرى التي قد
يحتاجون إليها خالل ﻓترة ﺗواجدهم داخل السجن لتﻨفيذ العقوبة املقررة والصادرة بحقهم.
(ها) -التوجه النظري للدراسة:
أﻓاد الباحث في ﺗفس ــير موض ــوع البحث الحالي من الﻨظرية املعيارية الوظيفية ،والتي ﺗرﻛز على ﺗكاملية أداء األدوار
داخل الســجون بغية الوصــول إلى هدف أســاسـ ي يتحدد في إعادة دمج الســجﻨاء باملجتمع وفي ذات الوقت معاملتهم بطريقة
إنسانية الئقة.
وﺗنسـ ـ ـ ــب هــذه الﻨظريــة في األسـ ـ ـ ـ ــاس إلى دوركــايم رائــد االﺗجــاه الوظيفﻲ في علم االجتمــاع ،والــذي رﻛز اهتمــامــه على
املجتمع والعالقـات املتبـادلـة بين الﻨظم السـ ـ ـ ـ ــائـدة ﻓيـه ،ﻛمـا يتص ـ ـ ـ ــور املجتمع كوحـدة متكـاملـة ﺗتفـاعـل في إطـارهـا وحـدات
ً
جزئية ص ـ ـ ـ ــغيرة ،وﺗتس ـ ـ ـ ــاند وظيفيا لتحاﻓظ على ﻛيان املجتمع واس ـ ـ ـ ــتمرار بﻨائه .وفي إطار ذات الﻨظرية ﻓقد حلل ميرﺗون
عﻨاص ـ ـ ــر البنية االجتماعية إلى عﻨص ـ ـ ــرين أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيين هما األهداف واملعايير؛ حيث ﺗمثل األهداف اآلمال املش ـ ـ ــروعة التي
يحددها املجتمع ألﻓراده ،أما املعايير ﻓهي مجموعة القواعد التي ﺗحكم الس ـ ــلوك وﺗض ـ ــبط وس ـ ــائل الوص ـ ــول إلى األهداف؛
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وكلما كانت ال صـ ـ ـ ــلة بين األهداف واملعايير متﻨاسـ ـ ـ ــقة أي يقومان بوظائفهما بشـ ـ ـ ــكل متﻨاس ـ ـ ـ ــﻖ ﻓإن ﺗلﻚ البنية تعد بنية
اجتماعية متكاملة.1
وبالتطبيﻖ على موض ـ ـ ــوع الدراس ـ ـ ــة املتمثل في الحقوق االجتماعية واإلنس ـ ـ ــانية للس ـ ـ ــجﻨاء في ض ـ ـ ــوء املعايير الدولية
لرعايتهم بالتطبيﻖ على الﻨموذجين املصـ ــري والسـ ــعودي؛ نجد أنه يمكن الﻨظر إلى السـ ــجن بوصـ ــفه نسـ ــﻖ اجتماعي يتﺄلف
من أنســاق ﻓرعية تعمل مع بعضــها البعض بشــكل متســاند إلحداث التكامل ومن ثم التوازن داخل البﻨاء االجتماعي؛ وبﻨاء
عليه ﻓإن العاملين في إطار الس ـ ـ ـ ــجن من (رجال أمن ومراقبين وأخص ـ ـ ـ ــائيين اجتماعيين ونفس ـ ـ ـ ــيين وطاقم إداري) جميعهم
يﺆدون أدوار اجتماعية ضــرورية؛ كونها متكاملة مع األدوار التي يﺆديها الســجﻨاء داخل الســجن؛ من أجل أن ﺗقوم الســجون
ً
عموما بوظيفتها اإلص ـ ــالحية والتﺄهيلية املطلوبة .لكن وعلى الجانب اآلخر ﻓإن اﻓتقاد التكامل بين ﻓريﻖ العمل املش ـ ــار إليه
داخل الســجن من جهة ،والســجﻨاء أنفســهم من جهة أخرى ،أو التقصــير في مراعاة الحقوق االجتماعية واإلنســانية ملعاملة
السـ ــجﻨاء من ش ـ ــﺄنه أن يﺆدي إلى ﻓشـ ــل وظيفية الس ـ ــجن اإلصـ ــالحية؛ كونه يﺆدي إلى عدم ﺗقبل السـ ــجﻨاء لفريﻖ العمل أو
ً
قﻨاعاتهم بالدور الذي يقومون به لتﺄهيلهم وإص ـ ـ ـ ــالحهم؛ ما يعيﻖ إعادة إدماج هﺆالء الس ـ ـ ـ ــجﻨاء الحقا في املجتمع ،ومن ثم
إحداث خلل في مﻨظومة البﻨاء االجتماعي للمجتمع ﻛكل.2
(و) -الدراسات السابقة:
ً
اعتمادا على أن البحث العلمي هو جهد ﺗراﻛمي ،ومن ثم يتعين عﻨد الش ـ ـ ــروع في معالجة املش ـ ـ ــكلة البحثية موض ـ ـ ــع
االهتمام الوقوف على الدراسات السابقة حول أبعادها ذات الصلة .ومن هذه الدراسات التي سيتم التعرض لبعضها على
سبيل املثال ال الحصر ،دراسة محمد (1424هـ ـ ـ ـ ــ) والتي ﺗﻨاولت حقوق اإلنسان بعد املحاﻛمة في الفقه والﻨظام وﺗطبيقاتها
في اململكــة العربيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة ،حيــث خلص ـ ـ ـ ـ ــت الﻨتــائج إلى أن حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان في هــذه املرحلــة مكفولــة بقوة القــانون
السـ ــعودي ،وأن لإلنس ـ ــان وﻓﻖ أحكام الشـ ــريعة اإلسـ ــالمية طلب حﻖ التعويض إذا ما تعرض لزيادة في العقوبة عن القدر
ً
املقرر شرعا.3
في حين هدﻓت دراسـ ــة عبد الحميد (2007م) إلى بيان حقوق السـ ــجﻨاء في الشـ ــريعة اإلسـ ــالمية واألنظمة في اململكة
العربية الس ـ ـ ـ ــعودية ،وﻛذلﻚ بيان حقوق الس ـ ـ ـ ــجﻨاء في املواثيﻖ الدولية .ومن أهم الﻨتائج التي ﺗوص ـ ـ ـ ــلت إليها الدراس ـ ـ ـ ــة أن
الشـ ــريعة اإلسـ ــالمية وﺗاريخ املسـ ــلمين في معاملة السـ ــجﻨاء سـ ــبﻖ ما دعت إليه املواثيﻖ الدولية ،وأن املواثيﻖ الدولية ﺗابعة
للشريعة اإلسالمية في هذا الشﺄن.4

 - 1محمد بن عبد هللا املايز (1424هـ) :اتجاهات األحداث في املؤسسات اإلصالحية نحو العاملين بها :دراسة مسحية على املؤسسات
اإلصالحية في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم االجتماعية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض ،ص
ص .29-27
 - 2املرجع السابﻖ ،ص ص .31-30
 - 3محمد الفديع الروقي (1424هـ) :حقوق اإلنسان بعد املحاكمة في الفقه والنظام وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض.
 - 4عبد الحميد بن عبد هللا بن حسين (2007م) :حقوق السجناء في اململكة العربية السعودية :دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض.
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أما دراس ـ ــة عبد الوهاب (1429هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ﻓيعد من أبرز ما ﻛش ـ ــفت عﻨه محدودية إس ـ ــهام الدور الرقابﻲ لهيئة التحقيﻖ
واالدعاء العام في حماية حقوق السجﻨاء.1
وأوضـ ــحت نتائج دراسـ ــة عبد هللا (1432ه ـ ـ ـ ـ ــ) أن نظام السـ ــجن والتوقيف السـ ــعودي حدد املخالفات التي ﺗقع من
السـ ــجﻨاء والعقوبات التي يتم إيقاعها على املخالفين .وأوص ـ ــت باألخذ بمبدأ الش ـ ــرعية في اإلخالل بالﻨظام داخل الس ـ ــجون
وذلﻚ بتحديد معايير معيﻨة للسلوك الذي يجب احترامه.2
وخلصــت دراســة مايا وريتا (2013م) حول نظام ســجون النســاء في لبﻨان في ظل املواثيﻖ الدولية لحقوق االنســان،
إلى أن واقع سجون النساء في لبﻨان يﺆﻛد الحالة املزرية لهذه السجون وما تعانيه السجيﻨات في ظل هذه الظروف الصعبة
حيث ﺗفتقر إلى العديد من األســاســيات ،إن كان من ناحية األبنية واملنشــآت ،أو من ناحية الخدمات املتوﻓرة والتي ال ﺗﺆمن
ّ
الحد األدنى للعيش الكريم داخل القضـ ـ ـ ــبان ،األمر الذي يتعارض وبش ـ ـ ـ ــكل ﻛلي مع املعايير الدولية لحقوق االنس ـ ـ ـ ــان،
واملبادئ والقواعد الدنيا ملعاملة السجﻨاء والسجيﻨات ،بحيث يعد هذا الواقع انتهاك ألبسط حقوق االنسان السجين.3
وﺗوصــلت دراســة االء (2014م( حول االﺗجاهات املعاصــرة ملعاملة الســجﻨاء داخل املﺆس ـســات اإلصــالحية في ضــوء
قواعد الحد األدنى ملعاملة الس ـ ـ ـ ــجﻨاء ،إلى أن ﺗجاهل أغلب مﺆسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات اإلص ـ ـ ـ ــالح الس ـ ـ ـ ــيما إدارتها والعاملين ﻓيها الرؤية
اإلص ـ ـ ــالحية التي ﺗقول بﺄن :ﺗطبيﻖ العقوبات الس ـ ـ ــالبة للحرية في ظروف يﻨعدم أو يض ـ ـ ــعف ﻓيها البعد التربوي واإلص ـ ـ ــالحي
ً
يكون مكلفا للمجتمع والدولة على حد السواء.4
بيﻨما ﻛشفت دراسة خلود (1437هـ) حول حقوق السجﻨاء ذوي االحتياجات الخاصة في الﻨظام السعودي ﻛدراسة
ﺗﺄص ـ ـ ـ ــيلية مقارنة باملواثيﻖ الدولية ،عن أن األنظمة الدولية واملواثيﻖ املهتمة بحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان أقلت في بيان حقوق ﻓئة
ذوي اإلعاقات املودعين في املﺆسـ ـ ـس ـ ــات اإلص ـ ــالحية ،ولم تش ـ ــر إليهم بما يكفﻲ لض ـ ــمان حقوقهم خالل هذه الفترة ،ﻛذلﻚ
الﻨظام الس ـ ــعودي لم يتطرق للحديث عن ﻓئة ذوي اإلعاقات من النزالء ،ﻓﻨظام الس ـ ــجن والتوقيف ونظام رعاية املعوقين
لم يتطرق بﻨصوص مفصلة وصريحة لهذه الفئة من النزالء بما يضمن حقوقهم أثﻨاء ﻓترة ﺗﻨفيذ العقوبة.5

 - 1عبد الوهاب بن سعود السديري (1429هـ) :حقوق السجناء وفاعلية هيئة التحقيق واالدعاء في حمايتها من وجهة نظرالسجناء والعاملين
في الهيئة والسجون ،رسالة دﻛتوراه غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض.
 - 2عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (1432هـ) :مسؤولية السجين عن اإلخالل بواجباته في النظام السعودي :دراسة مقارنة
تطبيقية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض.
 - 3مايا مﻨصور وريتا غاوي (2013م) :دراسة قانونية مقاربة حول نظام سجون النساء في لبنان في ظل املواثيق الدولية لحقوق االنسان،
ﺗم إعداد هذا الدراسة ضمن مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبﻨان" بتمويل من مفوضية االﺗحاد
األوروبﻲ والوكالة الدولية السويدية للتعاون االنمائﻲ.
 - 4االء محمد رحيم (2014م) :االتجاهات املعاصرة ملعاملة السجناء داخل املؤسسات اإلصالحية في ضوء قواعد الحد األدنى ملعاملة
السجناء :دراسة تحليلية ،مجلة كلية التربية للبﻨات ،املجلد  ،25العدد ( ،)2ص ص .336-324
 - 5خلود بنت مضحي بن سعد الشهري (1437هـ) :حقوق السجناء ذوي االحتياجات الخاصة في النظام السعودي :دراسة تأصيلية مقارنة
باملواثيق الدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض.
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وأش ـ ـ ــارت نتائج دراس ـ ـ ــة خالد (1437هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) إلى أنه يوجد تش ـ ـ ــابه في مفهوم الحد األدنى لحقوق الس ـ ـ ــجين في األنظمة
الخليجية ويتضــح ذلﻚ من خالل االســتقراء والتتبع لها ،وأن املواد والﻨصــوص في أنظمة دول الخليج ﺗواﻛب ﺗطلع الســجين
وحقوقه.1
أما دراس ـ ــة س ـ ــليمان (1437هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) حول حقوق اإلنس ـ ــان في وثيقة املديﻨة املﻨورة ﻛدراس ـ ــة مقارنة باملواثيﻖ الدولية،
ﻓتوصلت إلى أنه وعلى الرغم من أهمية وثيقة املديﻨة ،وما جاء ﻓيها من حقوق ومبادئ ﻓقد أغفل الﻨقاد والدارسون دراسة
هذه الوثيقة دراس ـ ــة متﺄنية ،والوقوف على أهمية ما ورد ﻓيها من حقوق لإلنس ـ ــان ،ومقارنتها بالحقوق التي وردت باملواثيﻖ
الدولية.2
وانتهت دراس ـ ــة مهداوي وأومليل (2017م) والتي ﺗﻨاولت حقوق الس ـ ــجين في ظل املواثيﻖ الدولية لحقوق اإلنس ـ ــان،
إلى أن قضـ ـ ـ ــية حقوق السـ ـ ـ ــجين أصـ ـ ـ ــبحت من أهم القضـ ـ ـ ــايا املطروحة على املسـ ـ ـ ــتويات الدولية واإلقليمية ؛ ولذلﻚ ﻓقد
اﺗخذت ش ــكلها القانونﻲ بعد عدة اﺗفاقيات ﻛثيرة؛ حيث اش ــتملت على نص ــوص ﺗخص الس ــجين الهادﻓة إلى ﺗحقيﻖ حماية
أﻛبر لحقوقــه ،وذلــﻚ عن طريﻖ مــا أقرﺗــه مختلف املواثيﻖ واالﺗفــاقيــات الــدوليــة لألمم املتحــدة التي تهــدف إلى إصـ ـ ـ ــالحــه
وتهذيبه.3
التعليق على الدراسات السابقة:
يتبين من اس ـ ــتعراض الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة أن قض ـ ــية الحقوق االجتماعية واإلنس ـ ــانية للس ـ ــجﻨاء في ض ـ ــوء املعايير
الدولية لرعايتهم ال ﺗزال من املوض ــوعات البحثية التي ﺗحتاج إلى مزيد من الدراس ــة واملعالجة األكاديمية .وﺗحاول الدراس ـة
الراهﻨة ﺗقديم إضاﻓة علمية وعملية في هذا اإلطار وفي ضوء خصوصية الواقع املصري والسعودي.
(ي) -األسلوب املنهجي للدراسة:
أﻓادت هذه الدراس ــة من املﻨهج التحليلي املقارن في ﺗحليل ما ﺗض ــمﻨته األنظمة والقوانين املص ــرية مقارنة باألنظمة
والقوانين السـ ــعودية ﻓيما يتعلﻖ بالحقوق االجتماعية واإلنسـ ــانية لرعاية السـ ــجﻨاء؛ بهدف الوقوف على الحقوق واملعايير
األســاســية املتضــمﻨة في ﻛال الﻨموذجين .ﻛما اعتمدت الدراســة على مﻨهج املســح املكتبي الوثائقﻲ؛ وذلﻚ من أجل ﺗحليل ما
ﺗضمﻨته املواثيﻖ الدولية في مجال الحقوق االجتماعية واإلنسانية لرعاية السجﻨاء؛ بغية االنتهاء إلى املحاور الجوهرية التي
ﺗم الترﻛيز عليها لضمان املعاملة الالئقة والرعاية الالزمة للسجﻨاء.
ً
ثانيا :الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء ورعايتهم في املواثيق الدولية:

 - 1خالد بن مبروك بن عبد الكريم الرﻓاعي (1437هـ) :مراعاة الحد األدنى لحقوق السجين في أنظمة مجلس التعاون الخليجي :دراسة
تأصيلية مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض.
 - 2سليمان صالح السليمان (1437هـ) :حقوق اإلنسان في وثيقة املدينة املنورة :دراسة مقارنة باملواثيق الدولية ،دار جامعة نايف للنشر،
الرياض.
 - 3مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م) :حقوق السجين في ظل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية.
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ً
ضـ ــمﻨت املواثيﻖ الدولية الحقوق االجتماعية واإلنسـ ــانية للسـ ــجﻨاء انطالقا مما نصـ ــت عليه الفقرة األولى مما ورد
باملادة ( )25من اإلعالن العاملﻲ لحقوق اإلنس ـ ـ ــان من أن "لكل ش ـ ـ ــخص حﻖ في مس ـ ـ ــتوى معيش ـ ـ ــة يكفﻲ لض ـ ـ ــمان الص ـ ـ ــحة
والرﻓاهة له وألسـ ـ ـ ــرﺗه ،وخاص ـ ـ ـ ــة على صـ ـ ـ ــعيد املﺄكل وامللبﺲ واملسـ ـ ـ ــكن والعﻨاية الطبية وصـ ـ ـ ــعيد الخدمات االجتماعية
الضـ ــرورية ،وله الحﻖ في ما يﺄمن به الغوائل في حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الشـ ــيخوخة أو غير ذلﻚ من الظروف
الخارجة عن إرادﺗه والتي ﺗفقده أس ـ ــباب عيش ـ ــه" .1وأش ـ ــار املبدأ الخامﺲ من املبادئ األس ـ ــاس ـ ــية ملعاملة الس ـ ــجﻨاء إلى أنه
"باسـتثﻨاء القيود التي من الواضـح أن عملية السـجن ﺗقتضـيها ،يحتفظ كل السـجﻨاء بحقوق اإلنسـان والحريات األسـاسية
ً
املبيﻨة في اإلعالن العاملﻲ لحقوق اإلنسان ،وحيث ﺗكون الدولة املعﻨية طرﻓا ،في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتمــاعيــة والثقــاﻓيــة ،والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق املــدنيــة والسـ ـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ـ ـيــة ،وبروﺗوكولــه االختيــاري ،وغير ذلــﻚ من
الحقوق املبيﻨة في عهود أخرى لألمم املتحدة" .2ويمكن ﺗفصيل أبرز هذه الحقوق ﻓيما يلي:
(أ) -الحقوق االجتماعية:
أﻛدت املواثيﻖ الدولية املتعددة على الحقوق االجتماعية للســجﻨاء ومن ذلﻚ حﻖ الســجﻨاء في الرعاية االجتماعية،
ً
وقد اهتمت قواعد الحد األدنى ملعاملة املسـ ـ ـ ــجونين بالرعاية االجتماعية نظرا ألهميتها البالغة في ﺗﺄهيل الس ـ ـ ـ ــجين .3وقد
نصــت املادة ( )49في الفقرة األولى من القواعد الﻨموذجية الدنيا ملعاملة الســجﻨاء على أنه "يجب أن يضــم جهاز املوظفين،
ً
ً
بقدر اإلمكان ،عددا كاﻓيا من األخصـ ـ ـ ــائيين كﺄطباء األمراض العقلية وعلماء الﻨفﺲ واملس ـ ـ ـ ــاعدين االجتماعيين واملعلمين
ومدرسـ ي الحرف" .ﻛما نصـت املادة ( )79على أنه يجب أن "ﺗبذل عﻨاية خاصـة لصـيانة وﺗحسـين عالقات السـجين بﺄسـرﺗه،
بقدر ما يكون ذلﻚ في صالح ﻛال الطرﻓين" .4
وفي ذات السياق املتعلﻖ بالحقوق االجتماعية للسجﻨاء ،يبرز الحﻖ في التواصل مع اآلخرين ،ﻓقد أشار املبدأ ()15
من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على أنه
"ال يجوز حرمان الشخص املحتجز أو املسجون من االﺗصال بالعالم الخارجي ،وخاصة بﺄسرﺗه أو محامية ،لفترة ﺗزيد عن
أيام".5

 - 1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (1948م) :املعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  217أ (د )3-املﺆرخ في  10كانون األول /ديسمبر 1948م،
http://www.cihlhr.org
 - 2املبادئ األساسية ملعاملة السجناء (1990م) :املعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  111/45املﺆرخ في  14كانون
األول/ديسمبر 1990مhttp://www.cihlhr.org ،
 - 3مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م) :حقوق السجين في ظل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،مرجع سابﻖ ،ص .60
 - 4القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (1977م) :أوص ي باعتمادها مﺆﺗمر األمم املتحدة األول ملﻨع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود
في جﻨيف عام 1955وأقرها املجلﺲ االقتصادي واالجتماعي بقراريه  663ج (د )24-املﺆرخ في  31ﺗموز/يوليو  1957و( 2076د )62-املﺆرخ في
 13أيار/مايو 1977مhttp://www.cihlhr.org ،
 - 5مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن (1988م) :املعتمدة
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 173/43املﺆرخ في  9كانون األول/ديسمبر 1988مhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b036.html ،
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(ب) -الحقوق الدينية والثقافية:
ً
أولت املواثيﻖ الدولية اهتماما بالحقوق الدينية والثقاﻓية ،حيث أش ــار املبدأ الثالث من املبادئ األس ــاس ــية ملعاملة
الس ــجﻨاء إلى أنه "من املس ــتحب احترام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقاﻓية للفئة التي ينتمي إليها الس ــجﻨاء ،متى اقتض ــت
الظروف املحليــة ذلــﻚ" .1وشـ ـ ـ ــددت املــادة ( )18من العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق املــدنيــة والسـ ـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ـ ـيــة على حريــة أداء
الشعائر الدينية.2
ﻛذلﻚ ﻓقد عﻨيت املواثيﻖ الدولية بالحﻖ في التعليم؛ ويقص ـ ـ ــد بهذا الحﻖ ﺗمكين الس ـ ـ ــجﻨاء من اﻛتسـ ـ ـ ــاب املعارف
والثقاﻓات والعلوم؛ ما يس ــاهم في ﺗوس ــيع مدارﻛهم وﻓتح آﻓاق جديدة لهم؛ حيث أص ــبح تعليم الس ــجين في الﻨظام العقابﻲ
الجديد دور ﻓعال ومﺆثر في ﺗقويم س ــلوﻛه االنحرافي .ﻛما ﺗظهر ﻛذلﻚ أهمية التعليم ،في ش ــغل وقت ﻓراغ الس ــجين داخل
املﺆس ـ ـسـ ــة العقابية؛ مما يقلل من ﻓرص ﺗفكيره في اإلجرام مرة أخرى ،وﻛذلﻚ يسـ ــاعد على ﺗوﻓير إمكانية الحص ـ ــول على
العمل بعد انقضـ ـ ــاء عقوبته باعتبار أن ﻓرص ـ ــة السـ ـ ــجين املتعلم ﺗكون أﻛثر من غير املتعلم .3وقد أوضـ ـ ــحت العديد من
الدراسـات وجود عالقة بين األمية والجريمة ،حيث ﺗزداد نسـبة نزالء السـجون من األميين ،لذلﻚ ﻓمن األنسـب العمل على
محو األمية داخل املﺆسـ ـس ــات العقابية من خالل ﺗوﻓر وس ــائل ﺗﻨمية وتعليم جميع املس ــجونين القادرين على االس ــتفادة
مﻨه ،بجانب استكمال املراحل التعليمية للفئات األخرى التي لديها االستعداد لذلﻚ.4
وقـد نصـ ـ ـ ــت املـادة ( )13من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـ ـ ـ ـ ــاديـة واالجتمـاعيـة والثقـاﻓيـة على أن "الـدول
األطراف في ه ــذا العه ــد ﺗقر بحﻖ ك ـل ﻓرد في التربي ــة والتعليم .وهي متفق ــة على وجوب ﺗوجي ــه التربي ــة والتعليم إلى اإلنم ــاء
الكامل للشخصية اإلنسانية والحﺲ بكرامتها وإلى ﺗوطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية" .5ونصت املادة ()77
من القواعد الﻨموذجية الدنيا ملعاملة الس ــجﻨاء على أن "ﺗتخذ اإلجراءات الالزمة ملواصـ ــلة تعليم جميع السـ ــجﻨاء القادرين
على االس ـ ـ ـ ــتفادة مﻨه ،بما في ذلﻚ التعليم الديني في البلدان التي يمكن ﻓيها ذلﻚ ،ويجب أن يكون تعليم األميين واألحداث
ً
إلزاميا ،وأن ﺗوجه إليه اإلدارة عﻨاية خاصة".6

 - 1املبادئ األساسية ملعاملة السجناء (1990م) :مرجع سابﻖ.
 - 2العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (1976م) :اعتمد وعرض للتوقيع والتصديﻖ واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
ً
لألمم املتحدة  2200أ (د )21-املﺆرخ في  16كانون /ديسمبر 1966م ،ﺗاريخ بدء الﻨفاذ 23 :آذار/مارس 1976م ،وﻓقا ألحكام املادة ،49
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
 - 3مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م) :مرجع سابﻖ ،ص ص .42-41
 - 4االء محمد رحيم (2014م) :االتجاهات املعاصرة ملعاملة السجناء داخل املؤسسات اإلصالحية في ضوء قواعد الحد األدنى ملعاملة
السجناء :دراسة تحليلية ،مرجع سابﻖ ،ص .330
 - 5العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (1966م) :اعتمد وعرض للتوقيع والتصديﻖ واالنضمام بموجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200أ (د )21-املﺆرخ في  16كانون األول/ديسمبر 1966م ،ﺗاريخ بدء الﻨفاذ 3 :كانون الثانﻲ/يﻨاير 1976م ،وﻓقا
للمادة http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html ،27
 - 6القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (1977م) :مرجع سابﻖ ،املادة (.)77
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وبصـ ـ ـ ـفــة عــامــة ﻓقــد أﻛــدت املــادة ( )78من القواعــد الﻨموذجيــة الــدنيــا ملعــاملــة السـ ـ ـ ــجﻨــاء على أن "ﺗﻨظم في جميع
السجون أنشطة ﺗرويحية وثقاﻓية ،حرصـا على رﻓاه السجﻨاء البدنﻲ والعقلي".1
(ج) -الحقوق الصحية:
اهتمت املواثيﻖ الدولية بالحقوق الص ـ ـ ـ ــحية للس ـ ـ ـ ــجﻨاء ،حيث أش ـ ـ ـ ــارت املادة ( )24من القواعد الﻨموذجية الدنيا
ملعاملة الســجﻨاء إلى أن "الطبيب يقوم بفحص كل ســجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله الســجن ،ثم بفحصــه بعد ذلﻚ
كلما اقتض ـ ـ ـ ــت الض ـ ـ ـ ــرورة ،بغية اﻛتش ـ ـ ـ ــاف أي مرض جس ـ ـ ـ ــدي أو عقلي يمكن أن يكون مص ـ ـ ـ ــابا به واﺗخاذ جميع التدابير
الضـ ــرورية لعالجه ،وعزل السـ ــجﻨاء الذين يشـ ــﻚ في كونهم مصـ ــابين بﺄمراض معدية أو سـ ــارية ،واسـ ــتبانة جوانب القصـ ــور
الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التﺄهيل ،والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين".
أمــا املــادة ( )25ﻓتضـ ـ ـ ــمﻨــت "ﺗكليف الطبيــب بمراقبــة الص ـ ـ ـ ـحــة البــدنيــة والعقليــة للمرض ـ ـ ـ ـ ي ،وعليــه أن يقــابــل يوميــا جميع
السـجﻨاء املرضـ ي .وجميع أولئﻚ الذين يشـكون من اعتالل ،وأي سـجين اسـترعى انتباهه على وجه خاص" .وفي ذات السـياق
ﻓقد نصـ ـ ـ ــت املادة ( )20على أن "ﺗوﻓر اإلدارة لكل س ـ ـ ـ ــجين ،في الس ـ ـ ـ ــاعات املعتادة ،وجبة طعام ذات قيمة غذائية كاﻓية
للحفاظ على صــحته وقواه ،جيدة الﻨوعية وحســﻨة اإلعداد والتقديم ،وﺗوﻓر لكل ســجين إمكانية الحصــول على ماء صــالح
للشرب كلما احتاج إليه".2
(د) -الحقوق االقتصادية:
ً
ً
يعد الحﻖ في العمل أحد أبرز الحقوق االقتص ـ ــادية التي اهتمت بها املواثيﻖ الدولية كون العمل يلعب دورا محوريا
في ﺗقويم الس ـ ـ ــجين ،وﺗﺄهيله وﻛذلﻚ كونه وسـ ـ ــيلة الﻛتسـ ـ ــاب املال والذي من خالله يمكن للس ـ ـ ــجين اإلنفاق على أس ـ ـ ــرﺗه،
وﻛذلﻚ اإلنفاق على نفسـ ـ ـ ــه باعتبار أن إدارة الس ـ ـ ـ ــجن قد تعجز عن ﺗلبية كل حاجاﺗه .وال يوجد في الواقع "أي مصـ ـ ـ ــدر
تعاقدي بين الس ـ ـ ـ ــجين وإدارة الس ـ ـ ـ ــجن؛ وإنما يحكم عالقاتهم ويقرها القانون وبالتحديد قانون ﺗﻨظيم الس ـ ـ ـ ــجون ،وكون
العمل ليﺲ عقوبة مكملة أو إض ـ ــاﻓية ،وإنما هو حﻖ من حقوق الس ـ ــجين ،وأسـ ــلوب معاملة يهدف إلى ﺗﺄهيله وإصـ ــالحه،
ﻓيتعين على السجين االلتزام ﻛغيره من أساليب املعاملة العقابية األخرى".3
وعلى هذا األساس ﻓقد أﻛدت املادة ( )23من اإلعالن العاملﻲ لحقوق اإلنسان في الفقرة األولى على أن "لكل شخص
حﻖ في العمل ،وفي حرية اختيار عمله ،وفي ش ـ ــروط عمل عادلة ومرض ـ ــية ،وفي الحماية من البطالة" .وفي الفقرة الثانية أن
"لجميع األﻓراد ،دون أي ﺗمييز ،الحﻖ في أجر متس ــاو على العمل املتس ــاوي" وفي الفقرة الثالث من نفﺲ املادة أن "لكل ﻓرد
يعمل حﻖ في مكاﻓﺄة عادلة ومرضــية ﺗكفل له وألســرﺗه عيشــة الئقة بالكرامة البشــرية وتســتكمل ،عﻨد االقتضــاء ،بوســائل
أخرى للحماية االجتماعية".4

 - 1املرجع السابﻖ :املادة (.)78
 - 2املرجع السابﻖ :املواد (.)25( ،)24( ،)20
 - 3مهداوي نعيمة وأومليل سوهيلة (2017م) :مرجع سابﻖ ،ص .51-50
 - 4اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (1948م) :مرجع سابﻖ ،املادة (.)23
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

56

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

وقد ﺗطرقت املادة ( )71في الفقرة األولي وحتى الســادســة من القواعد الﻨموذجية الدنيا ملعاملة الســجﻨاء إلى أنه "ال
ً
يجوز أن يكون العمــل في الس ـ ـ ـ ــجن ذات طبيعــة مﺆملــة .ويفرض العمــل على جميع الس ـ ـ ـ ــجﻨــاء املحكوم عليهم ،ﺗبعــا لليــاقتهم
البدنية والعقلية ﻛما يحددها الطبيب .ﻛما يوﻓر للس ـ ـ ـ ــجﻨاء عمل مﻨتج يكفﻲ لتشـ ـ ـ ــغليهم طوال يوم العمل العادي .ويكون
هذا العمل ،إلى أقص ـ ـ ى الحدود املسـ ــتطاعة ،من نوع يصـ ــون أو يزيد قدرة السـ ــجين على ﺗﺄمين عيشـ ــه بكسـ ــب شـ ــريف بعد
إطالق سـراحه .ويوﻓر ﺗدريب منهي ناﻓع للســجﻨاء القادرين على االنتفاع به ،وال ســيما الشــباب .وﺗتاح للســجﻨاء ،في حدود ما
يتمش ى مع االختيار املنهي السليم ومتطلبات إدارة السجن واالنضباط ﻓيه ،إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام
به".1
ً
ثالثا :الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء في األنظمة والقوانين املصرية ملعاملة السجناء ورعايتهم:
ﺗطور االهتمام بالحقوق االجتماعية واإلنس ـ ـ ــانية للس ـ ـ ــجﻨاء في مص ـ ـ ــر بتطور األنظمة والقوانين الخاص ـ ـ ــة بمعاملة
الس ــجﻨاء ورعايتهم؛ حيث ص ــدر أول تش ــريع للس ــجون في مص ــر بموجب األمر العالي برقم  ،9ﻓبراير س ــﻨة 1901م بالالئحة
الداخلية للس ـ ـ ـ ــجون ،ثم ص ـ ـ ـ ــدرت الالئحة الداخلية للمس ـ ـ ـ ــجونين التابعين للمحاﻛم املختلطة في  25مارس س ـ ـ ـ ــﻨة 1914م
ببعض املزايا للمســجونين األجانب ،ثم صــدر املرســوم بقانون رقم  21في  27ﻓبراير لســﻨة 1936م للمحكوم عليهم في جرائم
الص ـ ــحاﻓة والرأي ،ثم ص ـ ــدر املرسـ ـ ــوم بقانون  180لسـ ـ ــﻨة 1945م بالالئحة الداخلية للسـ ـ ــجون ،وﺗلى ذلﻚ صـ ـ ــدور قانون
السجون بقانون رقم  396لسﻨة 1956م والذي حدد التفاصيل املتعلقة بمعاملة املسجونين وحقوقهم وواجباتهم.2
(أ) -الحقوق االجتماعية:
ﻛفل القانون املصـ ـ ــري للسـ ـ ــجون رقم  396لسـ ـ ــﻨة 1956م حﻖ السـ ـ ــجين في الزيارة واملراسـ ـ ــلة؛ كون زيارة السـ ـ ــجين
ً
ً
ً
وﺗمكيﻨه من التراس ـ ـ ـ ــل جزءا ض ـ ـ ـ ــروريا من إعادة ﺗﺄهيله اجتماعيا وعودﺗه للمجتمع ،وقد نص ـ ـ ـ ــت املادة ( )38على أن يكون
للمحكوم عليه الحﻖ في التراس ـ ــل ولذويه أن يزوروه ،وأقرت الالئحة الداخلية للس ـ ــجون في مص ـ ــر في مادتها رقم ( )60بقرار
رقم  79لسـ ـ ـ ـﻨــة 1961م بــﺄنــه لــذوي املحبوس حﻖ الزيــارة مرة واحــدة كــل أس ـ ـ ـ ــبوع في أي يوم من أيــام األس ـ ـ ـ ــبوع عــدا الجمع
والعطالت الرس ـ ـ ـ ــمية ﻓيما عدا أول وثانﻲ أيام عيدي الفطر واألض ـ ـ ـ ــحى .وحددت املادة ( )70من الالئحة مدة الزيارة العامة
ً
والزيــارة الخــاصـ ـ ـ ـ ــة والتي ﺗتم طبقــا للمــادة ( )40من القــانون .3ونظمــت املــادة ( )67من دليــل إجراءات العمــل في الس ـ ـ ـ ــجون
ً
ً
املعدلة بالقرار اإلداري رقم  297لســﻨة  2006بﺄن يصــرح لكل مســجون أيا كانت عقوبته بزيارة خاصــة شــهريا وذلﻚ بخالف
الزيارة العادية املحددة ،ﻛما نظم دليل إجراءات العمل في الســجون في املواد من ( )1013إلى ( )1018زيارة املســجون لذويه
إذا ما دعت لذلﻚ ضرورة ﺗحت الحراسة املﻨاسبة.4

 - 1مرجع سابﻖ :املادة (.)71
 - 2عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (2011م) :مسؤولية السجين عن اإلخالل بواجباته في النظام السعودي :دراسة مقارنة
تطبيقية ،مرجع سابﻖ ،ص .35
 - 3املرجع السابﻖ ،ص .53
 - 4محمد حاﻓظ الﻨجار (2012م) :حقوق املسجونين في املواثيق الدولية والقانون املصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص ص -376
.385 ،377
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ً
أيض ـ ـ ــا ﻓقد اهتم قانون ﺗﻨظيم الس ـ ـ ــجون في مص ـ ـ ــر بمس ـ ـ ــﺄلة الرعاية االجتماعية؛ حيث نص في املادة ( )32على أن
يكون في كل ليمان أو س ـ ـ ــجن أخص ـ ـ ــائﻲ اجتماعي ونفسـ ـ ـ ـ ي أو أﻛثر على الوجه الذي ﺗبيﻨه الالئحة الداخلية ،وذلﻚ من أجل
حــل مش ـ ـ ـ ـ ــاكــل املحكوم عليــه عن طريﻖ دراس ـ ـ ـ ـ ــة حــالتــه االجتمــاعيــة ،ﻛمــا نظمــت املواد من ( )1039إلى ( )1048من دليــل
إجراءات العمل في السجون املصرية الصادر في  15مايو 1969م ،والذي ﺗمت إضاﻓة وتعديل بعض مواده ً
بﻨاء على القرار
اإلداري رقم  297لسـ ــﻨة 2006م كل ما يخص الخدمة االجتماعية؛ حيث ﺗضـ ــمﻨت الرعاية االجتماعية املقررة على وسـ ــائل
متﻨوعة منها :دراس ــة مش ــاكل النزيل ،وإعداد برامج لش ــغل أوقات الفراغ داخل الس ــجن ،وﺗﻨظيم الص ــلة بين املحكوم عليه
والعالم الخارجي وﻓﻖ ضوابط معيﻨة.1
(ب) -الحقوق الدينية والثقافية:
تعمل إدارة الس ـ ـ ــجون املص ـ ـ ــرية على ض ـ ـ ــمان الحقوق الدينية للس ـ ـ ــجﻨاء بما يعود عليهم بالفائدة ويباعد بينهم وبين
اسـتيعاب عوامل اإلجرام ،ولذلﻚ نصـت املادة ( )32في القانون املصـري رقم  396لسـﻨة 1956م على أن يكون لكل ليمان أو
ســجن عمومﻲ واعظ لترغيب املســجون في الفضــيلة وحدهم على أداء الفرائض الدينية .2وأعطى الﻨظام الســجﻨاء املســلمين
أو من غير املس ــلمين الحﻖ في إقامة ش ــعائرهم الدينية ،وﺗض ــمﻨت املادة ( )46من الدس ــتور املص ــري أن ﺗكفل الدولة حرية
العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.3
ﻛذلﻚ ﻓقد نص ـ ــت املادة ( )28من قانون الس ـ ـ ــجون املص ـ ـ ــرية رقم  396لس ـ ــﻨة 1956م على أن ﺗقوم إدارة الس ـ ـ ــجن
بتعليم املسـ ـ ــجونين مع مراعاة السـ ـ ــن ومدى االسـ ـ ــتعداد ومدة العقوبة .ﻛما أشـ ـ ــارت املادة ( )30إلى أن ﺗنش ـ ــﺄ في كل سـ ـ ــجن
مكتبة للمس ـ ـ ـ ــجونين ﺗحوي ﻛتب دينية وعلمية وأخالقية يش ـ ـ ـ ــجع املس ـ ـ ـ ــجونين على االنتفاع بها في أوقات ﻓراغهم ،ويجوز
للمسجونين أن يحضروا على نفقتهم الكتب والصحف واملجالت وذلﻚ وﻓﻖ ما ﺗقرره الالئحة الداخلية .وأﻛدت املادة ()31
على أنه يتوجب على إدارة الس ـ ــجن أن تش ـ ــجع املس ـ ــجونين على االطالع والتعليم وأن ﺗيس ـ ــر االس ـ ــتذكار للمس ـ ــجونين الذين
لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتﺄدية االمتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.4
(ج) -الحقوق الصحية:
أﻛدت قوانين السـ ــجون في مصـ ــر على ضـ ــرروه ﺗواﻓر الرعاية الصـ ــحية والخدمات الطبية للسـ ــجﻨاء ،ويشـ ــمل ذلﻚ
إقامة العيادات واملستوصفات داخل السجون ،وﺗوقيع الكشف الطبي ،وﺗوﻓير األدوية الالزمة ،ونقل املريض من السجﻨاء
إلى مستشفيات متخصصة ﺗحت الحراسة إذا لزم األمر .وحددت املواد من ( )33إلى ( )37من قانون السجون املصرية رقم
 396لس ـ ـ ــﻨة 1956م القواعد العامة لعالج السـ ـ ــجﻨاء داخل السـ ـ ــجن ،وشـ ـ ــدد الﻨظام في اإلجراءات الواجب إﺗباعها عﻨدما

 - 1املرجع السابﻖ ،ص ص .440-439
 - 2علي بن عبد هللا السلمان (1434هـ) :واجبات السجين في النظام السعودي :دراسة تأصيلية مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض ،ص .48
 - 3عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (2011م) :مرجع سابق ،ص .53
 - 4املرجع السابﻖ ،ص .51
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يثبت للطبيب أن أحد املحكوم عليهم باألش ــغال الش ــاقة عاجز عن العمل في الليمان ملرض أص ــابه وض ــرورة نقله إلى س ــجن
عمومﻲ ،حيث نصت املادة ( )34على ذلﻚ بشكل واضح.1
(د) -الحقوق االقتصادية:
ً
ً
يالحظ أن الفقه العقابﻲ يتجه إلى ﺗكييف عمل املس ـ ـ ـ ــجون باعتباره حقا وواجبا في الوقت ذاﺗه؛ ﻓمن ناحية ﺗلتزم
اإلدارة بتوﻓير العمل للمس ـ ـ ـ ــجون ،ومن ناحية أخرى يلتزم املس ـ ـ ـ ــجون بالعمل .وفي ض ـ ـ ـ ــوء ذلﻚ ﻓقد نظمت املادة ( )23من
القانون رقم  396لسـ ـ ـ ــﻨة 1956م عمل الس ـ ـ ـ ــجﻨاء ،ﻛما ﺗطرقت إلى ذلﻚ املواد من ( )1019إلى ( )1038من دليل إجراءات
العمل في الس ــجون املص ــرية .وﺗﻨظيم العمل بالس ــجون الهدف مﻨه أن يعود بفائدة اقتص ــادية على الس ــجين والدولة في آن
واحد ،ﻓاألجر الذي يحصـ ــل عليه السـ ــجين مقابل عمله يمكﻨه من الوﻓاء ببعض الضـ ــروريات الشـ ــخصـ ــية داخل السـ ــجن
وربما رعاية أسرﺗه في الخارج ،وإمكانية ادخاره لالستعانة به بعد الخروج من السجن.2
ً
رابعا :الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء في األنظمة والقوانين السعودية ملعاملة السجناء ورعايتهم
اهتمت اململكة العربية الس ــعودية بحقوق الس ــجﻨاء وبتوﻓير بيئة مالئمة تش ــبع االحتياجات االجتماعية والﻨفس ــية
واالقتص ـ ـ ـ ــادية والثقاﻓية وغيرها من احتياجات نزالء الس ـ ـ ـ ــجون .3ويتمتع الس ـ ـ ـ ــجين في اململكة بحقوقه التي ﻛفلها له نظام
الس ـ ــجن والتوقيف الص ـ ــادر باملرسـ ـ ــوم امللكﻲ رقم م 31/وﺗاريخ 1398/6/21ه ،والذي حدد حقوق السـ ـ ــجﻨاء كاملة وكلف
الجهـة التﻨفيـذيـة بـالعمـل على ﺗحقيﻖ هـذه الحقوق حتى يعيش الس ـ ـ ـ ــجين ﻛغيره من األشـ ـ ـ ـ ـخـاص بكرامـة ،إال مـا اس ـ ـ ـ ــتثﻨاه
الﻨظام مثل حﻖ الحرية.4
ويمكن ﺗفصيل هذه الحقوق ﻓيما يلي:
(أ) -الحقوق االجتماعية:
حرصت األنظمة السعودية على ضمان الحقوق االجتماعية والﻨفسية للسجﻨاء ،وﻛذلﻚ ﺗوﻓير الرعاية االجتماعية
ً
ليﺲ للمس ـ ــجونين ﻓحس ـ ــب بل وأس ـ ــرهم أيض ـ ــا إذا كانت ﺗلﻚ األس ـ ــر بحاجة إلى رعاية؛ وبﻨاء عليه ﻓقد ﺗم ﺗزويد الس ـ ــجون
باألخصــائيين االجتماعيين والﻨفســيين لتقديم الرعاية االجتماعية والﻨفســية املختلفة للســجﻨاء .وقد صــدر القرار الوزاري
رقم  4308وﺗاريخ 1398/11/1ه املبلغ بتعميم املديرية العامة للس ـ ــجون رقم  12/187في 1399/4/19ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ بش ـ ــﺄن املواﻓقة
ً
على الئحة الرعاية االجتماعية والﻨفس ـ ـ ــية في الس ـ ـ ــجون والتي يعد من أبرز ما ﺗض ـ ـ ــمﻨته :العمل على ﺗﺄهيل النزيل اجتماعيا
داخل الس ـ ــجن واس ـ ــتخدام طاقته الجمس ـ ــمانية والﻨفس ـ ــية والعقلية في إعداده وﺗدريبه وحثه على مواص ـ ــلة تعليمه ومحو
أميته وﺗقويم س ـ ـ ــلوﻛه ،وﻛذلﻚ العمل على ﺗكيف النزيل مع البيئة الجديدة في الس ـ ـ ــجن ورعايته أثﻨاء ﻓترة إقامته ،والعمل
ً
أيضـ ــا على تعديل السـ ــلوﻛيات العدوانية واالنحراﻓية للنزيل وإبدالها باﺗجاهات اجتماعية صـ ــحيحة ،واملحاﻓظة على صـ ــلة
النزيل باألش ـ ــخاص الذين يرعون مص ـ ــالحه وﻛذلﻚ بالهيئات االجتماعية ،والعمل على إيجاد الحلول ملش ـ ــكالت النزالء التي
 - 1املرجع السابﻖ ،ص .52-51
 - 2محمد حاﻓظ الﻨجار (2012م) :حقوق املسجونين في املواثيق الدولية والقانون املصري ،مرجع سابﻖ ،ص .459-455
- 3زينب أحمد جلي (2017م) :العائد االجتماعي للبرامج التدريبية لتدعيم األمن األسري من منظور نزيالت املؤسسات اإلصالحية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض ،ص .3
 - 4عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (2011م) :مرجع سابق ،ص .40
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ً
ﺗنشـﺄ داخل السـجن ،ﻓضـال عن العمل على رعاية أسـرة النزيل وﺗقديم املعونة الالزمة لها ،واﺗخاذ كاﻓة التدابير االجتماعية
الوقائية لتتبع حاالت النزيل املفرج عﻨه.1
إض ـ ــاﻓة لذلﻚ ﻓقد ﻛفلت اململكة حﻖ الس ـ ــجين في االﺗص ـ ــال بالعالم الخارجي؛ حيث ﺗض ـ ــمﻨت املادة ( )12من نظام
الســجن والتوقيف الالئحة التﻨفيذية الصــادرة بالقرار الوزاري رقم  3919وﺗاريخ 1398/9/22ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ قواعد زيارة املســجونين
واملوقوﻓين ومراس ــالتهم ،ﻛما وض ــعت قواعد معاملة املوقوﻓين وجواز حص ــولهم على طعام على نفقتهم الخاص ــة وارﺗدائهم
زيهم الخــاص ومــا يتقرر لهم من حقوق ومزايــا .ﻛــذلــﻚ ﻓقــد ﺗض ـ ـ ـ ــمن قرار وزير الــداخليــة رقم  1745وﺗــاريخ 1411/6/17هـ
ً
املبني على نظــام السـ ـ ـ ــجن والتوقيف وﺗﻨفيــذا للمــادة ( )12من الالئحــة التﻨفيــذيــة والفقرة ( )13من املــادة األولى من ﺗلــﻚ
الالئحة بش ـ ــﺄن الخلوة الشـ ــرعية والتي نصـ ــت على أن ﺗتاح للمحكوم عليه واملوقوﻓين الذين مض ـ ـ ى عليهم في الس ـ ــجن ثالثة
أشــهر ﻓﺄﻛثر ﻓرصــة االختالء الشــرعي بزوجاتهم مرة كل شــهر ملدة ثالث ســاعات .بل ويصــرح للنزيل الســعودي حســن الســير
والسلوك بعد مض ي نصف محكوميته التي ال ﺗقل عن سﻨة واحدة إجازة مدتها أربعة وعشرون ساعة خارج السجن لزيارة
عائلته؛ وذلﻚ بهدف ربط النزيل بﺄسرﺗه وبمجتمعه؛ حيث أن وجوده خالل هذه اإلجازة يﻨعكﺲ على سلوﻛه باإليجاب .ﻛما
يطبﻖ برنامج زيارة اليوم العائلي في الس ـ ـ ــجون الس ـ ـ ــعودية للنزالء املثاليين في الس ـ ـ ــجن؛ حيث يس ـ ـ ــتطيع الس ـ ـ ــجين االجتماع
ً
بعائلته (الزوجة واألوالد) في وحدة من الوحدات الســكﻨية التي ﺗم انشــاءها خصــيصــا لهذا الغرض من الصــباح حتى املســاء.
ً
ﻛذلﻚ ﻓقد نص الﻨظام على خروج السـ ـ ـ ــجين وﻓﻖ ضـ ـ ـ ــوابط محددة لحضـ ـ ـ ــور زواج من كان السـ ـ ـ ــجين وليا لها كاالبﻨة على
سبيل املثال ،وإﺗاحة الفرصة للسجين للخروج لحضور جﻨازة وعزاء أحد والديه في حالة وﻓاﺗه.2
ً
وفي ذات الســياق ﻓقد أولت اململكة اهتماما بتقديم مختلف الخدمات االجتماعية للســجﻨاء من خالل األخصــائيين
االجتماعيين والﻨفســيين بالســجون ويشــمل ذلﻚ :اســتقبال النزالء ،وبحث وتشــخيص حاالتهم ،وﺗتبع حالة كل ســجين على
حده وإيضـ ـ ــاح التغيرات الﻨفسـ ـ ــية واالجتماعية وما يطرأ عليه من ﺗحسـ ـ ــن أو انتكاس وﺗقديم التوصـ ـ ــيات الالزمة بشـ ـ ــﺄنها،
وإشعار وزارة العمل والتﻨمية االجتماعية بﺄسماء املحكومين عليهم قبل إطالق سراحهم بمدة كاﻓية والتنسيﻖ معها الﺗخاذ
اإلجراءات نحو ﺗﺄهيل النزالء وإعدادهم للمجتمع الخارجي وتشغيلهم بإيجاد عمل مﻨاسب لهم.3
(ب) -الحقوق الدينية والثقافية:
 -1حق السجين في ممارسة شعائره الدينية :حيث عملت األنظمة السـعودية على ﺗمكين السـجين من أداء شـعائره
الدينية ما جاء في املادة ( )17من نظام السجن والتوقيف حيث جاء ﻓيها :يجب على إدارة السجون ودور التوقيف
أن ﺗكفل محاﻓظة املســلم في الســجن على إقامة الشــعائر الدينية وأن ﺗسئ له الوســائل الالزمة ألدائها .ويكون لكل
سـ ـ ـ ــجن أو دار ﺗوقيف مرشـ ـ ـ ــد أو أﻛثر من الدعاة املتخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــين في الدعوة إلى هللا وهداية الﻨفوس وحدهم على
الفضـ ــيلة ومراقبة أدائهم لشـ ــعائرهم الدينية .ﻛما صـ ــدرت عدة قرارات وزارية ﺗحدد البرامج التي تهدف إلى ﺗزويد
 - 1عبد الحميد بن عبد هللا بن حسين (2007م) :حقوق السجناء في اململكة العربية السعودية :دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ،مرجع
سابﻖ ،ص ص .84-81
 - 2املرجع السابﻖ ،ص ص .99-95
 - 3عبد الرحمن مهدي عبد الرحمن القحطانﻲ (2009م) :تقييم دور الخدمة االجتماعية في املؤسسات اإلصالحية من وجهة نظراإلخصائيين
االجتماعيين والنزالء بشعبة سجن أبها بمنطقة عسير ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض ،ص .23
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الس ـ ـ ــجﻨاء بالعلوم الش ـ ـ ــرعية التي ﺗﻨفعهم في دينهم ودنياهم عن طريﻖ حلﻖ ﺗحفيظ القرآن الكريم وحلﻖ الوعظ
ً
واإلرشـ ـ ـ ــاد .وعمل نظام السـ ـ ـ ــجن والتوقيف اعتمادا على القرار الوزاري رقم  1405وﺗاريخ 1401/3/28ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ على
ً
صرف مكاﻓآت مالية تشجيعا للنزالء على حفظ القرآن الكريم وااللتحاق بحلقات ﺗحفيظه بالسجون؛ مما يعمل
ً
ً
على تعديل س ـ ــلوﻛهم وﺗقويمه .أيض ـ ــا وحرص ـ ــا من األنظمة في اململكة العربية الس ـ ــعودية على غرس الفض ـ ــيلة في
نفوس الس ــجﻨاء ﻓقد ص ــدر تعميم مدير اإلدارة العامة للس ــجون رقم  11982وﺗاريخ 1417/5/30ه ـ ـ ـ ـ ـ املتض ــمن
ً
ﺗكليف أحد الض ــباط األﻛفاء ليكون مس ــئوال عن الش ــﺆون الدينية بكل س ــجن ،وعملت اململكة ﻛذلﻚ عن طريﻖ
لجﻨة مشـ ــكلة من وزارة الداخلية والحج واألوقاف ووزارة املالية على ﺗﻨظيم القواعد الالزمة لتعيين أئمة ومﺆذنين
للس ــجون ملا له من دور في تهذيب وإص ــالح الس ــجﻨاء .أما بالنس ــبة لغير املس ــلمين ﻓلم يﻨص الﻨظام الس ــعودي على
ما يمﻨعهم من ممارس ــة ش ــعائرهم الدينية؛ وذلﻚ ألنه لم يرد نص في الش ـريعة اإلس ــالمية يمﻨع الس ــجين الذي هو
على غير ملة اإلسالم من ممارسة شعائره الدينية.1
 -2حق السجين في التعليم :قامت اململكة بإنشاء املدارس داخل السجون وذلﻚ ملختلف املراحل الدراسية وﻛذلﻚ
محو األمية .وأعطت املادة ( )18من نظام الس ـ ـ ـ ــجن والتوقيف وزارة الداخلية السـ ـ ـ ــعودية باالﺗفاق مع الجهات
املختصـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــﺆولة عن التعليم والتوعية صـ ـ ـ ــالحية وضـ ـ ـ ــع مﻨا ج التعليم والتثقيف داخل السـ ـ ـ ــجون .وﺗحدد
الالئحة التﻨفيذية قواعد وإجراءات االمتحانات بالنسـ ــبة للمسـ ــجونين واملوقوﻓين في املراحل املختلفة ،وصـ ــدرت
ﻛذلﻚ عدة تعميمات من اإلدارة العامة للس ـ ــجون ﺗحدد س ـ ــير العملية التعليمية داخل الس ـ ــجون ،وﺗقوم إدارات
ً
التعليم باإلشـ ـراف املباش ــر على س ــير الدراس ــة واالمتحانات واختيار أﻓض ــل املعلمين نظرا للوض ــع الخاص بنزالء
السجون.2
 -3حق الس ا ا ااجين في التدريب امل ي :أقرت اللوائح املعمول بها في الﻨظام السـ ـ ـ ــعودي حﻖ السـ ـ ـ ــجين في التدريب املنهي
ً
ً ً
ً
وﺗﻨظيمه جيدا حتى يعود السجين إلى املجتمع إنسانا صالحا قادرا على الكسب؛ باعتبار أن الغرض األساس ي من
ً
ً
ً
ً
إقامة الســجن هو تهذيب أخالق املســجون وإعادة ﺗﺄهيله إلى املجتمع عضــوا صــالحا مﻨتجا .وﺗماشــيا مع ذلﻚ ﻓقد
عملت األنظمة الس ـ ــعودية على ﺗدريب النزالء الذين ﺗتواﻓر ﻓيهم بعض املقومات الﻛتس ـ ــاب حرﻓة أو مهﻨة معيﻨة
أثﻨاء إقامتهم بالس ـ ــجن لتهذيبهم وﺗثقيفهم وﺗوﻓير حياة ﻛريمة لهم بعد إطالق س ـ ـراحهم ،وأش ـ ــار قرار وزير العمل
رقم  404وﺗاريخ 1395/6/17هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلى أن ﺗتخذ االحتياطات العملية الالزمة لحماية النزالء من األخطار واألمراض
الﻨاجمة عن العمل واآلالت املســتعملة وضــمان وقاية النزيل وســالمته ،وأن يتم ﺗوﻓير وســائل الســالمة واإلســعاف
الطبي بﺄماﻛن العمل .3وتهدف برامج التﺄهيل والتدريب في س ــجون اململكة على بعض الحرف واملهن التي ﺗتﻨاس ــب
وقدرات وميول نزالء الس ـ ــجون إلى العمل على إعادة ثقة الس ـ ــجﻨاء بﺄنفس ـ ــهم ،وﺗفادي وقوعهم ﻛفريس ـ ــة للبطالة

 - 1عبد الحميد بن عبد هللا بن حسين (2007م) :مرجع سابق ،ص ص .33-27
 - 2املرجع السابﻖ ،ص ص .42-39
 - 3املرجع السابﻖ ،ص ص .49-44
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والفراغ وامللل وما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وأمراض عضوية ،1وإعدادهم ملرحلة ما بعد السجن وانقضاء
العقوبة.
 -4حق الس ا ااجين في القراءة :بالﻨظر ملا للقراءة من أثر إيجابﻲ على السـ ـ ــجين  -كونها تعطﻲ للحياة املﺆس ـ ـ ـسـ ـ ــية معنى
وهدف وﺗقلل من آثار الس ـ ـ ــجن الس ـ ـ ــلبية كاإلحباط واالنطواء على الذات  -ﻓقد قامت املديرية العامة للسـ ـ ـ ــجون
بتزويــد الس ـ ـ ـ ــجون الس ـ ـ ـ ــعوديــة بعــدد من املكتبــات ﺗحتوى على أعــداد من الكتــب واملواد املس ـ ـ ـ ــموعــة واملرئيــة من
مختلف أنواع املعرﻓة؛ وبما يحقﻖ شــغل وقت الفراغ لدى النزيل في ممارســة أنشــطة ﺗثقفية مفيدة .2وأﺗاح نظام
السجن والتوقيف السعودي للسجين الحﻖ في إحضار الكتب واملجالت والصحف املسموح بها من خارج السجن
على نفقته؛ ليتمكن من زيادة ثقاﻓته.3
(ج) -الحقوق الصحية:
نصت الئحة الخدمات الطبية بالسجون الصادرة بالقرار الوزاري رقم  40923وﺗاريخ 1398/10/22ه ـ ـ ـ ـ على إقامة
مس ـ ــتوص ـ ــفات بالس ـ ــجون الرئيس ـ ــة وﺗطويرها حتى ﺗص ـ ــبح مس ـ ــتش ـ ــفيات يتوﻓر بها جميع األجهزة الطبية الض ـ ــرورية لعالج
مختلف الحــاالت ،ويتوﻓر بهــا األطبــاء املختص ـ ـ ـ ــون لعالج مختلف األمراض ،مع مــا يلزم لــذلــﻚ من مسـ ـ ـ ـ ــاعــدين ص ـ ـ ـ ــحيين
وممرضين وﺗزويدها بجميع اإلمكانيات الالزمة .بل وﺗضمﻨت املادة ( )22من نظام السجن والتوقيف والئحته التﻨفيذية أن
يفرج عن الســجين الذي يعانﻲ من مرض خطير ال يرجى شــفاءه أو قرر الطبيب املختص أن بقاءه في الســجن ال يســاعد على
ذلﻚ بعد مصادقة اللجﻨة الطبية املختصة على ﺗقرير الطبيب.4
(د) -الحقوق االقتصادية:
اهتمت اململكة العربية الس ـ ــعودية بالحقوق االقتص ـ ــادية للس ـ ــجين ومن ذلﻚ االهتمام ببرنامج تش ـ ــغيل الس ـ ــجﻨاء؛
ً
حيث أنش ــﺄت له إدارة خاص ــة اعتبارا من 1421/7/1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺗتبع اإلص ــالح والتﺄهيل ،وقد ﺗم ﻓص ــل هذا البرنامج عن التدريب
املنهي ،وشدد نظام السجن والتوقيف السعودي على أنه ال يجوز تشغيل السجﻨاء في خدمات خصوصية ألحد العاملين في
السـ ـ ــجن .ﻛما ﻛفل نظام السـ ـ ــجن والتوقيف للسـ ـ ــجين الحﻖ في مباشـ ـ ــرة أعماله كﺄن يكون لديه ممتلكات أو محال ﺗجارية
وبضـ ـ ــائع ﺗحتاج إلى س ـ ــرعة ﺗص ـ ــريف قبل ﻛس ـ ــادها أو ﻓس ـ ــادها ،ﻛما يسـ ـ ــمح بخروج السـ ـ ــجين بضـ ـ ــوابط لكاﺗب العدل أو
املحكمة الش ــرعية إلجراء بعض املكاﺗبات الش ــرعية كإثبات اإلرث أو بيع ممتلكات وذلﻚ في القض ــايا البس ــيطة أما بالنس ــبة
للقضايا الكبيرة ﻓيحضر كاﺗب العدل للسجن لعمل ذلﻚ وإنهاء اإلجراءات املتعلقة بتوﻛيالت السجﻨاء ما يمكنهم من إدارة
أعمالهم أثﻨاء ﻓترة محكوميتهم .ولم يرد في نظام السجن والتوقيف ما يدعو إلى مصادرة مال السجين أو ضياعه وﺗم الﻨص
على هـذا في املـادة رقم ( )8من الﻨظـام .وفي نفﺲ اإلطـار ﻓقـد ﻛفـل نظـام الس ـ ـ ـ ــجن والتوقيف السـ ـ ـ ــعودي حفظ مـال ومتـاع

 - 1ناصر علي حسن مهدي (2017م) :دور أنشطة الرعاية والتأهيل في تحسين األداء االجتماعي للنزالء داخل املؤسسات اإلصالحية :دراسة
ميدانية على سجون مدينة تبوك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض ،ص .25
 - 2عبد الحميد بن عبد هللا بن حسين (2007م) :مرجع سابق ،ص ص .55-54
 - 3عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (2011م) :مرجع سابق ،ص .44
 - 4عبد الحميد بن عبد هللا بن حسين (2007م) :مرجع سابق ،ص ص .74-70
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الس ـ ــجين وعدم ض ـ ــياعه أو تعرضـ ــه للتلف ولذلﻚ ﻓقد عمل على إنش ـ ــاء ص ـ ــﻨدوق ألمانات الس ـ ــجﻨاء  -الﻨقدية أو العينية -
وصرف سﻨدات للسجﻨاء باملتاع واملال املودع به ،والحرص على تسليم هذه األمانات للسجﻨاء قبل مغادرتهم السجن.1
ً
خامسا :خالصة نتائج الدراسة:
ﺗخلص الدراس ـ ــة إلى أن األنظمة والقوانين املص ـ ــرية وﻛذلﻚ الس ـ ــعودية قد ﻛفلت الحقوق االجتماعية واإلنس ـ ــانية
للس ـ ـ ـ ــجﻨــاء وألزمــا جهــات التﻨفيــذ بض ـ ـ ـ ــرورة مراعــاة ﺗوﻓير هــذه الحقوق ،وهو مــا يتس ـ ـ ـ ــﻖ ومــا أﻛــدت عليــه املعــايير الــدوليــة
املتض ـ ــمﻨة في املواثيﻖ ذات الص ـ ــلة ،2والتي أقرت بص ـ ــفة عامة أن "لكل إنس ـ ــان الحﻖ في املعاملة اإلنس ـ ــانية بالش ـ ــكل الذي
ً
ً
ً
يحفظ ﻛرامته ويص ـ ــون حقوقه ،مهما كانت ظروﻓه ،س ـ ــواء أكان متهما أو موقوﻓا او مس ـ ــجونا" .3وقد ﺗجلى ذلﻚ في جوانب
عديدة كان من أبرزها ما يلي:
 -1نصت األنظمة والقوانين املصرية السيما ما ﺗضمﻨه قانون السجون املصرية رقم  396لسﻨة 1956م ،على حفظ
ﻛرامة الســجﻨاء وحماية حقوقهم االجتماعية واإلنســانية ،ﻛما ﻛفلت للســجين كامل حقوقه ســواء أثﻨاء التحقيﻖ
أو بعد نقله للسجن والحكم عليه.4
 -2نص الﻨظام األسـ ــاس ـ ـ ي للحكم في اململكة العربية السـ ــعودية على أن ﺗحمى الدولة حقوق اإلنسـ ــان وﻓﻖ الشـ ــريعة
اإلس ـ ـ ــالمية ،وﻛفل نظام الس ـ ـ ــجن والتوقيف الص ـ ـ ــادر باملرس ـ ـ ــوم امللكﻲ رقم م 31/وﺗاريخ 1398/6/21ه الحقوق
االجتماعية واإلنســانية ملعاملة الســجﻨاء ورعايتهم .5ونصــت املادة الثانية من نظام اإلجراءات الجزائية على أنه ال
ً
يجوز القبض على أي إنســان أو ﺗفتيشــه أو ﺗوقيفه أو ســجﻨه إال في األحوال املﻨصــوص عليها نظاما ،ويحظر إيذاء
ً
ً
املسجون جسديا أو معﻨويا ﻛما يحظر تعريضه للتعذيب أو املعاملة املهيﻨة للكرامة .وقد أسست اململكة نظامها
ً
العقابﻲ وﻓقا للش ـ ـ ـ ــريعة اإلس ـ ـ ـ ــالمية؛ حيث راعت ﺗص ـ ـ ـ ــنيف املجرمين حسـ ـ ـ ـ ــب أعمارهم وأجﻨاس ـ ـ ـ ــهم وجرائمهم
وأحجامها .ونصت املادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف على أن ﺗخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش
ً
القضــائﻲ واإلداري والصــحي واالجتماعي وذلﻚ وﻓقا ألحكام الالئحة التﻨفيذية الصــادرة باملرســوم امللكﻲ رقم م31/
في 1398/6/21ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .6ﻛما ﻛفل الﻨظام الس ـ ــعودي حﻖ الس ـ ــجين في حمايته من االعتداء؛ حيث يعاقب الﻨظام في
اململكة األشخاص الذين يستغلون سلطتهم من العاملين داخل السجون إذا ثبت ذلﻚ.7

 - 1املرجع السابﻖ ،ص ص .146-117
 - 2عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (2011م) :مرجع سابﻖ ،ص .53
ً
 - 3سعدى محمد الخطيب (2010م) :حقوق السجناء وفقا ألحكام املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والدساتير العربية وقوانين أصول
املحاكمات الجزائية والعقوبات وتنظيم السجون وحماية األحداث ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ص .123
 - 4املرجع السابﻖ ،ص .44
 - 5نظام السجن والتوقيف (١٣٩٨ها) :املرسوم امللكﻲ رقم( :م )٣١/وﺗاريخ ١٣٩٨ / ٦ / ٢١ :هـ،
https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=23&versionid=31
 - 6محمد الفديع الروقي (1424هـ) :حقوق اإلنسان بعد املحاكمة في الفقه والنظام وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية ،مرجع سابﻖ،
ص ص .275 ،261 ،246-244
 - 7عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا آل حويﺲ (2011م) :مرجع سابﻖ ،ص .41
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ً
 -3اﺗفقت ﻛال من األنظمة والقوانين املص ـ ــرية واألنظمة والقوانين الس ـ ــعودية مع املواثيﻖ الدولية الس ـ ــيما من خالل
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسـ ــياسـ ــية ،واملبادئ األسـ ــاسـ ــية ملعاملة السـ ــجﻨاء ،واملبادئ الﻨموذجية
الدنيا ،على أن عملية اإلدماج في املجتمع ﺗبدأ من داخل الس ـ ـ ـ ــجن عن طريﻖ البرامج التي ﺗقدمها الس ـ ـ ـ ــجون من
ً
إصــالح وﺗﺄهيل الســجﻨاء ،1ﻓضــال عن التﺄﻛيد على ضــمان حقوقهم االجتماعية واإلنســانية ،ومراعاة احتياجاتهم
املتﻨوعة .ﻛما اهتمت جمهورية مصـ ـ ــر العربية وﻛذلﻚ اململكة العربية السـ ـ ــعودية بﺄوضـ ـ ــاع السـ ـ ــجﻨاء؛ من خالل
العمل على ﺗقديم الدعم املادي واملعﻨوي لجهاز السـ ــجون من أجل رعاية وإصـ ــالح السـ ــجﻨاء ،وﺗوجيه العديد من
البرامج اإلصالحية التي من شﺄنها أن ﺗقوم سلوك السجﻨاء وتعديهم إلى املجتمع أﻓراد أسوياء.2

 - 1خلود بنت مضحي بن سعد الشهري (1437هـ) :حقوق السجناء ذوي االحتياجات الخاصة في النظام السعودي :دراسة تأصيلية مقارنة
باملواثيق الدولية ،مرجع سابﻖ ،ص .76
 - 2ﻓواز بن يحيى هادي حكمي (2015م) :البرامج اإلصالحية والتأهيلية في املؤسسات اإلصالحية السعودية من منظور مدرسة الدفاع
االجتماعي ،رسالة دﻛتوراه منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض ،ص.49
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تغطية الصحافة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية
دراسة تحليلية مقارنة
Palestinian Press Covers Civil and Political human rights
A Comparative Analytical Study
 نسرين محمد حسونة.أ
 فلسطين،مديرة مكتب نائب رئيس الوزراء

 أحمد عرابي حسين الترك.د
أستاذ اإلعالم املساعد بكلية اآلداب في الجامعة
اإلسالمية بغزة

Abstract
This study aims at revealing how Palestinian press covers civil and political human rights. It also
tries to determine extent of its attention, sources. Moreover, it highlights its sites and the causes it
raised, and similarities and difference in covering child issues in sample newspapers.
This study is descriptive one in which several approaches have been used. The used approaches
are: media survey, studying mutual relations and comparison. The tool of the study iscontent
analysis.The researcher chooses Al Hayat Al Jadeeda and Palestine newspapers as samples. The
issues of the two newspapers have been chosen randomly .
The study of analyzing the content concluded several results. One of these results is that the civil rights
are in the first place of the newspapers of the study; then the political rights followed. Palestine newspaper
surpasses Al Hayat Al Jadeeda in the degree of attention it paid to the issues of civil human rights while Al
Hayat Al Jadeeda exceeds Palestine newspaper in covering the issues related to political human rights.
Several objectiveshave been achieved as a result of dealing with issues of politicaland civil human rights.
They are: “Highlighting the violation of human rights” and “describing the current situation. The objective
of “Enlightening people with the issues of human rights” was remarkably ignored in both newspapers. The
form of Article has been the most used form in covering the issues of political and civil human rights.
Keywords: Press covers, Palestinian newspapers, Civil human rights, Political human rights.
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ملخص
تهدف الدراسة إلى التعرف على ﻛيفية تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية،
وﺗحديد درجة اهتمامها بها ،ومصادرها ،والفﻨون الصحفية التي استخدمت في ﺗقديمها ،ومواقعها ،والقضايا التي أبرزتها،
وأوجه الشبه واالختالف في تغطية صحف الدراسة لها.
وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية ،وفي إطارها ﺗم استخدام مﻨهج املسح اإلعالمﻲ ،ومﻨهج دراسة العالقات
املتبادلة ،أما أداة الدراسة ﻓهي ﺗحليل املضمون ،وﺗم اختيار صحيفتي "الحياة الجديدة" و"ﻓلسطين" عيﻨة للدراسة،
بطريقة العيﻨة العشوائية املﻨتظمة .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الﻨتائج أبرزها:
احتلت الحقوق املدنية املرﺗبة األولى في صحيفتي الدراسة ،ﺗلتها الحقوق السياسية ،في حين ﺗفوقت صحيفة "ﻓلسطين"
على صحيفة "الحياة الجديدة" في درجة اهتمامها بقضايا حقوق اإلنسان املدنية ،بيﻨما ﺗفوقت صحيفة "الحياة الجديدة"
على صحيفة ﻓلسطين في درجة االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان السياسية .وكانت أبرز األهداف املتحققة من املعالجة
الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،هي :هدف "الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان" ،وهدف "وصف
الوضع القائم" ،في حين ظهر إغفال واضح لهدف "التثقيف بقضايا حقوق اإلنسان" .وكان "الخبر الصحفﻲ" أﻛثر األشكال
ً
الصحفية استخداما في تغطية قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
الكلمات املفتاحية :التغطية الصحفية ،الصحاﻓة الفلسطينية ،الحقوق املدنية ،الحقوق السياسية
.
مقدمة
ً
شهد العالم خالل العقدين املاضيين بداية حقبة جديدة لحقوق اإلنسان ،وحرياﺗه األساسية التي تعد عﻨصرا
ً
أساسيا من انجازات العصر الحديث ،ومن األمور الجوهرية في املجتمعات املعاصرة( ،)1حيث حظيت باهتمام وطني وعاملﻲ
وإقليمي نتيجة لتضاﻓر جهود األنظمة السياسية ،وخاصة الديمقراطية ﻓيها ،واملﻨظمات الدولية واإلقليمية ،بهدف ضمان
ً
الحياة الكريمة لإلنسان من خالل ممارسة الﻨاس ،أﻓرادا وجماعات ،لحقهم في ﺗقرير مصيرهم(.)2
ً
وتعد قضايا حقوق االنسان بطبيعتها قضايا خالﻓية ﺗحتاج إلى طرح الرأي والرأي اآلخر وصوال إلى اقﻨاع الرأي
العام بهذه القضايا ،ومن املعروف أن االقتﻨاع برأي أو ﻓكر ما يمر بخمسة مراحل ،وهي :االدراك ،ثم االهتمام ،ثم املحاولة،
ً
ً
ً
ثم االقتﻨاع ،وأخيرا التبني ،وﺗﺆدي الصحاﻓة دورا رئيسيا في املراحل الثالثة األولى ،ومن هﻨا يتوجب على الصحاﻓة االهتمام
بنشر ثقاﻓة حقوق االنسان ،حيث أنها األقدر على االقﻨاع بحكم تعاملها مع جماهير نوعية ومحددة العدد ،ﻛما أنه يكون
ً
للقائم باالﺗصال غالبا خبرة في التعامل مع الجمهور(.)3
وتعد حرية الصحاﻓة في حد ذاتها حﻖ من حقوق اإلنسان ﻛما يفترض أن يقوم بدور ريادي في مجال حقوق اإلنسان ،خاصة
في الوقت الذي ﺗزايد ﻓيه االهتمام العاملﻲ بهذه الحقوق التي يتقدمها حﻖ األﻓراد في حرية التعبير والتي تعد األساس في الحﻖ
( )1ﻓقﻲ ،الوﻛيل ،حقوق اإلنسان في الفكر السياس ي الغربﻲ والشرع اإلسالمﻲ (دراسة مقارنة) ،ص .2
( )2ﻓيصل ،حقوق اإلنسان وحرياﺗه األساسية ،ص .109
( )3عبد املجيد ،اإلعالم وحقوق اإلنسان :قضايا ﻓكرية ،ص .11 ،114
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في اإلعالم ملا لها من دور في التﺄﻛيد على ذاﺗية األشخاص وحفظ ﻛرامتهم واحترام خياراتهم ،ﻓاإلعالم ال يستطيع أن يقوم
بﺄية مسﺆولية دون أن يتمتع بﺄهم حقوق اإلنسان وهي الحﻖ في حرية التعبير(.)1
ً
وفي حالتﻨا الفلسطينية ،للصحاﻓة مكانة خاصة ومهمة في مجال حماية حقوق اإلنسان نظرا للتوﺗر الذييسود
الساحة السياسية نتيجة لحالة االنقسام السياس ي من جهة ،واستمرار الجرائم االسرائيلية وانتهاﻛها لحقوق اإلنسان
الفلسطيني من جهة أخرى ،مما كان له ﺗﺄثير سلبي على سيادة القانون ،وحال حقوق اإلنسان في األراض ي الفلسطينية.
قدر من املسئولية املﻨاطة بها لحماية حقوق
لذلﻚ ﻓإن الدور املتوقع من الصحاﻓة الفلسطينية هو أن ﺗكون على ٍ
اإلنسان املدنية والسياسية ،وتعريف املواطن بحقوقه ،وأهمية سيادة القانون ،وإشاعة ثقاﻓة احترامه والتمسﻚ به ،ملا
لذلﻚ من موقع مرﻛزي في مﻨظومة الحريات العامة التي تشكل جوهر حقوق اإلنسان ،وهذا يتطلب التعرف على ﻛيفية
تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
أوال  :الدراسات السابقة:
دراسة حماد ( :)2( )2017تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الحريات الصحفية وانعكاسها على
-1
الصحفيين الفلسطينيين.
دراسة العمري ( :)3( )2015تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سمات محتوى وشكل موضوعات
-2
االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل.
دراسة الحمايدة (  :)4( )2014تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الصورة اإلعالمية التي تعكسها
-3
الصحاﻓة الفلسطينية اليومية ملﻨظمات حقوق اإلنسان.
دراسة قدري( :)5() 2009هدﻓت إلى التعرف على ﺗﺄثير املعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان على
-4
معارف واﺗجاهات الجمهور املصري وﺗرﺗيب أولوياﺗه نحو هذه القضايا.
دراسة عبد املقصود( : 6)2007سعت إلى استخالص السمات الﻨوعية لخطاب قضايا حقوق اإلنسان
-5
السياسية واملدنية في الصحف املصرية ،على اختالف أنماط ملكيتها ومرجعياتها الفكرية.
دراسة  :7)2007( Ramosهدﻓت إلى معرﻓة ﺗﺄثير تغطية وسائل اإلعالم في الدول الشمالية لألحداث
-6
واالنتهاكات املختلفة على إيضاح مصطلحات ومفاهيم حقوق اإلنسان.

( )1املرجع السابﻖ ،ص .15
( )2حماد ،واقع الحريات الصحفية وانعكاسها على الصحفيين الفلسطينيين -دراسة ميدانية.
( )3العمري ،معالجة الصحف اليومية الفلسطينية لالنتهاكات االسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني -دراسة ﺗحليلية مقارنة.
( )4الحمايدة ،صورة مﻨظمات حقوق االنسان في الصحاﻓة الفلسطينية اليومية -دراسة ﺗحليلية وميدانية.
( )5عبد املجيد ،ﺗﺄثير املعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان على معارف واﺗجاهات الجمهور املصري.
( )6عبد املقصود ،التوظيف السياس ي لقضايا حقوق اإلنسان في الصحاﻓة املصرية :دراسة لبنية وأطر الخطاب املقدم في سياق مدخل التحليل
الثقافي" ،املجلد الثامن ،العدد ( ،)3ص 106 – 47
(7) Ramos, "Shaping the Northern Media's Human Rights", Vol. 44, No. 4, PP. 385-406.
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دراسة جابر( :1 )2006سعت إلى التعرف على طبيعة هذه االﺗجاهات خاصة املتعلقة منها بحقوق
-7
اإلنسان املدنية والسياسية.
دراسة  :2)2006( Stephenسعت إلى معرﻓة حجم التغطية الصحفية لصحيفة "نيويورك ﺗايمز"
-8
النتهاكات حقوق اإلنسان.
دراسة نجم ( :3)2003سعت إلى التعرف على معالجة الصحف العربية لحقوق اإلنسان العربﻲ،
-9
ومعرﻓة أنماط املمارسة الواقعية لحقوق اإلنسان في مصر واألردن.
دراسة  :)4()2002( Laura Elizabethسعت إلى استخالص أطر معالجة التشريعات الخاصة بالحقوق
-10
املدنية للجماعات العرقية في الواليات املتحدة من خالل ﺗحليل مضمون القصص الخبرية املنشورة في صحيفة
"الواشﻨطن بوست" بشﺄن الئحة الحقوق املدنية.
دراسة  :)5()2001( Windbor.jهدﻓت إلى التعرف على مدى ﺗﺄثير املضمون املعني بقضايا حقوق
-11
اإلنسان املدنية والسياسية على اﺗجاهات األﻓراد.
دراسة  :)6()1994( Ovsiovitchاستهدﻓت التعرف على الكيفية التي يتم بها ﺗقديم ﺗلﻚ الحقوق في
-12
وسائل اإلعالم.
ثانيا :أوجه الشبه واالختالف :ﺗتفﻖ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث نوع الدراسة واملﻨهج املستخدم
واألداة ،ولكنها ﺗختلف معها في موضوع الدراسة الذي يﻨفرد بترﻛيزه على التغطية الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية في الصحاﻓة الفلسطينية ولعل هذه الﻨقطة ﺗثير أهمية الدراسة الحالية.
ثالثا :مشكلة الدراسة:
ﺗبين من خالل متابعة ما نشرﺗه صحيفتا الحياة الجديدة وﻓلسطين ،والدراسة االستكشاﻓية التي ﺗم اجراؤها على عيﻨة
منها ،مدى معاناة املواطن الفلسطيني وانتهاك حقوقه املدنية والسياسية بسبب االعتداءات الفلسطينية من جهة،
واالعتداءات االسرائيلية من جهة أخرى املخالفة لألعراف واملواثيﻖ واملعاهدات الدولية ،وفي املقابل عدم اهتمام الصحف
الفلسطينية بقضايا حقوق االنسان املدنية والسياسية ،حيث رﻛزت على قضية محددة وأغفلت غيرها ،واهتمت بالخبر
الصحفﻲ وأهملت األشكال التحليلية والتفسيرية ،واعتمدت على املصادر العامة وخاصة وكاالت األنباء ،وهو ما أثر على
طبيعة تغطيتها لها.

( )1جابر" ،دور الصحاﻓة املصرية في تشكيل اﺗجاهات الشباب الجامعي نحو قضايا حقوق اإلنسان" ،املجلد العاشر ،العدد األول ،ص -128
.183
(2) Stephen, "American Print Media Coverage of Human Rights Violations", In Annual Meeting, PP. 1-17.
( )3نجم" ،معالجة الصحاﻓة العربية لقضية حقوق اإلنسان العربﻲ".
(4) Laura Elizabeth., "a Few Words Between Friends: A Comparison of How Elites.
(5)Windbor, "Tool for Building New Democracies and Civil Society".
(6) Ovsiovitch: "Human Rights Coverage in the Media: A Quantities content Analysis".
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وهذا يعني أن مشكلة الدراسة ﺗتحدد في التعرف على ﻛيفية تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية ،والكشف عن القضايا التي ﺗحظى باهتمامها ،ومصادرها واﺗجاهها نحوها ،والفﻨون الصحفية التي استخدمت
في ﺗقديمها ،واملوضوعات التي أبرزتها ،والوقوف على أوجه الشبه واالختالف في معالجاتها للقضايا املذكورة .
رابعا :أهمية الدراسة:
ﺗكتسب الدراسة أهميتها من أهمية بعديها (حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،والصحاﻓة الفلسطينية) ،وذلﻚ على الﻨحو
اآلتﻲ:
 -1ﺗحظى قضايا حقوق اإلنسان باهتمام ﻛبير في الدراسات القانونية والسياسية واالجتماعية ،إال أنها لم ﺗحظ بمثل
ذلﻚ في الدراسات اإلعالمية خاصة في ﻓلسطين.
 -2ﺗﺄتﻲ أهمية الدراسة من خالل التعرف على حجم تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية على الصعيد املحلي.
 -3ﺗكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها ﺗﺄتﻲ في ظل انقسام يعانﻲ مﻨه املجتمع الفلسطيني أدى إلى زيادة انتهاكات
حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،من قوات االحتالل (اإلسرائيلي) واقتراف املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان
ضد املدنيين الفلسطينيين في كاﻓة أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة ،إضاﻓة إلى استمرار الحصار (اإلسرائيلي)
الظالم املفروض على قطاع غزة والقيود التي يفرضها على الضفة الغربية.
خامسا :تساؤالت الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،وقد ﺗم
بلورة هذا الهدف الرئيﺲ في مجموعة من التساؤالت ،تسعى الدراسة إلى اإلجابة عليها ،وهي:
 .1ما أنواع قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية التي رﻛزت عليها صحيفتي الدراسة في تغطيتها لها؟
 .2ما عالقة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية باألهداف املتحققة من املعالجة الصحفية في صحيفتي
الدراسة؟
 .3ماعالقة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية باملصادر الصحفية التي اعتمدت عليها صحيفتي الدراسة؟
 .4ما عالقة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية باألشكال الصحفية التي استخدمتها صحيفتي الدراسة؟
 .5ما عالقة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية بموقع املادة التحريرية في صحيفتي الدراسة؟
 .6ما عالقة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية بعﻨاصر اإلبراز التي استخدمتها صحيفتي الدراسة؟
 .7ما أوجه االﺗفاق واالختالف في تغطية صحيفتي الدراسة لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية؟
سادسا :اإلطارالنظري للدراسة:
مما ال شﻚ ﻓيه أن ﺗصور وﺗكوين إطار نظري يعد هو الرﻛيزة الﻨظرية التي تستﻨد إليها الدراسة ،وبصفة عامة تستﻨد
الدراسة إلى نظرية وضع األجﻨدة ،التى تعتبر من نظريات التﺄثير املعتدل ،والتي تشير إلى ﺗﺄثير وسائل اإلعالم على الجمهور،
إذ يعتمد هذا التﺄثير على مجموعة من املتغيرات الوسيطة التي قد ﺗقوي أو ﺗضعف هذا التﺄثير ،ويرى مفهوم نظرية وضع
األجﻨدة الخاص بعالقة وسائل االﺗصال بالجمهور.
واستﻨدت الدراسة إلى نظرية وضع األجﻨدة للتعرف على قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية التي ﺗحاول صحيفتا
الدراسة إبرازها أو إغفالها ،وذلﻚ من خالل رصد املوضوعات التي تعالج قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية
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واحتساب ﺗكراراتها ،حيث يتحقﻖ من خالل دراسة وضع األجﻨدة أحد أهم أهداف الدراسة وهو الوقوف على مدى االهتمام
والبروز لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية على صفحات صحيفتي الدراسة.
سابعا :نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها:
 -1نوع الدراسة ومﻨا جها :تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي ﺗرﻛز على وصف طبيعة وسمات وخصائص
مجتمع معين ،أو موقف معين ،أو جماعة ،أو ﻓرد معين ،وﺗكرارات حدوث الظاهرات املختلفة ،ﻛما أنها تستخدم
في املرحلة املتوسطة من مراحل املعرﻓة العلمية في التخصصات املختلفة( ،)1وفي إطار هذا الﻨوع من البحوث
ً
ً
ً
استخدم مﻨهج املسح االعالمﻲ لكونه جهدا علميا مﻨظما يساعد على وصف الظاهرة بعد جمع املعلومات
واملالحظات التي ﺗتعلﻖ بالظاهرة موضع الدراسة بهدف ﺗحليلها( ،)2وضمن هذا املﻨهج ﺗم استخدام أسلوب ﺗحليل
املضمون ،لتقديم وصف موضوعي مﻨظم ملحتوى وشكل قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في الصحاﻓة
الفلسطينية ،ﻛما ﺗم استخدام مﻨهج دراسة العالقات املتبادلة وفي اطاره ﺗم استخدام أسلوب املقارنة املﻨهجية
والعالقات االرﺗباطية للكشف عن أوجه الشبه واالختالف في تغطية صحف الدراسة لقضايا حقوق اإلنسان
املدنية والسياسية.
 -2أداة الدراسة :اعتمدت الدراسة على استمارة ﺗحليل املضمون كاداة لجمع البيانات التي ﺗم إعدادها وﺗحديد
ﻓئاتها ثم ﺗحكيمها وﺗجريبها للتﺄﻛد من سالمتها ومﻨاسبتها لتحليل مادة الدراسة ،وﻓئات التحليل.
ً
فئات التحليل :هي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يقوم الباحث بإعدادها طبقا لﻨوعية املضمون ومحتواه ،وهدف
التحليل ،لكﻲ يستخدمها في وصف هذا املضمون وﺗصنيفه بﺄعلى نسبة ممكﻨة من املوضوعية والشمول ،وبما يتيح إمكانية
التحليل واستخراج الﻨتائج بﺄسلوب سهل وميسور(.)3
ً
أوال :فئات املوضوع:
 .1فئة القضايا :وتشمل الحقوق املدنية (الحﻖ في الحياة ،الحﻖ في حرية التﻨقل ،حرية الدين ،الحﻖ في حرية الرأي
والتعبير ،االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ،حظر التعذيب واملعاملة الالانسانية) ،والحقوق السياسية (الحﻖ في
املشارﻛة السياسية ،الحﻖ في انتخابات حرة نزيهة ،الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف ،حرية تشكيل الجمعيات ،الحﻖ
في التجمع واالجتماع السلميين).
 .2فئة األهداف املتحققة من التغطية :التعريف بقضايا حقوق اإلنسان ،ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ ،إبراز
االهتمام الرسمي بحقوق اإلنسان ،وصف الوضع القائم ،انتقاد الوضع القائم في مجال حقوق اإلنسان ،تسليط
األضواء على القوانين ،الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان.
 .3فئة مصادراملادة الصحفية :الصحيفة ،املراسل،وكاالت األنباء ،متعدد املصادر.
ً
ثانيا :فئات الشكل:
 .4فئة شكل الكتابة الصحفية :وتعني الشكل أو الفنن الصحفﻲ التي وضعت ﻓيه املادة اإلعالمية ،ويشمل الفئات
الفرعية التالية:الخبر ،التقرير ،الحوار ،املقال ،املقال التحليلي،املقال العمودي.
( )1حسين ،بحوث اإلعالم ،ص.131
( )2عبد الحميد ،بحوث الصحاﻓة ،ص.93
( )3حسين ،بحوث اإلعالم ،ص .265
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 .5فئة مكان النشر:الصفحة األولى ،الصفحة األخيرة ،الصفحة الداخلية.
 .6فئة وسائل إبرازاملعالجة الصحفية :الصورة الخبرية،الصور الشخصية ،اإلطار ،األرضية.
ثامنا :مجتمع الدراسة وعينتها -1 :مجتمع الدراسة :هو مجتمع الصحف الفلسطينية اليومية ،وهي" :القدس" ،و"األيام"،
و"الحياة الجديدة" ،و"ﻓلسطين".
 صحيفة القدس :وهي صحيفة يومية سياسية ،ﺗﺄسست عام (1951م) ،وصدرت بتاريخ (1968/11/8م) ،وصاحباالمتياز ومحررها املسئول ،محمود أبو الزلف ،ومديرها العام ،مروان أبو الزلف ،ورئيﺲ ﺗحريرها ،وليد أبو الزلف،
وﺗصدر في مقرها الرئيﺲ في مديﻨة القدس(.)1
 صحيفة األيام :صحيفة يومية سياسية ،ﺗصدر عن مﺆسسة األيام للصحاﻓة والطباعة والنشر والتوزيع في رام هللا،وصدر العدد األول منها في 1995/12/25م(.)2
 صحيفة الحياة الجديدة :هي صحيفة يومية سياسية ،صدر العدد األول منها بتاريخ 1995/8/19م ،وهي مدعومة منقبل السلطة الفلسطينية ،وﺗصدر في رام هللا بالضفة الغربية ،ورئيﺲ ﺗحريرها حاﻓظ البرغوثﻲ(.)3
 صحيفة فلسطين :هي صحيفة يومية سياسية ،صدر العدد األول منها بتاريخ 2007/5/3م ،وﺗصدر في غزة()4 -2عينة الدراسة :نتيجة املسح االستطالعي للصحف الفلسطينية اليومية لتغطيتها لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
ً
والسياسية ،اختار الباحثان صحيفتي "الحياة الجديدة" و"ﻓلسطين" وﻓقا للمعايير اآلﺗية:
 مدى انتشار الصحيفتين وأماﻛن ﺗوزيعهما ،وانتظام صدورهما. أن تعبر كل صحيفة عن اختالف اﺗجاهها نحو قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،حيث تعبر صحيفة الحياةالجديدة عن التوجه األيديولوجي لحرﻛة ﻓتح ،بيﻨما تعبر صحيفة ﻓلسطين عن التوجه األيديولوجي لحرﻛة حماس،
بما يشكل صورة متكاملة عن تغطية الصحاﻓة الفلسطينية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
العينة الزمنية :اختار الباحثان أعداد صحيفتي "الحياة الجديدة" ،و"ﻓلسطين" بطريقة العيﻨة العشوائية املﻨتظمة
بﺄسلوب األسبوع الصﻨاعي خالل الفترة الزمﻨية املحددة للدراسة واملمتدة من (/1يﻨاير2012م إلى /31ديسمبر2012م)،
وﺗم اختيار املفردة األولي بالقرعة وكانت بتاريخ /5يﻨاير 2012م ،وﺗم ﺗرك سبعة أعداد واختيار العدد الثامن ،وهكذا حتى
ً
ً
نهاية املدة الزمﻨية للدراسة ،حيث بلغ عدد عيﻨة صحف الدراسة مجتمعة ( )92عددا )46( :عددا لكل صحيفة من
صحيفتي الدراسة ،ولم يتوﻓر للباحثين العدد الصادر في (/27أﻛتوبر 2012م) في كل من الصحيفتين لتوقف اصدار
الصحيفتين بسبب إجازة عيد األضحى املبارك.
وتم اختيارهذه الفترة ملا شهدته األراض ي الفلسطينية من أحداث هامة ،ﺗمثلت في استمرار قوات االحتالل (اإلسرائيلي)
بارﺗكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان الفلسطيني ،يرقى الكثير منها لجرائم حرب ،وبلغت ﺗلﻚ الجرائم ذروتها خالل
الفترة  21-14نوﻓمبر ،حيث نفذت قوات االحتالل عملية عسكرية واسعة الﻨطاق على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد

( )1مرﻛز املعلومات الوطني الفلسطيني "وﻓا".http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5121 ،
( )2املرجع السابﻖ نفسه.http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5123 ،
( )3مرﻛز املعلومات الوطني الفلسطيني "وﻓا".http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5121 ،
( )4موقع ﻓلسطين أون الين.http://felesteen.ps/general/aboutus ،
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ً
ً
( )171ﻓلسطينيا .ﻛذلﻚ ﺗدهور حالة حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في األراض ي الفلسطينية نظرا الستمرار حالة
االنقسام والصراع الداخلي الفلسطيني ،مما أنتج ﺗداعيات خطيرة على كل مقومات املجتمع الفلسطيني.
مادة الدراسة :هي قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية املنشورة في صحف الدراسة خالل الفترة الزمﻨية املحددة
للبحث.
تاسعا :وحدات التحليل والقياس والعد :
 -1وحدات التحليل :ﺗمثلت "وحدة التحليل"بـ"الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية" ووحدة "املوضوع" ،والفكرة"
ملعرﻓة الفكرة الرئيسة داخل الﻨص أو التي يدور حولها املوضوع الصحفﻲ.
 -2أسلوب العد والقياس :أسلوب العد والقياس املستخدم هو التكرار الذي ﺗظهر ﻓيه الفئات أو الوحدات.
عاشرا :اختبار الصدق والثبات:
ً
استخدم الباحثان عددا من اإلجراءات لضمان ثبات وصدق الﻨتائج منها :اختيار عيﻨة عشوائية مﻨتظمة ،وتعريف ﻓئات
ووحدات التحليل بشكل واضح ،وعرض استمارة التحليل على عدد من املحكمين للتﺄﻛد من صالحيتها للقياس ومﻨاسبتها
ألهداف البحث ،وقد ﺗم إدخال التعديالت املقترحة عليها حتى أصبحت في شكلها النهائﻲ ،وﺗم ﺗحديد أسلوب القياس الذي
بﻨاء عليه يحول املضمون إلى وحدات ﻛمية ،وروعي الدقة واملوضوعية في التحليل ،ﻛما ﺗم استخدام أسلوب إعادة
ً
االختبار ،حيث ﺗم إعادة التحليل لعيﻨة ﻓرعية قوامها ( )6أعداد من إجمالي عيﻨة الدراسة البالغ ( )92عددا على الﻨحو
اآلتﻲ ( 3أعداد من صحيفة ﻓلسطين 3 ،أعداد من صحيفة الحياة الجديدة ،)وذلﻚ بعد اختياره بطريقة عشوائية ،وقد
بلغت نسبة الثبات في الدراسة  %92.4وهي نسبة مرﺗفعة في البحوث اإلعالمية.
حادى عشر :املفاهيم األساسية للدراسة:
 -1التغطية الصحفية :يقصد بها جمع املعلومات والتفاصياللخاصة بحدث محددباستخدام الفﻨون الصحفية
املختلفة من خبر وﺗقرير ومقال وحديث وﺗحقيﻖ.
 -2الصحافة الفلسطينية:هي الصحف اليومية الفلسطينية التي ﺗصدر في األراض ي الفلسطينية التي احتلت عام
1967م ،سواء كانت هذه األراض ي خاضعة للسلطة الوطﻨيةالفلسطينية ،أو السلطة اإلسرائيلية ،أو املشترﻛة ،وهي
صحيفة "القدس" ،و"الحياة الجديدة" ،و"األيام" ،و"ﻓلسطين".
ً
 -3الحقوق املدنية:هي مجموعة الحقوق والحريات وثيقة الصلة باإلنسان ،التي يتمتع بها بصفته مواطﻨا في مجتمع أو
والية أو دولة.
ً
 -4الحقوق السياسية :هي الحقوق التي يكتسبها الشخص بصفته مواطﻨا ،ويساهم بواسطتها في إدارة شئون دولته
واملشارﻛة في حكمها باعتباره من مواطﻨيها(.)1
ثاني عشر :تقسيم الدراسة :ﺗﻨقسم الدراسة إلى ثالثة مباحث ،اشتمل املبحث األول على االجراءات املﻨهجية للدراسة ،أما
املبحث الثانﻲ ﻓشمل نتائج الدراسة التحليلية املقارنة ،وﺗضمن املبحث الثالث الﻨتائج العامة والتوصيات.
املبحث الثاني :نتائج الدراسة التحليلية املقارنة
 األعداد التي خضعت الختبار الثبات لدراسة ﺗحليل املضمون في صحيفة الحياة الجديدة (.)5984 ،5912،5840
 األعداد التي خضعت الختبار الثبات لدراسة ﺗحليل املضمون في صحيفة ﻓلسطين (.)1931 ،1763 ،1675
( )1طعيمات ،حقوق اإلنسان وحرياﺗه األساسية ،ص .206
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يتﻨاول الباحثان في هذا املبحث نتائج الدراسة التحليلية في ست ﻓئات ﺗﻨقسم إلى ﻓئات املضمون –ماذا قيل -وتشمل ﻓئة
املوضوع ،وﻓئة األهداف املتحققة ،وﻓئة املصدر ،ثم ﻓئات الشكل –ﻛيف قيل -وتشمل ﻓئة الفن الصحفﻲ ،وﻓئة موقع
املادة موضع التحليل ،وﻓئة العﻨاصر التيبوغراﻓية املستخدمة.
ً
أوال :السمات العامة ملحتوى قضايا حقوق اإلنسان في صحيفتي الدراسة:
 .1قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة:
يبين الجدول التالي قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية التي ﺗﻨاولتها صحيفتا الدراسة ،ودرجة االهتمام بكل ﻓئة على
مستوى صحيفتي الدراسة ،وعلى مستوى كل صحيفة بوجه خاص.

الحقوق املدنية

جدول رقم ( :)1يوضح تكرارونسب قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة
صحيفة فلسطين
صحيفة الحياة الجديدة
الصحيفة
االتجاه
املجموع
انتهاكات
انتهاكات
املجموع
انتهاكات
انتهاكات
العام
الكلي
إسرائيلية فلسطينية
الكلي
إسرائيلية فلسطينية
قضايا
حقوق اإلنسان
ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
الحﻖ في
14.3 73 12.8 36 0 0 17.6 36 16.2 37 2.5 1 19.2 36
الحياة
حرية
6.1 31 6.4 18 1.3 1 8.3 17 5.7 13 0 0 6.9 13
التﻨقل
حرية
0.6 3
0
0
0 0 0
0 1.3 3
0 0 1.6 3
الدين
حرية
7.8 40 8.5 24 15.4 12 5.9 12 7 16 7.5 3 6.9 13
الرأي
والتعبير
االعتقال
بخالف 37.1 189 42.2 119 52.5 41 38.2 78 30.7 70 15 6 34 64
القانون
حظر
13.3 68 15.2 43 1.3 1 20.6 42 11 25 0 0 13.3 25
التعذيب
اجمالي قضايا
79.2 404 85.1 240 70.5 55 90.6 185 71.9 164 25 10 81.9 154
الحقوق املدنية
املشارﻛة
1.2 6 0.7 2 2.6 2 0
0 1.7 4 10 4 0
0
السياسية

الحقوق
السياس ي
ة
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الحﻖ في
االنتخاب
الحﻖ في
4 10 4 0
0
ﺗقلد
الوظائف
حرية
0
0 0 0
0
تشكيل
الجمعيات
الحﻖ في
التجمع 39 12.5 5 18.1 34
السلمي
اجمالي قضايا
الحقوق
64 75 30 18.1 34
السياسية
املجموع الكلي 228 100 40 100 188
0

0

17 42.5 17

74

7.5

0

0

13 16.6 13

4.6

30

5.9

1.8

0

0

5

6.4

5

1.8

9

1.8

0

0

0

2

2.6

2

0.7

2

0.4

19 17.1

9.4

1

1.3

20

7.1

11.5 59

19 28.1

20.8 106 14.9 42 29.5 23 9.4

100 510 100 282 100 78 100 204 100

بدراسة بيانات الجدول السابﻖ يتضح أن قضية "االعتقال بخالف القانون" حظيت باملرﺗبة األولى بنسبة ( )%37.1بواقع
ً
ً
( )189ﺗكرارا ،وبرغم أهمية القضية إال أن الدور اإلعالمﻲ ﺗجاهها ما زال ضعيفا ويﺄتﻲ ذلﻚ نتيجة ضعف الدور الرسمي في
االهتمام بقضايا األسرى ،ووضع احتياجاتهم على أولويات األجﻨدة السياسية ،وهذا يتفﻖ مع ما أﻛدﺗه نظرية وضع األجﻨدة
ً ً
بﺄن الصحف ﺗتخذ من أولويات قضايا السياسة العامة ودوائر صﻨع القرار وأولويات اهتمام صانعي القرار متغيرا ﺗابعا لها،
حيث ﺗنشﺄ أجﻨدتها عن طريﻖ الحكومة والسياسة( ،)1ﺗلتها قضية "الحﻖ في الحياة" باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%14.3بواقع
ً
ً
( )73ﺗكراراوتشير هذه النسبة إلى ضعف معالجة صحيفتي الدراسة لقضية الحﻖ في الحياة برغم أهميتها ،نظرا لشن
االحتالل (اإلسرائيلي) لعدوان على غزة خالل املدة الزمﻨية املحددة للدراسة ،حيث بلغت ﺗلﻚ الجرائم ذروتها خالل الفترة
( )21-14نوﻓمبر ،حيث نفذت قوات االحتالل عملية عسكرية واسعة الﻨطاق على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد ()171
ً
ﻓلسطينيا ،ويتضح ﺗقصيرالصحاﻓة الفلسطينية في إبراز العدوان(اإلسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني بالشكل املطلوب،
ً
ً
وإال ملا كان هذا التمادي في عمليات للمدنيين الفلسطينيين ،حيث جعل من عمليات القتل واالغتيال أمرا عاديايمرعليه
ً
قارئ الصحيفة مرور الكرام ،وكﺄن الدم الفلسطيني أصبح رقما ال يقدم أو يﺆخر ،ﻓيما اإلعالم(اإلسرائيلي) أو املرﺗبط به
ال يوﻓر أية مﻨاسبة لتضليل الرأي العام العاملﻲ عﻨد حصول أية عملية ضد الجيش (اإلسرائيلي).
ً
وجاءت قضية "حظر التعذيب" باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%13.3بواقع ( )68ﺗكرارا ،وﺗﺆﻛد النسبة السابقة على أن
الصحاﻓة الفلسطينية بشكل عام مقصرة ﺗجاه قضايا تعذيب االحتالل (اإلسرائيلي) لألسرى في السجون من حيث حجم
التغطية والعرض ،مقارنة مع واقع املعاناة التي يالقيها األسرى في سجون االحتالل ،ومن هﻨا يتوجب على الصحاﻓة
)1( Werner J. Severin& James. Tankard, Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media, P. 222.
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الفلسطينية أن تسعى من أجل أن يكون هﻨاك ثمة إيمان عميﻖ لحﻖ اإلنسان بالحياة الكريمة ،واألهم أن يكون هﻨاك
ً
ﺗحييد ﺗام للصحاﻓة الفلسطينية والﻨﺄي عن الصحاﻓة الحزبية في معالجة قضايا التعذيب ﺗبعا للموقف السياس ي للجهة
ً
القائمة على الصحيفة ،حيث إن السعي إلنهاء ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق املحتجزين مهم جدا لتعزيز أسﺲ بﻨاء
الدولة الفلسطينية الديمقراطية املستقلة العادلة
ً
في حين جاءت قضية "الحﻖ في التجمع السلمي" باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%11.6بواقع ( )59ﺗكرارا ،وتشير البيانات السابقة
إلى ضعف اهتمام صحيفتي الدراسة بقضية الحﻖ في التجمع السلمي ،وهذا يعكﺲ طبيعة السياسية التحريرية
للصحيفتين التي ﺗرﻛز على قضايا محددة وتغفل قضايا أخرى في الوقت الذي تعد ﻓيه قضية الحﻖ في التجمع السلمي من
القضايا الرئيسية في قضايا حقوق اإلنسان السياسية والتي ﺗتيح للجمهور التعبير على رأيهم بحرية ،لذلﻚ كان يتوجب على
صحيفتي الدراسة االهتمام بهذه القضية بشكل أﻛبر.
ً
وجاءت قضية "حرية الرأي والتعبير" باملرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%7.8بواقع ( )40ﺗكرارا ،ويﺆخذ على قانون املطبوعات
والنشر الفلسطيني أنه أبقى الصحفﻲ الفلسطيني دون حصانة أو حماية خالل أدائه مهامه داخل املﺆسسة اإلعالمية التي
يعمل بها ،ﻛما أغفل ضرورة إبعاد األجهزة األمﻨية عن وسائل اإلعالم أو التدخل في شﺆونها( ،)1أو قمع العاملين في مجال
الصحاﻓة ،باعتبار األجهزة األمﻨية مصدر رعب إلرهاب وإخاﻓة الصحفيين ،مما يفقد أي أمل في إرساء صحاﻓة حرة في
الوطن( .)2وهذا يختلف مع نصوص أهم املواثيﻖ الدولية التي نصت على احترام حرية الرأي والتعبير بشتى صورها في
ً
ً
الوصول للمعلومات وﺗداولها ،التي تشكل سﻨدا قانونيا للعمل الصحفﻲ واإلعالمﻲ بشكل عام في وقت السلم والحرب ،ويعد
ﺗجاوزها أو االنتقاص منها أو انتهاﻛها جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي()3
ً
ثم جاءت قضية "حرية التﻨقل" باملرﺗبة السادسة بنسبة ( )%6.1بواقع ( )31ﺗكرارا ،وهي نسبة ضعيفة مقارنة بﺄهميتها
وخطورة قضية االستيطان ومصادرة األراض ي وإعاقة حرﻛة املواطﻨين في الضفة وحالة الحصار املفروض على قطاع غزة.
ً
ﺗلتها قضية "الحﻖ في االنتخاب" باملرﺗبة السابعة بنسبة ( )%5.9بواقع ( )30ﺗكرارا ،ومن خالل ما ﺗم رصده ﻓقد جاءت
تغطية صحيفة ﻓلسطين للحﻖ في االنتخاب من مﻨظور التوجه السياس ي لحرﻛة حماس إزاء القضية املطروحة الراﻓض
إلجراء االنتخابات في ظل االنقسام السياس ي وعدم الثقة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ،وﻛذلﻚ صحيفة الحياة الجديدة
ً
التي انطلقت بدورها في ﻓحوى خطابها استﻨادا للتوجه الرسمي للسلطة الفلسطينية الداعم إلجراء االنتخابات للتخلص
من حالة االنقسام السياس ي وإنهاء حكم حماس لقطاع غزة ،وبالتالي كلتا الصحيفتين كانتا موجهتين من قبل القائمين
عليها ،على عرض زوايا القضية وأبعادها من مﻨظورهما الخاص.
وجاءت قضية "الحﻖ في ﺗقلد الوظائف العامة" باملرﺗبة الثامﻨة بنسبة ( )%1.8بواقع ( )9ﺗكرارات ،وعدم اهتمام صحيفتي
ً
الدراسة بقضية الحصول على وظيفة يعد خلال في سياستهما التحريرية ويشير إلى عدم اﻛتراث القائم باالﺗصال بالقضايا
التي تهم الجمهور ،حيث تعد قضية الحصول على وظيفة من القضايا املهمة التي ﺗﺆرق عدد ﻛبير من أبﻨاء الشعب
الفلسطيني ،حيث وصلت نسبة البطالة في ﻓلسطين في العام 2013م إلى أﻛثر من ( )%20وهذا يشير إلى مدى أهمية القضية
وخطورتها على املجتمع ،ومدى الحاجة إلى دور ّ
ﻓعال للصحاﻓة من أجل طرح القضية بعمﻖ واملساعدة في وضع حلول له.
( )1العلمي ،قانون املطبوعات والنشر بين الﻨظرية والواقع ،ص .2
( )2جابر ،ودياب ،الرقيب -التقرير السﻨوي للعام  ،1999العدد  ،15ص .20
( )3محمد ،الحماية الدولية للصحفيين أثﻨاء النزاعات الدولية املسلحة في القانون الدولي اإلنسانﻲ والفقه اإلسالمﻲ ،ص .103
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ﺗلتها قضية "املشارﻛة السياسية" باملرﺗبة التاسعة بنسبة ( )%1.2بواقع ( )6ﺗكرارات ،ثم جاءت باملرﺗبة العاشرة قضية
"حرية الدين" بنسبة ( )%0.6بواقع ( )3ﺗكرارات.في حين جاءت باملرﺗبة الحادية عشر واألخيرة قضية "تشكيل الجمعيات"
ً
بنسبة ( )%0.4بواقع ( )2ﺗكرارا ،وهﻨا ال بد من التﻨويه إلى املسئولية امللقاة على عاﺗﻖ الصحف الفلسطينية ﺗجاه معالجة
قضية الحﻖ في تشكيل املﺆسسات األهلية وما يعترض ﺗلﻚ املﺆسسات من انتهاكات مثل االعتداء عليها من قبل أجهزة
حكومية أو غيرها ومصادرة أدواتها وأجهزتها ،أو إغالقها ومﻨعها من العمل ،ﻓمثل هذه املمارسات بحاجة إلى دور ﻓاعل من
الصحاﻓة ملعالجتها ورصد االنتهاكات التي ﺗتعرض لها ،وﻓﻖ مﻨهجية علمية مدعمة بالحقائﻖ والوثائﻖ الالزمة ،وإثارة الﻨقاش
حولها بشفاﻓية ومهﻨية ،والتﺄثير على الرأي العام باﺗجاه حماية ﺗلﻚ املﻨظمات وتعزيز دورها بما يخدم مصالح الشعب
الفلسطيني ،وحث الجهات الرسمية على القيام بدورها إزاء حماية القانون والحقوق والحريات الخاصة والعامة.
ويمكن القول أن االهتمام الذي مﻨحته صحيفتي الدراسة للحقوق املدنية ،بما يفوق األهمية التي ﺗم مﻨحها للحقوق
السياسية ،ربما يعبر عن رؤية الصحيفتين عن أن الحقوق املدنية هي األرضية الالزمة لتمتع اإلنسان بالحقوق السياسية
كاﻓة ،وظهر ذلﻚ من خالل ما مﻨحته الصحيفتان من أهمية في ﺗﻨاول قضايا حرية الرأي والتعبير ،ومﻨع االعتقاالت بخالف
القانون ،وحظر التعذيب ،ﻓمن خالل ﺗمتع اإلنسان بكفالة حماية هذه الحقوق يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية
دون خوف أو مضايقة من أي جهة كانت طاملا أن القانون يحميه.
ﻛما اﺗضح من نتائج التحليل عدم وجود ﺗواﻓﻖ بين أولويات اهتمام الصحيفتين نحو قضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية التي ﺗم ﺗﻨاولها ،وهذا يتفﻖ مع نظرية األجﻨدة التي تهتم بﺄسلوب ﺗﻨاول وعرض القضايا في وسائل اإلعالم من
ً
خالل نوع القضية وطبيعتها( ،)1وهذا يدل أيضا على أن انتماء صحيفة الحياة الجديدة لحرﻛة ﻓتح ﻓرض عليها مﻨح أولوية
اهتمام لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية بصورة ﺗختلف عن نسﻖ األولويات التي ﺗبنته صحيفة ﻓلسطين ،بيﻨما
اﺗفقتﺄجﻨدة صحيفة ﻓلسطين مع أجﻨدة صحيفة الحياة الجديدة ﻓيوضع قضايا االعتقال بخالف القانون ،وقضايا الحﻖ
في الحياة ،وقضايا الحﻖ في ﺗقلد الوظائف ،وهذا يدل على أن السياسة التحريرية للصحيفتين يفرض عليها أولويات اهتمام
محددة في قضايا محددة.
وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن:
(أ) صحيفة الحياة الجديدة:
بالنسبة لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية يتضح أن القضايا املتعلقة باالعتقال
ً
ً
واالحتجاز بخالف القانون قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%34بواقع ( )64ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )188ﺗكرارا ،في حين
ً
احتلت القضايا املتعلقة بالحﻖ في الحياة املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%19.2بواقع ( )36ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت القضايا املتعلقة
ً
بالحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي في املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%18.1بواقع ( )34ﺗكرارا ،في حين جاءت قضايا حظر
ً
التعذيب واملعاملة الالانسانية في املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%13.3بواقع ( )25ﺗكرارا ،ونجد تساوي القضايا املتعلقة في حرية
ً
التﻨقل ﺗحتل املرﺗبة وقضايا حرية الرأي والتعبير في احتالل املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%6.9بواقع ( )13ﺗكرارا لكل منهما،
ً
وأخيرا احتلت قضايا حرية الفكر والدين املرﺗبة السادسة بنسبة ( )%1.6بواقع ( )3ﺗكرارات.
وﻓيما يتعلﻖ باالنتهاكات الفلسطينية-الفلسطينية نجد أن قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة جاءت باملرﺗبة األولى بنسبة
ً
( )%42.5بواقع ( )17ﺗكرارا ،في حين احتلت قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون املرﺗبة الثانية بنسبة (  )%15بواقع
( )1ﻓهمي" ،االﺗجاهات العاملية الحديثة لﻨظريات التﺄثير في الراديو والتلفزيون" ،العدد ( ،)6ص .17
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( )6ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي في املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%12.5بواقع ( )5ﺗكرارات،
ً
ونجد ﻛال من قضايا حرية املشارﻛة السياسية وقضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة قد احتلوا املرﺗبة الرابعة
بنسبة ( )%10بواقع ( )4ﺗكرارات ،أما قضايا الحﻖ في الرأي والتعبير حظيت باملرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%7.5بواقع ()3
ً
ً
ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت قضايا الحﻖ في الحياة في املرﺗبة السادسة بنسبة ( )%2.5بواقع ﺗكرارا واحدا.
(ب) صحيفة فلسطين:
بالنسبة لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية يتضح أن القضايا املتعلقة باالعتقال
ً
ً
واالحتجاز بخالف القانون احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%38.2بواقع ( )78ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )282ﺗكرارا ،في حين
ً
احتلت القضايا املتعلقة بالحﻖ في الحياة املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%17.6بواقع ( )36ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت القضايا املتعلقة
ً
حظر التعذيب واملعاملة الالانسانية في املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%20.6بواقع ( )42ﺗكرارا ،في حين جاءت قضايا الحﻖ في
ً
التجمع واالجتماع السلمي باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%9.3بواقع ( )19ﺗكرارا ،ونجد القضايا املتعلقة في حرية التﻨقل ﺗحتل
ً
ً
املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%8.3بواقع ( )17ﺗكرارا ،وأخيرا احتلت قضايا حرية الرأي والتعبير املرﺗبة السادسة بنسبة
ً
( )%5.9بواقع ( )12ﺗكرارا.
وﻓيما يتعلﻖ باالنتهاكات الفلسطينية-الفلسطينية نجد أن قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون جاءت باملرﺗبة األولى
ً
ً
بنسبة ( )%52.6بواقع ( )41ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )78ﺗكرارا ،في حين احتلت قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة
ً
املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%16.6بواقع ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت قضايا الحﻖ في الحﻖ في الرأي والتعبير باملرﺗبة الثالثة بنسبة
ً
( )%15.4بواقع ( )12ﺗكرارا ،في حين جاءت قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة باملرﺗبة الرابعة بنسبة ()%6.4
بواقع ( )5ﺗكرارات ،أما قضيتا حرية املشارﻛة السياسية وحرية تشكيل الجمعيات ﻓقد احتلتا املرﺗبة الخامسة بنسبة
ً
( )%2.6بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين نجد قضايا حرية التﻨقل وقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالانسانية وقضايا الحﻖ في
ً
ً
التجمع واالجتماع السلمي قد حصلوا على املرﺗبة السادسة بنسبة ( )%1.3بواقع ﺗكرارا واحدا.
 .2األهداف املتحققة من املعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة:
يبين الجدول التالي األهداف املتحققة من املعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي
الدراسة ،وعلى مستوى كل صحيفة على وجه الخصوص:
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أهداف املضمون

تناول أنشطة منظمات
املجتمع املدني
التعريف بقضايا حقوق
اإلنسان

إبرازاالهتمام الرسمي

انتقاد الوضع القائم

التركيزعلى انتهاكات حقوق
األضواء على
تسليطاإلنسان
القانون
وصف الوضع القائم

تناول أنشطة منظمات
التعريف بقضايا حقوق
املجتمع املدني
اإلنسان
املجموع الكلي

إبرازاالهتمام الرسمي

انتقاد الوضع القائم

تسليط األضواء على
القانون
وصف الوضع القائم

التركيزعلى انتهاكات حقوق
اإلنسان
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جدول رقم ( :)2يوضح تكرارونسب األهداف املتحققة من املعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية في صحيفتي الدراسة

بدراسة بيانات الجدول السابﻖ يتضح أن الهدف املتمثل في "الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان" حظﻲ على املرﺗبة األولى
ً
من بين األهداف املتحققة من نشر قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية بنسبة ( )%40.8بواقع ( )208ﺗكرارا ،ثم جاء
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ً
الهدف املتمثل في "وصف الوضع القائم" باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%31بواقع ( )158ﺗكرارا ،ويرجع ذلﻚ إلى التدﻓﻖ اإلخباري
اليومﻲ لألحداث املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،باإلضاﻓة إلى الطبيعة اإلخبارية التي ﺗتميز بها هذه
الصحف ﻛصحف يومية ليﺲ لديها الوقت للتعمﻖ والشرح والتفسير مثل الصحف واملجالت األسبوعية التي يسمح لها
متسع الوقت بالتعمﻖ والتحقيﻖ في كاﻓة جوانب الحدث.
ً
بيﻨما جاءالهدف املتمثل في "تسليط األضواء على القانون" باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%12.7بواقع ( )65ﺗكرارا.وجاء الهدف
ً
املتمثل في "انتقاد الوضع القائم" باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%6.5بواقع ( )33ﺗكرارا ،ﺗاله في املرﺗبة الخامسة الهدف املتمثل
ً
في "إبراز االهتمام الرسمي" بنسبة ( )%4.9بواقع ( )25ﺗكرارا ،ثم جاء الهدف املتمثل في "ﺗﻨاول أنشطة مﺆسسات املجتمع
ً
ً
املدنﻲ" باملرﺗبة السادسة بنسبة ( )%2.9بواقع ( )15ﺗكرارا ،وأخيرا جاء باملرﺗبة السابعة الهدف املتمثل في "التعريف بقضايا
ً
حقوق اإلنسان" بنسبة ( )%1.2بواقع ( )6ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )510ﺗكرارا.وما سبﻖ يشير إلى عدم معرﻓة الكادر
اإلعالمﻲ في الصحيفتين بمفهوم حقوق اإلنسان املدنية والسياسية وأهميتها وموقعها من القانون الوطني والقوانين الدولية
حتى يكون لديه املقدرة عﻨد ﺗحرير املادة اإلعالمية إثراؤها بمزيد من املعلومات التي ﺗحقﻖ وظائف اإلعالم وﺗثقيف الجمهور
بحقوق اإلنسان.
وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن:
(أ) صحيفة الحياة الجديدة :ﻛشفت الدراسة أن أﻛثر األهداف املعلﻨة من املعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان
ً
املدنية والسياسية بروزا هما هدف الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان الذي بلغ نسبتان متقاربتان في صحيفة
ﻓلسطين والحياة الجديدة حيث بلغ ( )%41.1و( )%40.4لكل منهما على التوالي.أما الهدف الثانﻲ ﻓهو وصف الوضع
القائم الذي بلغ نسبة ( )%35.1في صحيفة ﻓلسطين يقابله ( )%25.9في صحيفة الحياة الجديدة ،في حين ظهرت باقي
األهداف بنسب بسيطة املتمثلة بالتثقيف بقضايا حقوق اإلنسان التي جاء في صحيفة ﻓلسطين ( )%1.4يقابله
( )%0.9في صحيفة الحياة الجديدة ،وهدف ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ حيث بلغ في صحيفة الحياة
الجديدة ( )%4مقابل ( )%2.1في صحيفة ﻓلسطين ،وهدف االهتمام الرسمي بقضايا حقوق اإلنسان حيث بلغ في
صحيفة الحياة الجديدة ( )%5.7مقابل ( )%4.2في صحيفة ﻓلسطين ،أما انتقاد الوضع القائم جاء في صحيفة
ﻓلسطين بنسبة ( )%8.4مقابل ( )%4.9في صحيفة الحياة الجديدة ،أما هدف تسليط األضواء على القانون ﻓقد جاء
بنسبة ( )%18.9في صحيفة الحياة الجديدة مقابل ( )%7.8في صحيفة ﻓلسطين.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين األهداف املعلنة من املعالجة الصحفية وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة الحياة
الجديدة ،نالحظ ما يلي- :نجد أن قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان املرﺗبة
ً
ً
األولى بنسبة ( )%45.9بواقع ( )17ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )37ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة وصف الوضع القائم احتلت
ً
املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%37.8بواقع ( )14ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة تسليط األضواء على القانون باملرﺗبة الثالثة بنسبة
ً
( )%8.1بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين احتلت ﻛال من ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ ،وﻓئة ابراز االهتمام الرسمي،
ً
وﻓئة انتقاد الوضع القائم املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.7بواقع ( )1ﺗكرارا لكل منها.
 وفي قضايا حرية التﻨقل نجد أن ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ()%53.8ً
بواقع ( )7ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة وصف الوضع القائم على املرﺗبة الثانية بنسبة
( )%23بواقع ( )3ﺗكرارات من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي في املرﺗبة الثالثة بنسبة
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ً
( )%15.3بواقع ( )2ﺗكرارا ،أما ﻓئة تسليط األضواء على القانون حصلت على املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%7.7بواقع
ً
ً
ﺗكرارا واحدا.
 وجاءت ﻓئة تسليط األضواء على القانون باملرﺗبة األولى في قضايا حرية الفكر والدين بنسبة ( )%66.7بواقع ()2ً
ً
ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي بنسبة ( )%33.3بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )3ﺗكرارات.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير قد احتلت بها ﻓئة تسليط األضواء على القانون املرﺗبة األولى بنسبة( )%43.7بواقع ( )7ﺗكرارات ،ثم ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ()4
ً
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )16ﺗكرارا ،في حين احتلت ﻓئة وصف الوضع القائم املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%18.7بواقع
ً
ً
( )3ﺗكرارات ،وأخيرا جاءت ﻓئة انتقاد الوضع القائم باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%12.5بواقع ( )2ﺗكرارا.
 أما قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ﻓقد احتلت ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان املرﺗبة األولىً
ً
بنسبة ( )%48.6بواقع ( )34ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )70ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة وصف الوضع القائم في املرﺗبة
ً
الثانية بنسبة ( )%22.8بواقع ( )16ﺗكرارا ،وجاءت ﻓئة تسليط األضواء على القانون باملرﺗبة الثالثة بنسبة ()%17.1
ً
بواقع ( )12ﺗكرارا ،أما ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي جاءت في املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%4.3بواقع ( )3ﺗكرارات ،وجاءت
ً
بﻨفﺲ املرﺗبة الخامسة ﻛال من ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ ،وﻓئة انتقاد الوضع القائم بنسبة ()%2.8
ً
بواقع ( )2ﺗكرارا ،أما ﻓئة التعريف بقضايا حقوق اإلنسان جاءت في املرﺗبة السادسة واألخيرة بنسبة ( )%1.4بواقع
ً
ً
ﺗكرارا واحدا ،وﻓيما يتعلﻖ بقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية احتلت ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق
ً
ً
اإلنسان املرﺗبة األولى بنسبة ( )%48بواقع ( )12ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )25ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة وصف الوضع
القائم في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%32بواقع ( )8ﺗكرارات ،أما ﻓئة تسليط األضواء على القانون ،وﻓئة ابراز االهتمام
ً
الرسمي احتلت املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%8بواقع ( )2ﺗكرارا لكل منهما ،بيﻨما حظيت ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات
ً
ً
املجتمع املدنﻲ على املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%4بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي السابﻖ.
ً
 وبالنسبة للقضايا الخاصة بالحﻖ في املشارﻛة السياسية ﻓقد تساوت ﻛال من الفئتين ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظماتً
مجتمع مدنﻲ ،وﻓئة تسليط الضوء على القانون في احتالل نفﺲ املرﺗبة األولى بنسبة ( )%50بواقع ( )2ﺗكرارا من
اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارات ،وفي قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة احتلت ﻓئة تسليط األضواء على القانون املرﺗبة
ً
األولى بنسبة ( )%58.8بواقع ( )10ﺗكرارات من اإلجمالي ( )17ﺗكرارا ،بيﻨما ﺗﺄتﻲ ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع
ً
املدنﻲ في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%17.6بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين تساوت ﻛال من ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي ،وانتقاد
ً
الوضع القائم في احتالل املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%11.8بواقع ( )2ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ.
 واحتلت ﻓئة تسليط األضواء على القانون في قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة حظيت على املرﺗبةً
األولى بنسبة ( )%50بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين احتلت ﻛال من ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان ،وﻓئة ابراز
ً
االهتمام الرسمي على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارات.
 أما قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي حظيت بها الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان على املرﺗبة األولىً
بنسبة ( )%43.6بواقع ( )17ﺗكرارا ،بيﻨما ﻓئة وصف الوضع القائم جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%28.5بواقع ()15
ً
ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة انتقاد الوضع القائم باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%7.7بواقع ( )3ﺗكرارات ،أما ﻓئة تسليط األضواء
ً
ً
على القانون جاءت باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%5.1بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين تساوت ﻛال من ﻓئة التعريف بقضايا
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ً
حقوق اإلنسان ،وﻓئة ابراز االهتمام الرسمي في احتالل املرﺗبة خامسة واألخيرة بنسبة ( )%2.6بواقع ﺗكرارا واحدا لكل
ً
منهما من اإلجمالي البالغ ( )39ﺗكرارا.
(ب) صحيفة فلسطين :يتضح من الجدول السابﻖ أن الهدف املتمثل في "الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان" قد احتل
ً
ً
املرﺗبة األولى بنسبة ( )%41.1بواقع ( )116ﺗكرارا من اإلجمالي ( )282ﺗكرارا ،في حين نجد أن الهدف املتمثل في "وصف
ً
الوضع القائم" جاء في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%35.1بواقع ( )99ﺗكرارا ،أما الهدف املتمثل في "انتقاد الوضع القائم" حظﻲ
ً
على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%8.2بواقع ( )23ﺗكرارا ،بيﻨما الهدف املتمثل في "تسليط الضوء على القانون" حصل على
ً
املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%7.8بواقع ( )22ﺗكرارا ،في حين جاء الهدف املتمثل في "ابراز االهتمام الرسمي" في املرﺗبة الخامسة
بنسبة ( )%4.2بواقع ( )12ﺗكرارات ،وﺗاله الهدف املتمثل في "ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ" والذي جاء باملرﺗبة
ً
السادسة بنسبة ( )%2.1بواقع ( )6ﺗكرارات ،وأخيرا جاء في املرﺗبة السابعة الهدف املتمثل في "التعريف بقضايا حقوق
اإلنسان" بنسبة ( )%1.4بواقع ( )4ﺗكرارات من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين األهداف املعلنة من املعالجة الصحفية وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة فلسطين،
نالحظ ما يلي - :نجد أن قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان املرﺗبة األولى بنسبة
ً
ً
( )%30.5بواقع ( )11ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )36ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة وصف الوضع القائم احتلت املرﺗبة الثانية
ً
ً
ﻛال من ﻓئة انتقاد الوضع القائم ،وﻓئة تسليط األضواء على القانون
بنسبة ( )%58.3بواقع ( )21ﺗكرارا ،،في حين احتلت
ً
املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%5.5بواقع ( )2ﺗكرارا لكل منها من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 وفي قضايا حرية التﻨقل نجد أن ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ()%55.5ً
بواقع ( )10ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )18ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة وصف الوضع القائم على املرﺗبة الثانية بنسبة
( )%22.2بواقع ( )4ﺗكرارات من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت ﻓئة تسليط األضواء على القانون باملرﺗبة الثالثة
ً
بنسبة ( )%11.1بواقع ( )2ﺗكرارا ،أما ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي ،وﻓئة انتقاد الوضع القائم ﻓقد جاءﺗا باملرﺗبة الرابعة
ً
بنسبة ( )%5.5بواقع ( )1ﺗكرارا .
 ونالحظ قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير قد احتلت بها ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان املرﺗبة األولىبنسبة ( )%33.3بواقع ( )8ﺗكرارات ،ثم ﻓئة وصف الوضع القائم باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%29.2بواقع ( )7ﺗكرارات
ً
من اإلجمالي البالغ ( )24ﺗكرارا ،في حين احتلت ﻓئة انتقاد الوضع القائم املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%20.8بواقع ()5
ﺗكرارات ،وجاءت ﻓئة تسليط األضواء على القانون باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%12.5بواقع ( )3ﺗكرارات ،أما ﻓئة
ً
ً
التعريف بقضايا حقوق اإلنسان ﻓقد حازت على املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%4.2بواقع ﺗكرارا واحدا.
 أما قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ﻓقد احتلت ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان املرﺗبة األولىً
ً
بنسبة ( )%56.3بواقع ( )67ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )119ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة وصف الوضع القائم باملرﺗبة
ً
الثانية بنسبة ( )%27.7بواقع ( )33ﺗكرارا ،في حين جاءت انتقاد الوضع القائم باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%7.6بواقع
( )9ﺗكرارات ،أما ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي ﻓقد جاءت باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%5بواقع ( )6ﺗكرارات ،في حين جاءت
ً
ﻓئة تسليط األضواء على القانون باملرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%1.7بواقع ( )2ﺗكرارا ،بيﻨما حازت على املرﺗبة السادسة
ً
ﻛال من ﻓئة التعريف بقضايا حقوق اإلنسان ،وﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ بنسبة ( )%0.84بواقع
ً
ً
ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
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 وﻓيما يتعلﻖ بقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية ﻓقد احتلت ﻓئة وصف الوضع القائم املرﺗبة األولىً
ً
بنسبة ( )%44.2بواقع ( )19ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )43ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان
ً
باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%28بواقع ( )12ﺗكرارا ،أما ﻓئة تسليط األضواء على القانون حازت على املرﺗبة الثالثة بنسبة
( )%13.9بواقع ( )6ﺗكرارات ،أما ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي ﻓقد احتلت املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%7بواقع ()3
ﺗكرارات ،بيﻨما حظيت ﻓئة التعريف بقضايا حقوق اإلنسان ،وﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع املدنﻲ ،وﻓئة انتقاد
ً
ً
الوضع القائم على املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%2.3بواقع ﺗكرارا واحدا.
ً
 وبالنسبة للقضايا الخاصة بالحﻖ في املشارﻛة السياسية ﻓقد تساوت ﻛال من الفئتين ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظماتً
مجتمع مدنﻲ ،وﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان في احتالل نفﺲ املرﺗبة األولى بنسبة ( )%50بواقع ﺗكرارا
ً
واحدا من اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارات.
 وفي قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة احتلت ﻓئة انتقاد الوضع القائم وﻓئة تسليط األضواء على القانوناملرﺗبة األولى بنسبة ( )%23بواقع ( )3ﺗكرارات ،بيﻨما حازت على املرﺗبة الثانية ﻓئة ﺗﻨاول أنشطة مﻨظمات املجتمع
ً
املدنﻲ ،وﻓئة وصف الوضع القائم ،وﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان بنسبة ( )%15.4بواقع ( )2ﺗكرارا ،في
ً
ً
حين جاءت ﻓئة التعريف بقضايا حقوق اإلنسان باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%7.7بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي البالغ
ً
( )13ﺗكرارا.
 وفي قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة حظيت ﻓئة وصف الوضع القائم على املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%40بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين احتلت ﻛال من ﻓئة ﺗﻨاول انشطة مﻨظمات مجتمع مدنﻲ ،وﻓئة انتقاد الوضع القائم،
ً
وﻓئة تسليط األضواء على القانون املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%20بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )5ﺗكرارات.
 وبيﻨما اقتصرت قضايا حرية تشكيل الجمعيات على ﻓئة تسليط األضواء على القانون بنسبة ( )%100بواقع ()2ً
ﺗكرارا.
 ونالحظ في قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي أن ﻓئة وصف الوضع القائم حازت على املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%57.9بواقع ( )11ﺗكرارا ،بيﻨما ﻓئة الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان ﻓقد جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ()%26.3
ً
بواقع ( )5ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة ابراز االهتمام الرسمي باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%10.5بواقع ( )2ﺗكرارا ،أما ﻓئة
ً
ً
تسليط األضواء على القانون ﻓقد جاءت باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%5.3بواقع ﺗكرارا واحدا.
 .3املصادر الصحفية التي اعتمدت عليها صحيفتي الدراسة في املعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية :يبين الجدول التالي املصادر الصحفية التي اعتمدت عليها صحيفتي الدراسة في التغطية الصحفية
لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،ﻛما يبين مصادر كل صحيفة على انفراد.
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بدراسة بيانات الجدول السابﻖ يتضح أن مصدر "الصحيفة" جاء باملرﺗبة األولى من بين مصادر املادة الصحفية
ً
لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية بنسبة ( )%42.4بواقع ( )216ﺗكرارا ،وهذا يدل على وجود خلل يجب العمل
ً
على ﺗجاوزه ،نظرا ألن ذﻛر املصدر يزيد من مصداقية الخبر وفي مقدرﺗه على اإلقﻨاع.ثم ﺗاله باملرﺗبة الثانية مصدر
ً
ً
ً
ً
ً
"املراسل" بنسبة ( )%17.1بواقع ( )87ﺗكرارا ،ويمكن ﺗفسير ذلﻚ بامتالك الصحيفة كادرا نوعيا متميزا قادرا على تغطية
إعالمية جيدة ألحداث هامة مثل قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
ً
ثم جاء مصدر "وكاالت األنباء الدولية" باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%14.1بواقع ( )72ﺗكرارا ،واعتماد الصحيفة على وكاالت
األنباء يدل على ضعف في املصادر الخاصة للصحيفة سواء قلة املراسلين الخاصين أو املﻨدوبين أو حتى ّ
الكتاب ،ولعل ذلﻚ
قد يرجع ألسباب مالية وإدارية تعانﻲ منها الصحف املحلية إذ تعتمد بشكل ﻛبير في مختلف تغطيتها لألحداث والقضايا
ً
وخاصة املحلية على وكاالت األنباء املحلية أو الدولية علما أن هذه مصادر عامة ال ﺗميز صحيفة عن أخرى.
أو لعل السبب يعود ملا ورد في نظرية بﻨاء األجﻨدة التي أوضحت أن اعتماد وسائل اإلعالم على وكاالت األنباء يﺄتﻲ في إطار
املﻨاﻓسة بين الصحف إذ يقيد عﻨصري الوقت وتسارع األحداث الصحفيين في ﺗقديمهم وﺗقيمهم للقضايا لذا يعتبر التوجيه
من خالل وسائل اإلعالم األخرى بمثابة ﺗﺄﻛيد على أهمية القضايا الجديدة وصحة ﺗقديمها من قبل الصحفيين( .)1ويعد
االعتماد على وكاالت األنباء سببه األول املتابعة املستمرة واملتجددة لهذه الوكاالت لكاﻓة األحداث والقضايا الهامة.
ً
في حين جاء مصدر "متعدد املصادر" باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%12.9بواقع ( )66ﺗكرارا ،ثم ﺗاله باملرﺗبة الخامسة مصدر
ً
ً
"الكاﺗب" بنسبة ( )%9.2بواقع ( )47ﺗكرارا ،وأخيرا جاء باملرﺗبة السادسة مصدر "وكاالت األنباء املحلية" بنسبة ()%4.3
ً
ً
بواقع ( )22ﺗكرارا من إجمالي عدد مصادر املادة الصحفية البالغ ( )510ﺗكرارا.
وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن:
(أ) صحيفة الحياة الجديدة :يتضح من الجدول السابﻖ أن مصدر "وكاالت أنباء محلية" كﺄحد مصادر املادة الصحفية
ً
التي ﺗﻨاولت قضايا حقوق اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%29بواقع ( )66ﺗكرارا
ً
ً
من إجمالي ( )228ﺗكرارا ،بيﻨما نجد مصدر "متعدد املصادر" قد احتل املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%28بواقع ( )64ﺗكرارا من
اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاء مصدر "الصحيفة" في املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%27.2بواقع ( )62ﺗكرارا ،بيﻨما نجد
ً
مصدر "الكاﺗب" قد احتل املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%8.8بواقع ( )20ﺗكرارا ،في حين جاء مصدر "الوكاالت األجﻨبية" باملرﺗبة
ً
الخامسة بنسبة ( )%5.8بواقع ( )13ﺗكرارا ،أما مصدر "املحرر" ﻓقد احتل املرﺗبة السادسة واألخيرة بنسبة ( )%1.3بواقع
( )3ﺗكرارات.
( )1بسيونﻲ ،الخطاب الصحفﻲ املصري لقضايا حقوق اإلنسان -دراسة ﺗحليلية مقارنة لصحف األهرام ،الوﻓد ،األهالي ،األسبوع في الفترة
 ،"2001-1998ص .17
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أما فيما يتعلق بالعالقة بين مصادرالحصول على املعلومات وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة الحياة الجديدة،
نالحظ ما يلي:
ً
 نجد أن قضايا الحﻖ في الحياة احتلت بها ﻓئة متعدد املصادر على املرﺗبة األولى بنسبة ( )%35.1بواقع ( )13ﺗكرارا،ً
ً
في حين نجد أن ﻓئة وكاالت األنباء املحلية احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%32.4بواقع ( )12ﺗكرارا ،وجاءت ﻛال من
ً
ﻓئة كاﺗب ،وﻓئة وكاالت األنباء األجﻨبية باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%13.5بواقع ( )5ﺗكرارات ،بيﻨما حازت ﻛال من ﻓئة
ً
ً
الصحيفة ،وﻓئة املحرر على املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.7بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )37ﺗكرارا.
 ونالحظ في القضايا املتعلقة بالحﻖ في حرية التﻨقل أن ﻓئة متعدد املصادر جاءت باملرﺗبة األولى بنسبة ()%38.5ً
بواقع ( )5ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما حصلت ﻓئة وكاالت األنباء املحلية على املرﺗبة الثانية بنسبة
( )%30.8بواقع ( )4ﺗكرارات ،ﻛما حازت كل من ﻓئة الصحيفة على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%23.1بواقع ( )3ﺗكرارات،
ً
ً
ً
واخيرا جاءت ﻓئة وكاالت األنباء األجﻨبية باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%7.7بواقع ﺗكرارا واحدا.
 وقد اقتصرت قضايا حرية الفكر والدين على ﻓئتين هما ﻓئة الصحيفة التي حازت على املرﺗبة األولى بنسبةً
ً
ً
( )%66.7بواقع ( )2ﺗكرارا ،وﻓئة وكاالت األنباء املحلية التي جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%33.3بواقع ﺗكرارا واحدا
من اإلجمالي البالغ ( )3ﺗكرارات.
 أما ﻓيما يتعلﻖ بقضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير ﻓقد احتلت ﻓئة الصحيفة املرﺗبة األولى بنسبة ()%31.3بواقع ( )5ﺗكرارات ،بيﻨما تساوت ﻓئة الكاﺗب ،وﻓئة وكاالت األنباء املحلية في احتالل املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع
( )4ﺗكرارات ،في حين حازت ﻓئة متعدد املصادر على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%18.7بواقع ( )3ﺗكرارات من اإلجمالي
ً
البالغ ( )16ﺗكرارا.
 ونالحظ في قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف أن ﻓئة وكاالت أنباء محلية قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ()%37.1ً
بواقع ( )26ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )70ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة متعدد املصادر على املرﺗبة الثانية بنسبة
ً
( )%28.5بواقع ( )20ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت ﻓئة الصحيفة باملرﺗبة الثالثة بنسبة ()%27.1
ً
ً
بواقع ( )19ﺗكرارا ،أما ﻓئة الكاﺗب ﻓقد حازت على املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.8بواقع ( )2ﺗكرارا ،ﺗلتها ﻓئة وكاالت
ً
األنباء األجﻨبية التي حصلت على املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%4.3بواقع ( )3ﺗكرارا.
 ونالحظ في قضايا حظر التعذيب واملعاملة الالانسانية أن ﻓئة الصحيفة حظيت على املرﺗبة األولى بنسبة ()%76ً
ً
بواقع ( )19ﺗكرارا ،ثم جاءت ﻓئة متعدد املصادر باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%12بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين تساوت ﻛال
من ﻓئة الكاﺗب ،وﻓئة وكاالت األنباء املحلية ،وﻓئة وكاالت األنباء األجﻨبية في احتالل املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%4بواقع
ً
ً
ﺗكرارا واحدا لكل منهم.
 في حين نالحظ أن قضايا حرية املشارﻛة السياسية قد ﺗراوحت بين ﻓئتين وهم ﻓئة الصحيفة التي احتلت املرﺗبةً
األولى بنسبة ( )%75بواقع ( )3ﺗكرارات ،وﺗلتها ﻓئة وكاالت األنباء املحلية باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )1ﺗكرارا
من اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارات.
 ونالحظ في قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة أن ﻓئة الكاﺗب وﻓئة متعدد املصادر جاءﺗا باملرﺗبة األولى بنسبة( )%29.4بواقع ( )5ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصحيفة باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%23.5بواقع ( )4ﺗكرارات ،في حين
حازت ﻓئة وكاالت أنباء محلية على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%17.6بواقع ( )3ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )17ﺗكرارات.
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 ونالحظ قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة قد تساوت بها ﻓئة املحرر ،وﻓئة الكاﺗب ،وﻓئة وكاالتً
ً
األنباء املحلية ،وﻓئة متعدد املصادر في احتالل نفﺲ النسبة ( )%25بواقع ﺗكرارا واحدا لكل منهم من اإلجمالي البالغ
( )4ﺗكرارات.
ً
 وأخيرا نجد أن قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي قد حظيت بها ﻓئة متعدد املصادر على املرﺗبة األولىً
بنسبة ( )%35.9بواقع ( )14ﺗكرارا ،ثم ﺗلتها ﻓئة وكاالت األنباء املحلية باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%33.3بواقع ()13
ً
ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة الصحيفة باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%15.4بواقع ( )6ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئة وكاالت األنباء
األجﻨبية باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%7.8بواقع ( )3ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة الكاﺗب باملرﺗبة الخامسة بنسبة ()5.1
ً
ً
ً
ً
بواقع ( )2ﺗكرارا ،وأخيرا جاءت ﻓئة املحرر باملرﺗبة السادسة بنسبة ( )%2.6بواقع ﺗكرارا واحدا.
(ب) صحيفة فلسطين :يتضح من الجدول السابﻖ أن مصدر "الصحيفة" كﺄحد مصادر املادة الصحفية التي ﺗﻨاولت
ً
قضايا حقوق اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%54.6بواقع ( )154ﺗكرارا من
ً
ً
اإلجمالي البالغ ( )282ﺗكرارا ،بيﻨما نجد مصدر "املحرر" قد احتل املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%30.1بواقع ( )85ﺗكرارا من
ً
اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاء مصدر "الكاﺗب" باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%9.2بواقع ( )26ﺗكرارا ،بيﻨما نجد مصدر
"وكاالت األنباء األجﻨبية" قد احتلت املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%3.2بواقع ( )9ﺗكرارات ،في حين جاء مصدر "وكاالت األنباء
املحلية" باملرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%2.1بواقع ( )6ﺗكرارات ،أما مصدر "متعدد املصادر" ﻓقد احتل املرﺗبة السادسة
ً
واألخيرة بنسبة ( )%0.7بواقع ( )2ﺗكرارا.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين مصادرالحصول على املعلومات وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة فلسطين ،نالحظ
ما يلي:
ً
 نجد أن قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة املحرر على املرﺗبة األولى بنسبة ( )%61.1بواقع ( )22ﺗكرارا منً
اإلجمالي البالغ ( )36ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة الصحيفة احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )9ﺗكرارات،
ً
بيﻨما جاءت ﻓئة كاﺗب باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%8.3بواقع ( )3ﺗكرارات ،بيﻨما حازت ﻛال من ﻓئة وكاالت األنباء املحلية،
ً
ً
وﻓئة وكاالت األنباء األجﻨبية على ذات املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.8بواقع ﺗكرارا واحدا.
 ونالحظ أن القضايا املتعلقة بالحﻖ في حرية التﻨقل قد احتلت بها ﻓئة الصحيفة ،وﻓئة املحرر املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%38.9بواقع ( )7ﺗكرارت ،بيﻨما حصلت ﻓئة الكاﺗب على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%11.1بواقع ( )2ﺗكرارا ،ﻛما حازت
ً
كل من ﻓئة وكاالت األنباء املحلية ،وﻓئة وكاالت األنباء األجﻨبية على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%5.5بواقع ﺗكرارا واحدا
ً
من اإلجمالي البالغ ( )18ﺗكرارا ،أما ﻓيما يتعلﻖ بقضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير ﻓقد احتلت ﻓئة الصحيفة املرﺗبة
ً
األولى بنسبة ( )%75بواقع ( )18ﺗكرارا ،أما ﻓئة الكاﺗب جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%12.5بواقع ( )3ﺗكرارات ،في
ً
حين حازت ﻓئة املحرر على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%8.3بواقع ( )2ﺗكرارا ،وجاءت باملرﺗبة األخيرة والرابعة ﻓئة وكاالت
ً
ً
ً
األنباء األجﻨبية بنسبة ( )%4.2بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي البالغ ( )24ﺗكرارا.
 ونجد أن ﻓئة الصحيفة في قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%57.1بواقع ()68ً
ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )119ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة املحرر على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%26.9بواقع ()32
ً
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت ﻓئة كاﺗب باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%9.3بواقع ( )11ﺗكرارا ،أما ﻓئة
وكاالت األنباء األجﻨبية حازت على املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%4.2بواقع ( )5ﺗكرارات ،ﺗلتها ﻓئة وكاالت األنباء املحلية التي
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ً
حصلت على املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%1.7بواقع ( )2ﺗكرارا ،وأخيرا جاءت ﻓئة متعدد املصادر باملرﺗبة السادسة
ً
ً
بنسبة ( )%0.8بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي السابﻖ ،وفي حين نالحظ أن قضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية
ً
قد ﺗراوحت بين ﻓئتين وهم ﻓئة الصحيفة التي احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%69.8بواقع ( )30ﺗكرارا ،وﺗلتها ﻓئة
ً
ً
املحرر باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%30.2بواقع ( )13ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )43ﺗكرارا.
ً
 أما قضايا حرية املشارﻛة السياسية ﻓقد اقتصرت على ﻓئة الصحيفة بنسبة ( )%100بواقع ( )2ﺗكرارا. ونالحظ في قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة أن ﻓئة الصحيفة جاءت باملرﺗبة األولى بنسبة ( )%53.8بواقع ()7ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة الكاﺗب باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%38.5بواقع ( )5ﺗكرارات ،في حين جاءت ﻓئة وكاالت أنباء
ً
ً
محلية باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%7.7بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي البالغ ( )13ﺗكرارات ،ونالحظ قضايا الحﻖ في
ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة قد احتلت بها ﻓئة الصحيفة املرﺗبة األولى بنسبة ( )%60بواقع ( )3ﺗكرارات ،ثم
ً
تساوت ﻓئة املحرر وﻓئة وكاالت األنباء املحلية باحتالل املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%20بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ
ً
( )5ﺗكرارا.
ً
 وفي قضايا حرية تشكيل الجمعيات قد تساوت بها ﻛال من الفئتين وهما ﻓئة الصحيفة ،وﻓئة املحرر في احتاللنفﺲ النسبة التي بلغت قيمتها ( )%50بواقع واحد ﺗكرار لكل منهما ومن اإلجمالي البالغ ﺗكرارين ﻓقط.
ً
 وأخيرا نجد أن قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي قد حظيت بها ﻓئة الصحيفة على املرﺗبة األولى بنسبة( )%45بواقع ( )9ﺗكرارات ،ثم ﺗلتها ﻓئة املحرر باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%35بواقع ( )7ﺗكرارات ،في حين جاءت ﻓئة
ً
ً
الكاﺗب باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%10بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين تساوت ﻛال من ﻓئة وكاالت األنباء األجﻨبية وﻓئة متعدد
ً
ً
املصادر في احتالل املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%5بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )20ﺗكرارا.
ً
ثانيا :السمات العامة لشكل قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة:
 .1األشكال الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة :يبين الجدول التالي شكل
املادة الصحفية املستخدمة في معالجة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة ،وأي األشكال
التي ﺗم الترﻛيز عليها أﻛثر من غيرها بشكل عام ،وعلى مستوى كل صحيفة بوجه خاص.
جدول رقم ( :)4يوضح تكرارونسب األشكال الصحفية لقضايا حقوق االنسان املدنية والسياسية في صحيفتي
الدراسة
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الصحفية
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بدراسة بيانات الجدول السابﻖ يتضح أن الشكل الصحفﻲ الغالب الذي تستخدمه الصحيفتين لتغطية قضايا حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية هو الخبر الصحفﻲ ،حيث بلغت نسبته في صحيفة الحياة الجديدة ( )%45.2يقابله ()%35.5
في صحيفة ﻓلسطين ،وهذا يتماش ى مع طبيعة الصحيفتين كونهما صحيفتين يوميتين تعالجان ما يستجد من أحداث
بالدرجة األولى ،وذلﻚ يتواﻓﻖ مع السرد الخبري للحدث ،ولكﻨه ال يتفﻖ مع طبيعة قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية
التي ﺗحتاج إلى التفسير والتحليل.
ويشير الباحثان إلى أنه بالرغم من أن الخبر هو أﻛثر األنواع الصحفية مقدرة على ﺗقديم الوقائع والحقائﻖ واملعلومات
املتعلقة باألحداث املختلفة إلى القارئ وهو أﻛثر األنواع الصحفية موضوعية وحيادية ،ولكن هيمﻨة الطابع الخبري على
ً
التغطية كان سببا في التقصير في استخدام األنواع الصحفية األخرى التي تعتمد على أسلوب التفسير والتحليل مثل
ً
التحقيﻖ الصحفﻲ الذي لم يرد بتاﺗا في الصحيفتين وهذا يدل على عدم وجود صحفيين مﺆهلين في الصحاﻓة الفلسطينية،
إذ يعد التحقيﻖ الصحفﻲ من أصعب الفﻨون الصحفية ويتطلب مقدرة وﻛفاءة عالية من املحرر ،لديه املقدرة على التحليل
والتفسير وﺗقديم اقتراحات وحلول .واﺗفقت هذه الﻨتيجة مع دراسة قدري عبد املجيد "اإلعالم وحقوق اإلنسان"( )1التي
جاءت بها األخبار املنشورة عن قضايا حقوق اإلنسان في الصحف عيﻨة الدراسة في الترﺗيب األول بنسبة (.)%36.3
ﻛما جاء التقرير في املرﺗبة الثانية حيث بلغ في صحيفة الحياة الجديدة نسبة ( )%35.1يقابله ( )%34في صحيفة ﻓلسطين
وهما نسبتان متقاربتان ،وهي نتيجة طبيعية أن يحتل التقرير درجة متقدمة ،ذلﻚ أن طبيعة قضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية ﺗفرض ﺗقديم مزيد من التفاصيل والتوضيحات بجانب نقل الحدث .واﺗفقت هذه الﻨتيجة ﻛذلﻚ مع دراسة
قدري عبد املجيد "اإلعالم وحقوق اإلنسان" ،حيث جاءت في الترﺗيب الثانﻲ وبنسبة ( )%25في الصحف عيﻨة الدراسة.
أما الحوار الخبري ﻓقد احتل املرﺗبة الثالثة ،وإن كانت صحيفة ﻓلسطين كان درجة االهتمام بها أﻛبر حيث بلغت نسبته
ﻓيها ( )%18.4مقابل ( )%11في صحيفة الحياة الجديدة ،األمر الذي يشير إلى اهتمام صحيفة ﻓلسطين بتقديم األنواع
الصحفية املتعلقة بالتوعية والتثقيف ،ﻛما يعكﺲ اهتمام الصحيفة بالحوار الخبري مدى إدراك الصحفيين لضرورة
إجراء املزيد من الحوارات حول قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،وضرورة ﺗوعية الﻨاس بحقوقهم ،وﻛيفية
مواجهة االنتهاكات التي يتعرضون لها والدﻓاع عن حقوقهم.
وﻓيما يخص مواد الرأي ﻓقد اقتصرت صحيفة الحياة الجديدة على املقال العمودي بنسبة ( )%8.8مقابل ( )%5.7في
صحيفة ﻓلسطين ،وأغفلت املقال التحليلي الذي بلغت نسبته في صحيفة ﻓلسطين ( ،)%3.9وحوار الرأي الذي بلغت
نسبته ﻛذلﻚ في صحيفة ﻓلسطين ( ،)%2.5وهذا يشير إلى عدم اهتمام الصحف بتقديم رأيها الواضح وموقفها الرسمي
بشكل مباشر ومعالجتها العميقة لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية من خالل مواد الرأي.

( )1عبد املجيد ،ﺗﺄثير املعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان على معارف واﺗجاهات الجمهور املصري" ،ص. 33
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وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن:
(أ) صحيفة الحياة الجديدة  :يتضح من الجدول السابﻖ أن شكل الخبر قد احتل املرﺗبة األولى بنسبة ( )%45.2بواقع
ً
ً
( )103ﺗكرارا ،ثم جاء شكل التقرير باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%35.1بواقع ( )80ﺗكرارا ،بيﻨما جاء شكل الحوار الخبري
ً
باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%11بواقع ( )25ﺗكرارا ،في حين جاء شكل املقال العمودي باملرﺗبة الرابعة بنسبة ()%8.8
ً
ً
بواقع ( )20ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )228ﺗكرارا.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين أشكال املعالجة الصحفية وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة الحياة الجديدة،
نالحظ ما يلي:
ً
 نالحظ في قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة الخبر املرﺗبة األولى بنسبة ( )%48.6بواقع ( )18ﺗكرارا منً
ً
اإلجمالي البالغ ( )37ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة التقرير جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%35.1بواقع ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما
جاءت ﻓئة املقال العمودي باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%13.5بواقع ( )5ﺗكرارات ،في حين جاءت ﻓئة الحوار الخبري
ً
باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%11بواقع ( )25ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 ونجد في قضايا حرية التﻨقل أن ﻓئة الخبر حازت على املرﺗبة األولى بنسبة ( )%61.5بواقع ( )7ﺗكرارات ،بيﻨماحظيت ﻓئة التقرير على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%30.8بواقع ( )4ﺗكرارات ،في حين جاءت ﻓئة الحوار الخبري باملرﺗبة
ً
ً
الثالثة بنسبة ( )%7.7بواقع ﺗكرارا واحدا.
 بيﻨما نجد أن قضايا حرية الفكر والدين قد اقتصرت على ﻓئتين هما ﻓئة الحوار الخبري والتي حازت على املرﺗبةً
ً
األولى بنسبة ( )%66.7بواقع ( )2ﺗكرارا ،وﻓئة التقرير التي حصلت على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%33.3بواقع ( )1ﺗكرارا
من اإلجمالي البالغ ( )3ﺗكرارات.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير قد احتلت بها ﻓئة الخبر املرﺗبة األولى بنسبة ( )%43.7بواقع ()7ً
ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئتا التقرير واملقال العمودي باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ
ً
ً
( )16ﺗكرارا ،في حين احتلت ﻓئة الحوار الخبري املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%6.2بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ.
 أما قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ﻓقد احتلت ﻓئة الخبر املرﺗبة األولى بنسبة ( )%57.1بواقع ()40ً
ً
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )70ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة التقرير باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%31.4بواقع ( )22ﺗكرارا ،في
ً
حين حصلت ﻓئة الحوار الخبري على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%8.6بواقع ( )6ﺗكرارا ،أما ﻓئة املقال العمودي ﻓقد
ً
جاءت باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.8بواقع ( )2ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 أما ﻓيما يتعلﻖ بقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية ﻓقد حازت ﻓئة الخبر على املرﺗبة األولى بنسبة ()%48ً
بواقع ( )12ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة التقرير باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%28بواقع ( )7ﺗكرارات ،أما ﻓئة الحوار الخبري
ﻓقد حظيت على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%20بواقع ( )5ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئة املقال العمودي باملرﺗبة الرابعة بنسبة
ً
ً
( )%4بواقع ﺗكرارا واحدا.
 وبالنسبة للقضايا الخاصة بالحﻖ في املشارﻛة السياسية ﻓقد اقتصرت على ﻓئتين الخبر والتقرير بنسبة ()%5ً
بواقع ( )2ﺗكرارا لكل منهما من اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارات.
 ونالحظ في قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة أن ﻓئة التقرير احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%46.1بواقع ()6ً
ﺗكرارات من اإلجمالي ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما تساوت ﻓئة الخبر ،وﻓئة املقال العمودي ،وﻓئة املقال التحليلي في احتالل
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ً
املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%15.4بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة حوار الرأي باملرﺗبة الثالثة بنسبة ()%7.7
ً
ً
بواقعتكرارا واحدا.
 وفي قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة ﻓقد حظيت ﻓئة الحوار الخبري على املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%60بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين احتلت من ﻓئة الخبر على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%40بواقع ( )2ﺗكرارا من اإلجمالي
البالغ ( )5ﺗكرارات.
 ونالحظ ان قضايا حرية تشكيل الجمعيات اقتصرت على ﻓئتين هما ﻓئة الخبر ،وﻓئة حوار الرأي بنسبة ()%50ً
ً
بواقع ( )1ﺗكرارا لكل منهما من اإلجمالي البالغ ( )2ﺗكرارا.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة قد احتلت بها ﻓئة التقرير املرﺗبة األولى بنسبة ()%50ً
ً
بواقع ( )2ﺗكرارا ،ثم جاءت ﻛال من ﻓئة الحوار الخبري وﻓئة املقال العمودي باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ()1
ً
ً
ﺗكرارا لكل منهما من اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارا.
 أما قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي ﻓقد حظيت بها ﻓئة التقرير باملرﺗبة األولى بنسبة ( )%48.7بواقعً
ً
( )19ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة الخبر باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%35.9بواقع ( )14ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الحوار
الخبري باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%17.9بواقع ( )4ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئة املقال العمودي باملرﺗبة الرابعة بنسبة
ً
( )%5.1بواقع ( )2ﺗكرارا.
(ب) صحيفة فلسطين :يتضح من الجدول السابﻖ أن شكل الخبر قد احتل املرﺗبة األولى بنسبة ( )%35.5بواقع ()100
ً
ً
ﺗكرارا ،ثم جاء شكل التقرير باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%34بواقع ( )96ﺗكرارا ،بيﻨما جاء شكل الحوار الخبري باملرﺗبة
ً
الثالثة بنسبة ( )%18.4بواقع ( )52ﺗكرارا ،في حين جاء شكل املقال العمودي باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%5.7بواقع
ً
ً
ً
( )16ﺗكرارا ،أما شكل املقال التحليلي ﻓقد حاز على املرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%309بواقع ( )11ﺗكرارا ،وأخيرا جاء
ً
شكل حوار الرأي باملرﺗبة السادسة بنسبة ( )%2.5بواقع ( )7ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )282ﺗكرارا.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين أشكال املعالجة الصحفية وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة فلسطين ،نالحظ ما
يلي:
ً
 نالحظ في قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻛال من ﻓئة الخبر ،وﻓئة التقرير املرﺗبة األولى بنسبة ()%33.3ً
ً
بواقع ( )12ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )36ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة الحوار الخبري جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة
ً
( )%22.2بواقع ( )8ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة املقال التحليلي باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%5.6بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين
ً
ً
ً
جاءت ﻛال من ﻓئة املقال العمودي وﻓئة حوار الرأي باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.4بواقع ﺗكرارا واحدا.
ً
 ونجد في قضايا حرية التﻨقل أن ﻛال من ﻓئة الخبر وﻓئة التقرير قد احتلتا نفﺲ املرﺗبة األولى بنسبة ()%38.9ً
بواقع ( )7ﺗكرارات ،بيﻨما حظيت ﻓئة الحوار الخبري على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%11.1بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين
ً
جاءت ﻓئة املقال العمودي وﻓئة املقال التحليلي باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%5.5بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ
ً
( )18ﺗكرارا.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير قد احتلت بها ﻓئة التقرير املرﺗبة األولى بنسبة ( )%41.7بواقع ()10ً
ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئة الحوار الخبري باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )6ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )24ﺗكرارا،
في حين احتلت ﻓئة الخبر املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%16.7بواقع ( )4ﺗكرارات ،أما ﻓئة املقال العمودي ﻓقد حصلت على
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ً
ً
املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%8.3بواقع ( )2ﺗكرارا ،أما ﻛال من ﻓئة املقال التحليلي ،وﻓئة حوار الرأي ﻓقد حازﺗا على املرﺗبة
ً
ً
الخامسة بنسبة ( )%4.2بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي السابﻖ.
 أما قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ﻓقد احتلت ﻓئة الخبر املرﺗبة األولى بنسبة ( )%44.5بواقع ()53ً
ً
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )119ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة التقرير باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%26.9بواقع ( )32ﺗكرارا،
ً
وحصلت ﻓئة الحوار الخبري على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%17.6بواقع ( )21ﺗكرارا ،أما ﻓئة املقال العمودي ﻓقد جاءت
باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%5بواقع ( )6ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئة املقال التحليلي باملرﺗبة الخامسة بنسبة ( )%4.2بواقع
( )5ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة الحوار الخبري باملرﺗبة السادسة بنسبة ( )%1.7بواقع ﺗكرارين.
 أما ﻓيما يتعلﻖ بقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية ﻓقد تساوت ﻓئة الخبر ،وﻓئة التقرير في احتالل املرﺗبةاألولى بنسبة ( )%34.9بواقع ( )15ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة الحوار الخبري باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%23.2بواقع
ً
( )10ﺗكرارات ،أما ﻓئة املقال العمودي ﻓقد حظيت على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%4.6بواقع ( )2ﺗكرارا ،ثم جاءت ﻓئة
ً
ً
ً
حوار الرأي باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.3بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي البالغ ( )43ﺗكرارا.
 وبالنسبة للقضايا الخاصة بالحﻖ في املشارﻛة السياسية ﻓقد اقتصرت على ﻓئة التقرير التي حازت على نسبةً
( )%100بواقع ( )2ﺗكرارا.
 ونالحظ في قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة أن ﻓئة التقرير احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%46.1بواقع ()6ً
ﺗكرارات من اإلجمالي ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما تساوت ﻓئة الخبر ،وﻓئة املقال العمودي ،وﻓئة املقال التحليلي في احتالل
ً
املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%15.4بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة حوار الرأي باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%7.7بواقع
ً
ً
ﺗكرارا واحدا.
 و في قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة ﻓقد حظيت ﻓئة الحوار الخبري على املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%60بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين احتلت من ﻓئة الخبر على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%40بواقع ( )2ﺗكرارا من اإلجمالي
البالغ ( )5ﺗكرارات.
 ونالحظ ان قضايا حرية تشكيل الجمعيات اقتصرت على ﻓئتين هما ﻓئة الخبر ،وﻓئة حوار الرأي بنسبة ()%50ً
ً
بواقع ( )1ﺗكرارا لكل منهما من اإلجمالي البالغ ( )2ﺗكرارا.
 أما قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي ﻓقد حظيت بها ﻓئة التقرير باملرﺗبة األولى بنسبة ( )%60بواقع ()12ً
ً
ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة الخبر باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%20بواقع ( )4ﺗكرارات ،بيﻨما تساوت ﻛال من ﻓئة الحوار
ً
الخبري ،وﻓئة املقال العمودي باحتالل املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%10بواقع ( )2ﺗكرارا لكل منهما من اإلجمالي البالغ ()20
ً
ﺗكرارا.
 -5موقع قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة:
يبين الجدول التالي موقع قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة ،وأي املواقع ﺗم الترﻛيز عليها
بوجه عام ،وعلى مستوى كل صحيفة بوجه خاص.
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بدراسة بيانات الجدول السابﻖ يتضح أن الغالبية العظمى من املواد التي نشرتها الصحيفتان عن قضايا حقوق اإلنسان
املدنية والسياسية ( )%82.1كانت في الصفحات الداخلية وهذه نسبة طبيعية ﻓإن هذا يتفﻖ وطبيعة صحف الدراسة
اليومية وتعدد اهتماماتها وﺗﻨوعها ،ﻓقد كانت ﺗحرص الصحيفتان على نشر ﺗفاصيل األحداث الخاصة بقضايا حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية التي ﺗنشر لها عﻨاوين في الصفحة األولى ،وتستكمل في الصفحات الداخلية ،ﻓقد خصصت
الصحيفة هذه الصفحات واستطاعت في كل األحوال أن ﺗلبي رغبة القارئ في معرﻓة كل ما يرﺗبط بقضايا حقوق اإلنسان.
بيﻨما جاءت الصفحات األولى في الترﺗيب الثانﻲ ،واحتلت نسبة معقولة حيث وصل إلى ( ،)%15.7خاصة كون الصفحة
األولى بمثابة الواجهة للصحيفة التي تسعى إلى عرض مختلف القضايا واملوضوعات التي ﺗتﻨاولها الصحف ،إلحداث التﻨوع
في موضوعاتها لتستكمل في الصفحات الداخلية.
ﻛما ﻛشفت الدراسة عن ﺗراجع املوضوعات املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في الصفحات األخيرة إلى
ً
( )%2.1نظرا لطبيعة هذه الصفحة التي ﺗبيعها الصحف ﻛمساحات إعالنية من ناحية ،واقتصارها على األخبار الخفيفة
من ناحية أخرى عدا عن نشر الكاريكاﺗير عليها.
وفي سياق املقارنة بين الصحيفتين نجد عدم وجود ﻓروق بين الصحيفتين ﻓيما يتعلﻖ بسياسة نشر املواد املتعلقة بقضايا
ً
حقوق اإلنسان املدنية والسياسية وﺗوزيعها على الصفحات ،وهذا ما يشير إلى وجود قدرا من التشابه في املوقف من قضايا
حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة ،وربما يترجم هذا التواﻓﻖ في السياسة التحريرية للصحيفتين
ووحدة موقفهما من هذه القضايا .واﺗفقت هذه الﻨتيجة مع نظرية األجﻨدة التي أوضحت أن اهتمام الﻨظرية بﺄسلوب ﺗﻨاول

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

وعرض القضايا في وسائل االعالم يكون من خالل عدة محاور ،مثل موقع الحدث في وسائل االعالم ،ونوع القضية
وطبيعتها(.)1
وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن:
(أ) صحيفة الحياة الجديدة :يتضح من الجدول السابﻖ أن ﻓئة الصفحة الداخلية التي نشرت ﻓيها قضايا حقوق
ً
اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%85.5بواقع ( )195ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ
ً
ً
( )228ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصفحة األولى في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%14بواقع ( )32ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ
ً
نفسه ،في حين نجد أن ﻓئة الصفحة األخيرة حظيت على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%0.4بواقع ( )1ﺗكرارا.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين موقع املادة التحريرية وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة الحياة الجديدة ،نالحظ ما
يلي:
ً
 نالحظ في قضايا الحﻖ في الحياة أن ﻓئة صفحة داخلية احتلت بها املرﺗبة األولى بنسبة ( )%62.2بواقع ( )23ﺗكراراً
من اإلجمالي البالغ ( )37ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة الصفحة األولى احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%37.8بواقع ()14
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 ونجد أن ﻓئة الصفحة الداخلية التي نشرت بها قضايا حرية التﻨقل جاءت باملرﺗبة األولى بنسبة ( )%84.6بواقعً
ً
( )11ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )13ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة الصفحة األولى على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%15.4بواقع
ً
( )2ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 بيﻨما اقتصرت قضايا حرية الفكر والدين ،وحرية املشارﻛة السياسية ،والحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة ،والحﻖ فيﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة،على ﻓئة الصفحة الداخلية بنسبة ( )%100بواقع ( )3ﺗكرارات ،و( )4ﺗكرارات ،و()17
ً
ﺗكرارا ،و( )4ﺗكرارات لكل منهم على التوالي.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير احتلت بها ﻓئة صفحة داخلية املرﺗبة األولى بنسبة ( )93.7بواقع ()15ً
ً
ً
ﺗكرارا ،ثم ﻓئة صفحة أخيرة في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%6.2بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )16ﺗكرارا.
 أما قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ﻓقد احتلت ﻓئة الصفحة الداخلية املرﺗبة األولى بنسبة ()%90ً
ً
بواقع ( )63ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )70ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصفحة األولى في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%10بواقع
( )7ﺗكرارات من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 أما ﻓيما يتعلﻖ بقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية ﻓقد احتلت ﻓئة الصفحة الداخلية املرﺗبة األولىً
ً
بنسبة ( )%96بواقع ( )24ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )25ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصفحة األولى في املرﺗبة الثانية
ً
بنسبة ( )%4بواقع ( )1ﺗكرارا.
ً
 واخيرا نجد ان قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي قد حظيت ﻓئة الصفحة الداخلية باملرﺗبة األولى بنسبةً
( )%79.5بواقع ( )31ﺗكرارا ،بيﻨما ﻓئة الصفحة األولى جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%20.5بواقع ( )8ﺗكرارات من
ً
اإلجمالي البالغ ( )39ﺗكرارا.

( )1ﻓهمي ،االﺗجاهات العاملية الحديثة لﻨظريات التﺄثير في الراديو والتلفزيون" ،العدد ( ،)6ص .17
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

95

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

(ب) صحيفة فلسطين :يتضح من الجدول السابﻖ أن ﻓئة الصفحة الداخلية التي نشرت ﻓيها قضايا حقوق اإلنسان
ً
الفلسطيني املدنية والسياسية احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%79.4بواقع ( )224ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ()282
ً
ً
ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصفحة األولى في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%17بواقع ( )48ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه،
في حين نجد أن ﻓئة الصفحة األخيرة حظيت على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%3.5بواقع ( )10ﺗكرارات.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين موقع املادة التحريرية وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة فلسطين ،نالحظ ما يلي:
ً
 نالحظ في قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة صفحة داخلية املرﺗبة األولى بنسبة ( )%66.7بواقع ( )24ﺗكراراً
من اإلجمالي البالغ ( )36ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة الصفحة األولى احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%33.3بواقع ()12
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه.
 ونجد أن ﻓئة الصفحة الداخلية التي نشرت بها قضايا حرية التﻨقل قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%72.2بواقعً
ً
( )13ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )18ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة الصفحة االولى على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%22.2بواقع
ً
ً
ً
( )4ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة الصفحة األخيرة باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%5.6بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي السابﻖ
نفسه.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير قد احتلت بها ﻓئة صفحة داخلية املرﺗبة األولى بنسبة ( )91.7بواقعً
ً
( )22ﺗكرارا ،ثم ﻓئة صفحة أولى وﻓئة صفحة أخيرة جاءﺗا في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%4.2بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي
ً
البالغ ( )24ﺗكرارا.
 أما قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف القانون ﻓقد احتلت ﻓئة الصفحة الداخلية املرﺗبة األولى بنسبة ()%77.3ً
ً
بواقع ( )92ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )119ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصفحة األولى في املرﺗبة الثانية بنسبة ()%18.5
ً
بواقع ( )22ﺗكرارا ،أما ﻓئة صفحة أخيرة حصلت على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%4.2بواقع ( )5ﺗكرارات من اإلجمالي
السابﻖ نفسه.
 وﻓيما يتعلﻖ بقضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية ﻓقد احتلت ﻓئة الصفحة الداخلية املرﺗبة األولى بنسبةً
ً
( )%95.3بواقع ( )41ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )43ﺗكرارا ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصفحة األولى في املرﺗبة الثانية بنسبة
ً
( )%4.6بواقع ( )2ﺗكرارا.
 بيﻨما نجد أن قضايا حرية املشارﻛة السياسية ،وحرية تشكيل الجمعيات ،قد اقتصرت على ﻓئة الصفحةً
ً
الداخلية بنسبة ( )%100بواقع ( )2ﺗكرارا لكل منهما على التوالي من اإلجمالي البالغ ( )2ﺗكرارا .ﻛذلﻚ اقتصرت قضايا
الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة على ﻓئة الصفحة الداخلية بنسبة ( )%100بواقع ( )5ﺗكرارات من اإلجمالي
البالغ ( )5ﺗكرارات.
ً
 واخيرا نجد أن قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي قد حظيت ﻓئة الصفحة الداخلية باملرﺗبة األولى بنسبةً
( )%70بواقع ( )14ﺗكرارا ،بيﻨما ﻓئة الصفحة األولى جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )5ﺗكرارات ،أما ﻓئة
ً
ً
ً
الصفحة األخيرة حصلت على املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%5بواقع ﺗكرارا واحدا من اإلجمالي البالغ ( )20ﺗكرارا.
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 -6عناصراإلبرازاملستخدمة في قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في صحيفتي الدراسة:
يبين الجدول التالي عﻨاصر اإلبراز املستخدمة في إبراز املادة الصحفية املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية في صحيفتي الدراسة ،وأي العﻨاصر ﺗم الترﻛيز عليها أﻛثر من غيرها بوجه عام ،وعلى مستوى كل صحيفة بوجه
خاص.
جدول رقم ( :)6يوضح تكرارونسب عناصراالبرازاملستخدمة لقضايا حقوق االنسان املدنية والسياسية في
صحيفتي الدراسة
وسائل اإلبراز

صحيفة الحياة الجديدة

قضايا حقوق
اإلنسان

الحقوق املدنية

10
3

61.6

الحقوق
السياسية

0

0

0

0

1
2

5.1
0

3

72.7

0

0
25

1
8
0

8

100

0

0

0
2

18.2
25
20.5
0

0

0

0

0

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
1
2
5

12.8

39

100

38

43.7

23

26.4

13

14.9

13
0

24

100

0

0

0

0

0
0

0
0
9.1
50

2

40

3

60

0

0

0

0
14.9
0

0

55.5

1

5.5

5

27.8

2

11.1

3
0
3
11
4

0

18

25.4
4.3

12

31.6

12

31.6

7

0
4

40

2

20

3

30
18.4

4.2

0

0

0

0

0

0

0
1
7

15.6

4

40

1

10

2

20

3

30
0
10
18.4

5.6

66.7

5

20.8

1

4.2

2

8.3

24
10
0
10
38
5
87
1
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22.8

حرية
املشارﻛة
السياسية

9.5

مجموع عناصر
اإلبراز للحقوق
املدنية

0

حظر
التعذيب
واملعاملة
الالانسانﻲ
ة

9.6

االعتقال
واالحتجاز
بخالف
القانون

36.2

الحﻖ في
حرية الرأي
والتعبير

ك

ك

4.8

حرية
الفكر
والدين

ك

%

ك

%

ك

%

%

%

100

حرية
التﻨقل

%

ك

%

ك

ك

صورة
خبرية

صورة
شخصية

إطار

أرضيات

املجموع
الكلي

0.9

الحﻖ في
الحياة

ك

%

ك

%

أرضيات

املجموع
الكلي

16

صورة
خبرية
ك

صورة
شخصية

إطار

صحيفة فلسطين
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3
2
0
18
23
47

42.8
71.9
66.2

0
0
2

0
0
2.8

4
6
14

57.1
18.7
19.7

0
3
8

0
9.4
11.3

7
32
71

9.8
100
100

2
6
44

25
33.3
41.9

3
5
28

37.5
27.8
26.7

18

17.1

15

14.3

105

3
5

27.8

2

11.1

18

100
100

66.7

0

0

1

33.3

0

0

3

4.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81.8

0

0

1

4.5

3

13.6

22

31

4

44.4

1

11.1

2

22.2

2

22.2

9

8.6



املجموع الكلي

37.5

مجموع عناصر
اإلبرازللحقوق
السياسية

0

الحﻖ في
التجمع
واالجتماع
السلمي

0

حرية
تشكيل
الجمعيات

8

الحﻖ في
ﺗقلد
الوظائف
العامة

7.6

الحﻖ في
انتخابات
حرة ونزيهة

بدراسة بيانات الجدول السابﻖ يتضح أن الصورة الخبرية جاءت باملرﺗبة األولى من بين وسائل اإلبراز املستخدمة في
الصحيفتين رغم ﺗفوق صحيفة الحياة الجديدة في استخدام الصورة الخبرية حيث بلغت نسبتها ( )%66.4ﺗقابلها ()%41.9
في صحيفة ﻓلسطين ،في حين جاءت الصورة الشخصية باملرﺗبة الثانية حيث ﺗفوقت صحيفة ﻓلسطين في استخدام
الصورة الشخصية حيت بلغت نسبتها ( )%26.7ﺗقابلها ( )%2.8في صحيفة الحياة الجديدة ،ويﺄتﻲ هذا االهتمام بالصورة
ً
ملا لها من قوة في التعبير وإضفاء مصداقية للخبر وإعطائه نوعا من الحيوية والحرﻛية ،ويﺆﻛد حرص الصحيفتين على
ً
ً
ﺗقديم الوقائع املرﺗبطة بقضايا حقوق اإلنسان في إطار واقعي ،ﻓلن ﺗترك صحف الدراسة حدثا او موضوعا يرﺗبط به إال
وقدمت له صورة موضوعية أو شخصية.
ﻛما ﻛشفت الدراسة قلة استخدام الصحف لعﻨاصر اإلبراز كاإلطار واألرضيات ملا لها من أهمية في لفت أنظار القارئ إلى
املوضوع ودﻓعه لقراءﺗه لتميزه عن غيره من املوضوعات املنشورة على الصفحة ،حيث ﺗقاربت نسبتا اهتمام صحف
الدراسة باإلطار حيث بلغ في صحيفة الحياة الجديدة ( )%19.7يقابله ( )%17.1في صحيفة ﻓلسطين ،أما األرضيات ﻓقد
بلغت في صحيفة ﻓلسطين ( )%14.3يقابله ( )%11.3في صحيفة الحياة الجديدة.
وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن:
(أ)

صحيفة الحياة الجديدة :نالحظ من الجدول السابﻖ أن وسيلة الصورة الخبرية وهي أحد وسائل اإلبراز
املستخدمة عﻨد ﺗﻨاول قضايا حقوق اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة

عﻨاصر اإلبراز أقل من العدد اإلجمالي للمواد اإلعالمية املحللة في صحيفتي الدراسة ،وذلﻚ ألنه ليست جميع الفﻨون الصحفية كانت تستخدم
عﻨاصر اإلبراز.
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ً
ً
( )%66.2بواقع ( )47ﺗكرارا من إجمالي ( )71ﺗكرارا ،بيﻨما نجد وسيلة اإلطار قد احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة
ً
( )%19.7بواقع ( )14ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت وسيلة األرضيات في املرﺗبة الثالثة بنسبة
( )%11.3بواقع ( )8ﺗكرارات ،بيﻨما نجد وسيلة الصورة الشخصية قد احتلت املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%2.8بواقع
ً
( )2ﺗكرارا.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين وسائل اإلبرازاملستخدمة وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة الحياة الجديدة ،نالحظ
ما يلي:
 نالحظ في قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة الصورة الخبرية على املرﺗبة األولى بنسبة ( )%55.5بواقع ()10ً
ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )18ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة اإلطار احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%27.8بواقع ()5
ً
ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة أرضيات باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%11.1بواقع ( )2ﺗكرارا ،بيﻨما نجد أن ﻓئة الصورة
ً
الشخصية جاءت في املرﺗبة الرابعة واألخيرة بنسبة ( )%5.5بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ.
 بيﻨما نجد أن قضايا الحﻖ في حرية التﻨقل ،والحﻖ في حرية الرأي والتعبير ،قد اقتصرت على ﻓئة الصورة الخبريةبنسبة ( )%100بواقع ( )3ﺗكرارات لكل منهما.
 ونجد أن ﻓئة الصورة الخبرية في قضايا االعتقال واالحتجاز بخالف قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%72.7بواقعً
( )8ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )11ﺗكرارا ،بيﻨما حظيت ﻓئة اإلطار على املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%18.2بواقع ()2
ً
ً
ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت ﻓئة أرضية في املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%9.1بواقع ( )1ﺗكرارا.
 وفي حين نالحظ أن قضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية قد تساوت بها كل من الفئتين الصورة الشخصيةً
واإلطار في احتالل املرﺗبة األولى بنسبة ( )%25بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )4ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة أرضية
ً
بنسبة ( )%50بواقع ( )2ﺗكرارا.
 أما قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة ،ﻓقد جاءت بها ﻓئة اإلطار باملرﺗبة األولى بنسبة ( )%57.1بواقع ()4ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة الصورة الخبرية باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%42.8بواقع ( )3ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ()7
ﺗكرارات.
 ونالحظ قضايا الحﻖ في ﺗقلد املﻨاصب والوظائف العامة قد احتلت بها ﻓئة الصورة الخبرية املرﺗبة األولى بنسبةً
ً
( )%66.7بواقع ( )2ﺗكرارا ،ثم ﻓئة اإلطار في املرﺗبة الثانية بنسبة ( )%33.3بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ()3
ً
ﺗكرارا.
 أما قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي ﻓقد حظيت بها ﻓئة الصورة الخبرية على املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%81.8بواقع ( )18ﺗكرارا ،بيﻨما ﻓئة األرضية جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%13.6بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين
ً
ً
جاءت ﻓئة اإلطار في املرﺗبة الثالثة والخيرة بنسبة ( )%4.5بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )22ﺗكرارا.
(ب)

صحيفة فلسطين :نالحظ من الجدول السابﻖ أن وسيلة الصورة الخبرية وهي أحد وسائل اإلبراز املستخدمة
عﻨد ﺗﻨاول قضايا حقوق اإلنسان الفلسطيني املدنية والسياسية قد احتلت املرﺗبة األولى بنسبة ( )%41.9بواقع
ً
ً
( )44ﺗكرارا من إجمالي ( )105ﺗكرارا ،بيﻨما نجد وسيلة الصورة الشخصية قد احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة
ً
( )%26.7بواقع ( )28ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ نفسه ،في حين جاءت وسيلة اإلطار في املرﺗبة الثالثة بنسبة
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ً
( )%17.1بواقع ( )18ﺗكرارا ،بيﻨما نجد وسيلة أرضيات قد احتلت املرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%14.3بواقع ()15
ً
ﺗكرارا.
أما فيما يتعلق بالعالقة بين وسائل اإلبرازاملستخدمة وتصنيف كل قضية على حدة بصحيفة فلسطين ،نالحظ ما يلي:
 نالحظ في قضايا الحﻖ في الحياة قد احتلت بها ﻓئة الصورة الخبرية على املرﺗبة األولى بنسبة ( )%66.7بواقع ()16ً
ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )24ﺗكرارا ،في حين نجد أن ﻓئة الصورة الشخصية احتلت املرﺗبة الثانية بنسبة ()%20.8
ً
بواقع ( )5ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة أرضيات باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%8.3بواقع ( )2ﺗكرارا ،بيﻨما نجد أن ﻓئة اإلطار
ً
جاءت في املرﺗبة الرابعة واألخيرة بنسبة ( )%4.2بواقع ( )1ﺗكرارا من اإلجمالي السابﻖ.
 بيﻨما نجد أن قضايا الحﻖ في حرية التﻨقل حظيت بها ﻓئة الصورة الخبرية على املرﺗبة األولى بنسبة ( )%40بواقع( )4ﺗكرارات ،بيﻨما ﻓئة أرضيات جاءت باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%30بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين جاءت ﻓئة اإلطار في
ً
ً
املرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%20بواقع ( )2ﺗكرارا ،وأخيرا جاءت ﻓئة صورة شخصية باملرﺗبة الرابعة بنسبة ( )%10بواقع
ً
ً
ﺗكرارا واحدا.
 ونالحظ في قضايا الحﻖ في حرية الرأي والتعبير أن ﻓئة الصورة الخبرية حظيت على املرﺗبة األولى بنسبة ()%40بواقع ( )4ﺗكرارات ،بيﻨما ﺗلتلها ﻓئة اإلطار باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%30بواقع ( )3ﺗكرارات ،ثم جاءت ﻓئة الصورة
ً
ً
الشخصية باملرﺗبة الثالثة بنسبة ( )%20بواقع ( )2ﺗكرارا ،واخيرا جاءت باملرﺗبة الرابعة ﻓئة أرضيات بنسبة ()%10
ً
ً
بواقع ﺗكرارا واحدا.
 وفي قضايا االعتقال واالحتجاز احتلت ﻓئتا الصورة الخبرية والصورة الشخصية املرﺗبة األولى نفسها بنسبةً
ً
( )%31.6بواقع ( )12ﺗكرارا من اإلجمالي البالغ ( )38ﺗكرارا ،وﻛذلﻚ حظيت ﻓئتا اإلطار واألرضيات على املرﺗبة الثانية
ذاتها بنسبة ( )%18.4بواقع ( )7ﺗكرارات.
 وفي حين نالحظ أن قضايا حظر التعذيب واملعاملة الالنسانية احتلت ﻓئة صورة شخصية املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%60بواقع ( )3ﺗكرارات ،في حين جاءت ﻓئة صورة خبرية باملرﺗبة الثانية بنسبة ( )%40بواقع ( )2ﺗكرارا من اإلجمالي
البالغ ( )5ﺗكرارات.
ً
 أما قضايا حرية املشارﻛة السياسية ﻓقد اقتصرت على ﻓئة الصورة الشخصية بنسبة ( )%100بواقع ﺗكراراً
واحدا.
 أما قضايا الحﻖ في انتخابات حرة ونزيهة قد تساوت بها كل من الفئتين الصورة الشخصية واإلطار في احتاللاملرﺗبة األولى بنسبة ( )%37.5بواقع ( )3ﺗكرارات من اإلجمالي البالغ ( )8ﺗكرارات ،بيﻨما جاءت ﻓئة صورة خبرية باملرﺗبة
ً
الثانية بنسبة ( )%25بواقع ( )2ﺗكرارا.
 ونالحظ في قضايا الحﻖ في التجمع واالجتماع السلمي حظيت بها ﻓئة الصورة الخبرية على املرﺗبة األولى بنسبةً
( )%44.4بواقع ( )4ﺗكرارات ،بيﻨما تساوت ﻛال من ﻓئة اإلطار وﻓئة األرضيات في احتالل املرﺗبة الثانية بنسبة ()%22.2
ً
ً
ً
بواقع ( )2ﺗكرارا ،في حين جاءت ﻓئة الصورة الشخصية في املرﺗبة الثالثة واألخيرة بنسبة ( )%11.1بواقع ﺗكرارا واحدا.
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املبحث الثالث :النتائج العامة والتوصيات
يتضمن هذا املبحث الﻨتائج العامة والتوصيات التي ﺗوصلت إليها الدراسة التحليلية الخاصة بتحليل املضمون لقضايا
حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
ً
أوال :النتائج العامة:
 -1ﻛشفت نتائج الدراسة التحليلية زيادة اهتمام صحيفة ﻓلسطين بقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،إذ
بلغ عدد املواد اإلعالمية التي نشرتها عن هذه القضايا ( )282مادة ،في حين بلغ عدد املواد في صحيفة الحياة الجديدة
( )228مادة.
 -2أبرزت نتائج الدراسة احتالل الحقوق املدنية الترﺗيب األول في صحيفتي الدراسة ،حيث حظيت باهتمام ﻛبير
ومعالجة مكثفة من جانب الصحيفتين ،وقد ﺗفوقت صحيفة ﻓلسطين على صحيفة الحياة الجديدة في درجة
االهتمام ،حيث حصلت على نسبة ( )%85.1مقابل ( )%71.9في صحيفة الحياة الجديدة ،أما الحقوق السياسية ﻓقد
حظيت على املرﺗبة الثانية في صحيفتي الدراسة ،وقد ﺗفوقت صحيفة الحياة الجديدة على صحيفة ﻓلسطين في درجة
االهتمام ،حيث جاءت في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ( )%28.1مقابل ( )%14.9في صحيفة ﻓلسطين.
 -3ﻛشفت نتائج الدراسة التحليلية أن أﻛثر األهداف املعلﻨة من املعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية
ً
والسياسية بروزا هما هدف "الترﻛيز على انتهاكات حقوق اإلنسان" الذي بلغ نسبتين متقاربتين في صحيفة ﻓلسطين
والحياة الجديدة وهما ( )%41.1و( )%40.4لكل منهما على التواليوهدف "وصف الوضع القائم" الذي بلغ نسبة
( )%35.1في صحيفة ﻓلسطين يقابله ( )%25.9في صحيفة الحياة الجديدة.
 -4أظهرﺗنتائج الدراسة أن مصدر "الصحيفة" ﺗقدم على باقي مصادر الحصول على املعلومات ،حيث جاء في صحيفة
ﻓلسطين بنسبة ( )%54.6مقابل ( )%27.2في صحيفة الحياة الجديدة.
 -5أوضحت نتائج الدراسة أن الشكل الصحفﻲ الغالب الذي تستخدمه الصحيفتان لتغطية قضايا حقوق اإلنسان
املدنية والسياسية هو الخبر الصحفﻲ ،حيث بلغت نسبته في صحيفة الحياة الجديدة ( )%45.2يقابله ( )%35.5في
صحيفة ﻓلسطين.
 -6ﻛشفت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من املواد التي نشرتها الصحيفتان عن قضايا حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية كانت في الصفحات الداخلية بنسبة ( ،)%82.1بيﻨما جاءت الصفحات األولى في الترﺗيب الثانﻲ بنسبة
( ،)%15.7ﻛما ﻛشفت الدراسة عن ﺗراجع املواضيع املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في الصفحات
األخيرة حيث وصلت إلى (.)%2.1
 -7وبالنسبة لوسائل اإلبراز املستخدمة ﻓقد جاءت الصورة الخبرية باملرﺗبة األولى من بين وسائل اإلبراز املستخدمة في
الصحيفتين رغم ﺗفوق صحيفة الحياة الجديدة في استخدام الصورة الخبرية حيث بلغت نسبتها ( )%66.4ﺗقابلها
( )%41.9في صحيفة ﻓلسطين ،في حين جاءت الصورة الشخصية باملرﺗبة الثانية حيث ﺗفوقت صحيفة ﻓلسطين في
استخدام الصورة الشخصية حيت بلغت نسبتها ( )%26.7ﺗقابلها ( )%2.8في صحيفة الحياة الجديدة ،وﺗقاربت نسبتا
اهتمام صحف الدراسة باإلطار حيث بلغ في صحيفة الحياة الجديدة ( )%19.7يقابله ( )%17.1في صحيفة ﻓلسطين،
أما األرضيات ﻓقد بلغت في صحيفة ﻓلسطين ( )%14.3يقابله ( )%11.3في صحيفة الحياة الجديدة.
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ً
ثانيا :التوصيات:
 -1ﺗوص ي الدارسة بضرورة العمل على ﺗوحيد أجﻨدة الصحف الفلسطينية نحو ﺗلﻚ القضايا ،والتعامل مع قضايا
حقوق اإلنسان املدنية والسياسية جميعها باعتبارها ّ
كل متكامل وال يجوز ﺗجزئته.
 -2ﺗوص ي الدراسة بﺄهمية التﺄهيل الحقوقي املعرفي لدى القائمين باالﺗصال ،وذلﻚ حتى يكون لديهم القدرة على
الترﻛيز على هدف ﺗثقيف وﺗوعية الجمهور بحقوق اإلنسان ،وتسليط األضواء على املعاهدات والقوانين الخاصة
بحقوق اإلنسان سواء على املستوى العاملﻲ أو اإلقليمي أو املحلي.
 -3ﺗﺆﻛد الدراسة على ضرورة أن يكون لكل صحيفة مصادر خاصة ،تعمل على ﺗقديم تغطية متميزة لقضايا حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية ،وعدم االعتماد على وكاالت األنباء سواء املحلية أو الدولية بشكل ﻛبير.
 -4ضرورة زيادة اهتمام الصحف الفلسطينية باألشكال التفسيرية والتحليلية عﻨد تغطية األحداث الخاصة بحقوق
اإلنسان املدنية والسياسية ،وعدم االعتماد على الشكل الخبري ﻓقط واالﻛتفاء بﻨقل الحدث دون ﺗوضيح
وﺗحليل.
 -5ﺗوص ي الدراسة بضرورة استقطاب الصحف الفلسطينية لكتاب متخصصين في الشﺄن الحقوقي ،أو معلقين
متخصصين في ﺗﻨاول األبعاد الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان ،ألن لديهم قدرة أﻛبر من غيرهم على
ﺗقديم رؤية ﺗحليلية وﺗفسيرية لقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
 -6ﺗوص ي الدراسة بزيادة االهتمام بﺄساليب اإلبراز املستخدمة في املعالجة الصحفية ،حتى يتم جذب القراء
للمواضيع التي ﺗتﻨاول قضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية.
 -7ضرورة زيادة نشر املواد املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان املدنية والسياسية في الصفحة األولى في الصحف
ً
الفلسطينية ،وذلﻚ نظرا ألهمية الصفحة األولى ومقدرتها على التﺄثير.
 -8ﺗوص ي الدراسة بضرورة ﺗخصيص زوايا وأبواب ثابتة في الصحف الفلسطينية متخصصة في حقوق اإلنسان
بكاﻓة ﺗصنيفاتها ،بهدف ﺗوعية الجمهور وﺗثقيفه وﺗوعيته بما يدور حوله من ﺗطورات على صعيد االهتمام
بحقوق اإلنسان والقوانين واملعاهدات املتداولة بين الدول التي ﺗحفظ لإلنسان ﻛرامته وإنسانيته وحقوقه.
املراجع:
 -1أمانﻲ ﻓهمي ،االتجاهات العاملية الحديثة لنظريات التأثير في الراديو والتلفزيون ،العدد ( ،)6املجلة املصرية
لبحوث االعالم ،جامعة القاهرة ،كلية االعالم ،أﻛتوبر-ديسمبر 1999م.
 -2حسين حماد ،واقع الحريات الصحفية وانعكاسها على الصحفيين الفلسطينيين -دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير
غيرمنشورة ،الجامعة االسالمية ،كلية االداب2017 ،
 -3سمير حسين ،بحوث اإلعالم ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،عالم الكتب2006 ،م.
 -4طه نجم ،معالجة الصحاﻓة العربية لقضية حقوق اإلنسان العربﻲ ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
اإلسكﻨدرية ،كلية اآلداب2003 ،م.
 -5عالء محمد ،الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات الدولية املسلحة في القانون الدولي اإلنساني والفقه
اإلسالمي ،الطبعة األولى ،االسكﻨدرية ،دار الفكر الجامعي2010 ،م.

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

102

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

 -6عماد الدين جابر ،دور الصحاﻓة املصرية في تشكيل اﺗجاهات الشباب الجامعي نحو قضايا حقوق اإلنسان،
املجلدالعاشر ،العدد األول ،املجلة املصرية لبحوث الرأي العام ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،يﻨاير-يونيو 2006م.
 -7غدير العمري ،معالجة الصحف اليومية الفلسطينية لالنتهاكات االسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني -دراسة
ﺗحليلية مقارنة ،رسالة ماجستيرغيرمنشور ،الجامعة االسالمية ،كلية األداب2015،
 -8ﻓيصل شطﻨاوي ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الحامد1998 ،م.
 -9قدري عبد املجيد ،اإلعالم وحقوق اإلنسان :قضايا فكرية ،بدون طبعة ،اإلسكﻨدرية ،دار الجامعة الجديدة
للنشر2008 ،م.
 -10قدري عبد املجيد ،ﺗﺄثير املعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان على معارف واﺗجاهات الجمهور املصري،
رسالة دكتوراه غيرمنشورة ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم2009 ،م.
 -11ماهر العلمي ،قانون املطبوعات والنشر بين النظرية والو اقع ،بدون طبعة ،رام هللا ،الهيئة الفلسطينية
املستقلة لحقوق املواطن ،حزيران 1999م.
 -12محمد بسيونﻲ ،الخطاب الصحفي املصري لقضايا حقوق اإلنسان ..دراسة تحليلية مقارنة لصحف األهرام،
الوفد ،األهالي ،األسبوع في الفترة  ،2001-1998رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزقازيﻖ ،كلية
اآلداب2008،م.
 -13محمد الحمايدة ،صورة مﻨظمات حقوق االنسان في الصحاﻓة الفلسطينية اليومية -دراسة ﺗحليلية وميدانية،
رسالة ماجستيرغيرمنشورة ،الجامعة االسالمية ،كلية األداب2014 ،
 -14محمد عبد الحميد ،بحوث الصحافة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،عالم الكتب.1997 ،
 -15مرﻛز املعلومات الوطني الفلسطيني-وﻓا ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5121 ،ﺗاريخ زيارة
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 دراسة مقارنة:دور القانون الدولي اإلنساني في حماية البيئة
 أستاذ القانون الدولي املشارك، زكريا عبد الوهاب محمد زين.د
.جامعة ظفار– سلطنة عمان

ملخص
 وقد استعرض البحث التعريف بالبيئة وأهميتها وضرورة،ﺗﻨاول هذا البحث دور القانون الدولي اإلنسانﻲ في حماية البيئة
.حمايتها وذلﻚ من خالل املبحث األول
. ودور املﻨظمات الدولية في حماية البيئة،أما املبحث الثانﻲ ﻓقد بين حماية البيئة في إطار االﺗفاقيات الدولية املختلفة
ً
 ومن ثم ﺗﻨاول بعضا من، ﻛقانون له جذور ﺗاريخية قديمة،أما املبحث الثالث ﻓقد وضح تعريف القانون الدولي اإلنسانﻲ
 وقد، وﻛذلﻚ بين نهج القانون الدولي اإلنسانﻲ في هذا اإلطار،اهتمام الشريعة اإلسالمية بالبيئية أثﻨاء النزاعات املسلحة
.اهتم هذا املبحث أيضا بتوضيح دور املصادر املباشرة وغير املباشرة للقانون الدولي اإلنسانﻲ في حماية البيئة
Abstract
This research takes the role of humanitarian law in the environment protection; the research displays the
acquaintance of environment, its importance and the necessity of its protection that is included in the first
chapter.
The second chapter explains the environment protection in the framework of the deferent environmental
agreements, the role of international organizations in the environment protection.
The second chapter illustrates the definition of the environmental humanitarian law as a law which has
and old historical roots, then it lakes the interest of Islamic jurisprudence of the environment during the
armed conflicts, also explains the approach of international humanitarian law in this framework, the
chapter also interests in illustration of the direct source rok and indirect of international humanitarian law
in the environment protection.
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مقدمة
ً
إن موضوع حماية البيئة بات من املوضوعات الشائكة واملهمة ،نظرا للطبيعة التي ﺗتمتع بها البيئة كونها ﺗﺆثر وﺗتﺄثر
ً
باإلنسان الذي يعيش ﻓيها ،ﻓما إن كان سلوك اإلنسان يمثل خروجا عن مقتضيات املحاﻓظة عليها وحمايتها ،ﻓهذا في حد
ً
ذاﺗه إحدى الضمانات األساسية للحد من االنتهاكات البيئية ،غير أن الواقع يقف شاهدا على أعظم املآس ي بسبب النزاعات
املسلحة الدولية وغير الدولية التي ﺗضر بالبيئة على اختالﻓها البحرية ،الجوية ومحتويات البيئة على سطح األرض أو
اليابسة ،ولعل ﺗلﻚ الﻨتيجة السلبية للنزاعات املسلحة على البيئة والعتبارات ﺗتعلﻖ بضرورة حماية البيئة بﺄنواعها
املختلفة ،كان من ثمارها أن بدأت الﻨظم القانونية العاملية واملحلية في وضع موضوعات البيئة وحمايتها ضمن أولويات
اهتماماتها.
يمكن القول بﺄن موضوع البيئة رغم ذلﻚ يعد من املوضوعات التي تعد حديثة التﻨظيم في الﻨظم القانونية املقارنة ،ومرد
ذلﻚ أن الحﻖ في بيئة نظيفة يعد من حقوق الجيل الثالث في حقوق اإلنسان ،وهي الحقوق القائمة على التعاون االجتماعي
ً
ً
ً
ً
والتي ﺗتطلب عمال مشتركا إقليميا ودوليا.
وقد أدى التدهور املستمر في البيئة الطبيعية مﻨذ بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين إلى إدراك عام لخطورة
االعتداء الذي يقترﻓه اإلنسان على الطبيعة ،وما ينتج عن ذلﻚ من ﺗلوث شامل لهذه البيئة بجميع مواردها يهدر بقاء الﻨوع
اإلنسانﻲ إلى التفات املجتمع الدولي إلى هذه املشكلة التي باﺗت في اآلونة األخيرة ﺗتجاوز الحدود السياسية للدول ،في إشارة
إلى عدم ﻛفاية السياسات الوطﻨية للبيئة.
أهمية املوضوع:
ﺗنبع أهمية هذا املوضوع من االهتمام الدولي بحماية البيئة ،سواء كانت برية أو بحرية أو جوية ،وذلﻚ باستعراض لقواعد
حمايتها بواسطة االﺗفاقيات الدولية ومجهود املﻨظمات الدولية ،من اجل خلﻖ بيئة صحية خالية من التلوث بقدر
املستطاع.
مشكلة البحث:
ﺗتمثل مشكلة البحث في عدة أسئلة ﺗمثل جوهر هذا البحث على الﻨحو التالي:
 .1ما هو املفهوم اللغوي األقرب ملصطلح البيئة؟.
 .2هل أولى اإلسالم عﻨاية واهتمام بالبيئة في تشريعاﺗه ﻛما أولتها القوانين الوضعية الحديثة على املستويين الوطني والدولي؟.
ً
 .3هل يمثل التطور الصﻨاعي في مختلف مجاالت الحياة تهديدا للبيئة؟.
 .4هل هﻨاك ﺗواﻓﻖ بين التشريعات الوطﻨية والدولية لحماية البيئة؟.
 .5هل ﺗضمﻨت قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ املباشرة وغير املباشرة نصوص واضحة وصريحة لحماية البيئة أثﻨاء
النزاعات املسلحة؟.
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حدود البحث:
ً
يتضمن البحث استعراضا للتشريعات التي تهدف إلى حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية ،والقانون الدولي العام،
والقانون الدولي اإلنسانﻲ.
منهج البحث:
انتهجت في هذا البحث عددا من مﻨا ج البحث املختلفة ،متمثلة في املﻨهج التحليلي االستنباطﻲ ،الوصفﻲ ،التاريخي
واملﻨهج املقارن.
املبحث األول
التعريف بالبيئة وأهميتها
ً
تعتبر كلمة "البيئة" من الكلمات التي راجت حديثا في الﻨصف الثانﻲ من القرن العشرين ،وهو األمر الذي أدي لصعوبة
وضع ﺗحديد دقيﻖ ملفهومها ،ولذلﻚ ﻓإن مدلولها يختلف بحسب كل مشرع ،ورؤية كل باحث في كل ﻓرع من ﻓروع العلوم
املختلفة(.)1
في هذا البحث نحاول وضع تعريف محدد للبيئة ،هذا باإلضاﻓة إلى ﺗحديد أهميتها ،ولذا سﻨقسمه املبحث ملطلبين هما:
املطلب األول :التعريف بالبيئة.
املطلب الثانﻲ :أهمية البيئة وضرورة حمايتها.
املطلب األول :التعريف بالبيئة:
أوال :تعريف البيئة في اللغة
البيئة في اللغة مشتقة من الفعل "بوأ"( .)2وهي في اللغة ﺗﺄتﻲ بعدة معان نذﻛر منها ما يلي:
ً
ً
املنزل أو املوضع :يقال ﺗبوأت منزلة أي نزلته وبوأ له منزال وبوأه منزال هيﺄه ومكن له ﻓيه( ،)3قال تعالي":وﻛذلﻚ مكﻨا ليوسف
في األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتﻨا من نشاء وال نضيع أجر املحسﻨين"( ،)4وﻛذلﻚ قوله تعالى":وبوأﻛم في األرض
ً
ً
ﺗتخذون من سهولها قصورا وﺗﻨحتون الجبال بيوﺗا ﻓاذﻛروا آالء هللا وال تعثوا في األرض مفسدين"( ،)5وقال تعالي
أيضا":والذين ﺗبﺆوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم"( ،)6وقال تعالي":وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت"(.)7
الرجوع :ومﻨه قوله تعالى":إنﻲ أريد أن ﺗبوء بإثمي وإثمﻚ ﻓتكون من أصحاب الﻨار وﻛذلﻚ جزاء الظاملين"( ،)8وقد جاء في
ﺗفسير الجاللين لهذه اآلية "إنﻲ أريد أن ﺗبوء أي ﺗرجع بإثمي ،بإثم قتلي وإثمﻚ الذي ارﺗكبته من قبل ﻓتكون من أصحاب
الﻨار وال أريد أن أبﺆ بإثمﻚ إذا قتلتﻚ ﻓﺄكون منهم ،قال تعالى وذلﻚ جزاء الظاملين".
االعتراف :يقال باء بحقه أي اعترف به(.)9
التساوي والتكاﻓﺆ :يقال باء دمه بدمه بوأ ،أي عدله ،وﻓالن بوأ ﻓالن أن ﻛفﺆه إن قتل به(.)10
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ً
ً
وفي سياق التعريف بمفهوم البيئة لغة ،ﻓقد جاء في لسان العرب البن مﻨظور :باء إلى الش يء يبوء بوءا ،أي رجع ،وبوأ أي
ً
ً
سدد ،ومﻨه قولهم بوأ الرمح نحوه أي سدده نحوه وقابله به ،وﺗبوأ أي نزل وأقام ،ﻓﻨقول:ﺗبوأ ﻓالن بيتا أي اﺗخذ منزال.
وعن االسم بوأ ﻓهو :البيئة واملباءة بمعنى املنزل ،ويقال":إنه لحسن البيئة أي هيئة استقصاء مكان النزول وموضعه .وقد
ذﻛر أبن مﻨظور كلمة ﺗبوأ معﻨيين قريبين من بعضهما:
ً
ً
األول :هو إصالح املكان وتهيئته للمبيت ﻓيه ،ﻓقد قيل :ﺗبوأه أي أصلحه وهيﺄه وجعله مالئما ملبيته ُاﺗخذه محال له.
الثانﻲ :ﻓهو النزول واإلقامة ،كﺄن نقول :ﺗبوأ املكان أي حله ونزل ﻓيه وأقام به.
وبعد ﺗﻨاولﻨا ملفهوم البيئة على الﻨحو السابﻖ ،نرى أن املفهوم األول والذي يعني املنزل أو املوضع هو املفهوم األقرب للبيئة
باملعنى االصطالحي الذي نقصده في هذا البحث .ﻓالبيئة بمعﻨاها اللغوي الواسع ﺗسئ املوضع الذي يرجع إليه اإلنسان،
ﻓيتخذ ﻓيه منزله ومعيشته ،ولعل الرﺗباط البيئة بمعنى املنزل أو الدار داللته الواضحة ،حيث تعني في احد جوانبها تعلﻖ
قلب املخلوق بالدار وسكﻨه إليها ،ومن ثم يجب أن ﺗﻨال البيئة بمفهومها الشامل اهتمام الفرد ﻛما يﻨال بيته ومنزله اهتمامه
وحرصه()11
ثانيا :تعريف البيئة في االصطالح:
مما ال شﻚ ﻓيه أن قضية التلوث البيئي أصبحت من القضايا املهمة التي تشغل ﻓكر العلماء والفقهاء بغية وضع حد لهذا
ً
التلوث ،كلما كان ذلﻚ ممكﻨا ،وال يحتكر الفكر القانونﻲ الداخلي أو الدولي وحده قضية ﺗلوث البيئة ،بل أن املسﺄلة
أصبحت مشترﻛة وعاملية ،كل يدلي بمساهمته حسب ﺗخصصه العلمي ونظرﺗه املتخصصة.
وملا كانت البيئة تعني املحيط أو الوسط الحيوي للكائﻨات ﻓكان من املﻨطقﻲ أن يظهر اهتمام أﻛبر بتحديد املعنى
ً
االصطالحي لها في مجال العلوم الطبيعية والحيوية أوال ،ثم في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية في وقت الحﻖ(.)12
وتعرف البيئة في االصطالح العلمي بﺄنها":ذلﻚ الحيز الذي يمارس ﻓيه البشر مختلف أنشطة حياتهم ،وتشمل ضمن هذا
اإلطار كاﻓة الكائﻨات الحية من حيوان ونبات ،والتي يتعايش معها اإلنسان"(.)13
ويمكن أن نتﻨاول بتعريف البيئة في االصطالحين :الشريعة السالمية والقانون الوضعي على الﻨحو التالي:
 .1الشريعة اإلسالمية:
اهتم اإلسالم بالبيئة وسعى للمحاﻓظة عليها بكل السبل والطرق ،ﻓقد قصد هللا سبحانه وتعالى بتشريعه الحﻨيف ﺗوثيﻖ
صلة اإلنسان ببيئته ،من مﻨطلﻖ أن هذه البيئة تشارك اإلنسان في عبوديته هلل ،قال تعالى":ثم استوي إلى السماء وهي
ً
ً
دخان ﻓقال لها ولألرض ائتيا طوعا أو ﻛرها قالتا أﺗيﻨا طائعين"( .)14ﻛما تشارﻛه في التسبيح ،قال تعالى":تسبح له السماوات
ً
السبع واألرض ومن ﻓيهن وإن من ش يء إال يسبح بحمده ولكن ال ﺗفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا"(.)15
وسخر هللا كل ما في هذا الكون من حيوان ونبات وجماد وهواء لإلنسان لالستفادة مﻨه في شئون حياﺗه ،لهذا جاءت
تشريعات هللا تعالى محفزة اإلنسان على رد الجميل لهذه البيئة ومقابلة اإلحسان بإحسان مثله ،ﻓﺄخضع هللا تعالى عالقة
اإلنسان ببيئته إلى قاعدة الثواب والعقاب وارﺗباط العمل الدنيوي بالجزاء األخروي ،وان ال ﻓصل بين أحكام الدين وواقع
ً
ً
ً
ً ً
الحياة حتى يبقى استشعار رقابة هللا تعالى في ضبط ﺗصرﻓات اإلنسان حاضرا في كل وقت سرا وعالنية نهارا وليال ،ﻓردا أو
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جماعة( .)16واألمثلة والشواهد على اهتمام اإلسالم بالبيئة في جوانبها املختلفة متعددة ،قال تعالى في الحد من ﺗلوث
الهواء":هو الذي يسيرﻛم في البر والبحر حتى إذا ﻛﻨتم في الفلﻚ وجرين بهم بريح طيبة وﻓرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم
املوج من كل مكان وظﻨوا أنهم أحيط بهم دعوا هللا مخلصين له الدين لئن أنجيتﻨا من هذه لﻨكونن من الشاﻛرين"( .)17وال
شﻚ أن القرآن الكريم قد ﻓصل في ﻓوائد الرياح والتي منها تسير السفن الشراعية وإدارة طواحين الهواء وإنتاج الطاقة
الكهربية على شكل ﺗوربيﻨات بقدرة أعلى وبسعر أقل( .)18ﻛذلﻚ وجه اإلسالم للحد من التلوث اإلشعاعي ومخلفات الحروب،
ً
قال تعالى":وال ﺗقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما"( .)19وقال سبحانه":وأنفقوا في سبيل هللا وال ﺗلقوا بﺄيديكم إلى التهلكة
وأحسﻨوا إن هللا يحب املحسﻨين"( .)20وﻛما هو مالحظ ﻓان املجتمع الدولي امتأل باملﻨازعات املسلحة الدولية وغير الدولية،
التي ﺗﻨال من البيئة في شتى عﻨاصرها(.)21
واهتم اإلسالم بالبيئة حتى أثﻨاء الحرب والنزاعات املسلحة ،ﻓكانت وصايا الرسول صلى هللا عليه سلم لقادة الجيوش
باملحاﻓظة على بيئة الحرب وعدم ﺗوجيه القتال إلى غير املقاﺗلين ،وقد جاء في الوصايا ،....،.....،....":وأصلحوا وأحسﻨوا إن
ً
هللا يحب املحسﻨين"( .)22ﻛذلﻚ جاء في وصية سيدنا أبوبكر الصديﻖ رض ي هللا عﻨه ألحد قادﺗه ...":وال ﺗقطعن شجرا ،وال
ً
ً
نخال وال ﺗحرقها ،وال ﺗخربن عامرا ،وال تعقرن شاة وال بقرة إال ملﺄكله"(.)23
وفي هذا داللة واضحة على اهتمام اإلسالم بالبيئة في كل األوقات ،وفي ﻓترتﻲ السلم والحرب ،وأن اإلسالم سبﻖ التشريعات
ً
ً
الوضعية في هذا املجال وأواله قدرا من االهتمام أن صاغ ذلﻚ تشريعا يهتدي به اإلنسان في املحاﻓظة على البيئة التي يعيش
ﻓيها.
املطلب الثاني :أهمية البيئة وضرورة حمايتها:
ﺗرجع أهمية البيئة لإلنسان بصفة عامة إلى كونها أصل نشﺄﺗه ،وبداية مادﺗه ،ﻓمنها خلﻖ وعليها وﻓيها يحيا ويمارس خالﻓته
عليها ،وفي باطنها يقبر ويوارى جثمانه بعد أن يقض ي أجله املقدر له ،وقد جاء في حكم التنزيل":منها خلقﻨاﻛم ﻓيها نعيدﻛم
ومنها نخرجكم ﺗارة أخرى"( .)24ويمكن ﺗوضيح أهمية البيئة لإلنسان على الﻨحو التالي:
 .1األهمية العلمية والثقاﻓية:
ً
ً ً
ﺗرﺗبط مواهب العمل العلمية والثقاﻓية التي يتحلى بها اإلنسان ارﺗباطا وثيقا بالبيئة التي يعيشون ﻓيها ،ﺗبعا لتﺄثير غرائزهم
ً ً
ً
ً
ً
وأمزجتهم اعتداال أو اختالال واعتالال ،ذلﻚ الن اختالف املﻨاخ البيئي يﺆثر ﺗﺄثيرا ﻛبيرا على املقومات الوجدانية للبشر،
ﻓاإلنسان ابن بيئته الطبيعية والثقاﻓية واالجتماعية ﻛما يتﺄثر بها يﺆثر ﻓيها :ﻛما أن حرﻛته ﻓيها تعتمد على نوع العالقة التي
ﺗربط بيﻨه وبين هذه البيئة(.)25
 .2األهمية االقتصادية والعمرانية:
ً
ﺗﺆثر العوامل االقتصادية والعمرانية ﺗﺄثيرا مباشرا في حياة الﻨاس ،إذ أن املدنية ﺗحمل في طياتها الرخاء االقتصادي
ً
واملعيشة الهانئة ،ﻛما ﺗحمل البداوة في طياتها الشقاوة والحرمان ،وﻛذلﻚ ﻓإن العوالم االقتصادية هي أيضا من نتائج
البيئة الطبيعية ،ﻓطبيعة البيئة هي التي ﺗحدد أنماط استغاللها اقتصاديا ،ﻓلكل من البيئة الزراعية والصﻨاعية والتجارية
مقومات خاصة بها ،ال بد من ﺗواﻓرها في أي منها ،وعلى أساسها ﺗحدد طبيعة االستغالل االقتصادي لها(.)26
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 .3األهمية الصحية:
يمتد ﺗﺄثير البيئة على اإلنسان ليرﺗﻚ بصماﺗه الواضحة على صحته ،ﻓلكل بيئة أمراضها الخاصة التي ﺗصيب سكانها ومن
يخالطونهم ،وهو ما يعرف باألمراض املتوطﻨة(.)27
املبحث الثاني
حماية البيئة في إطاراالتفاقيات الدولية واملنظمات الدولية
لقد شهد العالم في أعقاب الحرب العاملية الثانية ثورة ﺗكﻨولوجية واسعة وبشكل الﻓت في مجال صﻨاعة األسلحة وأدوات
التدمير ،وخطت الصﻨاعة خطوات واسعة في هذا املجال ،األمر الذي أدى لتحرك الجهود الدولية للسيطرة على اآلثار
التدميرية لهذه األسلحة والتي طالت آثارها اإلنسان والبيئة على حد سواء ،وقد اﺗخذت ﺗلﻚ الجهود طابع التوصل إلى
اﺗفاقيات دولية لوضع حد لتطوير بعض األسلحة أو االﺗفاق في حاالت على حظر استخدام بعضها ،وفي حاالت أخرى
استبعاد مﻨاطﻖ من الكرة األرضية من أن ﺗكون مستودعات لتخزينها أو مسرحا إلجراء التجارب عليها "مﻨاطﻖ منزوعة
السالح"( .)28ويمكن ﺗقسيم هذا املبحث إلى مطلبين:
املطلب األول :حماية البيئة في إطاراالتفاقيات الدولية:
لقد اﺗجه العالم مﻨذ أوائل القرن املﻨصرم إلى وضع العديد من االﺗفاقيات واملعاهدات والبروﺗوكوالت بهدف حشد الجهود
الدولية ملعالجة القضايا ذات العالقة بالبيئة ومواردها ،قد بلغ عدد االﺗفاقيات التي أبرمت في هذا املجال أﻛثر من مائتين
ً
ً
وخمسين عمال قانونيا في مجال "القانون الدولي للبيئة" ،ما بين معاهدات واﺗفاقيات وإعالنات وأحكام دولية مﻨذ عام
 1921م ،ومن أعم االﺗفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة ،االﺗفاقيات املتعلقة بالحفاظ على الحيوانات
والﻨباﺗات في حالتها الطبيعية املوقعة بلﻨدن في عام 1923م ،واالﺗفاقية الدولية ملﻨع ﺗلوث البحار بالﻨفط املعتمدة بلﻨدن
عام 1954م ،ومعاهدة حظر ﺗجارة األسلحة الﻨووية املوقعة في موسكو 1963م.
هذا إلى جانب اﺗفاقية حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونة عام 1979م ،واﺗفاقية حفظ
أنواع الحيوانات البرية املهاجرة والتي اعتمدت في بون عام 1979م ،ﻛما وقعت عام 1982م اﺗفاقية األمم املتحدة ألعالي
البحار ،وقد خصت هذه االﺗفاقية موضوع حماية البيئة البحرية بجزء مستقل (املواد  ،)204-192ﻛما ﺗم وضع أهم
االﺗفاقيات في تسعينيات القرن العشرين ،وهما اﺗفاقية ري ودي جانيرو 1992م للتﻨوع البيولوجي ،واالﺗفاقية الدولية
ملكاﻓحة التصحر 1994م .وقد كان لتعاظم االهتمام الدولي بالبيئة أسباب عديدة يمكن ﺗحديد أهميتها ﻓيما يلي:
.1ﺗفاقم مشكالت البيئة وخطورتها ،ﻓالبيئة بمفهومها الشامل ﺗمثل القاسم املشترك ملختلف القضايا واملشكالت ذات ا
لطابع السياس ي واالقتصادي واألمني ،ﻓالتدهور البيئي قد أصبح مصدرا لالضطراب السياس ي والتوﺗر الدولي في أمريكا
الالﺗينية وإﻓريقيا وآسيا.
 .2زيادة االهتمام الدولي لقضايا حقوق اإلنسان واتساع نطاق ﺗلﻚ الحقوق ،حيث لم تعد ﺗقتصر على الحقوق والحريات
التقليدية ﻛحرية العقيدة وحرية التعبير وحتى املشارﻛة السياسية  ...الخ وإنما امتدت لتشمل حﻖ اإلنسان في بيئة صحية
سليمة.
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 .3ارﺗباك مشكلة البيئة بمشكلة التﻨمية ،ﻓالتﻨمية والبيئة قضيتان متالزمتان ال يمكن أن ﺗقوم على قاعدة من موارد بيئية
متداعية ،ﻛما ال يمكن حماية البيئة عﻨدما تسقط التﻨمية من حسابها ﺗكاليف ﺗدمير البيئة ،األمر الذي يدﻓع إلى ضرورة
خلﻖ التوازن بين متطلبات التﻨمية ومقتضيات املحاﻓظة على البيئة ،وهو ما يحتاج إلى جهد دولي مشترك.
 . 4عدم ﻛفاية الجهود الوطﻨية في مجال البيئة ملحدودية إمكانات الدولة من ناحية ،ولآلثار العاملية إلشكاالت البيئة ذات
ً
ً
األصل املحلي من ناحية أخرى "خصوصا في الدول الفقيرة" ،ﻓﺄخطر مشكالت البيئة حاليا هو ﺗآكل طبقة "األوزون" وارﺗفاع
درجة حرارة األرض ،وهما من املشكالت التي يستحيل أن يﻨحصر ﺗﺄثيرهما في مﻨطقة ما ،دون غيرها ،ﻛما أن سبب ﺗفاقمها
ً
قد يكون ذا طابع وطني ،ﻛما هو الشﺄن مثال بالنسبة القتالع األشجار في غابة األمازون التي قررت الحكومة البرازيلية في
السبعينيات ﺗحويلها إلى أراض زراعية ،ﻓهذا اإلجراء رغم انه يدخل حسب قواعد القانون الدولي " التقليدي" في مجال
االختصاص الداخلي للدولة البرازيلية إال أن له انعكاساﺗه العاملية التي ال ﺗخطئها العين ،حيث تعتبر غابات األمازون رئة
الكرة األرضية ألنها ﺗمتص غاز ثانﻲ أﻛسيد الكربون ،وﺗقلص بالتالي من ارﺗفاع درجة حرارة األرض ،ﻛذلﻚ مما يدل على
حماية البيئة ذات عالقة بالجهود الوطﻨية والدولة ،امتﻨاع الواليات املتحدة من التوقيع واملصادقة على اﺗفاقية "ﻛيوﺗو"
ملكاﻓحة ظاهرة االنبعاث الحراري ذات األثر املباشر في زيادة ثقب األوزون.
املطلب الثاني :حماية البيئة في إطاراملنظمات الدولية
ً ً
لقد شغل موضوع حماية البيئة حيزا ﻛبيرا من اهتمام املﻨظمات الدولية ،نتيجة لألخطار التي أحاطت بالبيئة الدولية على
خلفية النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية التي ألقت بظاللها وما زالت على كل عﻨاصر البيئةً ،
سواء على سطح األرض
أو البحر أو الجو ،وقد أدرك املجتمع الدولي مد الخطورة الكامﻨة في ما ﺗتعرض له البيئة من أشكال االنتهاك والتلوث ،ومن
ثم كان التحرك على مستوى التﻨظيم الدولي من خالل ﺗفعيل دور املﻨظمات الدولية في مالحقة األضرار التي ﺗحدق بالبيئة
على نحو مﻨظم في سبيل الوصول إلى بيئة دولية خالية من التلوث وصالحة للعيش ﻓيها بسالم واطمئﻨان ،ولقد انكشف
دور املﻨظمات الدولية في هذا الخصوص من خالل الجهد املضني الذي بذلته مﻨظمة األمم املتحدة والتي ﺗجلت مجهوداتها
في هذا الشﺄن بدعوتها لعقد مﺆﺗمر دولي في "إستكهولم" عام 1972م ،وما إن التﺄم هذا املﺆﺗمر املهم إال واختتمه املﺆﺗمرون
ً
بإصدار إعالن اشتمل على ستة وعشرين مبدأ ،وعددا من التوصيات ،شكلت في مجملها خطة عمل ﺗتعلﻖ بحماية وﺗحسين
البيئة العاملية ويقع على عاﺗﻖ الدول واملﻨظمات الدولية املتخصصة االلتزام بإﺗباع هذه الخطة وﺗﻨفيذ ما جاء بها من ﺗحقيﻖ
هذه األهداف وبلوغ الغاية بحماية البيئة بما يوﻓر البيئة الصحية لعيش اإلنسان وغيره(.)31
وقد أقيمت الهيئات واألجهزة الدولية املكرسة لحماية البيئة ،وعلى رأسها برنامج األمم املتحدة الدولي لحماية البيئة الذي
أقيم في أعقاب مﺆﺗمر "إستكهولم" كﺄداة لألمم املتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة ،وتعمل هذه األجهزة
على إجراء البحوث ورصد امللوثات ،وﺗبادل الخبرات واملعلومات ،وﺗنسيﻖ الخطط واملشروعات ،وإعداد التوصيات
واالﺗفاقيات املتعلقة بحماية البيئة حتى في املﻨاطﻖ غير الخاضعة لسيادة أي دولة من الدول كﺄعالي البحار واملﻨاطﻖ
القطبية(.)32
وقد أﻛدت مبادئ مﺆﺗمر "استكهولم" عام 1972م ،على أ ،الدول مسﺆولة عن ﻛفالة أال ﺗﺆدي األنشطة التي ﺗدخل في
اختصاصها أو ﺗخضع لرقابتها إلى اإلضرار ببيئة الدول األخرى أو بيئة املﻨاطﻖ ﻓيما وراء حدود االختصاص الوطني ،وال
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يعفيها من ذلﻚ ﺗمسكها بحقها في "السيادة" على إقليمها ،وذلﻚ الحﻖ الذي ﺗطور مفهومه الضيﻖ ليتمش ى مع ﺗطورات
عصر البيئة ،وقد ﺗبنت هذا اإلعالن مائة وثالث عشر دولة(.)33
وكان من بين هذه املبادئ أن لإلنسان الحﻖ في الحرية واملساواة ،ﻛما له الحﻖ في أن يعيش في بيئة ذات نوعية لتسمح له
بالعيش في ﻛرامة ورﻓاهية ،وﻛذلﻚ ضرورة املحاﻓظة على املوارد الطبيعية للكرة األرضية ،وذلﻚ بواسطة التخطيط واإلدارة
واليقظة ،وأن على اإلنسان مسئولية خاصة في املحاﻓظة على األشكال املختلفة للحياة الحيوانية والﻨباﺗية وبيئتها لصالح
األجيال القادمة ،هذا باإلضاﻓة إلى مسئولية الدول عن ضمان عدم إلحاق أنشطتها بالبيئة في الدول األخرى ،وعليها أن
ﺗتعاون من أجل الوصول إلى قواعد قانونية دولية لتﻨظيم ﻛيفية مواجهة التلوث وغيره من األضرار املهددة للبيئة
اإلنسانية(.)34
ً
ً
ً
وهﻨاك العديد من املﻨظمات الدولية غير مﻨظمة األمم املتحدة التي لعبت وما زالت ﺗلعب دورا نشطا وﻓعاال في مجال
حماية البيئة ،مثل مﻨظمة الصحة العاملية ،األغذية والزراعة العاملية (الفاو) ،مﻨظمة العمل الدولية ،مﻨظمة التجارة
العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية(.)35
ولكن رغم الجهود املبذولة على مستوى الدول ،واملﻨظمات الدولية ،وما بذل من جهد في االﺗفاقيات الدولية ،إال انه يمكن
القول إن الدول الصﻨاعية الغﻨية ﺗمثل بسلوﻛها املتمثل في استنزاف املوارد الطبيعية ،وﺗلويث البيئة نتيجة للغازات
ً
ً
ً
والرواسب والﻨفايات التي ﺗنبعث عن املصانع ،مهددا رئيسيا وخطيرا على سالمة البيئة.
املبحث الثالث
املصادراملباشرة وغيراملباشرة لحماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني
ً
ً
يعد مصطلح القانون الدولي اإلنسانﻲ مصطلحا جديدا ظهر في الﻨصف الثانﻲ من القرن العشرين ،ليطبﻖ على النزاعات
املسلحة الدولية وغير الدولية ،وإن كان تعبيره ﻓإن قواعده قديمة ،قدم املعارك الحربية نفسها ،حيث نجدها في ﻛتابات
الفالسفة ،ونادت بها األديان السماوية ،حيث أسهمت في ﺗكوين العرف الدولي الخاص بالنزاعات املسلحة بشقيها الدولي
وغير الدولي عوامل عديدة منها ﻓكرة الشرف العسكري الذي ﺗحلى بها املحاربون القدامى والفرسان في العصور الوسطى،
ً
ً
حيث كانت الحروب في نظرهم ﻛفاحا شريفا ﺗحكمه قواعد خاصة ﺗتعلﻖ بمعاملة الجرحى واملرض ى ،وعدم التعرض لغير
املقاﺗلين من سكان دولة العدو ،ويعود ذلﻚ مبادئ الدين املسيحي التي ﺗﻨادي باملحبة وطيب املعاملة للجميع(.)36
ً
ً
ً
أما اإلسالم ﻓقد أقام نظاما إنسانيا متكامال لسير العمليات القتالية التي ﺗخوضها الجيوش اإلسالمية في حروبها ضد
ً
األعداء ،ﻓقد ﻓرض اإلسالم قيودا على العمليات القتالية ووضع قواعد ملعاملة الجرحى واملرض ى ،واألطفال والنساء
والشيوخ ومﻨاطﻖ املدنيين ،وﻛيفية التعامل مع الحيوانات واألشجار ،في إطار متكامل لحماية "البيئة" في أحلﻚ الظروف.
ﻓقد روى عن انﺲ بن مالﻚ رض ي هللا عﻨه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لجيش أرسله إلى إحدى املغازي":انطلقوا
ً ً
ً
ً
باسم هللا ،وباهلل ،وعلى ملة رسول هللا ،وال ﺗقتلوا شيخا ﻓانيا ،وال طفال ،وال صغيرا ،وال امرأة ،وال تغلوا وضموا غﻨائمكم،
وأصلحوا ،وأحسﻨوا إن هللا يحب املحسﻨين"(.)37
ﻛذلﻚ أوص ى خليفته أبوبكر الصديﻖ رض ي هللا عﻨه قائد جيشه بقوله":إنﻲ موصيﻚ بعشر ﻓﺄحفظهن :إنﻚ ستلقى أقواما
ً
زعموا أنهم قد ﻓرغوا أنفسهم هلل في الصوامع ﻓذرهم وما ﻓرغوا له ،وستلقى أقواما قد حلقوا أوساط رؤوسهم ﻓاﻓلقوها
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ً
ً
ً ً
ً
ً
بالسيف ،وال ﺗقتلن مولودا ،وال شيخا ﻛبيرا ،وال امرأة ،وال تعقرن شجرا بدأ ثمره ،وال ﺗحرقن نخال ،وال ﺗقطعن ﻛرما ،وال
ً
ﺗذبحن بقرة ،وال شاة وال ما سوى ذلﻚ من املواش ي إال ألكل"(.)38
من هذه املقدمة يمكن ﺗقسيم هذا املبحث إلى مطلبين:
املطلب األول :املصادراملباشرة لحماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني
ارﺗبطت قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ بحماية البيئة من خالل االﺗفاقيات الدولية التي ﺗكون الﻨظام القانونﻲ للنزاعات
املسلحة ،وﻛما أن قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ ﺗنهض على حماية البيئة في أوقات النزاعات املسلحة ،ﻓان املﻨظمات
ً
الدولية الحكومية وفي مقدمتها األمم املتحدة ،وغير الحكومية كاالﺗحاد الدولي للصليب والهالل األحمرين يلعبان دورا ال
يقل أهمية في حماية البيئة أثﻨاء النزاعات املسلحة ،ومن الثابت أن للحرب محاذيرها ومخاوﻓها ،ﻛما أن للحرب آثارها
املدمرة على مختلف األصعدة ،وعلى الرغم من أن الحرب أصبحت محظورة اآلن بالتطبيﻖ املبدئﻲ لحظر استخدام القوة،
ً
وحل املﻨازعات بالطرق السلمية إال أن رحاها ما زالت دائرة إلى اآلن في مختلف بلدان العالم خصوصا في العاملين العربﻲ
واإلﻓريقﻲ(.)39
ولقد ﺗﺄصلت قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ واﻛتمل صرحه ﻛفرع مستقل ومتميز للقانون الدولي العام على ﺗوازن
األعراف واالﺗفاقيات الدولية ذات الصلة باحترام ومراعاة حقوق اإلنسان أثﻨاء الحروب والنزاعات املسلحة ،بدأ في ذلﻚ
باﺗفاقيات الهاي عام 1907م ،وبرﺗوكول جﻨيف لعام 1925م ،بشﺄن ﺗحريم الحرب الكيماوية واستخدام الغازات السامة،
ً
مرورا باﺗفاقيات جﻨيف األربعة لعام 1949م ،لحماية ضحايا الحرب ،والبروﺗوكولين اإلضاﻓيين لعم 1977م ،وانتهاء
بالعديد من االﺗفاقيات الدولية الخاصة بحظر استخدام وسائل وأساليب معيﻨة أثﻨاء الحرب والنزاعات املسلحة كاﺗفاقية
1976م ،الخاصة بحظر أي استخدام عسكري أو أي عدائﻲ آخر لتقﻨيات تغيير البيئة( ،)40واﺗفاقية 1980م ،الخاصة
بحظر أو ﺗقييد استخدام أسلحة ﺗقليدية معيﻨة ألي جانب البروﺗوكوالت الثالث امللحقة باالﺗفاقية ،وﻛذلﻚ بروﺗوكول
1999م ،املكمل الﺗفاقية الهاي لعام 1954م ،والذي يهدف إلى حماية البيئة التي وجد بها التراث اإلنسانﻲ الثقافي والطبيعي
وعدم استهداﻓها كﺄهداف عسكرية إثﻨاء النزاعات املسلحة(.)41
وﺗتجسد املصادر املباشرة على حماية البيئة أثﻨاء النزاعات املسلحة في نطاق القانون الدولي اإلنسانﻲ ،ﻓيما نصت عليه
م ( ،)35من البروﺗوكول اإلضافي األول لسﻨة 1977م ،من أنه":يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد
ً
يتوقع منها أن ﺗلحﻖ بالبيئة أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد ،ويستنتج من الﻨص سالف الذﻛر ما يﺄتﻲ:
 .1استخدام املتحاربين ألسلحة ضارة بالبيئة.
 .2حصول ضرر جراء النزاع املسلح.
 .3وأن الضرر بالغ ،وواسع االنتشار وطويل األمد.
ً
ً
وبالتالي إذا ﺗحقﻖ ذلﻚ ،ﻓإن الدولة محدثة األضرار ﺗكون قد ارﺗكبت ﻓعال مخالفا لقواعد واﺗفاقيات جﻨيف ،وبالتالي
مسئولة عن ماهية أﻓعالها.
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وﻛذلﻚ نصت املادة ( )55من نفﺲ البروﺗوكول على انه":ﺗراعى أثﻨاء النزاعات حماية البيئة من األضرار البالغة واسعة
االنتشار وطويلة األمد ،وﺗتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن
تسبب مثل هذه األضرار للبيئة الطبيعية ،ومن ثم ﺗضر بصحة وبقاء السكان .وﻛذلﻚ يحظر البروﺗوكول جمات الردع
التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
يمكن القول إن الﻨصوص السابقة يستنتج منها أن أي وسائل أو أساليب يقصد بها إلحاق األذى بالبيئة ﻓهي محرمة ،وان
ً
ً
كان الضرر قد حدث بشكل عرض ي ،وال يكتفﻲ الﻨص بالقصد ،بل يشمل التوقع بحدوث ضرر ،ﻓان ذلﻚ يعد عمال محرما
يوجب املسئولية ،ﻓالﻨصوص جاءت مخصصة لحماية البيئة في ذاتها وليﺲ على نحو عرض ي.
املطلب الثاني :املصادرغيراملباشرة لحماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني:
ً
إن املصادر غير املباشرة لحماية البيئة أثﻨاء النزاعات املسلحة وﻓقا ألحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،ﻓقد حفلت الوثائﻖ
واالﺗفاقيات املكونة لهذا القانون عبر مراحل ﺗطوره املختلفة بالعديد من املبادئ والقواعد التي يترﺗب على احترامها
ومراعاتها من قبل األطراف املتحاربة حماية البيئة الطبيعية وصيانة ثرواتها ومواردها ضد أخطار التلوث ،والدمار الشامل،
ونشير في هذا الخصوص ،وعلى سبيل املثال ال الحصر إلى:
 .1املواد ( ،)22،23،28،46،47،55من اﺗفاقية الهاي الرابعة 1907م.
 .2أحكام املحكمة الجﻨائية الدولية بﻨورمبيرج ملحاﻛمة ﻛبار مجرمﻲ الحرب العاملية الثانية.
 .3املادة ( ،)15من اﺗفاقية جﻨيف األولى بشﺄن حماية الجرحى أثﻨاء القتال.
 .4املادة ( ،189من اﺗفاقية جﻨيف الثالثة الخاصة لحماية أسرى الحرب.
 .5املواد ( ،)16،53،147من اﺗفاقية جﻨيف الرابعة بشﺄن حماية املدنيين أثﻨاء النزاعات املسلحة.
 .6املواد ( ،)51،54،56،58من البرﺗوكول اإلضافي األول الﺗفاقيات جﻨيف 1949م.
 .7املادﺗين ( ،)14،15من البروﺗوكول اإلضافي الثانﻲ الﺗفاقيات جﻨيف 1949م.
 .8املادة( ،)1/2من البروﺗوكول الثالث الﺗفاقية عام 1980م ،الخاصة بحظر أ ,ﺗقييد استخدام بعض األسلحة التقليدية.
نخلص مما سبﻖ إلى أن مصادر القانون الدولي اإلنسانﻲ املباشرة وغير املباشرة في ﺗطوره املعاصر تشكل املصدر الرئيس ي
والفعال بصدد ﺗوﻓير الحماية القانونية للبيئة والحفاظ على مواردها وثرواتها في أوقات النزاعات املسلحة الدولية وغير
الدولية.
الخاتمة
ﻓقد خلصت من خالل هذا البحث على عدد من الﻨتائج والتوصيات أجملها في اآلتﻲ:
ً
أوال :الﻨتائج:
 .1إن مفهوم البيئة اللغوي ،والذي يعني "املنزل" هو املفهوم األقرب للبيئة بمفهومها املعاصر.
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 .2اهتم اإلسالم بالبيئة في ﻓترة السلم ،ﻛما اهتم بها أثﻨاء ﻓترة النزاعات املسلحة.
ً
ً
 .3إن هﻨاك خطرا محدقا بات يهدد كوﻛب األرض بكل ما ﻓيه وذلﻚ نتيجة للتقدم العلمي والتطور الصﻨاعي املذهل في كاﻓة
املجاالت.
 .4هﻨاك جهود جبارة ﺗبذل على كاﻓة األصعدة الوطﻨية ،اإلقليمية والدولية لحماية البيئة.
 .5ﺗمثل الدول الصﻨاعية الغﻨية أﻛبر مهدد لسالمة البيئة ،وذلﻚ بسلوﻛها في استنزاف موارد الدول الفقيرة ،وﺗلويث البيئة
باملخلفات الصﻨاعية.
 .6جاءت الﻨصوص التي ﺗحمي البيئة في القانون الدولي اإلنسانﻲ أثﻨاء النزاعات املسلحة مخصصة لحماية البيئة في "ذاتها"
وليﺲ على نحو "عرض ي".
 .7إن مصادر القانون الدولي اإلنسانﻲ "املباشر" و"غير املباشر" تشكل املصدر الرئيس ي والفعال لحماية البيئة والحفاظ
على ثرواتها في أثﻨاء النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية.
ً
ثانيا :التوصيات:
 .1يجب االهتمام بالتربية البيئية وذلﻚ بنشر الوعي الثقافي بالبيئة بين املواطﻨين وﺗضمينها مﻨا ج العلوم والثقاﻓة في
املﺆسسات التعليمية املختلفة.
 .2على املجتمعات الوطﻨية واإلقليمية والدولية التحرك بصورة جادة وسريعة لحسم كاﻓة القضايا التي تهدد سالمة البيئة،
وذلﻚ بإصدار التشريعات التي ﺗحمي البيئة بﻨصوص واضحة وصريحة ،حتى يتفادى العالم حدوث كارثة مﺄساوية لكوﻛب
األرض.
 .3على الدول الﻨامية تشكيل ﺗجمعات إقليمية قوية وموحدة ملقاومة تهديد الدول الصﻨاعية الغﻨية لسالمة البيئة.
ً
 .4على الدول الصﻨاعية الغﻨية املصادقة على ما جاء في االﺗفاقيات الدولية التي ﺗتضمن نصوصا لحماية البيئة ،وااللتزام
الحرفي بما جاء في مضمونها وذلﻚ لخلﻖ بيئة صحية وسليمة.
 .5يجب أن ﺗﻨال البيئة بمفهومها الشامل اهتمام الفرد ،ﻛما يﻨال بيئته الخاصة اهتمامه وحرصه.
ً
 .6يجب أن ﺗكون الﻨصوص التي ﺗحمي البيئة في القوانين الوطﻨية مقرونة بعقوبات رادعة وﻓعالة ملن يلحﻖ ضررا بالبيئة
ألن البيئة الوطﻨية هي األساس الذي ﺗقوم عليه البيئة الدولية.
الهوامش:
 .1سعيد جويلي ،حﻖ اإلنسان في البيئة ،دار النهضة العربية2001 ،م ،ص.2
 .2مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،دار الحديث للطبع والنشر ،بيروت ،ص.75
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 .3محمد بن عبد اله بن مكرم ،ابن مﻨظور ،لسان العرب ،املجلد األول ،الطبعة السادسة ،دار صادر ،بيروت2008 ،م،
ص.174
 .4سورة يوسف ،اآلية (.)56
 .5سورة األعراف ،اآلية (.)74
 .6سورة الحشر ،اآلية (.)9
 .7سورة الحج ،اآلية (.)26
 .8سورة املائدة ،اآلية (.)29
 .9ابن مﻨظور ،لسان العرب ،املرجع السابﻖ ،ص.531
 .10نفﺲ املرجع ،ص.532
 .11د .سمير حامد الجمال ،الحماية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص.18
ً
 .12د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة مقارنا بالقوانين الوضعية ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
القاهرة1996 ،م ،ص.25
 .13د .عبد الوهاب بن رجب ،جرائم البيئة وسبل املواجهة ،لحث مقدم لجامعة نايف العربية للعلوم األمﻨية ،الرياض،
2006م ،ص.11
 .14سورة ﻓصلت ،اآلية (.)11
 .15سورة اإلسراء ،اآلية (.)44
 .16أبو نصر عبد العزيز ﻓاضلي ،البيئة من املﻨظور الشرعي وسبل حمايتها في االسالم ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى،
بيروت2009 ،م ،ص.15
 .17سورة يونﺲ ،اآلية (.)22
 .18د .هشام بشير ،حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،املرﻛز القومﻲ لإلصدارات القانونية ،القاهرة،
الطبعة األولى2011 ،م ،ص.31
 .19سورة النساء ،اآلية (.)29
 .20سورة البقرة ،اآلية (.)195
 .21د .هشام بشير ،حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،املرجع السابﻖ ،ص.33
 .22محمد أبو الحسن الشيبانﻲ ،شرح السير الكبير ،املجلد الثانﻲ ،شرﻛة اإلعالنات الشرقية ،القاهرة ،ص.116
 .23نفﺲ املرجع ،ص.120
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 .24سورة طه ،اآلية (.)55
 .25د .صالح بن غانم ،الشريعة اإلسالمية وحماية البيئة ،بحث مقدم ملﺆﺗمر "نحو دور ﻓاعل للقانون في حماية البيئة
وﺗﻨميتها ،القاهرة ،أﻛتوبر 1993م ،ص.16-9
 .26د .عبد العزيز مخيمر ،دور املﻨظمات الدولية في حماية البيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة1986 ،م ،ص.27
 .27د .هشام بشير ،حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،مرجع سابﻖ ،ص.18
 .28د .رشاد السيد ،حماية البيئة في املﻨازعات الدولية املسلحة ،مجلة القانون واالقتصاد ،العدد ( ،)62كلية الحقوق،
جامعة القاهرة1992 ،م ،ص.47
 .29د .احمد الرشيدي ،الحماية الدولية للبيئة الجوانب القانونية التﻨظيمية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد (،)110
أﻛتوبر 1992م ،ص.142
 .30د .مصطفى ﻛمال طلبة ،إنقاذ كوﻛبﻨا التحديات واآلمال ،مرﻛز دراسات الوحدة العربية ،بيروت1992 ،م ،ص.27-19
ﻛذلﻚ  :موقع على شبكة االنترنت:
.http:// www.dirasat.com/25/5/20/8
 .31د .رشاد السيد ،حماية البيئة في املﻨازعات الدولية املسلحة ،مرجع سابﻖ ،ص.53
 .32ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة ،املكتبة القانونية لدار املطبوعات الجامعية ،اإلسكﻨدرية1999 ،م ،ص.20
 .33سمير محمد ﻓاضل ،املسئولية الدولية عن األضرار الﻨاﺗجة عن استخدام الطاقة الﻨووية في وقت السلم ،عالم الكتب،
القاهرة1967 ،م ،ص.230-222
 .34د .رياض صالح أبو العطا ،دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
القاهرة2008 ،م ،ص.97-95
 .35د .هشام بشير حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،مرجع سابﻖ ،ص.42-38
 .36محمود سامﻲ جﻨيﻨة ،قانون الحرب والحياد ،مطبعة التﺄليف والنشر ،القاهرة1974 ،م ،ص.41
 .37أخرجه أبو داؤد ،ﻛتاب الجهاد ،باب في دعاء املشرﻛين (.)26/4
 .38د .أحمد أبو الوﻓا ،الﻨظرية العامة للقانون الدولي اإلنسانﻲ والشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
القاهرة2006 ،م ،ص.13
 .39د .صالح محمد محمود بدر الدين ،االلتزام الدولي لحماية البيئة من التلوث على ضوء القانون للبيئة وقرارات وﺗوصيات
املﻨظمات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2006 ،م ،ص.111
 .40اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة هذه االﺗفاقية في  10ديسمبر 1976م ،ودخلت حيز الﻨفاذ في  5أﻛتوبر 1978م.
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 .41صالح محمد محمود بدر الدين ،االلتزام الدولي لحماية البيئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي للبيئة
وقرارات وﺗوصيات املﻨظمات الدولية ،مرجع سابﻖ ،ص.118-112
 .42د .هشام بشير ،حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،مرجع سابﻖ ،ص.67
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خصخصة التدخل الدولي اإلنساني
 باحث دﻛتوراه، أستاذ محاضر أ أحمودة محمد البشير، مرغني حيزوم بدر الدين/د
 الجزائر/ جامعة الوادي،قسم الحقوق
 الجزائر/ جامعة الوادي،قسم الحقوق

ملخص
 وﺗزايد املخاطر التي تهدد األمن الدولي،لقد كان للمتغيرات الكبيرة التي شهدها املجتمع الدولي بعد نهاية الحرب الباردة
، وما راﻓقه ذلﻚ من انعدام ألمن الجهات املعﻨية بتقديم املعونة اإلنسانية،نتيجة لكثرة الحروب األهلية والنزاعات الداخلية
 وذلﻚ في ظل إحجام،بالغ األثر في التوجه نحو التعاقد مع شركات أمﻨية خاصة للقيام بعمليات التدخل الدولي اإلنسانﻲ
 وهو ما سنتطرق له في هذه الدراسة من خالل الخوض في الجدال،عديد الدول عن إقحام جﻨودها في نزاعات خارجية
 وﺗحديد قواعد املسﺆولية لكل املخاطبين،القانونﻲ حول مدى شرعية اإلستعانة بالشركات األمﻨية الخاصة في هذا املجال
 وعرض نماذج عملية لعمل هذه الشركات في إطار، مع البحث في أسباب زيادة التعاقد مع هذه الشركات،بهذا املوضوع
.التدخل الدولي اإلنسانﻲ
. األمم املتحدة، املسﺆولية الدولية، التدخل اإلنسانﻲ، الشركات األمﻨية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The great changes the world community has undergone following the end of the cold war, as well as
the increasing risks that threaten global security because of the growing number of civil wars and internal
disputes with all the insecurity that accompanies the work of those responsible. Humanitarian aid, all of this
had a great impact on the direction of signing contracts with private security companies to carry out
international humanitarian intervention operations. This is also due to the abstention of several countries
to involve their soldiers in external disputes, a debate that we will address during this study through the
legal discussion on the legitimacy of the intervention of private security companies in this area. domain and
the determination of the responsibilities of all concerned by this subject while investigating the causes of
the increase of this kind of contract with these companies and by exposing practical examples of their work
in the world humanitarian intervention.
Keywords :Security companies, Humanitarian intervention, International responsibility, The United
Nations
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مقدمة:
بالرغم من الشعور السائد بعد الحرب العاملية الثانية بضرورة السعي نحو ﺗثبت السلم واالستقرار ،والسعي نحو إنشاء
عالم خالي من الحروب ،إال أن الخالف دائما ما كان يحتدم حول الوسائل التي من شﺄنها إحالل السلم في العالم ،ﻓكانت
إشكالية استعمال الحرب كوسيلة إليقاف الحرب مطروحة مﻨذ نشﺄت األمم املتحدة ،حيث لم يستطع املجتمع الدولي
حسم هذه املسﺄلة خالل الحرب الباردة نظرا لتضارب املصالح بين الواليات املتحدة واالﺗحاد السوﻓياتﻲ ،وبقﻲ األمر ﻛذلﻚ
حتى نهاية الحرب الباردة وما صاحبها من تغير في مقاربة األمن العاملﻲ بظهور أبعاد جديدة لألمن ،كالبعد االجتماعي
واالقتصادي والثقافي وحتى البيئي....
ويعد األمن اإلنسانﻲ أحد أهم إﻓرازات هذه املرحلة ،حيث صار من املمكن حماية الفرد من دولته عﻨد انتهاك حقوقه،
وانتقلت حقوق االنسان من االختصاص الداخلي لالختصاص الدولي ،ومما ساعد على ذلﻚ ظهور أنماط جديدة من
الصراعات الداخلية واإلقليمية الدامية ،والتي خلفت معها كوارث إنسانية دﻓعت األمم املتحدة للتدخل في الكثير من
مﻨاطﻖ الصراع في العالم ،كالبوسﻨة الهرسﻚ سﻨة  ،1995-1992والصومال سﻨة  .1995-1993لكن مع عدم ﺗحقيﻖ ﺗدخل
األمم املتحدة لألهداف املرجوة في هذه املﻨاطﻖ ،ﻓقد كان لجرائم اإلبادة الجماعية املرﺗكبة في رواندا سﻨة  ،1994والتي
وقفت هيئة األمم املتحدة عاجزة عن التصرف إزاءها ،ﻛما أن الصور املروعة التي كانت ﺗبدها شاشات التلفزيون العاملية
من كل من مقاديشيو وﻛيغالي ،كل ذلﻚ زاد من الﻨداءات الداعية لضرورة جعل آليات التدخل الدولي اإلنسانﻲ أﻛثر ﻓعالية
استجابة لتحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،بل طالب البعض بالتدخل حتى خارج إطار مجلﺲ األمن في حاالت
الضرورة ،لكن بين اآلمال املعقودة على دور هيئة األمم املتحدة ،وبين اإلمكانيات املحدودة لتحقيقها ظهرت ﻓجوة ﻛبيرة،
دﻓعت القائمين على هذه الهيئة للتفكير في البدائل املتاحة ،في وقت كانت الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة في ﺗطور
متصاعد مﻨذ الثمانيات ،مما جعلها البديل املتاح في ظل إحجام الدول عن االستجابة لﻨداءات األمم املتحدة ،وخاصة مع
تعطل العمل باملادة  43من امليثاق ،هذا البديل الذي طرح ومﻨذ الوهلة األولى إشكاليات قانونية عويصة ،جعلت مﻨه مثار
جدل بين ﻓقهاء القانون الدولي حول شرعيته ،وقدرﺗه على ﺗقديم اإلضاﻓة في التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،خاصة في ظل
اﻓتقار القانون الدولي لﻨصوص مﻨظمة لهذه الشركات التي شهدت ﺗطورا متسارعا جدا في غياب مواﻛبة قانونية داخلية
ودولية ،وهو ما سﻨحاول ﺗبيانه من خالل هذه الورقة البحثية.
ّ
مشروعية االستعانة بالشركات األمنية في التدخل اإلنساني
املبحث األول:
إن االستعجال الذي طبع االستعانة بهذه الشركات في التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،جعل دراسة مشروعية هذا العمل ،على
الرغم من أهميته ،مسﺄلة لم ﺗﺄخذ حيزا ﻛبيرا وجديا من االهتمام ،ﻓكانت األولوية لتﺄمين األعمال اإلنسانية ،حيث صدرت
في أﻛتوبر  2002ورقة بعﻨوان "الشركات األمﻨية الخاصة والعون اإلنسانﻲ" ﻛتبها مارﺗن باربر من مكتب األمم املتحدة
لتنسيﻖ الشﺆون اإلنسانية ،1وقال ﻓيها بﺄن األمم املتحدة قد أصدرت ﺗوجيهات ملمثليها في أماﻛن العمل حول استخدام
الشركات األمﻨية الخاصة وشرط االستخدام األساس ي أن ﺗكون الشرﻛة مسجلة بواسطة حكومة البالد التي يمارس ﻓيها
العمل ،وأن ﺗواﻓﻖ الحكومة على عملهم في عقد محدد ،حيث أشارت هذه الورقة إلى االستعانة بالشركات األمﻨية في العمل
 - 1وكانت هذه الوثيقة حصيلة نقاش عميﻖ بين هيئة األمم املتحدة ومختلف وكاالت اإلغاثة من جهة والشركات العسكرية واألمﻨية من جهة
أخرى ،مﻨذ أﻛتوبر  2000بعد صدور ﺗقرير األمين العام لألمم املتحدة حول أمن موظفﻲ الهيئة ووكاالت اإلغاثة العاملة ﺗحت مظلتها.
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اإلنسانﻲ دون أن ﺗجزم بمدى شرعيتها واعتبرت أنه "من الصعوبة بمكان العثور على حقيقة األمر" ،1لكن مع مرور الوقت
وظهور ﺗداعيات خطيرة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي اإلنسانﻲ والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،أصبحت الحاجة
ّ
ملحة لدراسة األسﺲ القانونية الضابطة ،وقواعد املسﺆولية عن التعاقد مع هذه الشركات ،وهو ما سﻨحاول ﺗفصيله في
هذا املطلب.
املطلب األول :األساس القانوني للتعاقد مع الشركات األمنية في التدخل اإلنساني :لقد أثير ﻛثير من الﻨقاش عن مدى
شرعية اللجوء إلى الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة في ﺗﺄمين العمل اإلنسانﻲ بصفة عامة ،والتدخل الدولي اإلنسانﻲ
بصفة خاصة ،حيث انقسمت اآلراء إلى مﺆيد ومعارض ،حيث سﻨعرض ﻛال الرأيين وما استﻨدا له من حجج ﻛما يلي:
الفرع األول :الرأي املؤيد للتعاقد مع الشركات األمنية في التدخل اإلنساني :يرى هذا االﺗجاه أن الشركات العسكرية
األمﻨية في الحقيقة جاءت لتكون الحل األمثل ملعضلة التدخل الدولي اإلنسانﻲ في حد ذاتها والتي ﺗطرح أربعة إشكاليات
أساسية ال يمكن ﺗفاديها إال باالستعانة بهذه الشركات.
 -1العقد االجتماعي للدول املتدخلة :إن التدخل الدولي اإلنسانﻲ هو في الحقيقة خروج من قبل السلطة املتدخلة عن
التفويض الذي ﺗمارس من خالله أعمالها بموجب العقد االجتماعي الذي يربطها مع الشعب الذي ﺗحكمه ،ألن وظيفة
السلطة الحاﻛمة هي حماية شعبها ورعاية مصالحه املادية ،وعدم تعريض جزء مﻨه للخطر بﺄي حجة كانت .ﻓإذا كان
التدخل الدولي اإلنسانﻲ هو واجب ﺗمليه كل األخالقيات واألعراف والقوانين الدولية ،ﻓإنه يعبر عن ﺗدخل السلطة لحماية
مصالح اآلخرين على حساب مواطﻨيها ،ﻓثمن هذا التدخل هو تعريض الجيوش املتدخلة للخطر باإلضاﻓة إلى الكلفة املادية
ّ
ورﻓاهيتها ،ﻓالجيش إنما أنشﺄ للحفاظ على مصالح
التي ﺗقتطع من ميزانياتها والتي من املفترض أن ﺗصرف في ﺗﻨمية شعوبها
الدولة وشعبها .من هذا املﻨطلﻖ يكون الحل هو اللجوء للشركات األمﻨية والعسكرية الخاصة في حل هذه املعضلة ،والتوﻓيﻖ
بين واجبات الدولة الداخلية ،والتزاماتها األخالقية الخارجية ،من خالل القيام بالتدخل الدولي اإلنسانﻲ نيابة عنها وﺗجﻨيبها
أثمانه الباهظة.
لكن من جهة أخرى ﻓإن مصالح الشعوب والدول ال يمكن حصرها بالحدود الجغراﻓية ،ﻓالحفاظ على الديمقراطية،
وقيم الحرية ،وحقوق اإلنسان في العالم ،هي من أهم املصالح التي ينبغي الحفاظ عليها لكل الشعوب ،ﻛما أنه ال يمكن أن
نتجاهل الثمن املادي الذي ﺗدﻓعه الشعوب من قوتها لتمويل الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة ،ﻓلو اعتمدنا على هذه
الﻨظرة في ضرورة ﺗجﻨب دﻓع أثمان التدخل اإلنسانﻲ ،وصرف مقدرات الشعوب على مصالحها الضيقة ،لكان هذا سببا في
عدم التعاقد مع هذه الشركات.
 -2عدالة تقاسم تكاليف التدخل بين الدول :حيث أن التدخل الدولي اإلنسانﻲ عن طريﻖ الجيوش الﻨظامية ،يﺆدي إلى
ﺗحمل بعض الدول ﺗكاليف هذه العمليات البشرية واملادية دون األخرى ،بالرغم من أن الفائدة ﺗحل على الجميع،
ﻓاالستعانة بهذه الشركات التي ال تعتبر في جد ذاتها متدخلة ،لكنها مجرد أداة لهذا التدخل الدولي ،يﺆدي إلى ﺗقاسم
التكاليف املادية لهذا التدخل من قبل دول األمم املتحدة من خالل املساهمة املالية العادلة.
2- Tony vaux- Chris Seiple - Greg Nacano - koenraad Van Brabant, humanitarian action and private security companies
international alert and advocacy department, London, p16-17.
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لكن حتى التدخل بصيغته الحالية ،من هذه الﻨاحية يتم بشكل عادل من خالل مساهمة كل دول األمم املتحدة في ميزانية
حفظ السالم بطريقة عادلة ،وحتى الدول املتدخلة في مثل هذه العمليات ﻓإن األمم املتحدة ملزمة بتعويضها ماديا ،لذاك
ﻓإن مسﺄلة العدالة في ﺗقاسم التكاليف ليست مبررا كاﻓيا لتفضيل الشركات الخاصة عن الجيوش الﻨظامية.
 -3النظام القانوني للخدمة العسكرية في الجيوش النظامية :ﺗحتوي قوانين الكثير من الدول على مواد ﺗحرم التدخل
الجيش أو إرساله إلى أي مهمة خارج اإلقليم الوطني ،1ﻛما أن العقود املبرمة بين املجﻨد واملﺆسسة العسكرية ،والقسم الذي
يقسمه الجﻨدي عﻨد التحاقه بالجيش الﻨظامﻲ ال يحتوي في غالب األحيان عن هذا الﻨوع من املهام التي يمكن أن ﺗوكل له
في يوم من األيام ،مما يجعل الزج به في مثل هذه األعمال مخالف لﻨصوص القانون واالﺗفاق ،أما الشركات العسكرية
واألمﻨية الخاصة ﻓعقودها سواء مع املﻨظمة الدولية ،أو مع موظفيها تشتمل القيام بمهمات أﻛثر ﺗحديدا ودقة.
إن هذا املبرر يتجاهل بشكل أساس ي الحالة الطارئة واالستعجالية للتدخل الدولي اإلنسانﻲ ،ﻛما ﺗتجاهل الهدف السامﻲ
لهذه العمليات التي تستهدف باألساس ﺗحقيﻖ العدالة والحفاظ على اإلنسان من خالل مﻨع الجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم
اإلبادة الجماعية ،وإحالل السالم في العالم ،ﻛما أن القوانين الداخلية يمكن أن تعدل بموجب اﺗفاقيات دولية ملزمة
للدول بضرورة املشارﻛة في هذه األعمال اإلنسانية .الجدير بالذﻛر أن بعض الدول تشتمل قوانينها على نصوص تشير إلى
مشارﻛة الجﻨود الﻨظاميين في عمليات السالم ،مثل القسم العسكري في القوات البريطانية ،وقانون الواليات املتحدة
األمريكية الذي يشير إلى الطابع العاملﻲ للحروب التي قد يشنها الجيش األمريكﻲ 2.الفرع الثاني :الرأي املعارض للتعاقد مع
الشركات األمنية في التدخل اإلنساني :وﺗرﺗكز وجهة الﻨظر هذه على مبررات ثالث هي:
ّ
الخاصة :من املعروف أن الطبيعة الخاصة للعمل
 -1غياب الدافع اإلنساني لدى الشركات العسكرية واألمنية
اإلنسانﻲ ،التي ﺗقتض ي التحلي بالرغبة الذاﺗية في رﻓع املعاناة عن اآلخرين ،انطالقا من املبرر الوحيد وهو اإلنسانية ،ولقد
حاول املشتغلون بهذا املجال جاهدين ﺗحييد العمل اإلنسانﻲ عن املظاهر املسلحة ،مكتفين بثالثية الحياد والنزاهة
واالستقاللية ،ﻓعسكرة العمل اإلنسانﻲ جاءت بعد جدل ﻛبير بسبب األخطار الكبيرة التي أصبحت محدقة به بعد نهاية
الحرب الباردة ،ودخول هذه الشركات الخاصة في هذا املجال قد يزيل عﻨه الطابع اإلنسانﻲ ،ذلﻚ أن العاملين في هذه
الشركات يفتقدون عموما للشعور اإلنسانﻲ الذي يتطلب الكثير من املرونة والتضحية ،ﻓتقييم الخطر لدى العامل في
امليدان اإلنسانﻲ يﺄتﻲ في مرﺗبة ما بعد القيام باملهمة اإلنسانية ،بحيث ال يكون الخطر حائال دون القيام باملهمة ،عكﺲ
الرجل العسكري الذي ﺗكون أولويته مجابهة الخطر على القيام باملهمة اإلنسانية ،مما قد يجعله طرﻓا في النزاع.
إن الحالة املثالية التي يجب أن يكون عليها العمل اإلنسانﻲ هي أن يكون خاليا من العسكرة بكل أشكالها ،لكن مع األخطار
املحدقة به ،وعزوف الدول عن إرسال جﻨودها لـتﺄميﻨه ،ﺗصبح الشركات األمﻨية حتمية ال مﻨاص منها ،ﻓهذه الشركات وحين
 - 1ونجد ذلﻚ مثال في نص الدستور الجزائري لعام  1996املعدل واملتمم ،في املادة  2/25و " :3/25ﺗتمثل املهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي
ّ
الوطﻨية.
في املحاﻓظة على االستقالل الوطني والدﻓاع عن السيادة
ﻛما يضطلع بالدﻓاع عن وحدة البالد ،وسالمتها الترابية ،وحماية مجالها البري والجوي ،ومختلف مﻨاطﻖ أمالﻛها البحرية".
2- Deane Peter Baker - James Pattison, the principled case for employing private miliytary and security companies in
humanitarian interventions and peacekeeping operations, working paper no. 56, human rights & human welfare, a forum for
works in progress, Posted on 2 February 2010, pp 6-16.
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2018

122

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الخامس  -العدد  : 33سبتمبر 2018

مشارﻛتها في هذا املجال هي في الحقيقة ال تشارك بصفة مباشرة في األعمال اإلنسانية ،ولكن يختصر دورها في التسيير
والتعامل من األخطار أمﻨية وحسب ،وال يمكن له أن يلغي دور املﻨظمات الدولية ،أو الوكاالت املتخصصة .لكن ما ينبغي
الترﻛيز عﻨه ،هو ضمان الحياد في عمل هذه الشركات وعدم استعمال القوة إال في حدود الدﻓاع الشرعي عن الﻨفﺲ وحماية
العاملين في املجال اإلنسانﻲ.
 -2تهرب الدول من التزاماتها :يرى املعارضون الستخدام الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة أن الدول الكبرى ﺗتحمل
الجزء األﻛبر من املسﺆولية في ﺗدهور الحالة اإلنسانية في الدول الفقيرة واملضطربة ،ﻓبعد عشرات السﻨين من االستعمار
واالستغالل ،ﺗرﻛت هذه الدول ﺗتخبط في دائرة الفقر والجهل واملجاعات والصراعات العرقية والطائفية والحكومات
ّ
مسﺆولية أخالقية أمام هذه الشعوب ،لكن االستعانة بهذه
االستبدادية ،التي غالبا ما ﺗكون ﺗابعة لها ،ﻓهي ﺗتحمل
الشركات هو في الحقيقة تهرب من هذه املسﺆولية.
لكن اختالف الوسائل ال يلغي وجود املسﺆولية ،حيث أن الشركات األمﻨية ما هي إال وسيلة لتﻨفيذ ما يكون على عاﺗﻖ
الدول من مسﺆولية أمام ﺗدهور الوضع اإلنسانﻲ في دولة ما ،ﻓقيام الدولة بتﻨفيذ التزاماتها الدولية قد يكون بما ﺗراه من
ّ
مشروعية الوسيلة املستخدمة وﻛفاءتها في القيام
الوسائل املالئمة واملتاحة ،إال أن العبرة في هذه الحالة يكون ﻓقط بمدى
باملهمة املطلوبة.
 -3األثارالوخيمة لخصخصة على العمل اإلنساني :إن إخضاع العمل اإلنسانﻲ ملﻨاقصات الشركات العسكرية واألمﻨية
الخاصة ،يضرب مصداقية العمل اإلنسانﻲ ،وذلﻚ للطبيعة الربحية التي ﺗتسم بها هذه الشركات ،ال سيما في ظل غياب
إطار قانونﻲ ضابط لها ،يجعله عرضة لتالعب هذه الشركات في غياب قواعد النزاهة ،والشفاﻓية ،باإلضاﻓة إلى إمكانية
مساهمة هذه الشركات في ﺗدهور األوضاع اإلنسانية ،واستمرار النزاعات الستنزاف امليزانيات الطائلة املرصودة لألعمال
اإلنسانية ،في ظل األزمات االقتصادية وعجز األمم املتحدة على ﺗوﻓير الدعم املالي الالزم لغالبية التدخالت اإلنسانية،
باإلضاﻓة إلى ما ينتج عن ذلﻚ من ﺗكدس هذه األموال في يد هذا الﻨوع من الشركات وما يﻨجر عﻨه من تهديد لالستقرار
واألمن الدوليين ،من خالل تسابﻖ هذه الشركات نحو زيادة تسلحها رغبة منها للحصول على أﻛبر عدد ممكن الصفقات،
وبالتالي ﺗصبح هذه الشركات ﺗتحكم في القرار السياس ي العاملﻲ من خالل ثﻨائية املال والسالح.
إن معضلة النزاهة ومحاربة التعامالت املالية املشبوهة ،من أصعب املعيقات التي ضلت لصيقة بعمل الشركات متعددة
الجنسيات عموما ،لكن خطورتها ال شﻚ أنها أﻛبر في مجال الشركات العسكرية األمﻨية ،وذلﻚ من خالل حساسية الخدمات
التي ﺗقدمها وطبيعة السوق التي ﺗنشط ﻓيها ،وللقضاء على هذه املمارسات ينبغي ﺗفعيل أنظمة قانونية ﺗكفل التعاون
والتنسيﻖ بين مختلف الدول لضمان مراقبة دقيقة لتعامالت هذه الشركات ،في ظل الشفاﻓية واحترام القوانين الداخلية
والدولية ،مع ضرورة مشارﻛة الدول في تسيير ومراقبة ميزانية األمم املتحدة ،وال سيما مراقبة تعاقداتها مع هذه الشركات1.
الفرع الثالث :مقاربة األمم املتحدة في التعاقد مع الشركات العسكرية واألمنية الخاصة في التدخل الدولي اإلنساني:
لقد اعتمدت األمم املتحدة على مقاربة وسطية في تعاقداتها مع هذه الشركات من خالل إدراﻛها العميﻖ للحاجة املاسة لها
في ظل ﺗراجع الدول عن القيام بﺄدوارها في التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،وﻛذلﻚ في ظل التطور الكبير ألدوار القطاع الخاص
1- Deane Peter Baker - James Pattison , op. cit.. pp 23-28.
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وخصخصة األمن بصفة عامة في العالم بعد الحرب الباردة ،وملا كانت أحد أهم واجبات األمم املتحدة هو مشارﻛتها في إثراء
قواعد القانون الدولي ،حاولت هذه األخيرة اعتماد معايير املمارسة السليمة ،لتﺄهيل هذه الشركات للمشارﻛة في العمل
اإلنسانﻲ بصفة ّ
عامة ،والتدخل الدولي اإلنسانﻲ بصفة خاصة ،وﺗثملت هذه املعايير في:
 -1معيار الشفافية والوضوح :وذلﻚ من خالل إصدار قائمة الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة املتعاقدة من هيئة
األمم املتحدة ،ومهماتها ،باإلضاﻓة إلى مدة التعاقد ،وقيمته املالية.
 -2احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان :وذلﻚ سواء في ممارساتها السابقة ،الحاضرة ،أو
الالحقة.
 -3الرسكلة والتدريب املستمرملوظفي هذه الشركات :وخاصة ﻓيما يخص احترام القانون الدولي ،والتدريب امليدانﻲ على
ﻛيفية مواجهة مختلف األخطار على األرض دون املساس بﺄهداف العمل اإلنسانﻲ.
 -4اندماج هذه الشركات في السياسة العامة لهيئة األمم املتحدة في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين :وذلﻚ من
خالل احترام ميثاق األمم املتحدة وقرارات مجلﺲ األمن الدولي ،وعدم االنخراط في أي أعمال تهدد السلم واألمن الدوليين.
 -5التزام الشركات العسكرية واألمنية الخاصة بتطويرقواعد القانون الدولي املتعلقة بها :من خالل املساهمة الفعالة
في إنشاء قواعد السلوك ومشاريع االﺗفاقيات املﻨظمة ملمارساتها التعاقدية ،على غرار وثيقة مونترو ،ومشروع االﺗفاقية
الخاصة بالشركات األمﻨية الخاصة ،ومدونة قواعد السلوك الدولية ملقدمﻲ خدمات األمن الخاصة.
 -6رعاية األمم املتحدة لكل عقود هذه الشركات مع املنظمات والوكاالت الغيرحكومية املتخصصة في العمل اإلنساني
التي تعمل تحت مظلتها :ﻓال يسمح للمﻨظمات الغير حكومية التعاقد مع أي شرﻛة أمﻨية للتدخل ﺗحت مظلة األمم املتحدة
إال وﻓﻖ علم ومواﻓقة ،ورعاية مسبقة من هذه األخيرة لهذا العقد.
ّ
البعدية لهذه الشركات بعد التعاقد :حيث ﺗتولى لجان متخصصة ومستقلة املراقبة امليدانية والتقييم
 -7املر اقبة
الدوري لعمل هذه الشركات في امليدان ،ومدى ﺗطبيقها لبﻨود العقد واحترامها للقانون الدولي اإلنسانﻲ والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان1.
املطلب الثاني :قواعد املسؤولية وحدود االختصاص عند انتهاك أحكام القانون ّ
الدولي :يعتبر ﺗحديد املسﺆولية عن
األﻓعال الغير مشروعة ملوظفﻲ الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة ،وال سيما ﺗلﻚ التي ﺗﺄتﻲ مخالفة ألحكام القانون الدولي
اإلنسانﻲ والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من أﻛبر املعيقات التي ﺗواجه التعاقد مع هذه األخيرة في التدخل الدولي اإلنسانﻲ،
ﻓبالرجوع إلى شروط التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،والسيﻨاريوهات املحتملة على وﻓﻖ ما جرى عليه العمل في هذا املجال ،نجد
ما استقر عليه العرف الدولي من ضرورة أن يكون هذا األخير ﺗحت إشراف وﺗنسيﻖ األمم املتحدة ،والتي قد ﺗوكل مهمة
التدخل ،لدولة ّ
معيﻨة ،أو ملﻨظمة دولية حكومية إقليمية ﺗحت إشراﻓها .وهذا األمر يجعل تعاقد الشركات العسكرية
واألمﻨية الخاصة في إطار التدخل الدولي اإلنسانﻲ يقع ﺗحت احتمالين ال ثالث لهما ،إما أن يكون التعاقد مباشرا مع مﻨظمة

1- Caroline Holmqvist, Private security companies the case for regulation, Stockholm International Peace Research Institute
Policy Paper N°.9, January 2005, pp 45-46.
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األمم املتحدة أو أحد أجهزتها أو وكالة متخصصة تعمل ﺗحت إشراﻓها خالل العملية اإلنسانية  ،1أو يكون تعاقد الشرﻛة
مع دولة مشارﻛة في هذا التدخل حيث ﺗكون قواتها املشارﻛة مكونة من قواتها املسلحة مصحوبة بموظفﻲ هذه الشركات.2
وفي هذا اإلطار ندرس مسﺆولية الدول واملﻨظمات الدولية على األعمال الغير مشروعة ملوظفﻲ الشركات العسكرية واألمﻨية
الخاصة املتعاقدة خالل التدخل الدولي اإلنسانﻲ:
الفرع األول :مسؤولية الدول عن ممارسات موظفي الشركات األمنية الخاصة في مجال التدخل الدولي اإلنساني :لقد
نصت املادة  3من الئحة الهاي للحرب ّ
البرية لسﻨة  1907على أن" :يكون الطرف املتحارب الذي يخل بﺄحكام الالئحة
ً
ً
املذكورة ملزما بالتعويض إذا دعت الحاجة ،ﻛما يكون مسﺆوال عن جميع األعمال التي يرﺗكبها أشخاص ينتمون إلى قواﺗه
املسلحة" ،مما يكرس نسبة األﻓعال الغير مشروعة التي يرﺗكبها أﻓراد القوات املسلحة للدولة التي يتبعون لها ،ﻛما قررت
املادة  91من البروﺗوكول اإلضافي األول لسﻨة  1977هذه القاعدة ،حيث نصت انه ":يسﺄل طرف النزاع الذي يﻨتهﻚ أحكام
االﺗفاقيات أو هذا امللحﻖ عن دﻓع تعويض إذا اقتض ى الحال ذلﻚ ،ويكون مسﺆوال عن كاﻓة األعمال التي يقترﻓها أشخاص
ً
ّ
العسكرية واألمﻨية
يشكلون جزءا من قواﺗه املسلحة" ،لكن هل يمكن أن ﺗنسحب هذه النسبة ألعمال موظفﻲ الشركات
الخاصة ،وهل يمكن إدراجها ﺗحت أعمال الدولة املتعاقدة؟
يجيب على هذا التساؤل نص املادة  5من مشروع لجﻨة القانون الدولي حول مسﺆولية الدول عن األﻓعال الغير مشروعة
دوليا ،واملعﻨونة بـ"ﺗصرﻓات األشخاص أو الكيانات التي ﺗمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية" ،حيث جاء ﻓيها":
ً
ً
ً
يعتبر ﻓعال صادرا عن الدولة بمقتض ى القانون الدولي ﺗصرف شخص أو ﻛيان ال يشكل جهازا من أجهزة الدولة بمقتض ى
 - 1ونذﻛر في هذا الصدد بعض الشركات األمﻨية الخاصة التي تعاقدت معها مﻨظمة األمم املتحدة مباشرة:
Armor Group, Control Risks Group, Global Risk Strategies, Erinys, Hart Security, KROLL, Lifeguard, MPRI, Olive, RONCO,
Southern Cross, Triple Canopy. Christopher Spearin, Humanitarian Non-Governmental Organizations
and International Private Security Companies :The “Humanitarian” Challenges of Moulding a Marketplace, Geneva Centre for
the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Policy Paper – №16.,pp 5-6.
andsecurity LTDويعود أول عقد بين الشركات األمﻨية ومﻨظمة األمم املتحدة إلى سﻨة  1995عﻨدما أبرمت املﻨظمة األممية عقد مع شرﻛةﺗقوم بموجبه هذه األخيرة بمساعدة قوات حفظ السالم التابعين لألمم املتحدة في حماية املنشآت التابعة للمفوضية السامية DSL difence
لالجئين وﺗﺄمين املﻨاطﻖ التي تعمل ﻓيها.
Vignolles Jean marie ,De Carthage à bogdep;le nouvel âge d'or des mercenaire, les édition de Riaux, 1eredition, paris,2006, p
72.
أما الوكاالت املتخصصة ﻓقد تعاقدت مع ﻛثير من الشركات الخاصة نذﻛر منها :مﻨظمة أطباء بال حدود التي تعاقدت مع شركات أمﻨية خاصة
في سيراليون ،والشيشان ،وكوسفو من أجل حماية موظفيها ،وفي كولومبو في جانفﻲ  2001تعاقدت مع شركات أمﻨية خاصة لحماية مقارها،
ﻛذلﻚ مﻨظمتي  CAREو COALواملعﻨيتان بمكاﻓحة الفقر حول العالم تعاقدا مع شرﻛة  DSLلحماية موظفيها
ConesaPiérve, les ravages d'une guerre arbitraire modernes mercenaire de la sécurité, le monde Diplomatique, N°10080 du
mois d'avril,2003, p23.
 - 2وهﻨاك احتمال آخر ،وإن كان لم يحدث بعد ،إال أنه متوقع الحدوث في الزمن القريب جدا ،وهو أن ﺗكون قوات الدولة املشارﻛة في التدخل
الدولي اإلنسانﻲ أو في العمل اإلنسانﻲ عموما مكونة ﻓقط من موظفﻲ الشركات العسكرية واألمﻨية الخاص.
Laura Magi, On the attribution to an internationnal organization of the activity of private companies that operate on its
account, Working Paper, Max Weber Programme, European University Institute, July 2007, PP 2-3.
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املادة الرابعة ،1ولكن يخوله قانون ﺗلﻚ الدولة صالحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية بشرط أن يكون
ّ
الشخص أو الكيان قد ﺗصرف بهذه الصفة في هذه الحالة ّ
مسﺆولية الدولة
املعيﻨة" .وبذلﻚ ﻓإن هذه املادة ﺗقرر صراحة
عن أﻓعال موظفﻲ الشركات األمﻨية املتعاقدة معها  -ﻛما أﻛدت على ذلﻚ اللجﻨة في تعليقها على نص املادة  -في كل حاالت
النزاع املسلح ،2ومن ذلﻚ حالة التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،طاملا أن هذه األخيرة ﺗقوم بوظيفة هي في األصل من مهام الدولة
بتفويض منها استﻨادا إلى قوانينها الداخلية ،وﺗحت إشراﻓها املباشر.
أما مسﺆولية دول اإلقليم واملنشﺄ لهذه الشركات عن أعمال موظفﻲ هذه األخيرةّ ،
ﻓيبيﻨه نص املادة الثامﻨة من مشروع
ً
ً
لجﻨة القانون الدولي حول مسﺆولية الدول عن األﻓعال الغير مشروعة دوليا ،والتي جاء ﻓيها أنه":يعتبر ﻓعال صادرا عن
الدولة بمقتض ى القانون الدولي ﺗصرف شخص أو مجموعة من األشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة األشخاص
يتصرﻓون في الواقع بﻨاء على تعليمات ﺗلﻚ الدولة أو بتوجيهات منها أو ﺗحت رقابتها لدى القيام بذلﻚ التصرف" ،حيث
يتضح من نص هذه املادة شرط وجود الصلة الواقعية من إشراف أو مراقبة أو ﺗوجيه من قبل الدولة ،أثﻨاء القيام بالفعل
املخالف لكﻲ ينسب هذا األخير لدولة املنشﺄ أو اإلقليم ،على عكﺲ الدولة املتعاقدة التي ينسب إليها الفعل املخالف دون
وجود هذا الشرط ،طاملا أن الشرﻛة ﺗمارس نشاطا مخوال لها من قبل الدولة بواسطة العقد.
ولعل سلطة التوجيه واإلشراف على عمل الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة يفتح باب الﻨقاش واسعا حول دور ﻛبار
املسﺆولين في هذه الشركات بكفالة احترام قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ من قبل مرؤوسيهم ،من خالل التدريب ،وﻛفالة
اطالعهم على هذا األخير ،باإلضاﻓة إلى سلطة اﺗخاذ إجراءات ﺗﺄديبية وحتى جﻨائية ملﻨع انتهاك القانون الدولي اإلنسانﻲ ،أو
حتى قمعها بعد وقوعها ،ﻛما هو الحل بالنسبة للقادة العسكريين ،بموجب املادة  87من البروﺗوكول اإلضافي األول ،حيث
رﺗبت املادة  2/86مﻨه قيام املسﺆولية التﺄديبية وحتى الجﻨائية على املسﺆولين والرؤساء في حال اإلخالل بهذه الواجبات،
من خالل التقاعﺲ عن مﻨع هذه االنتهاكات مع وجود املعلومات التي ﺗتيح االستنتاج باحتمال وقوعها ،على أن ﺗبﻖ املسﺆولية
الفردية ملرﺗكب الجريمة قائمة ،إذ ال تعتبر أوامر القادة والرؤساء سببا لسقوط مسﺆو ّليته عن أﻓعاله.
في هذا اإلطار ﺗتضح ﺗلﻚ الهوة املوجودة بين املوظفين في الشركات األمﻨية الخاصة وبين الدولة املتعاقدة من خالل خضوع
ّ
املوظفين لسلطة سلمية داخلية في الشرﻛة ،دون وضوح صلتهم بالقوات املسلحة للدولة املتعاقدة ،والسيما في ظل انعدام
وصف العسكري على قادة الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة ،ﻓاملادة  86من البروﺗوكول اإلضافي األول وضحت وصف
الرئاسة الذي يمكن ﺗوﻓره في عالقة مسﺆولي الشرﻛة بموظفيها والتي من خاللها يمكن أن يتحمل الرئيﺲ مسﺆولية إضاﻓية
عن انتهاك املرؤوسين ألحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،حيث أﻛدت املحكمة الجﻨائية الدولية أن عالقة الرئيﺲ باملرؤوس
قد ﺗكون بحكم القانون أو الواقع ،من خالل السيطرة التي يمارسها األول على الثانﻲ وجعله خاضعا له ،مع إمكانية علمه
بوقوع االنتهاكات قبل وقوعها ،أما املادة  87من البروﺗوكول اإلضافي األول ﻓقد أﺗت على وصف القائد -وما يﻨجر عﻨه من
مسﺆوليات والتزامات يمليها القانون الدولي اإلنسانﻲ في مواجهة مرؤوسيه ،-هذا الوصف ال يﻨطبﻖ على مسﺆولي الشركات
األمﻨية الخاصة ،حيث بينت اللجﻨة الدولية للصليب الحمر أن مسﺄلة القيادة ﺗرﺗبط أساسا بﻨظام التسلسل الهرمﻲ في
ّ
والقضائية.
 -1ﺗحدثت املادة الرابعة عن مسﺆولية الدولة عن أﻓعال سلطاتها الثالث :التﻨفيذية ،التشريعية،
ً
 - 2مشروع مواد لجﻨة القانون الدولي حول مسﺆولية الدول عن األﻓعال غير املشروعة دوليا لعام  ،2011ﺗقرير لجﻨة القانون الدولي عن أعمال
دورتها الثانية والخمسين ،حولية لجﻨة القانون الدولي ،املجلد الثانﻲ ،الجزء الثانﻲ ،2001 ،ص.53
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القوات املسلحة الﻨظامية ،وإن كانت سلطت القائد قد ﺗتسع لكل من هو ﺗحت قيادﺗه من غير العسكريين ،غير أن هذا
الوصف مرﺗبط ابتداء شرط أن يكون هذا القائد عسكريا باألساس ،ألنه في حد ذاﺗه يعتبر جزءا من الﻨظام الهرمﻲ للقوات
املسلحة الﻨظامية للدولة.
ولقد حاولت بعض الدول ﺗﻨظيم عمل هذه الشركات العسكرية واألمني الخاصة ،من خالل إحداث مﻨصب ضابط
التعاقد ،وهو مﻨصب حكومﻲ يمثل القوات املسلحة وله سلطة مباشرة التعاقد مع هذه الشركات ،إال أن وظيفة مراقبة
ّ
ﺗﻨفيذ شروط التعاقد ،ال ﺗخول له سلطة سلمية على موظفﻲ الشركات الخاصة ،الذين يضلون خاضعين ﻓقد لسلطة
رؤساءهم في الشرﻛة ﻓقط .ونستشهد في هذا املقام بالحادثة املعروﻓة لتعذيب مساجين أبو غريب في العراق سﻨة ،2004
حيث أثبت التقرير ضلوع موظفﻲ شرﻛتين أمﻨيتين في تعذيب املعتقلين ،ﻛما أوضح ﺗقرير املحقﻖ األمريكﻲ في القضية
الجنرال "أنطونيو ﺗاغوبا" عدم وجود أي صلة إشراﻓية من قبل القوات املسلحة األمريكية على موظفﻲ الشرﻛتين بما من
ّ
شﺄنه مﻨع مثل هذه املمارسات املخالفة للقانون الدولي اإلنسانﻲ .لذلﻚ ﻓإن غياب مثل هذه العالقة السلمية للقوات
املسلحة للدولة على موظفﻲ هذه الشركات يضعف من موقف الدولة بالوﻓاء بالتزاماتها بكفالة التزام هذه الشركات
وموظفيها بالقانون الدولي اإلنسانﻲ1.
ّ
مسؤولية املنظمات الدولية على ممارسات موظفي الشركات األمنية الخاصة في مجال التدخل الدولي
الفرع الثاني:
اإلنساني :لقد كان الرأي اإلستشاري ملحكمة العدل الدولية سﻨة  - 1949بمﻨاسبة ّ
قضية التعويضات عن األضرار التي ﺗقع
في خدمة األمم املتحدة -نقلة نوعية ،حيث صرح بإمكانية ﺗمتع ﻛيانات أخرى من غير الدولة بشخصية القانونية الدولية،
وما يﻨجر عﻨة قابلية التمتع بالحقوق ،وﺗحمل االلتزامات التي يفرضها القانون الدولي ،ﻓكان بذلﻚ إيذانا باالنتقال من
الفقه التقليدي للقانون الدولي إلى الفقه الحديث ،2ولقد نتج عن ذلﻚ إمكانية ﺗحمل املﻨظمات الدولية لتبعات األﻓعال
الغير مشروعة الصادرة عنها أو عن أحد أجهزتها ﺗحت طائلة أحكام القانون الدولي عامة ،ال سيما القانون الدولي اإلنسانﻲ،
ً
وهذا ما أقرﺗه املادة  4من مشروع املواد حول مسﺆولية املﻨظمات الدولية ،3واملعﻨونة بـ" عﻨاصر الفعل غير املشروع دوليا
ً
ً
الصادر عن املﻨظمة الدولية" ،حيث نصت أنه" ﺗرﺗكب املﻨظمة الدولية ﻓعال غير مشروع دوليا إذا كان التصرف املتمثل في
عمل أو امتﻨاع عن عمل:
أ -يسﻨد إلى املﻨظمة الدولية بمقتض ى القانون الدولي؛و
ً
ب -يشكل خرقا اللتزام دولي واقع على املﻨظمة الدولية.

 - 1صدام حسين الفتالوي ،جواد حمد ،انتهاكات الشركات األمﻨية الخاصة الدولية للقانون اإلنسانﻲ الدولي والقانون الجﻨائﻲ الدولي في العراق،
مجلة املحقﻖ الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد  03السﻨة السابعة ،2015 ،ص .289
ّ
الخاصة في ضوء القانون الدولي اإلنسانﻲ ،مجلة جامعة دمشﻖ للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد
 - 2خديجة عرسان ،الشركات األمﻨية
 ،28العدد األول ،2012 ،ص ص..506-495 ،
 - 3وقد اعتمد مشروع اإلﺗفاقية الذي وضعته لجﻨة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة في  27ﻓيفري  2012بالقرار .A/RES/60/100
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وبذلﻚ حددت املادة  4شرطين أساسيين لقيام مسﺆولية املﻨظمات الدولية 1على أساس نظرية الخطﺄ ،إذ أن املﻨظمات
الدولية شﺄنها شﺄن الدول ،مازالت ﺗمتﻨع عن اإلقرار بﻨظرية املخاطر أو مبدأ املسﺆولية املطلقة إال في إطار االﺗفاق املسبﻖ.2
وإذا كان الشرط الثانﻲ يمثل املخالفة التي ﺗقوم بها املﻨظمة الدولية لقواعد القانون الدولي مهما كان مصدرها اﺗفاقيا،
عرﻓيا ،أو مستمدا إلى قواعد العدالة واإلنسانية ،ﻓإن الشرط األول واملتمثل في إسﻨاد الفعل الغير مشروع للمﻨظمة
الدولية ،يطرح الكثير من اإلشكاليات القانونية في تعاقد املﻨظمات الدولية مع الشركات األمﻨية الخاصة في التدخل الدولي
اإلنسانﻲ ،ﻓاملادة  5من مشروع املواد حول مسﺆولية املﻨظمات الدولية ،واملعﻨونة بـ" قاعدة عامة بشﺄن إسﻨاد التصرف
إلى املﻨظمة الدولية" ،ﺗﻨص أنه:
ً
ً
ﻓعال صادرا عن ﺗلﻚ املﻨظمة بمقتض ى القانون
 -1يعتبر ﺗصرف أي جهاز أو وﻛيل ﺗابع للمﻨظمة الدولية في ﺗﺄدية مهامه
الدولي ،بغض الﻨظر عن مرﻛز الجهاز أو الوﻛيل بالنسبة للمﻨظمة.
 -2ﺗطبﻖ قواعد املﻨظمة على ﺗحديد مهام أجهزتها ووﻛالئها.
وبهذا ﺗبين الفقرة األولى الجهات التي ﺗكون ﺗصرﻓاتها مسﻨدة للمﻨظمة والتي ﺗتمثل في أجهزة املﻨظمة وهي ﺗلﻚ الهياكل
املشكلة للمﻨظمة وهي بمثابة السلطات الثالث في الدولة ،مع أال يشترط ﺗواﻓرها جميعا في املﻨظمة الدولية ،حيث تعتبر
مﻨظمة األمم املتحدة هي املﻨظمة الدولية األرقى في هذا املجال الحتوائها على األجهزة الثالثة ،ووﻛالء املﻨظمة الدولية ،والذين
بيﻨتهم املادة  2الفقرة (ج) " :يعني مصطلح "الوﻛيل" املوظفين الرسميين وغيرهم من األشخاص أو الكيانات ممن ﺗتصرف
املﻨظمة بواسطتهم".
أما الفقرة الثانية من املادة  4ﻓقد اعتمدت على املعيار القانونﻲ لتحديد األجهزة والوﻛالء التابعين للمﻨظمة الدولية،
من خالل القانون الداخلي للمﻨظمة ،إال أن هذا املعيار غير كاف في وجهة نظر محكمة العدل الدولي ،ﻓفﻲ تعليقها على
نص املادة  4من مشروع لجﻨة القانون الدولي حول مسﺆولية الدول عن األﻓعال غير املشروعة دوليا ،حيث عرﻓت الوﻛيل
على أنه ":كل شخص ،أو مجموعة من األشخاص ،مكلف في حاالت خاصة ،من قبل مﻨظمة دولية ،أو أحد أجهزتها ،للقيام
بعمل ،أو املساعدة على القيام بعمل ،نيابة عنها ،وﺗحت إشراﻓها ورقابتها ،".لذلﻚ ﻓقد حددت محكمة العدل الدولية
الوﻛالء في موظفو املﻨظمة الدولية ،وكل شخص أو مجموعة أشخاص مرﺗبطين بعالقة عمل مﺆقتة مع املﻨظمة ،أو كل
شخص أو مجموعة أشخاص يعمل ﺗحت وصاية أو ملصلحة املﻨظمة الدولية ،مما يجعل الشركات العسكرية واألمﻨية
الخاصة ﺗدخل ﺗحت هذا التعريف للوﻛالء.
ولقد أوصت محكمة العدل الدولية بضرورة أن ﺗنسحب مسﺆولية الدول على أجهزتها ،إلى مسﺆولية املﻨظمات الدولية
على أجهزتها ووﻛالئها ﻛذلﻚ ،لكن دون االﻛتفاء بمعيار القانون الداخلي سواء للدول أو للمﻨظمات ،واستكماله باملعيار
الواقعي أو املوضوعي لعمل الوﻛالء خاصة ،لذلﻚ رﻛزت في تعريفها على أن وصف الوﻛيل ال يكون مطردا ،وإنما يرﺗبط
 - 1وهﻨاك شرط ثالث لقيام مسﺆولية املﻨظمات الدولية يتمثل في إلحاق العمل الغير مشروع الضرر بالغير ،وهو شرط بديهي لذلﻚ لم يدرج
في نص املادة ،إذ أن هذا الشرط غاليا ما يتضمﻨه الفقه ،ويترﺗب عن انتفاءه انتفاء الصفة واملصلحة لقيام دعاوي املسﺆولية سواء كانت مدنية
أو جﻨائية .عبد امللﻚ يونﺲ محمد ،مسﺆولية املﻨظمات الدولية عن أعمالها والقضاء املختص بمﻨازعاتها ،دار الثقاﻓة للنشر والتوزيع ،الطبعة
األول ،2009 ،ص ص.172 -165
 - 2عبد امللﻚ يونﺲ محمد ،مرجع سابﻖ ،ص .146
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بالحالة التي يكون ﻓيها الشخص عامال ملصلحة املﻨظمة وخاضعا إلشراﻓها ،1ﻓالشرﻛة العسكرية واألمﻨية الخاصة عﻨد
اقتراﻓها للعمل الغير مشروع دوليا قد ﺗكون خاضعة ألوامر املﻨظمة الدولية ،ﻓهي في هذه الحالة داخلة ﺗحت وصف
الوﻛيل ،وبالتالي يسﻨد الفعل إلى املﻨظمة الدولية ،وﺗكون مسﺆولية املﻨظمة مسﺆولية مباشرة ،ﺗلتزم خاللها املﻨظمة
بالتعويض عن الضرر نتيجة االنتهاك املقترف من قبل الشرﻛة األمﻨية ،ﻛما قد ﺗكون غير خاضعة لرقابة املﻨظمة وإشراﻓها،
في هذه الحالة ُيﻨتزع وصف الوﻛيل عن الشرﻛة األمﻨية ،وال يجوز إسﻨاد العمل الغير مشروع للمﻨظمة الدولية ،وﺗكون
مسﺆوليتها في هذه الحالة مسﺆولية غير مباشرة عن االنتهاك ،ال ﺗلزم خالله املﻨظمة إال بتسهيل على املتضرر في اللجوء إلى
املحاﻛم املختصة في الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحقه ،وبتخليها عن هذا الواجب ﺗكون املﻨظمة قد وقعت
ﺗحت طائلة املسﺆولية املباشرة2.
لكن هذا الرأي يصطدم بﻨص املادة  7من مشروع املواد حول مسﺆولية املﻨظمات الدولية ،واملعﻨونة بـ" ﺗجاوز حدود
ً
ً
السلطة أو مخالفة التعليمات" ،حيث نصت على أنه":يعتبر ﺗصرف أي جهاز أو وﻛيل ﺗابع ملﻨظمة دولية ﻓعال صادرا عن
ﺗلﻚ املﻨظمة ،بموجب القانون الدولي ،إذا ﺗصرف الجهاز أو الوﻛيل بهذه الصفة ،وذلﻚ حتى إذا ﺗجاوز التصرف حدود
ً
سلطته أو كان مخالفا للتعليمات" ،ﻓﺄسﻨدت األﻓعال الصادرة عن الوﻛالء للمﻨظمة الدولية حتى وإن كانت مشوبة بعيب
ﺗجاوز السلطة ،ومخالفة التعليمات ،معتمدة في ذلﻚ على املعيار القانونﻲ وليﺲ الواقعي الذي اعتمدﺗه محكمة العدل
الدولية.
ولعلﻨا إذ نحاول التوﻓيﻖ بين الرأيين ،نرى أن إسﻨاد ﻓعل الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة الغير مشروع للمﻨظمة
الدولية يكون مطلقا ،مادامت الشركات ﺗقوم بعملها لصالح املﻨظمة الدولية وﻓقا لعقد يربط الجانبين ،سواء كان الفعل
ُ
بتعليمات املﻨظمة ،أو مخالفا لها ،وبالتالي ﻓتقع املسﺆولية على املﻨظمة الدولية على هذا الفعل الضار ونحن بذلﻚ نعمل
ُ
املعيار القانونﻲ إلسﻨاد الفعل الضار للمﻨظمة الدولية عن عمل هذه الشرﻛة املتعاقدة معها ،لكن في نفﺲ الوقت نعمل
املعيار الواقعي لتحديد طبيعة املسﺆولية الواقعة على املﻨظمة الدولية ،ﻓإذا كان الفعل الضار بﺄمر املﻨظمة أو ﺗحت
ّ
إشراﻓها أو بعلمها ،بما يمكنها من اﺗخاذ إجراءات كانت من املمكن أن ﺗحول دون وقوعه أو التخفيف من آثاره ،كانت
املﻨظمة الدولية مسﺆولة مسﺆولية مباشرة عن ﻓعل الشرﻛة ،أما إذا كان الفعل الضار خارجا عن إشراف ومراقبة الشرﻛة
املتعاقدة ،ﻓتكون املﻨظمة الدولية مسﺆولة مسﺆولية غير مباشرة عن ﻓعل الشرﻛة املتعاقدة3.
إن هذه الﻨظرة التواﻓقية ،ﺗﺆدي بﻨا إلى ﺗفادي ذلﻚ اللبﺲ الذي قد يحصل من خالل إعمال املعيار الواقعي في دراسة
حاالت اإلسﻨاد حالة بحالة ،مما يصعب معه اإلثبات ،وما يﻨجر عﻨه تهرب املﻨظمات من مسﺆوليتها ،ما يجعل املعيار
القانونﻲ أسهل في التطبيﻖ وأﻛثر ﺗواﻓقا مع قواعد العدالة واإلنصاف ،ﻛذلﻚ ﻓإن ﺗحديد نوع املسﺆولية الواقعة على
1 - Laura Magi, op.cit. pp.05-10.

 - 2ﻓيصل إياد ﻓرج هللا ،مسﺆولية الدولة عن انتهاك الشركات الدولية الخاصة العسكرية واألمﻨية في ضوء القانون الدولي اإلنسانﻲ ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،2013 ،ص .166
 -3ويمكن أن نقول نفﺲ الكالم ،إذا اعتمدنا على ﺗقسيم الفقهاء لخطﺄ املﻨظمة الدولية إلى خطﺄ مرﻓقﻲ وخطﺄ شخص ي ،بإعتبار أنه يﺆدي إلى
نفﺲ الﻨتائج في مجال املسﺆولية على الخطﺄ ،والذي يخضع في كل الحاالت لقاعدة مسﺆولية املتبوع عن أﻓعال التابع ضمن قاعدة أشمل
للمسﺆولية عن ﻓعل الغير ،وﻛذلﻚ في ﺗحديد الجهات القضائية املختصة ،لكن مع ﺗفصيل ﻛبير في معايير التفرقة بين الخطﺄين .نفﺲ املرجع،
ص ص .150-148
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املﻨظمة الدولية ،يﻨجر عﻨه ﺗبيين االلتزام الواقع على عاﺗقها ،وﺗحديد املحاﻛم املختصة بالبت في النزاع ،ﻓالنزاع الذي
ﺗتحمل ﻓيه املﻨظمة الدولية املسﺆولية املباشرة ،يكون من اختصاص القضاء الدولي أو لجهات التحكيم الدولي ،أما
املسﺆولية الغير مباشرة ﻓتخضع الختصاص القضاء الوطني ،وﻓقا لقواعد ﺗوزيع االختصاص املتبعة داخل الدولة ،والتي
ﺗقوم بتعيين الجهة القضائية صاحبة الوالية العامة للفصل في النزاعات.
لكن إذا جاز إسﻨاد الفعل الغير مشروع دوليا والصادر عن الشرﻛة األمﻨية للمﻨظمة الدولية ،ﻓهل يجوز إسﻨاد الفعل
الفردي ملوظف الشرﻛة األمﻨية للمﻨظمة الدولية ،أو بعبارة أخرى ،ما طبيعة العالقة الرابطة بين املﻨظمة الدولية وموظف
الشرﻛة األمﻨية؟
بالﻨظر إلى املادة  86من البروﺗوكول اإلضافي األول لسﻨة  ،1977يتضح لﻨا ﺗكريﺲ عالقة الرئيﺲ باملرؤوس إلسﻨاد األﻓعال
الغير مشروعة وبالتالي قيام املسﺆولية ،والتي ال تشترط وصف القيادة العسكرية لقيامها خالﻓا ملا ورد في نص املادة ،87
وبالتالي ﻓعﻨد الﻨظر في التسلسل الهرمﻲ للشركات األمﻨية وعالقتها باملﻨظمة الدولية ،وبالتدقيﻖ في بﻨود العقد الذي يكون
معدا مسبقا من قبل خبراء املﻨظمة الدولية في شكل يشبه ﻛثيرا عقود اإلذعان ،والذي ﺗكتس ي ﻓيه البﻨود ّ
املقررة لضرورة
التقيد بﺄحكام القانون الدولي اإلنسانﻲ ،واملشددة على سلطة اإلشراف واملراقبة من قبل املﻨظمة الدولية أهمية ﻛبيرة .من
كل ذلﻚ نالحظ عدم وجود ﻓراغ في تسلسل املسﺆولية بين املﻨظمة الدولية وموظفﻲ الشركات العسكرية واألمﻨية الخاصة
خالﻓا ملا الحظﻨاه عﻨد تعاقد هذه األخيرة مع الدول ،مما يجعلﻨا نستنتج أن موظفﻲ الشركات العسكرية األمﻨية الخاصة
املتعاقدة يعتبرون وﻛالء للمﻨظمة الدولية خالل التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،أي أن أﻓعالهم الفردية الغير مشروعة تسﻨد
للمﻨظمة الدولية وهي مسﺆولة عنها شﺄنها في ذلﻚ شﺄن األﻓعال الصادرة عن الشركات األمﻨية1.
املبحث الثاني :حاجة املجتمع الدولي للشركات األمنية في التدخل الدولي اإلنساني
لقد شكلت الحرب الباردة التهديد األﻛبر لألمن والسلم الدوليين ،إال أن املﻨظمات اإلغاثية ظلت بعيدة عن دائرة
االستهداف في مﻨاطﻖ النزاع ،حيث كانت ثالثية الحياد ،واالستقاللية ،والنزاهة ،صمام األمان الذاتﻲ وضمانة ﻓعالة لقبول
هذه املﺆسسات اإلنسانية ،وﺗمتعها باالحترام لدن جميع األطراف ،2لكن التحوالت التي طبعت الصراعات املسلحة مع نهاية
ثمانينيات القرن املاض ي ،والتي لم ﺗصبح بالضرورة من أجل استرداد األرض ،بل ظهر نوع من الحروب جعل من القيم
واملفاهيم محورا له ،ﻛذلﻚ ضعف الدولة املرﻛزية في ﻛثير من املﻨاطﻖ ،وتغير قواعد االشتباك من مواجهات ﺗقليدية بين
جيوش نظامية ،إلى حرب عصابات مفتوحة في الزمان واملكان ،كل ذلﻚ جعل من املﻨظمات اإلنسانية ﺗدخل مﻨطقة
االستهداف ،3ويصبح موظفوها عرضة للخطف أو القتل ،حيث كان لحادث قتل ستة من موظفﻲ الصليب األحمر في
الشيشان سﻨه  ،1996األثر البالغ في بلورة مقاربة جديدة ﺗرﺗكز أساسا على عدم االﻛتفاء بالحماية الذاﺗية املبنية على
الحياد ،وإنما التدخل الفعال لحماية موظفﻲ اإلغاثة والقواﻓل اإلنسانية ،لكن في ظل إحجام الحكومات على خوض هذا
الغمار ألسباب سياسية خاصة ،كان الخيار صعبا بين ﺗقليص عمليات اإلغاثة اإلنسانية ،أو على األقل إدارة البرامج
اإلنسانية عن بعد ،والذي كان أثره سلبيا على ﻛفاءة العمل اإلنسانﻲ ،أو االستعانة بطرف آخر لتلبية هذه الحاجة األمﻨية.
1- Laura Magi, op. cit, pp 14-15.

 - 2لقاء أبو عجيب ،أليات ووسائل حماية العمل اإلنسانﻲ بين الﻨظرية والتطبيﻖ ،ﺗقرير املعهد اإلسكﻨدنافي لحقوق اإلنسان ،أوت  ،2014ص.6
3- Christopher Spearin, op. cit, p 3.
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املطلب األول :أسباب زيادة التعاقد مع الشركات األمنية في التدخل الدولي اإلنساني :ويرجع إقتحام الشركات األمﻨية
والعسكرية الخاصة مليدان التدخل الدولي االنسانﻲ ،والذي بلغ حد الظاهرة ،إلى عوامل ّ
عدة ،والتي منها ما كان عاما ،أي
أنه ساهم في نموها وازدهارها في كل امليادين ،ومنها ما زاد في نشاطها في العمل اإلنسانﻲ بصفة خاصة:
الفرع االول :التوجه العاملي نحو الخصخصة األمنية والعسكرية :لم ﺗمثل الحرب الباردة ﻓقد انتصار قوة عسكرية ﻛبرى
على قوة أخرى كانا يتﻨاﻓسان على مﻨاطﻖ الﻨفوذ وقيادة العالم ،وإنما كانت نهاية الحرب الباردة ﺗمثل انتصارا للقيم
الليبرالية الغربية على حساب القيم الشيوعية الشرقية.
لقد كان التوجه الليبرالي يتبنى نظاما يتميز بالدور الهام للقطاع الخاص في الحياة االقتصادية ،معتمدا في ذلﻚ على مقاربة
اقتصادية ﺗجعل من العرض والطلب والربح والخسارة املحرك األساس للدولة ،وفي هذا اإلطار ال يرى هذا التوجه أي حرج
في ولوج الخصخصة كل نشاطات الدولة حتى السيادية منها مادام مربحا اقتصاديا ،وفي ظل عوامل اإلنهاك االقتصادي
الذي شهده بعد نهاية الحرب الباردة ،وما يمثله االحتفاظ بقوات عسكرية ﻛبيرة ودائمة ﺗكلف من خزيﻨة الدولة الكثير
والتوجه نحو التعاقد مع شركات أمﻨية لتﻨفيذ مهام محددة بمبالغ مالية يتم االﺗفاق عليها مسبقا في عقود مثبتة مسبقا1.
وفي هذا اإلطار ﺗﺄتﻲ الخصخصة العسكرية واألمﻨية كﺄحد الحلول املبتكرة وﻓﻖ متطلبات املرحلة التي أعقبت الحرب
الباردة ،ووسيلة من وسائل الهيمﻨة الجديدة التي اعتمدتها الواليات املتحدة ،وليليها بعد ذلﻚ كل املعسكر الغربﻲ ،ويمكن
تعريفها على انها" :ﺗﻨازل من الدولة لصالح شركات أمﻨية أو ﻓرق عسكرية مزودة بمختلف األسلحة وﺗقﻨيات الحرب
والتكﻨولوجيا لتﻨفيذ كل ما ﺗطلبه منهم القيادات العسكرية والسياسية التي استﺄجرتهم بمقابل مادي 2،وﻓقد عقد يربط
الطرﻓين".
وﺗجدر اإلشارة هﻨا أن أول عقد للشركات األمﻨية أبرم سﻨة  1992بين اإلدارة األمريكية وشرﻛة سيرﻓﺲ روت براون األمﻨية
الخاصة ،وهي إحدى ﻓروع شرﻛة هاليبرﺗون التي كان يديرها ديﻚ تشيني إلعداد دراسة كاملة حول ﻛيفية خصخصة القوات
املسلحة األمريكية ،هذه األخيرة التي كانت تسير بشكل ﺗدريجي ،من عقود لتدريب املوظفين الحكوميين إلى ﺗطور هذا األمر
بشكل مطرد مع نهاية الحرب الباردة ليﺄخذ أشكاال أخرى بعد جمات  11سبتمبر  2001التي دﻓعت بالواليات املتحدة إلى
شن حربين على أﻓغانستان والعراق 3،أين شهد العالم أﻛبر موجة لالستعانة بهذه الشركات التي ﻓاقت الجيوش الﻨظامية
لكثير من الدول مجتمعة ،لتﺄذن ببداية مرحلة جديدة وضعت معالم جديدة لفلسفة الحروب.
الفرع الثاني :ضعف الحكومات والجيوش الوطنية وتراجع التزام الدول الكبرى بحفظ السلم الدولي :لقد شهدت بداية
القرن العشرين ﺗحرر الكثير من البلدان ،والتي ﺗرﻛها االستعمار منهكة ومدمرة ،وال سيما ﺗلﻚ التي خاضت ضده حروبا
طويلة وطاحﻨة ،جعلت منها عرضة ملشاكل اقتصادية واجتماعية ،زيادة على املشاكل السياسية التي كانت نتيجة لضعف
الخبرة وقلة الكفاءات مع ظهور الصراعات الداخلية على السلطة بعيد االستقالل ،لكن الصراع الذي كان محتدما بين
االﺗحاد السوﻓياتﻲ والواليات املتحدة األمريكية ،استطاع من خالل سياسة استقطاب الحلفاء والتﻨاﻓﺲ على بسط
1 - Lucas Lixinski, legal implication of the privatization of cyber warfare, academy of European lax, 2010, P01.
 - 2زبير سلطان قدوري ،الشركات األمﻨية الخاصة ،منشورات اﺗحاد الكتاب العرب ،دمشﻖ ،2011 ،ص94
24- Damian Lilly , the privatization of security and peace building international alert, policy and advocacy
separtment,London,2000,p06..
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الﻨفوذ ،أن يوﻓر شيئا من املﻨاعة لهذه الدول من خالل الحماية العسكرية نتيجة لألحالف العسكرية واالستراﺗيجية التي
كانت القوﺗين العظمتين تسعى إلنشائها خالل الحرب الباردة ،باإلضاﻓة إلى املساعدات االقتصادية التي كانت ﺗقدمها لهذه
الدول الضعيفة في شكل معونات ومشاريع استثمارية لتثبيت نفوذها ،إال أن هذا الدور شهد غيابا مفاجئا عقب نهاية
الحرب الباردة ،عقب انهيار االﺗحاد السوﻓياتﻲ من جهة ،ومن جهة أخرى انكفاء الواليات املتحدة على نفسها في ظل زوال
الخطر الشيوعي ومحاولة ﺗدارك الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي خلفته الحرب الباردة على املواطن األمريكﻲ ،1كل
ذلﻚ أدى إلى انفجار الوضع في دول العالم الثالث حيث ﺗرﻛت وحيدة في مواجهة األخطار املحدقة بها ،مما أدى إلى سقوط
الكثير من هذه الدول ﺗحت وقع الصراعات الداخلية وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق اإلنسان ،باإلضاﻓة إلى األزمات
االقتصادية ،والتي صلت إلى حد ﺗفش ي املجاعات واألمراض الخطيرة ،مما جعل األمم املتحدة تستﻨجد بوسائل غير ﺗقليدية
لتلبية الﻨداءات اإلنسانية املتزايدة في ظل ﺗخلي الدول الكبرى عن التزاماتها في مجال التدخل الدولي اإلنسانﻲ.
الفرع الثالث :التحول في طبيعة الحروب :لقد شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تغيرا جذريا
في طبيعة الحروب ،ولعل ذلﻚ كان من أهم مفرزات نهاية الحرب الباردة وانتصار القيم الليبرالية الغربية ،ويظهر ذلﻚ جليا
من خالل الثورة التكﻨولوجية التي ساهمت في ظهور جيل جديد من الحروب يعتمد أساسا على الوسائل املعلوماﺗية
واالﺗصاالت والهجمات اإللكترونية ،ﻛسبيل أقل ﺗكلفة وأﻛثر ﻓعالية ،هذا الﻨوع الجديد الذي ال يتﻨاسب مع طبيعة
الجيوش التقليدية ،جعل من الشركات األمﻨية الخاصة ﺗﺄخذ مكانة ريادية من خالل ﺗوﻓير الكفاءة الالزمة لذلﻚ ،ولقد
اعتبرت األمم املتحدة أن غياب ﺗكﻨولوجيا املعلومات واالﺗصال في ﻛثير من الدول الفقيرة كان من أهم األسباب التي أججت
وأطالت في عمر الحروب ،ﻛما حصل في روندا ويوغسالﻓيا ،2ولم يكن العمل اإلنسانﻲ عموما بعيدا عن كل هذا ،ﻓقد
استعان الحلف األطلس ي مع شركات أمﻨية أمريكية لتطوير ﺗكﻨولوجيا االﺗصال واملعلومات لديه في أواسط التسعينيات
ليستفيد منها الحلف في حرب كوسفو سﻨة  1999وليوظف التفوق التكﻨولوجي الذي يحظى به للحد من وقوع إصابات أو
أخطاء أثﻨاء الحرب والسيطرة على الفضاء االلكترونﻲ وموجات األثير التي تستعملها القوات اليوغسالﻓية.
باإلضاﻓة إلى ذلﻚ ﻓقد شهدت الحرب الحديثة ،ﺗطورا خطيرا من خالل الدواﻓع التي ﺗحرﻛها ،ﻓلم تعد الحرب ﺗلﻚ
الوسيلة التوسعية االستعمارية ،أو ﺗلﻚ الوسيلة التحررية ،وإنما أصبحت ﺗدخل ﻓيما يسمى نشر القيم الديمقراطية
الغربية ،وذلﻚ حين قال جورج بوش االبن" :الديمقراطية هي الترياق الوحيد لإلرهاب" ،3هذا املفهوم الذي سعى القائمون
على الشركات األمﻨية الخاصة إلى ﺗرسيخه خاصة لدى اإلدارة األمريكية من خالل صﻨاعة عدو جديد ﺗمثل أساسا في
محاربة اإلرهاب والتطرف ،والذي وجد صدا ﻛبيرا بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001وما انجر عنها من غزو أﻓغانساﺗن
والعراق ،ﻛذلﻚ لم ﺗصبح الحرب هي ﺗلﻚ املواجهة التقليدية بين الجيوش الﻨظامية ،إنما أصبحت حربا مفتوحة في الزمان
 - 1ولقد ظهور ﺗيار داخل الواليات املتحدة يﻨادي بوجوب االهتمام باملسائل االجتماعية واالقتصادية واملعيشية التي تهم املواطن األمريكﻲ
مباشرة،عززه وصول بيل كلينتون إلى سدة السلطة ليكرس اﺗجاها جديدا في السياسة األمريكية تسمى بمبدأ "أرباح السالم" ﻓعوضا عن
االستمرار في زيادة الﻨفقات العسكرية يجب أن ﺗوجه هذه الﻨفقات لخدمة املواطن األمريكﻲ مع تغيير اإلستراﺗيجية األمريكية في املجتمع الدولي
من سياسة املواجهة إلى سياسة االحتواء وذلﻚ بتخصيص موارد مالية محددة للقيام بﺄنشطة خاصة وذا ﻓائدة إستراﺗيجية مع إمكانية اشتراك
القطاع الخاص في هذه األعمال .نيكوالس غايات ،ﺗرجمة رياض حسن ،قرن أمريكﻲ جديد ،دار الفرابﻲ ،بيروت  2003ص .147
2- Carlos Artiz, private armed forces and global security, greenwood publishing group, Westport, Connecticut, USA, 2010,p80.
 -3لقاء أبو عجيب ،مرجع سابﻖ ،ص .57
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واملكان ،مع مجموعات صغيرة متﻨقلة ،أثبت التجربة مقدرتها على الهجمات في كل مﻨاطﻖ العالم بفلسفة مغايرة ال تسعى
الحتالل األرض بقدر سعيها إليالم العدو ،باإلضاﻓة العتمادها على التمويل الذاتﻲ من خالل التهريب واختطاف رعايا الدول
الكبرى في مﻨاطﻖ النزاع وطلب الفدية ،والذي غاليا ما يكون ضحيته العاملين في الحقل اإلنسانﻲ ،1كل ذلﻚ دعى إلى ضرورة
ﺗكثيف الجهود اإلستخبارية ،واﺗخاذ التدابير الوقائية ،وهذا ما ينسجم مع طبيعة الخدمات التي ﺗوﻓرها الشركات
العسكرية واألمﻨية الخاصة.
الفرع الرابع :عدم قدرة منظمة األمم املتحدة على حفظ السلم واألمن الدوليين :لقد لعب ﺗوازن الرعب هﻨا دورا
ﻛبيرا ﺗجاوز دور األمم املتحدة في حفظ السلم واألمن الدوليين ،وبتفكﻚ املعسكر الشرقي ﻓقد ألقى العبء كامال على األمم
املتحدة في حفظ السلم واألمن الدوليين عن طريﻖ ضمان أمن الدول األعضاء ﻓيها بكل اآلليات التي أنشﺄها امليثاق ،إال أن
األمم املتحدة ومن خالل املمارسة الدولية يتجلى بﺄنها قد ﻓشلت ﻓشال ذريعا في كل االختبارات التي مرت بها من الصومال
 1994إلى روندا  1994إلى يوغسالﻓيا  1999- 1991إلى سيراليون  1991وغيرها من الحروب واألزمات والتي دﻓعت باألمم
املتحدة إلى االعتراف عن طريﻖ لسان أمينها العام كوفي عﻨان بفشل املﻨظمة في مواجهة العدد املتزايد من النزاعات املسلحة
وذلﻚ بعد أزمة البلقان .2وفي الحقيقة أن أسباب الفشل كانت ﻛثيرة ،إال أن ما يهمﻨا منها هو ذلﻚ التقاعﺲ الذي أبدﺗه
الدول الكبرى في ﻛثير من األحيان لالستجابة للﻨداءات اإلنسانية التي أطلقها مﻨظمة األمم املتحدة ،والذي يعود أساسا
لعدم إبرام الدول األعضاء لالﺗفاقات الالزمة لتطبيﻖ املادة  43من ميثاق األمم املتحدة ،باإلضاﻓة إلى الضغوط التي مارستها
الواليات املتحدة في سياق ما يسمى بﺄمرﻛة القانون الدولي اإلنسانﻲ.
املطلب الثاني :نماذج للتعاقد مع الشركات األمنية في التدخل الدولي اإلنساني :في دراسة ﺗقييمية أجرتها هيئة األمم
املتحدة خالل العشر سﻨوات األولى من القرن الحالي ،بﺄن التعاقد مع الشركات األمﻨية الخاصة في العمل اإلنسانﻲ عموما،
ﺗمثل أساسا في مهمات غير مسلحة كان الهدف منها حماية البعثات اإلنسانية وضمان استمرار عملها في مﻨاطﻖ النزاع،
ويختلف نوعية التعاقد حسب الجهة املتعاقدة مع الشركات األمﻨية ،حيث ﺗمثلت جل املهمات التي تعاقدت من اجلها
املﻨظمات الغير حكومية في:
 مهمات استخبارية ،ﺗحليل وﺗقييم األخطار. ﺗدريب الفرق العاملة في األماﻛن عالية الخطورة. تسيير حاالت الطوارئ ،خاصة خالل االختطاف أو االحتجاز. الحراسات الغير مسلحة لألشخاص والبﻨايات والقواﻓل التابعة للبعثات اإلنسانية.أما بالنسبة للوكاالت التابعة لألمم املتحدة ،ﻓإن مهمة جمع املعلومات والتقييم والتحليل والتدريب ﻓتوكل عادة إلدارة
شﺆون األمن والسالمة التابعة لألمم املتحدة والتي أنشﺄت

 - 1لقاء أبو عجيب ،مرجع سابﻖ ،ص .32
2- Jean Marguin, la privatisation de force armés une évolution inéluctable, Revue de l'armement, N 0 69 mars 2000, ministère
de la Défense Française, p148.
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سﻨة  ،2005أما بالنسبة لعمليات الحراسة الغير مسلحة ﻓتوكل عادة ملتعاملين محليين لتسهيل وتعزيز القبول 1لدى
املجتمعات املحلية من خالل سهولة التواصل معها ،2لكن مع زيادة األخطار املحدقة على العمل اإلنسانﻲ ،بدأت مﻨظمة
األمم املتحدة ﺗتجه نحو التعاقد مع شركات أمﻨية متعددة الجنسيات أﻛثر ﻛفاءة واحتراﻓية ،لتوﻓير الحماية املسلحة
للبعثات اإلنسانية ،ونذﻛر منها:
الفرع األول :شركة  :DynCorp Internationnalتعاقدت مع األمم املتحدة في سﻨوات  ،2009 ،2008و ،2010ﻛما
تعاقدت سﻨة  2010مع وكالتي  UNDPو UNOPSبصفقة قيمتها  3ماليين دوالر أمريكﻲ ،وأرﺗبط اسم هذه الشرﻛة بكثير
من الفضائح ،حيث أتهم موظفوها بارﺗكاب انتهاكات جنسية أثﻨاء عملهم في البوسﻨة سﻨة  ،1990ﻛذلﻚ ﺗورطها في الﻨقل
السري ملطلوبين من قبل اإلدارة األمريكية من البوسﻨة إلى للواليات املتحدة األمريكية ،دون إجراءات قانونية ،لكن بالرغم
من ذلﻚ لم ﺗوضع هذه الشرﻛة في القائمة السوداء ،بالرغم من أنها كانت في العديد من املرات محل اتهام بانتهاكات خطيرة
للقانون الدولي ،كاتهامها بجرائم تعذيب ،وﺗحايل ،وممارسات ﺗجارية غير مشروعة ،ﻛما أن ﺗقارير اإلدارة األمريكية قيمت
نشاط الشرﻛة بين سﻨتي  2005و 2010بالسلبي ،حيث اتهمتها بالتصريح الكاذب ،وعدم القدرة باإليفاء بالتزاماتها
التعاقدية ،وأوصت بعدم التعاقد معها من قبل اإلدارة األمريكية ،لكن بالرغم من كل ذلﻚ إال أن هذه الشرﻛة ظلت ﺗتعامل
ّ
قضائية .
مع هيئة األمم املتحدة ،بحجة عدم إدانتها رسميا بالتهم املنسوبة إليها من قبل أي جهة
الفرع الثاني :شركة  :Saracenاستﺄجرتها األمم املتحدة في أوغﻨدا لتوﻓير خدمات أمﻨية لبعثة السالم هﻨاك ،إال أن ﺗقرير
لجﻨة الخبراء التابع ملجلﺲ األمن لسﻨة  2002قد أشار إلى ﺗورط الشرﻛة في االستغالل غير القانونﻲ للموارد الطبيعية في
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،ﻛما صرح بتورطها في دعم ،وﺗدريب ،وتسليح مجموعات شبه عسكرية ألخ الرئيﺲ
األوغﻨدي الجنرال سليم صالح ،والذي اﺗضح أنه يملﻚ  %25من الفرع األوغﻨدي للشرﻛة .أما في الصومال ﻓقد ﺗتالت
التقارير عن مجموعة مراقبة الصومال التابعة ملجلﺲ األمن في سﻨة  ،2011عن خرق الفرع العاملﻲ للشرﻛة لحظر بيع
األسلحة لألطراف املتﻨازعة في الصومال ،من خالل ﺗوريد األسلحة ،واملرﻛبات ،وانشﺄ مراﻛز التدريب في الشمال ،باإلضاﻓة
ألنشطتها املشبوهة للتﻨقيب عن الﻨفط في املﻨطقة.
الفرع الثالث :شركة  :G4S & ArmorGroupلقد حامت عدة شبهات ﻓساد مالي وممارسات غير مشروعه حول نشاطات
هاﺗين الشرﻛتين ،خاصة بعدما جاء في ﺗقرير لجﻨة مجلﺲ الﻨواب للخدمات العسكرية في سبتمبر  ،2010الذي صرح بتعاون
هذه الشرﻛة املباشر مع إثﻨين من أﻛبر أمراء الحرب في أﻓغانستان ،بالرغم من ذلﻚ ظفرت شرﻛة  ArmorGroupبعقود مع
 UNOPSقدرت قيمتها بـ  15مليون دوالر أمريكﻲ سﻨة  ،2008قبل شراءها في نفﺲ السﻨة من قبل شرﻛة  ،G4Sهذه األخيرة

 - 1لقد ﺗبنت الجهات الفاعلة في العمل اإلنسانﻲ عموما مقاربة امﻨية تعتمد أساسا على ثالثية القبول والحماية والردع ،حيث أصدر الدليل
األمني إلدارة املخاطر ( )GPR8سﻨة  2000لتطبيﻖ هذه املقاربة على ارض الواقع ،ثم صدر آخر ﺗحيين له سﻨة  .2010لقاء أبو عجيب ،مرجع
سابﻖ ،ص .12
2- Åse Gilje Østensen, UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies, Geneva center of the
democratic control of armed forces, 2011, p 14.
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التي تعاقدت مع نفﺲ الوكالة لﻨقل األلغام املنزوعة من مﻨطقة هراة في أﻓغانستان ،ﻛما انه حتى عام  2011لم ﺗدرج هذه
الشرﻛة ضمن القائمة السوداء لألمم املتحدة رغم انتهاكاتها الخطيرة في أﻓغانستان1.
الخاتمة
وفي نهاية هذه الورقة البحثية التي ﺗطرقﻨا ﻓيها إلى خصخصة التدخل الدولي اإلنسانﻲ ،مع كل ما يكتﻨفه من صعوبات في
الواقع ،ال سيما في ظل التعطيل العملي لبعض نصوص ميثاق األمم املتحدة ،إال أن املقاربة الجوهرية التي يﺄخذ العمل
اإلنسانﻲ شرعيته منها ،وهي ذلﻚ البعد اإلنسانﻲ والعاملﻲ لألمن ،والذي أصبح الفرد بمقتضاه هو الغاية التي ﺗجيز للمجتمع
الدولي التحرك بداﻓع اإلنسانية لحمايته حتى في مواجهة دولته ،لكن بالرغم من معانﻲ الﻨبل والرقي التي ﺗبﻨتها نظرية العمل
اإلنسان ﻲ ،إال أن التطبيﻖ يبقى بعيدا عن ذلﻚ ،إذ لم يخلوا من حسابات املصالح والهيمﻨة ،التي اﺗخذت أشكال جديدة
مغلفة بحماية حقوق اإلنسان ،ﻓإذا أضفﻨا للمقاربة املادية التي أصبحت ﺗتبﻨاها الدول الكبرى ﺗجاه العمل اإلنسانﻲ ،ذلﻚ
الظهور املفاجئ للشركات األمﻨية الخاصة التي عرضت نفسها بديال أمﻨيا للدول في العمل اإلنسانﻲ ،في ظل عزوف هذه
األخيرة لتلبية الﻨداءات اإلنسانية ،كل ذلﻚ طرح الكثير من املسائل التي حاولﻨا التطرق إليها.
غير أن اآلمال التي كانت تعقد على دور الشركات األمﻨية الخاصة في العمل اإلنسانﻲ ،كﺄداة غايتها ﺗحقيﻖ السالم العاملﻲ
اصطدمت بمجموعة من املعوقات والﻨقائص التي أدت في ﻛثير من األحيان إلى انحراﻓات خطيرة في ممارساتها الواقعية،
ويحتاج سد هذه الثغرات إلى اﺗخاذ الكثير من اإلجراءات والتي نجملها من خالل هذه الدراسة في ما يلي:
 -1ال يمكن للعمل اإلنسانﻲ أن يبقى مستﻨدا ملجرد أسﺲ مستمدة من امليثاق ،أو ألعراف دولية ،ﺗخضع غالبا عﻨد ﺗفسيرها
لدواﻓع املصلحة والسياسة ،بل ال بد من إقرار اﺗفاقيات ملزمة ومﻨظمة لهذا املجال ،ﻛما ينبغي ﺗجريم كل ﺗحرك يجري
خارج إطار األمم املتحدة مهما كانت مبرراﺗه.
 -2ال شﻚ أن العمل اإلنسانﻲ واجب مقدس ﺗمليه كل الشرائع واألعراف ،لذلﻚ كان لزاما أن يبقى خارج دائرة العسكرة
والتسييﺲ ،وال يكون ذلﻚ إال بتعزيز وسائل الحماية الذاﺗية ،باإلضاﻓة إلى ﺗطوير قواعد القانون الدولي اإلنسانﻲ ،والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،وﺗكييفهما مع الكيانات الجديدة كالشركات األمﻨية في ظل الدور الخطير الذي ﺗقوم به في النزاعات
املسلحة ،بل ال بد إقرار ميثاق عاملﻲ للعمل اإلنسانﻲ يحدد بدقة قواعده وشروطه وطرق االستعانة بالقوة العسكرية ﻓيه،
والجهات املخولة بذلﻚ.
 -3ﻛما يجب ﺗكييف املسﺆولية الجﻨائية مع الكيانات الدولية لتحميلها نتائج جرائمها ،ﻓال يمكن أن ﺗبقى املسﺆولية
الجﻨائية حبيسة التطبيﻖ على األشخاص الطبيعيين ،في وقت ﺗرﺗكب ﻛيانات املجتمع الدولي كل أنواع االنتهاكات على مرأى
من العالم.

1-

Lou Pingeot, dangerous partnership, private military & security companies and the UN, Global policy forum, New York,
USA, June, 2012, pp 28-30.
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 -4إن مشروعي اﺗفاقيتي املسﺆولية الدولية سواء للدول أو للمﻨظمات الدولية ،يعتبران نقلة نوعية في مجال العالقات
أ
الدولية في حال إقرارهما ،إذا يمكن حين إذ ﺗحديد قواعد املسﺆولية ،وال سيما مسائل اإلسﻨاد لألﻓعال غير املشروعة
ملختلف الكيانات الدولية ،مما يساعد في مﻨع التهرب من العقاب ،ﻛما ﺗبين مسائل االختصاصات الداخلية والدولية ،وﺗبين
حدود السيادة الواجب احترامها للدولة.
 -5إن ﺗطور عمل الشركات األمﻨية الخاصة ،يفرض على املجتمع الدولي اﺗخاذ خطوات جادة في طريﻖ اقرار اﺗفاقيات ملزمة
ﺗحدد أطر عمل هذه الشركات ،أو على األقل إقرار ما هو موجود من وثائﻖ وصكوك ومشاريع اﺗفاقيات وإدخالها حيز
الﻨفاذ ،وما يﻨجر عن ذلﻚ من القضاء على حالة الجدل الدائم حول ماهيتها ومدى ﺗمتعها بالشخصية الدولية ،وﺗحديد
املرﻛز القانونﻲ ملوظفيها ،الذي ظل يتراوح بين األطر التقليدية التي ال ﺗمت له بصلة.
قائمة املراجع
أوال :املراجع باللغة العربية
 زبير سلطان قدوري ،الشركات األمﻨية الخاصة ،منشورات اﺗحاد الكتاب العرب ،دمشﻖ.2011 ، لقاء أبو عجيب ،أليات ووسائل حماية العمل اإلنسانﻲ بين الﻨظرية والتطبيﻖ ،ﺗقرير املعهد اإلسكﻨدنافي لحقوق اإلنسان،أوت .2014
 نيكوالس غايات ،ﺗرجمة رياض حسن ،قرن أمريكﻲ جديد ،دار الفرابﻲ ،بيروت . 2003 عبد امللﻚ يونﺲ محمد ،مسﺆولية املﻨظمات الدولية عن أعمالها والقضاء املختص بمﻨازعاتها ،دار الثقاﻓة للنشروالتوزيع ،الطبعة األول.2009 ،
 ﻓيصل إياد ﻓرج هللا ،مسﺆولية الدولة عن انتهاك الشركات الدولية الخاصة العسكرية واألمﻨية في ضوء القانون الدولياإلنسانﻲ ،منشورات الحلبي الحقوقية.2013 ،
 صدام حسين الفتالوي  -جواد حمد ،انتهاكات الشركات األمﻨية الخاصة الدولية للقانون اإلنسانﻲ الدولي والقانونالجﻨائﻲ الدولي في العراق ،مجلة املحقﻖ الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد  03السﻨة السابعة.2015 ،
ّ
الخاصة في ضوء القانون الدولي اإلنسانﻲ ،مجلة جامعة دمشﻖ للعلوم االقتصادية
 خديجة عرسان ،الشركات األمﻨيةوالقانونية ،املجلد  ،28العدد األول.2012 ،
ثانيا :املراجع باللغة األجنبية
- Åse Gilje Østensen, UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies, Geneva
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