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شروط النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت األصيلة والعلمية كما تنشر ملخصات عن بحوث املاجستير
والدكتوراه ،التي تعالج مواضيع حقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني أو املداخالت
ً
العلمية املرسلة تعقيبا على بحث علمي نشرفي أحد أعدادها ،وفق الشروط التالية:
• أن تكون جديدة ولم تنشر من قبل ،ويتحمل الباحث كامل املسؤلية في حال اكتشاف بأن
مساهمته منشورة أو معروضة للنشرعلى مجلة أخرى أو مؤتمر.
ً
• أن تكون قد التزمت بمنهجية البحث العلمي وخطواته املعمول بها عامليا ،وبسالمة اللغة
ودقة التوثيق.
• أن تكون بإحدى اللغات التالية :العربية  ،الفرنسية واإلنجليزية.
• كتابة العنوان باللغة العربية واالنجليزية.
َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها باللغة العربية واالنجليزية.
• كتابة اسم الباحث ودرجته
َّ
• كتابة امللخص في حدود  150كلمة وبحجم خط  12باللغة العربية واالنجليزية.
• كتابة الكلمات املفتاحية بعد امللخص باللغة العربية واالنجليزية.
• أن تكون مكتوبة بخط  Traditional Arabicحجم  16بالنسبة للمقاالت باللغة العربية
بالنسبة للمتن ،و 11بالنسبة للهوامش ،وبخط  Times new Romanبحجم  12للمقاالت
باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش.
• أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordأسفل كل صفحة
حيث يرمزلها بأرقام بالشكل.1
• يرفق الباحث بمساهمته سيرته الذاتية ومرتبته العلمية وبريده اإللكتروني.
• تخضع األبحاث واملقاالت للتحكيم العلمي قبل نشرها.
• يرفق الباحث الذي يريد نشر ملخص بحثه للماجستيرأو الدكتوراه إفادة باملناقشة.
• تحتفظ املجلة بحقها في نشرأو عدم نشراألبحاث واملقاالت املرسلة إليها دون تقديم تبريرات
لذلك.

ً
ترسل المساهمات بصيغة ر
الكبونية حرصا عىل عنوان المجلة:

human@journals.jilrc.com
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االفتتاحية

يسعدنا أن نضع بين أيدي الباحثين واملهتمين بمجال حقوق االنسان العدد التاسع والثالثون من املجلة،
ً
سواء من حيث املواضيع واالشكاليات املطروحة أو جنسية الباحثين
والذي تضمن مقاالت متنوعة
والقوانين املتناولة.
فلقد تناول املقال األول بالتحيل التعويض عن األضرار البيئية وفقا للنظام العام للبيئة في اململكة
العربية السعودية الصادر عام  ،1422حيث استطاع الباحث من اقتراح بديل لتعويض املتضررين في كل
األحوال وحتى عند غياب النصوص القانونية الواضحة.
لينتقل املقال الثاني لدراسة رقابة الرأي العام السوداني وأثرة على السيادة من خالل تسليط الضوء
على رقابة الحقوق والحريات التي تسمح للرأي العام بالتكوين والتطور.
أما املقال الثالث فلقد توقف عند برامج كشف االنتحال العلمي ومدى مساهمتها في محاربة آفة
السرقات العلمية للمقاالت من وجهة نظر محكمي بوابة املجالت العلمية الجزائرية.
فحين تناول املقال الرابع حماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي على ضوء املواثيق الدولية،
لنختم العدد بمقال يقترح أهم السبل املتاحة للمساءلة عن الجرائم الدولية املرتكبة في فلسطين .
نشكر كل من ساهم في اصدار هذا العدد ونخص بالذكر أعضاء اللجنة العلمية التحكيمية على
تصويباتهم الدقيقة ،كما نشكر الباحثين الذين تجاوبوا مع مالحظاتهم وتقبلوا كل التعديالت املقترحة،
عسانا نكون قد وفقنا في اخراج أفكارهم للنور في أكمل وجه.

وهللا املوفق في األول واآلخر
سرور طاليب  /املؤسسة واملشرفة العامة
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تعويض األضرار البيئية وفق النظام العام للبيئة يف اململكة العربية السعودية
)ه (دراسة حتليلية1422 الصادر عام
Compensation for environmental damage in accordance with the general
issued in 1422 H environment regulations in the Kingdom of Saudi Arabia
(Analytical Study)

 األستاذ املساعد في كليات عنيزة، عبدالعزيزفتحي العلواني.د
Dr.Abdulaziz Fathi Alalwani Assistant Professor at Unaizah Colleges
Abstract
The Compensation for Environmental Damages According to The General Law of Environment in The
Kingdom of Saudi Arabia Issued in 1422 AH (Analytical Study).
As a result of the large industrial revolution in many areas, the rates of environmental pollution have
increased, which by its nature leads to damaging the sheer environment, not to mention the damage caused
by pollution to the organisms that mediate the environment. The rules of civil liability evolve with the
development of business and the economy, and there is no doubt that environmental pollution is a result
of this development, which calls us to demonstrate the proportionality of the rules of civil liability with the
emerging damages. This is through restitution represented by restoring the situation to what it was before
and stopping the polluting activities, or through monetary compensation where the rules of civil liability fell
short of compensating fully for environmental damages, especially environmental sheer damages, which
urged us to study the possibility of forcing companies involved in environmental activities to insure against
the risks of environmental pollution in order to fully compensate those affected in the absence of the
regulatory text regarding this. Accordingly, we discussed the role of compensation funds in compensating
for environmental damage, which is either an alternative to compensate those affected, or complementary
if the compensation was partial and incomplete, in the absence of the role of compensation funds. We also
concluded that it is necessary to establish a compensation fund to compensate those affected, where the
environmental practitioner has the option to either pay annual contributions to the fund’s account or to
insure against environmental hazards.
Key Words: Environment - Environmental Pollution - Environmental Damage - Compensation Compensation Funds.
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امللخص:
نتيجة لقيام الثورة الصناعية الكبيرة في مجاالت عدة أدت إلى ارتفاع نسب التلوث البيئي الذي يسبب
بطبيعته إلى اإلضرار بالبيئية املحضة ،ناهيك عما يلحقه التلوث من أضرار بالكائنات الحية التي تتوسط
املحيط البيئي ،فقواعد املسؤولية املدنية تتطور بتطور األعمال واالقتصاد ،ومما ال شك فيه إن التلوث
البيئي نتيجة لهذا التطور ،مما يدعونا لبيان مدى تناسب قواعد املسؤولية املدنية مع األضرار املستجدة؛
وذلك من خالل التعويض العيني املتمثل بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ووقف األنشطة امللوثة أو من خالل
التعويض النقدي ،حيث جاءت قواعد املسؤولية املدنية قاصرة في تعويض األضرار البيئية بشكل كامل
وخاصة األضرار البيئية املحضة منها ،مما حثنا في البحث عن إمكانية إجبار الشركات املزاولة لألنشطة
البيئية بالتأمين من مخاطر التلوث البيئي؛ لتعويض املتضررين بشكل كامل وأمام غياب النص النظامي
بخصوص ذلك ،بحثنا في دور صناديق التعويض في التعويض عن األضرار البيئية الذي إما أن يقوم بدور
ً
بديل لتعويض املتضررين ،وإما أن يكون مكمال إذا ما تم التعويض بشكل جزئي وغير كامل ،وفي ظل غياب
ً
دور صناديق التعويض أيضا توصلنا إلى أنه ال بد من إنشاء صندوق تعويض خاص بتعويض املتضررين
حيث يكون ملزاول النشاط البيئي الخيار إما دفع اشتراكات سنوية أو يقوم بالتأمين من األخطار البيئية.
الكلمات املفتاحية :البيئة  -التلوث البيئي  -الضرر البيئي  -التعويض  -صناديق التعويض.
تقديم:
إن التعويض عن األضرار البيئية في التشريعات الوطنية يكمن في بيان مدى مالئمة قواعد املسؤولية
املدنية عن هذه األضرار ،إنه نتيجة لغياب نصوص قانونية خاصة تعالج خصائص الضرر البيئي التي
تختلف عن سائر األضرار غير البيئية األخرى ،واالهتمام املتزايد بالبيئة على املستوى الوطني والدولي خاصة
بعد الكوارث واألزمات التي برزت في اآلونة األخيرة والتي أدت إلى تلوث البيئة مما أعطانا الدافع في البحث عن
ً
سبل تعويض املتضررين وإصالح البيئة .ونظرا لقصور قواعد املسؤولية املدنية في مجال التعويض عن
األضرار البيئية أو عدم مالءمتها ملثل هذه األضرار ،فكان من الضروري البحث عن آليات أخرى تسهل عملية
ً
تعويض الضرر الحاصل كامال.
اشكالية البحث:
ً
إشكالية البحث تتمثل في مدى إمكانية تعويض األضرار البيئية كامال؟ وهل من املمكن في حال حدوث
الضرر في املحيط البيئي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الفعل الضار؟ وفي حال كانت اإلجابة على
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ً
هذه التساؤالت ال يمكن ذلك ،وهذا األمر املتوقع نظرا لخصائص األضرار البيئية ،فهل سيكون كل من
نظامي التأمين وصناديق التعويض مالئمين لخصائص األضرار البيئية محل التعويض؟
الهدف من البحث:
بيان موقف النظام العام للبيئة السعودي وما يتصل به من أنظمة بشأن حماية البيئة في تعويض
املتضررين من التلوث البيئي من خالل قواعد املسؤولية املدنية ونظام التأمين وصناديق التعويض.
خطة البحث:
املبحث األول :ماهية الضرر البيئي:
املطلب األول :مفهوم الضرر البيئي.
الفرع األول :املقصود بالضرر البيئي.
الفرع الثاني :شروط وخصائص الضرر البيئي.
املطلب الثاني :صور الضرر البيئي.
الفرع األول :الضرر البيئي الذي يصيب اإلنسان.
الفرع الثاني :الضرر البيئي الذي يصيب املحيط الطبيعي.
املبحث الثاني :آليات التعويض عن الضرر البيئي:
املطلب األول :التعويض العيني والتعويض النقدي للضرر البيئي.
الفرع األول :التعويض العيني.
الفرع الثاني :التعويض النقدي.
املطلب الثاني :وسائل التغطية التعويضية لألضرار البيئية.
الفرع األول :التأمين ضد مخاطر التلوث البيئي.
الفرع الثاني :صناديق التعويض البيئية.
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املبحث األول :ماه ـيــة الضررالبيئي
تم تعريف البيئة في النظام العام للبيئة السعودي الصادر عام 1422هـ بأنها " :كل ما يحيط باإلنسان
من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي ،وكل ما تحتويه هذه األوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال
مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية" (.)1
ومن خالل هذا النص النظامي يتبين لنا أن هناك أنواع لألضرار البيئية فيمكن أن يكون هناك ضرر بيئي
ً
بري وبحري وجوي ،وبالتالي هذه األضرار ستصيب حتما كل كائن يتوسط هذه البيئة من إنسان وحيوان
ونبات وجماد.
ً
إال أن قبل الولوج في تفاصيل هذه األضرار يجب أوال بيان مفهوم الضرر البيئي بشكل عام وشروطه
وخصائصه في مطلب أول ،ثم بعد ذلك سنتكلم عن أنواع الضرر البيئي في مطلب ثاني.
املطلب األول :مفهوم الضررالبيئي
سيتم في هذا املطلب بيان املقصود بالضرر البيئي في فرع أول؛ وبيان شروطه وخصائصه في فرع ثاني.
الفرع األول :املقصود بالضررالبيئي
ً
أوال :التعريف الفقهي للضررالبيئي
يقصد بالضرر بشكل عام" :هو األذى الذي يصيب الغير من جراء املساس بحق من حقوقه أو بمصلحة
مشروعة له ،سواء كان ذلك الحق أو تلك املصلحة متعلقة بسالمة جسده أو عاطفته أو ماله أو حريته أو
شرفه أو اعتباره أو غير ذلك" (.)2
أو "هو املساس بحق أو بمصلحة مشروعة ،وقد يكون ماديا يصيب األشخاص واملمتلكات ،وقد يكون
معنويا يصيب باإليذاء االعتبار واالحترام األدبي والسمعة" (.)3

) (1ينظر املادة األولى فقرة -8من النظام العام للبيئة الصادر باملرسوم امللكي رقم م 34/في 1422/7/28هـ املبني على قرار مجلس الوزراء رقم:
( )193وتاريخ1422/7/7 :هـ.
) (2عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني ،الجزء األول ,نظرية االلتزام بوجه عام ,مصادر االلتزام ,تنقيح املستشار أحمد
مدحت املراغي ,منشأة املعارف ,اإلسكندرية ،2010 ,ص.832
) (3محمد قدري حسن ،الحماية القانونية للبيئة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اآلفاق املشرقة ناشرون ،عمان ،األردن ،2013 ،ص.324
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أما الضرر البيئي" :هو األذى الناجم عن مجموعة من األنشطة اإلنسانية التي تغير من صفات املحيط
البيئي ملجموعة من األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،يعرضهم لإلصابة في أجسامهم أو أموالهم أو
عاطفتهم أو غير ذلك مما يلزم تعويضه ،أو أن يلحق األذى بكائنات أخرى حية وغير حية" (.)1
وقد تم تعريف الضرر البيئي بأنه "الضرر اإليكولوجي الناتج عن االعتداء على مجموعة من العناصر
املكونة للبيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويؤدي إلى املساس بحق من حقوق اإلنسان أو بمصلحة
مشروعة له" (.)2
ً
وعرف أيضا بأنه" :األذى الحال أو املستقبلي الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئة واملترتب على
ً
نشاط اإلنسان الطبيعي أو املعنوي أو فعل الطبيعة واملتمثل في اإلخالل بالتوازن البيئي ،سواء كان صادرا
ً
من داخل البيئة امللوثة أو واردا عليها" (.)3
ً
ثانيا :تعريف التشريع السعودي للضررالبيئي
بخصوص التعريف التشريعي قام املنظم السعودي بترك تحديد مفهوم الضرر البيئي للفقه والقضاء
حيث اقتصر فقط بتحديد مفهوم مصطلح تلويث البيئة في الفقرة ( )12من املادة األولى من الالئحة
التنفيذية للنظام العام للبيئة بأنها" :أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص ينجم عنه
تلوث البيئة ،سواء كان العمل بصفة متعمدة أو غير متعمدة أو نتيجة إهمال أو سوء تصرف بسبب الجهد
أو ألي سبب كان".
كما عرف تلوث البيئة في الفقرة ( )9من املادة األولى من ذات النظام بأنه" :وجود مادة أو أكثر من املواد
أو العوامل بكميات أو صفات أو ملدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى األضرار بالصحة العامة
ً
أو باألحياء أو املوارد الطبيعية أو املمتلكات ،أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية اإلنسان".
كما عرف تدهور البيئة في الفقرة ( )10من املادة األولى من ذات النظام بأنه" :التأثير السلبي على البيئة
بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختالل التوازن الطبيعي بين عناصرها ،أو فقد
الخصائص الجمالية أو البصرية لها".

) (1أحمد خالد الناصر ،املسؤولية املدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2010 ،ص60؛
محمود فخر الدين عثمان ،استقراء ملعالم الضرر البيئي ،دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية ،مجلة جامعة كركوك للدراسات
اإلنسانية ،عدد ،1املجلد ،3جامعة كركوك ،العراق ،2008 ،ص.233
( )2اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،فكرة الضرر في قانون البيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2018 ،ص.36
( )3عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،الضرر البيئي وتعويضه في املسؤولية املدنية ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2013 ،
ص.31
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وقد صنف املنظم السعودي الضرر البيئي حسب القدرة على مكافحتها إلى صنفين ،األول :الحوادث
البيئية وعرفها الفقرة  14من املادة األولى الالئحة التنفيذية بأنها" :الحوادث التي ينجم عنها تلوث أو تدهور
للبيئة ويمكن للقدرات املحلية الوطنية مكافحتها والتحكم بها".
والثاني :الكارثة البيئية وعرفها في الفقرة ( )11من املادة األولى بأنها" :الحادث الذي يترتب عليه ضرر
بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات املحلية".
ً
وعلى ذلك فإن كل فعل من شأنه املساس بالبيئة سيرتب عليه حتما األضرار بها ،سواء كان هذا الفعل
مباشر أو غير مباشر وسواء كان هذا الفعل متعمد أو غير متعمد ناتج عن إهمال أو سوء تصرف أو جهل.
وعلى ذلك ال فعل الضار بالبيئة يكمن في األثر السلبي أو األذى الذي يلحق بالبيئة ،أو بأي عنصر من
ً
عناصرها املختلفة نتيجة حدوث أي خلل في النظام البيئي ،سواء كان الخلل ناجما عن تلوث مثل انبعاث
ً
امللوثات من مداخن املصانع واملنشآت النفطية أو غير ذلك ،أو من أي فعل آخر ال يعد في حقيقته تلوثا
مثل الضوضاء والروائح الكريهة املقززة (.)1
وهذا ما أكد عليه املنظم السعودي عندما عرف تلوث الهواء في املادة األولى الفقرة ( )28من الالئحة
التنفيذية للنظام العام للبيئة بأنه" :إضافة مواد أو عناصر في الجو أو الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على
نوعية الحياة وصحة ورفاهية اإلنسان ويلحق الضرر باملوارد الحيوية والنظم البيئية".
وعندما عرف تلوث املياه في الفقرة ( )31من املادة األولى بأنه "ادخال أي مواد أو طاقة في البيئة املائية
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر باملوارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة االنسان أو يفسد
الخواص الطبيعية للمياه أو يعيق األنشطة املائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي".
وكذلك عندما عرف تلوث األراض ي في الفقرة  32من املادة األولى بأنه" :القيام بأي نشاط أو ادخال أي
مواد بطرق مباشرة أو غير مباشرة في األراض ي والتربة بأنواعها املختلفة ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية
ً
أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعا أو يهدد صحة اإلنسان أو يعوق من األنشطة الزراعية أو
العمرانية".
ومن خالل ما تقدم نجد أن املنظم السعودي عندما تحدث عن تلوث املياه واألراض ي والهواء جاء بألفاظ
ً
عمومية غير محددة تاركا تحديدها للجهات املختصة حسب كل نشاط بيئي يتم تنظيمه وذلك من خالل

) (1وليد عايد عوض الرشيدي ،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن،
 ،2012ص.29
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مقاييس ومعايير محددة موضوعة من قبل الجهة املختصة تتالءم مع النشاط املراد القيام به في املستقبل،
أو بمعنى آخر الحد األقص ى املسموح العمل من خالله لتجنب تلوث البيئة.
وقد عرفت الفقرة  14املادة األولى النظام املقاييس البيئية بأنها "مقاييس الجودة ومقاييس املصدر".
ً
حيث عرفت املادة األولى الفقرة  12من النظام أيضا مقاييس املصدر بأنه" :حدود أو نسب تركيز امللوثات
من مصادر التلوث املختلفة والتي ال يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة املحيطة ،ويشمل ذلك تحديد
تقنيات التحكم الالزمة للتمش ي مع هذه الحدود".
ً
وعرفت الفقرة  13من املادة األولى أيضا مقاييس الجودة البيئية بأنها" :حدود أو نسب تركيز امللوثات التي
ال يسمح بتجاوزها في الهواء أو املاء أو اليابسة".
وعرفت الفقرة  15من املادة األولى املعايير البيئية بأنها" :املواصفات واالشتراطات البيئية للتحكم في
مصادر التلوث".
وبناء على ما سبق بيانه يمكن تعريف الضرر البيئي حسب ما جاء من أحكام بالنظام العام للبيئة
السعودي والئحته التنفيذية بأنه" :الضرر الناتج عن اإلخالل باملعايير واملقاييس املحددة من قبل الجهات
االدارية املختصة والتي يجب توافرها ملمارسة نشاط بيئي معين مما ينتج عن تجاوزها تأثيرات سلبية على
البيئة وما يحيط بها سواء كان هذا اإلخالل بطريقة متعمدة أو غير متعمدة".
الفرع الثاني :شروط وخصائص الضررالبيئي
يعد الضرر العنصر األساس ي والهام الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية والذي بدونه ال تقوم وال يمكن
ً
ً
للمضرور االدعاء على املسؤول واملطالبة بالتعويض؛ ألن تلك املسؤولية تدور وجودا وعدما مع الضرر فال
مسؤولية بدون ضرر .وعلى ذلك سوف نتحدث في هذا املطلب عن الشروط الواجب توافرها في الضرر البيئي
ثم نتحدث عن الخصائص التي يتسم بها هذا الضرر .وفق اآلتي:
ً
أوال :الشروط الواجب تو افرها في الضررالبيئي
من املسلم به إن الضرر القابل للتعويض البد أن يتضمن جملة شروط ،وقد ثارت هذه املسألة جدل
ً
ً
ً
فقهي حول تحديد ماهية هذه الشروط ،فمنهم من اعتبرها شرطا واحدا فقط وهو أن يكون الضرر محققا.
بينما ذهب رأي آخر إلى إضافة شرط ثاني للضرر املوجب للتعويض وهو أن يصيب الضرر مصلحة مالية
مشروعة للمضرور .في حين اشترط فريق ثالث من الفقهاء بوجوب توافر ثالثة شروط للضرر القابل
ً
ً
للتعويض واملتمثلة بما يلي :أ .أن يكون الضرر محققا .ب .أن يكون الضرر شخصيا للطالب .جـ .أن يصيب
ً
ً
حقا مكتسبا للضرر .أما الفريق الرابع من الفقهاء فنجد أنه اشترط خمسة شروط يستوجب أن يتضمنها
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ً
ً
ً
الضرر بغية إمكانية تعويضه وهي :أ .أن يكون الضرر محققا .ب .أن يصيب الضرر حقا مكتسبا أو مصلحة
ً
ً
مشروعة للمتضرر .ج .أن يكون الضرر مباشر .د .أن يكون الضرر شخصيا ماسا باملدعي نفسه .هـ .أال يكون
الضرر قد سبق تعويضه (.)1
ً
وبالتالي لكي يكون الضرر البيئي موجبا للتعويض ال بد من أن تتوافر فيه شروط معينة ،وهذه الشروط
هي (:)2
ً
ً
-1أن يكون الضررالبيئي محققا أو مؤكد الوقوع مستقبال:
الضرر املحقق هو الضرر الذي وقع بالفعل ويسمى بالضرر الحال ،أما الضرر الذي تحقق سببه وتراخت
ً
ً
آثاره كلها أو بعضها إلى املستقبل متى كان سببه سيؤدي حتما إلى تحققه .أي أن يكون هذا الضرر ثابتا
ً
ومحقق الوقوع بما ال يدع مجاال للشك في وقوعه (.)3
ً
فالضرر الحال أو املحقق ال يثير أي إشكالية في تعويضه لكونه وقع فعال ،أما بخصوص الضرر
ً
املستقبلي يستحق التعويض أيضا طاملا كان من املؤكد وقوعه (.)4
وهذا ما أكده املنظم السعودي بخصوص تعويض الضرر الحال واملستقبلي عندما نص في الفقرة (-2
 )2من املادة  11من الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة بأنه" :يلتزم كل شخص قام بعمل تسبب في
حدوث تلوث بيئي وأضرار وتأثيرات سلبية على البيئة بأن يقوم باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إليقاف
ً
التلوث فورا والعمل على إزالة التأثيرات السلبية ومعالجة آثارها وإعادة تأهيل البيئة املتضررة بالطريقة
التي تحددها الجهة املختصة بعد التنسيق مع الجهة املعنية وفقا ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام
ً
وخالل الفترة الزمنية املحددة والتعويض عن جميع األضرار التي نتجت والتي سوف تنجم مستقبال عن
هذا العمل ."...
ً
أما بخصوص الضرر االحتمالي فهو غير محقق الوقوع مستقبال وإنما قائم على وهم وافتراض قد يقع أو
ً
ً
ال يقع ،فهو احتمالي الوقوع وال يعوض عنه إال إذا وقع فعال أو أصبح وقوعه مؤكدا في املستقبل (.)5
) (1هالة صالح الحديثي ،تعويض األضرار البيئية التي يسببها شخص غير معلوم ،مجلة رسالة الحقوق ،كلية القانون ،جامعة كربالء ،املجلد 1
اإلصدار .2019 ،11
) (2هالة صالح الحديثي ،مرجع سابق.
( )3باسم محمد فضل مدبولي ،ومصطفى السيد دبوس ،املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ،بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق جامعة
طنطا في الفترة من  24-23إبريل  ،2018ص10؛ نضال عطا بدوي الدويك ،التعويض عن األضرار املادية املستقبلية الناجمة عن اإلصابات
الجسدية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق االوسط ،األردن ،2016 ،ص.31
) (4أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون املدني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص.330
( )5أحمد خالد الناصر ،مرجع سابق ،ص.65
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ً
وتأكيدا على ذلك ذهب القضاء اإلداري "ديوان املظالم" في الحكم االبتدائي رقم /21د/إ 3/لعام 1428هـ
لعدم التعويض عن الضرر االحتمالي؛ حيث قضت فيه " وأما عن طلب املدعية عن قيمة الخسائر التي
نجمت عن توقف إيراد املؤسسة من املشروع على مدى تسعة أشهر  ...وحيث أن األضرار املترتبة على توقف
ايرادات املؤسسة غير حالة أو مباشرة حتى يمكن التعويض عنها وإنما أرباح متوقعة ومحتملة وما دام
الضرر احتمالي وغير محقق الوقوع فال يجوز التعويض عنه األمر الذي معه الدائرة إلى رفض ذلك
الطلب"(.)1
ً
كما قضت املحكمة اإلدارية أيضا على عدم تعويض الضرر االحتمالي عندما قضت في الحكم االبتدائي
وأيدته محكمة االستئناف رقم /101د/تج 30/لعام 1432هـ "وبما أن الدائرة بتشكيلها السابق قد حكمت
له بقيمة األرز في فاتورة الشراء وقيمته وقت وصوله للمملكة هو في حقيقته مطالبة بالتعويض عن الربح
ً
الفائت أو املتوقع ،والتعويض إنما يكون عن الضرر املادي الواقع فعال ال الضرر االحتمالي وبما إن الربح
الفائت يحتمل تحققه وعدم تحققه فأنه ال يستحق التعويض عنه" (.)2
ً
-2أن يكون الضررالبيئي مباشرا:
ً
ً
أن الضرر قد يكون مباشرا أو غير مباشرا ،فالضرر املباشر هو األذى الذي يكون نتيجة طبيعة متوقعة
للفعل الضار الصادر عن نشاط محدثه ،ولم يكن باستطاعة املضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول ،ويجب
أن يقع بالفعل حتى ولو تراخت آثاره إلى املستقبل لكونه مؤكد الحدوث ( .)3وهذا النوع من الضرر مستحق
التعويض وال خالف على ذلك لوجود رابط مباشر بين الضرر والفعل محدث الضرر.
أما بالنسبة للضرر غير املباشر هو الضرر الذي ال يكون نتيجة طبيعة للفعل الضار الذي حدث ،وبالتالي
ً
املدعى عليه ليس مسؤوال عنه وال يستوجب التعويض ()4؛ حيث االتجاه العام السائد في غالبية التشريعات
ومنها اململكة العربية السعودية تقض ي بوجوب التعويض عن األضرار املباشرة دون األضرار غير املباشرة.
وذلك النعدام الرابطة السببية بين فعل محدث الضرر والضرر الخاص الغير املباشر (.)5

)(1ينظر الحكم عبر موقع ديوان املظالم  ،املدونات القضائية:
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx
)(2ينظر الحكم عبر موقع ديوان املظالم  ،مرحع سابق.
( )3عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص.1033
( )4محمود فخر الدين عثمان ،مرجع سابق ،ص239؛ أحمد خالد الناصر ،مرجع سابق ،ص.67
) (5هالة صالح الحديثي ،مرجع سابق.
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ً
ً
-3أن يكون الضررالبيئي قد أصاب حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور:
ً
ً
الحق املكتسب سواء كان هذا الحق ماديا أو معنويا ،كالحق في الحياة وسالمة الجسد والحق في العيش
في بيئة خالية من التلوث .أو أن يصيب مصلحة مشروعة للمضرور سواء كانت هذه املصلحة مالية أو
ً
شخصية ويجب أن تكون غير مخالفة للنظام العام واآلداب العامة ()1؛ أي أن يمس الضرر البيئي حقا
ً
ً
ً
مكتسبا مباشرا لإلنسان أو مصلحة مشروعة حكما (.)2
ً
-4أن يكون الضررالبيئي شخصيا (شرط املصلحة):
األصل أن يطالب كل إنسان بحقوقه ال بحقوق غيره من املتضررين الذين كان األولى بهم أن يطالبوا
بحقوقهم عن األضرار التي تصيبهم دون حاجة لقيام الغير بهذه املهمة ،كالوكيل أو الخلف العام (الورثة)
ً
والذي بإمكانهم املطالبة بحقهم الذي أصبح جزءا من التركة التي ورثوها من مورثهم املتوفى الذي وقع عليه
ً
الضرر ،باإلضافة إلى مطالبتهم بالضرر الذي أصابهم شخصيا بالتبعية نتيجة وفاة الشخص الذي كان
يعولهم فيحق لهم املطالبة بالتعويض بأسمائهم الشخصية عن األضرار التي أصابتهم (.)3
لكن قد يحدث أن يصيب هذا الضرر شخصا آخر بضرر محقق ،فيسمى هنا بالضرر املرتد ،وهو الضرر
الذي أصاب أشخاص آخرون نتيجة إصابة شخص آخر بضرر أصلي ،ارتد أو انعكس وأصاب الغير بضرر
شخص ي بالتبعية .ويتسم هذا النوع من الضرر بوجود عالقة السببية بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه،
على الرغم من كون هذه العالقة قد تتكون من حلقات متعددة متسلسلة إال أن ذلك ال يمنع من قيام
ً
ً
ً
السببية املباشرة ،ويعد هذا الضرر املرتد ضررا مباشرا شخصيا موجب للتعويض (.)4
-5أال يكون الضررالبيئي قد سبق تعويضه:
ويقصد بذلك أن الضرر يتم التعويض عنه مرة واحدة فإذا ما تم تعويض املضرور فال يحق له املطالبة
به مرة أخرى؛ وذلك ألن الهدف من التعويض هو جبر الضرر الذي لحق باملضرور وليس إثراء املتضرر على
حساب مرتكب الضرر (.)5
( )1باسم محمد فضل مدبولي ،ومصطفى السيد دبوس ،مرجع سابق ،ص.29
( )2اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.37
( )3مصطفى أحمد أبو عمرو ،التعويض عن أضرار التجارب النووية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2016 ،ص 129وما
بعدها.
( )4محمود فخر الدين عثمان ،مرجع سابق ،ص.239
( )5عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص.48
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ً
ثانيا :خصائص الضررالبيئي:
تتسم األضرار البيئية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من األضرار األخرى التي تقوم عليها املسؤولية
املدنية عن الفعل الضار؛ وذلك بسبب خطورتها الشديدة وتأثيرها السلبي على اإلنسان والحيوان والنبات
والبيئة .وهذه الخصائص أو السمات هي:
ً
-1تتسم األضرار البيئية بأنها غير محددة ،أي ال تعرف حدودا جغرافية أو سياسية ،وإنما تمثل مشكلة
عاملية أكثر من كونها مشكلة محلية .األمر الذي يترتب عليه صعوبة تحديد مصدر هذا الضرر وخاصة إذا
اجتمعت عدة أسباب وعوامل في إحداث هذا الضرر البيئي ( .)1كما أن آثار هذه األضرار قد تمتد وتلحق
ً
ً
ً
الضرر بالعديد من الدول مما يرتب نزاعا دوليا لكون أحد أطراف النزاع أجنبيا ،وبالتالي يصعب تحديد
الجهة املختصة في نظر النزاع وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه (.)2
-2تتسم األضرار البيئية بأنها غير مؤكدة أي أنها تتميز باالحتمالية الدائمة ،أي أن هناك فترة زمنية طويلة
بين حدوث الفعل املسبب للضرر البيئي وبين وقوع الضرر نتيجة هذا الفعل ،فهو ال يتحقق بشكل فوري أو
ً
يقع مرة واحدة وإنما قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة جدا قد تطول لسنوات لكي تظهر آثاره ،كما هو الحال
في التلوث اإلشعاعي والكيماوي .األمر الذي يترتب عليه صعوبة إثبات الضرر املوجب للتعويض (.)3
-3وتتسم أضرار البيئة بأنها كبيرة وشديدة فهي قد تشمل أكثر من قطاع في آن واحد ،والتي قد تحدث في
بعض األحيان كارثة بيئية كبيرة وخطرة .وهو ما نص عليه املنظم السعودي في نظام الحماية العام للبيئة،
في املادة األولى منه بتعريفه الكارثة البيئية بأنها" :الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته
إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات املحلية".
-4تتسم األضرار البيئية بأنها غير مباشرة نتيجة لنشاط املسؤول في أغلب األحوال ،فهي اضرار منتشرة
وغير مقيدة ،كتلوث الهواء أو املاء بسبب انبعاثات ملوثة تصيب الهواء أو املاء بأضرار باعتبارها من
العناصر الطبيعية للبيئة ،األمر الذي يترتب عليه انعكاس خطر ذلك على اإلنسان والحيوان والنباتات
وإصابتها بأضرار نتيجة ذلك التلوث (.)4
 -5تتسم األضرار البيئية بأنها تختلف عن األضرار األخرى غير البيئية من حيث التعويض عنها بموجب
املسؤولية املدنية والتي تتطلب إصالح الضرر الحاصل عن طريق التعويض عنه ،إما بطريق التعويض العيني
( )1اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.43
( )2محمود فخر الدين عثمان ،مرجع سابق ،ص.241
( )3باسم محمد فضل مدبولي ،ومصطفى السيد دبوس ،مرجع سابق ،ص.11 ،10
( )4اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص.45
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وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ،أو بدفع تعويض مادي للمضرور من جراء هذا الضرر
البيئي ،ولكن في نطاق األضرار البيئية قد يكون من الصعب بل من املستحيل اللجوء إلى التعويض العيني
ً
من أجل إصالح الضرر وخصوصا الضرر الذي يلحق البيئة ذاتها ،كتلوث الهواء ببعض االنبعاثات امللوثة
ً ً
فإنه من املستحيل إعادة الجو خاليا نقيا من تلك األضرار التي سببتها االنبعاثات امللوثة (.)1
املطلب الثاني :صورالضررالبيئي
تتنوع وتتعدد صور الضرر البيئي فقد يصيب اإلنسان في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة ،وقد
يصيب املحيط الطبيعي كتلوث البيئة الجوية أو املائية أو البرية .وبناء عليه سنقسم هذا املطلب إلى فرعين
نتحدث في األول عن الضرر البيئي الذي يصيب اإلنسان ،وفي الثاني نتحدث عن الضرر البيئي الذي يصيب
املحيط الطبيعي.
الفرع األول :الضررالبيئي الذي يصيب اإلنسان
إن من حق اإلنسان العيش في بيئة نقية خالية من التلوث ،فالتلوث قد يسبب له بعض األضرار الخطيرة
ً
ً
ً
في جسده أو ماله أو قد تصيبه معنويا ،فالضرر إما أن يكون ماديا متمثال بالخسارة الالحقة أو الكسب
ً
الفائت وغيرها من األضرار املادية األخرى ،وإما أن يكون معنويا متمثل في األلم النفس ي واألحزان الناشئة
عن الضرر الجسدي نتيجة املرض أو التشوه الخلقي أو املوت نتيجة الستنشاق غازات سامه أو التعرض
ً
ملواد مشعة من مكان مجاور كأن يكون معمال أو مطمر للنفايات .وعلى ذلك سوف نتحدث في هذا الفرع عن
األضرار الجسدية واملادية واملعنوية وفقا لآلتي:
ً
أوال :الضررالبيئي الجسدي
يقصد بالضرر الجسدي األذى الذي يصيب االنسان وهذا األذى إما أن يقع على حق اإلنسان في الحياة
فيزهق الروح وتفارق البدن أو أن يقع على مبدأ التكامل الجسدي أو الحق في السالمة الجسمية وال يزهق
الروح(.)2
ً
ويعتبر الضرر الجسدي من أكثر األضرار البيئية انتشارا ،فاألضرار التي تنجم عن األنشطة الضارة
ً
ً
بالبيئة هي في غالبيتها أضرار تصيب اإلنسان في جسمه ،فتلحق به مرضا أو تشوها ،كمرض السرطان ،أو
فقدان القدرة على اإلنجاب ،وتشويه األجنة الناجم عن تعرض األم للمواد امللوثة ،وقد يصل األمر في بعض
األحيان إلى أن يتوفى املضرور من جراء استنشاقه لبعض الغازات أو تعرضه لإلشعاعات املنبعثة من بيئة
( )1اسماعيل نامق حسين ،تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط ،دراسة مقارنة بين القانون اإلماراتي والقانون
العراقي ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،العدد  ،10املجلد  ،3العراق ،2014 ،ص 7وما بعدها.
( )2نضال عطا بدوي الدويك ،مرجع سابق ،ص.53
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َ
باهتمام بالغ لم يكن يحظ به في املاض ي؛ ولعل السبب وراء ذلك يرجع
ملوثة .ويحظى الضرر الجسدي اليوم
ٍ
ً
اتساع حجم األضرار الجسدية وتنوعها وتعقد أسبابها ،فضال عن أن اإلنسان لم يعد كما كان في السابق
ً
ً
يستسلم لقدره ،ويقف عند فكرة أن الضرر الجسدي هو قضاء هللا وقدره ،بل أصبح أكثر ادراكا واقتناعا
بضرورة مساءلة املتسبب بالضرر وإلزامه بالتعويض عنه (.)1
ويتخذ الضرر البيئي الجسدي عدة أشكال فقد يصاب الجار املضرور بمرض معين كمرض السرطان
نتيجة استنشاق غازات سامة منبعثة من معمل أو منشأة نووية مجاورة له ،أو إصابة األطفال واألجنة
بتشوهات خلقية نتيجة الضرر الذي أصابهم ،أو فقدان القدرة على اإلنجاب نتيجة لذلك .وقد يبلغ الضرر
الجسدي حد موت الشخص فور استنشاق الغازات أو االشعاعات املنبثقة من مكان مجاور ،إلى غير ذلك
من األضرار التي من املمكن أن تصيب األنسان في جسده والتي ال يمكن حصرها (.)2
ً
ثانيا :الضررالبيئي املادي
عرفته اتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة باملسؤولية القانونية املدنية عن الضرر النووي ،وبروتوكول
تعديلها املبرم عام 1997م بأنه" :الخسائر في األرواح أو أي ضرر شخص ي أو خسارة في املمتلكات أو ضرر
ً
ً
يلحق بها ،ويكون ناشئا أو ناتجا عن الخواص اإلشعاعية أو عن اجتماع الخواص االشعاعية والسامة
واملتفجرة أو أية خواص خطيرة متعلقة بالنواتج أو الفضالت املشعة أو املواد النووية الناتجة منه أو املرسلة
إلى أي منشأة نووية" (.)3
ً
وقد تم تعريف الضرر املالي أو االقتصادي أيضا هو اإلخالل باملصلحة املالية للمتضرر فيصيب
الشخص في حق من حقوقه املالية أو يمس مصلحة ذات قيمة مالية ويؤدي إلى إنقاص ذمة ذلك الشخص
املالية (.)4
فكل ضرر أو إتالف يصيب أموال الغير من جراء الفعل الضار يعتبر من األضرار املادية واجبة التعويض،
ومثاله الضرر الذي يلحق بصاحب مزرعة نتيجة الغازات السامة واألدخنة املتصاعدة من مصنع مجاور،
أدت إلى إتالف املحاصيل الزراعية ،أو موت الحيوانات املوجودة في املزرعة ،كما يعتبر من قبيل األضرار
املادية الضرر الذي يؤدي إلى تفويت فرصة صاحب عقار مجاور ملصنع من االنتفاع بعقاره على النحو الذي

( )1عبير عبدهللا أحمد درباس ،املسؤولية املدنية عن مضار الجوار غير املألوفة الناتجة عن تلوث البيئة في فلسطين ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير ،جامعة بيرزيت ،فلسطين ،2014 ،ص 97وما بعدها.
( )2مصطفى أحمد أبو عمرو ،مرجع سابق ،ص.46
) (3ينظر نص اتفاقية فينا وبرتوكول تعديلها لعام  ،1997عبر املوقع التاليhttps://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc566_ar.pdf:
) (4ره نج رسول حمد ،املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2016 ،ص.97
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يريد بسبب الغازات واألدخنة املنبعثة من هذا املصنع ،فمثل هكذا ضرر ،وإن كان ال يترتب عليه إتالف
مادي ملال الغير ،فإنه يؤدي إلى نقصان قيمة العقار من حيث إمكانية بيعه أو تأجيره بالسعر املقبول (.)1
والضرر املالي يتضمن عنصرين هما ما لحق املضرور من خسارة وما فاته من كسب ،والذي من املتوقع
أن يحققه املضرور فيما لو لم يصب جسده بالضرر البيئي ،كاألضرار الناشئة عن اإلشعاعات النووية أو
ً
البيولوجية والتي تجعله عاجزا عن العمل ،أو تفويت فرصة االستفادة من العقار وحرمان املتضرر من
االنتفاع به نتيجة ما يحدث في الجوار من ضوضاء أو روائح كريهة أو اهتزازات (.)2
ومن الجدير بالذكر أن القضاء السعودي ال يعوض على فوات الكسب؛ ألنه يعتبر ذلك ضرر احتمالي،
فقد قضت املحكمة اإلدارية على عدم تعويض الضرر االحتمالي عندما قضت في الحكم االبتدائي وأيدته
محكمة االستئناف رقم /101د/تج 30/لعام 1432هـ حيث جاء فيه" :وبما أن الدائرة بتشكيلها السابق قد
حكمت له بقيمة األرز في فاتورة الشراء وقيمته وقت وصوله للمملكة هو في حقيقته مطالبة بالتعويض عن
ً
الربح الفائت أو املتوقع ،والتعويض إنما يكون عن الضرر املادي الواقع فعال ال الضرر االحتمالي ،وبما أن
الربح الفائت يحتمل تحققه وعدم تحققه فإنه ال يستحق التعويض عنه (.)3
ً
ثالثا :الضررالبيئي املعنوي
يقصد بالضرر املعنوي هو الضرر الذي ال يمس الذمة املالية لإلنسان ،وإنما يمس سمعته أو شرفه أو
اعتباره أو مركزه االجتماعي أو يؤذي شعوره أو عاطفته فيسبب له ألم نفس ي ومعنوي ( .)4وأن الضرر املعنوي
ً
ً
كالضرر املادي يصلح أساسا للتعويض .ولكي يكون الضرر املعنوي قابال للتعويض يجب أن تتوفر فيه
الشروط نفسها الواجب توافرها في الضرر املادي املراد تعويضه.
ومن أمثلة األضرار األدبية في مجال األنشطة البيئية ،األلم والحزن الذي يصيب شخص نتيجة فقد
عزيز عليه أصيب بمرض السرطان نتيجة تسرب مواد إشعاعية من مفاعل نووي أودت بحياته ،أو الضرر
األدبي الذي يصيب املضرور نتيجة التشويه الذي أصابه في جسمه جراء تعرضه ملواد خطرة ،فكل هذه
األضرار تدخل في مفهوم الضرر األدبي الذي يشتمل على ضرر يمس القيم األدبية لإلنسان (.)5
( )1ره نج رسول حمد ،مرجع سابق ،ص.97
( )2عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص.63
)(3ينظر الحكم عبر موقع ديوان املظالم  ،املدونات القضائية:
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx
( )4أمل نور الدين طاهر ،خصوصية املسؤولية املدينة عن األضرار البيئية للنفايات الخطرة ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2018 ،ص.42 ،41
( )5عبير عبدهللا احمد درباس ،مرجع سابق ،ص 93وما بعدها.
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وعليه فإن الضرر البيئي املعنوي يتمثل في فقدان مباهج الحياة الطبيعية النقية والنقص في أسباب
املتعة والراحة التي يمكن أن توفرها البيئة الخالية من التلوث ،فضال عن اآلالم النفسية واألحزان الناشئة
عن الضرر الجسدي كاملرض أو التشوه الخلقي الوراثي أو املوت نتيجة الستنشاق غازات سامة أو التعرض
ملواد مشعة من مكان مجاور أو معمل أو مكب للنفايات (.)1
والجدير بالذكر أن القضاء في اململكة العربية السعودية يعوض عن الضرر املعنوي استقالال عن الضرر
ً
املادي بعد أن كان املستقر عليه القضاء التعويض عن الضرر املعنوي متالزما مع التعويض عن الضرر
املادي ،حيث قضت املحكمة اإلدارية في الحكم االبتدائي رقم /110إ 7/1/لعام  1435واملؤيد من محكمة
االستئناف وجاء فيه " وملا كان املدعي يطلب تعويضه عن الضرر املعنوي أو النفس ي الذي لحقه بسبب خطأ
جهة اإلدارة فإن الدائرة تأخذ في االعتبار ما سبق ايراده وتطمئن إلى تعويضه بمبلغ خمسة آالف ريال ورفض
ما زاد عن ذلك" (.)2
الفرع الثاني :الضررالبيئي الذي يصيب املحيط الطبيعي
يقصد بهذا النوع من الضرر األذى الذي يصيب املصادر األولية للطبيعة كالهواء واملاء والتربة ويتضرر
منه اإلنسان نتيجة توسطه املحيط البيئي امللوث .ويعد من أخطر أنواع الضرر البيئي ،الضرر الذي يصيب
البيئة ذاتها ذلك ألنه في الغالب غير قابل لإلصالح ،فمصادر الطبيعة التي تدمر وتلوث بأي سبب كان ال
يمكن إصالحها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه .وعلى ذلك سوف نتحدث عن الضرر البيئي الناتج عن تلوث
البيئة الجوية واملائية والبرية ،وفقا لآلتي:
ً
أوال :الضررالبيئي الناتج عن تلوث البيئة الجوية
عرف املنظم السعودي الهواء في الفقرة  10من املادة األولى من الالئحة التنفيذية بأنه" :خليط الغازات
املكونة له بخصائصها الطبيعية ونسبها املعروفة واملحددة في املقاييس البيئية املرفقة ضمن اللوائح
التنفيذية للنظام".
ً
واستكماال لتحديده البيئة الجوية من خالل تعريفه للهواء عرف في الفقرة  28من املادة األولى من الالئحة
التنفيذية تلوث الهواء بأنه" :إضافة مواد أو عناصر في الجو أو الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة
وصحة ورفاهية اإلنسان ويلحق الضرر باملوارد الحيوية والنظم البيئية".

( )1مصطفى أحمد أبو عمرو ،مرجع سابق ،ص.49 ،48
) (2ينظر الحكم عبر موقع ديوان املظالم  ،املدونات القضائية:
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx
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فاألضرار املترتبة على تلوث البيئة الجوية ينحصر نطاقها في تلوث الهواء باعتبار أن الهواء يمثل شريان
الحياة لإلنسان وسائر الكائنات الحية وهو أساس الحياة ،إذ إن تلوثه يعد من أخطر املشاكل البيئية
ً
ً
ويسبب اضرارا في صحة اإلنسان والكائنات الحية عموما (.)1
ومن أهم األضرار املترتبة على تلوث البيئة الجوية نتيجة للتقدم الصناعي الحديث ،استخدام كميات
ً
كبيرة جدا من البترول وما ينجم عن استخدامه في املصانع واملعامل واملركبات نتيجة انبعاث مخلفاتها في
الهواء وما تحتويه على غازات خطيرة .نذكر من هذه األضرار على سبيل املثال اإلصابة باألمراض الصدرية
والحساسية أو السرطان نتيجة استنشاق هواء ملوث ،وكذلك األضرار بالكائنات الحية من نباتات
وحيوانات نتيجة دخول عناصر جديدة للهواء مثل :ثاني أكسيد الكبريت والكلور واملبيدات الخطرة وغيرها
من تلك العناصر الضارة (.)2
ً
ثانيا :الضررالبيئي الناتج عن تلويث البيئة املائية:
عرف املنظم السعودي املياه السطحية في الفقرة  29من املادة األولى من الالئحة التنفيذية بأنها" :جميع
املياه التي على سطح األرض مثل مياه البحار واالودية والسدود والعيون والينابيع".
وقد تم تعريف املياه الجوفية في الفقرة  30من ذات املادة بأنها" :هي املياه املختزنة في باطن األرض".
ً
واستكماال لتحديده البيئة املائية عرف تلوث املياه في الفقرة  31من ذات املادة بأنها "ادخال أي مواد أو
طاقة في البيئة املائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر باملوارد الحية أو غير الحية ،أو يهدد
صحة اإلنسان أو يفسد الخواص الطبيعية للمياه أو يعيق األنشطة املائية بما فيها الصيد والنشاط
الترفيهي".
ً
وتبرز أهمية البيئة البحرية أو املائية بوصفها عنصرا من عناصر البيئة في كون البحار واملحيطات تغطي
ً
ً
أكثر من  %71من مساحة الكرة األرضية ،وتعتبر طريقا رئيسيا للطرق واملواصالت حيث يتم من خاللها نقل
البضائع وعبور التجارة ونقل األشخاص ،وكذلك كونها مليئة بالثروات الطبيعية من أسماك ونباتات بحرية
ً
ً
وموارد معدنية ،وكونها أيضا تسهم في تحقيق التوازن الحراري ،ومصدرا للمياه العذبة .األمر الذي يؤدي إلى
تلوثها اإلصابة بالعديد من األضرار تضر بكافة الكائنات الحية كاإلصابة باألمراض ،واألضرار باملزروعات
التي تعد املورد الطبيعي للغذاء (.)3

( )1عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص.71
( )2ملزيد من التفاصيل حول تلك األضرار راجع :اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص 56وما بعدها.
( )3اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،مرجع سابق ،ص 60وما بعدها؛ عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص 85وما بعدها.
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ً
ثالثا :الضررالبيئي الناتج عن تلوث البيئة البرية
تم تحديد املقصود بالبيئة البرية بأنها" :الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان وتتأثر به حالته الصحية
والنفسية وتستجيب له مشاعره ومزاجه".
وهذه البيئة تتعرض شأنها شأن أي عنصر آخر في البيئة إلى نوعين من التأثيرات الضارة بها ،األول يتمثل
بالتأثيرات الطبيعية ،والثاني يتمثل بما يحدثه األنسان فيها (.)1
حيث عرف املنظم السعودي تلوث األراض ي في الفقرة  32من املادة األولى لالئحة التنفيذية بأنها" :القيام
بأي نشاط أو ادخال أي مواد بطرق مباشرة أو غير مباشرة في األراض ي والتربة بأنواعها املختلفة ينتج عنه
ً
ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعا أو يهدد صحة االنسان أو يعوق من
األنشطة الزراعية أو العمرانية".
ومن أهم مصادر تلوث البيئة البرية النفايات الصناعية الصلبة ،مثل (النفايات املنزلية والصناعية
والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء واملواد الكيماوية) حيث يسبب ذلك بانبعاث الروائح الكريهة
وتضرر الجوار منها وكذلك يؤدي طمرها إلى تلوث املياه الجوفية .األمر الذي يؤدي إلى األضرار بالكائنات
الحية (إنسان ،نباتات ،حيوانات) ،وغيرها (.)2
املبحث الثاني :آليات التعويض عن الضررالبيئي
بعد تحقق الضرر البيئي يقع على عاتق محدث الضرر االلتزام بإصالح الضرر الحاصل ،ويتم ذلك عن
طريق دعوى املسؤولية املدنية املتمثلة بالتعويض العيني والتعويض النقدي للضرر البيئي ،إال أن مع تفاقم
األضرار البيئية لم تعد تلك طرق التعويض املنصوص عليها في املسؤولية املدنية كافية لتغطية كافة األضرار
لتعويض املتضررين ،األمر الذي أدى إلى التوسع في نظام التأمين على املسؤولية ضد أخطار التلوث البيئي،
حيث يعتبر من أهم الوسائل التي بإمكانها تغطية مثل هذه األضرار ،إال أنه ال يمكن أن يكون الحل الوحيد
ملجابهة كافة اآلثار الضارة ،وخاصة أن شركات التأمين ستتحفظ على تأمين األضرار البيئية لضخامة
ً
ً
التعويضات الناتجة عنه؛ لذلك استكماال لدور التأمين فقد اتجه التفكير حديثا إلى إنشاء صناديق تعويض
خاصة لصالح َّ
املعرضين لخطر التلوث من أجل التخفيف من آثاره الضارة.

( )1عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص 95وما بعدها.
( )2نواف كنعان ،قانون حماية البيئة ،شرح القانون االتحادي رقم  24لسنة  1999بشأن حماية البيئة وتنميتها ،األفاق املشرقة ناشرون،
عمان ،2016 ،ص 237وما بعدها.
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وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املبحث إلى مطلبين ،نتحدث في األول عن التعويض العيني والتعويض
النقدي للضرر البيئي ،وفي الثاني سنتحدث عن وسائل التغطية التعويضية لألضرار البيئية.
املطلب األول :التعويض العيني والتعويض النقدي للضررالبيئي
إن تلوث البيئة ينتج عنها مخاطر عدة تلحق الضرر ليس باإلنسان فقط وإنما قد يصيب عناصر البيئة
ً
الطبيعية ذاتها (املاء ،الهواء ،التربة) ،ويهدم أيضا أنظمة البيئة األيكولوجية والتي يمثلها عادة الجهات
املعنية املانحة للتراخيص كوزارة البيئة واملياه والزراعة والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة
السعودية للحياة الفطرية ووزارة الطاقة وغيرها ( ،)1األمر الذي ينتج عنه ترتيب املسؤولية على الشخص
محدث الضرر وإلزامه بالتعويض الناتج عنه وإزالة املخالفات التي تمت وإصالح الضرر الحاصل ،ويتم ذلك
إما عن طريق التعويض العيني أو التعويض النقدي ،وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية .حيث
أقر النظام العام للبيئة السعودي مبدأ املسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية بموجب املادتين ()18 ،17
ً
والالئحة التنفيذية منه كما سنرى الحقا.
حيث أن املنظم السعودي أخذ بمبدأ التعويض العيني ،وذلك بإزالة الضرر وكل ما من شأنه أن يسبب
تلوث للبيئة ،وكذلك أخذ بمبدأ اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وذلك عندما نص على "إعادة
تأهيل البيئة" في الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة وكذلك أخذ بالتعويض النقدي عندما نص بأن يلتزم
املسؤول بأي تعويضات قد تترتب عليها .كما أن املنظم السعودي أخذ بمبدأ املسؤولية والتعويض عن
الضرر البيئي املحض (اإليكولوجي) ،بأن التعويض يشمل كل ما يلحق بالبيئة ذاتها من أضرار.
وعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب إلى فرعين ،نتحدث في األول عن التعويض العيني للضرر
البيئي ،وفي الثاني نتحدث عن التعويض النقدي للضرر البيئي.
الفرع األول :التعويض العيني للضررالبيئي

ً
التعويض العيني يشكل نظام حماية بيئية تهدف إلى منع حدوث األضرار وتقلل من حدتها ،وهو أيضا
نظام إصالحي للبيئة وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر وهو ما يتالءم مع طبيعة
األضرار البيئية املحضة (.)2
ويتخذ التعويض العيني في مجال األنشطة البيئية شكلين ،يتمثل األول في إعادة الحال إلى ما كان عليه
قبل وقوع الضرر بالنسبة للغير أو املحيط البيئي الذي لحقه الضرر ،والثاني :يتمثل في وقف األنشطة
( )1البيئة األيكولوجية ،تمثل عناصر البيئة الغير مملوكة ألحد .ينظر في ذلك :بوفلجة عبد الرحمن ،املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ودور
التأمين ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ،2016 ،ص ،131ص.154
( )2أمل نور الدين طاهر ،مرجع سابق ،ص.154 ،153
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الضارة املسببة للتلوث البيئي ومنع حدوثه في املستقبل ( .)1وعلى ذلك سوف نبين أشكال التعويض العيني
في مجال األضرار البيئية وفق اآلتي:
ً
أوال :إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر
عبر املنظم السعودي على هذ الشكل من أشكال التعويض العيني باسم "إعادة تأهيل البيئة" .وقد أخذ
املنظم بهذا التعويض العيني وذلك عندما نص في الفقرة ( )2-2من املادة  11من الالئحة التنفيذية "يلتزم
كل شخص قام بعمل تسبب في حدوث تلوث بيئي وأضرار وتأثيرات سلبية على البيئة بأن يقوم باتخاذ جميع
ً
اإلجراءات الالزمة إليقاف التلوث فورا والعمل على إزالة التأثيرات السلبية ومعالجة آثارها وإعادة تأهيل
البيئة املتضررة بالطريقة التي تحددها الجهة املختصة بعد التنسيق مع الجهة املعنية ."...
ً
كما نصت الالئحة على هذا الشكل من التعويض أيضا في الفقرة ( )3-1من املادة " 13إزالة كل صور
التلوث من املياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية الناجمة عن هذه األنشطة وتحمل جميع التكاليف
املترتبة من عملية منع ومراقبة والحد من التلوث وإعادة تأهيل البيئة امللوثة وتعويض املتضررين منها".
وكذلك األمر عندما نصت في الفقرة ( )4-2من املادة  14من الالئحة التنفيذية " ...يتحمل املتسبب في
حوادث التلوث هذه جميع التكاليف الناجمة عن عملية التحكم واملكافحة واملعالجة وإعادة تأهيل البيئة
امللوثة والتعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث التلوث".
ً
وقد نصت أيضا الفقرة ( )3-3من املادة  14من الالئحة التنفيذية " ...وتحميل الجهات واألشخاص
املتسببين في التلوث كافة التكاليف والخسائر الناجمة عن عمليات املراقبة واملكافحة والتحكم وإعادة
تأهيل البيئة امللوثة".
من خالل النصوص النظامية السابق ذكرها نجد أن املنظم السعودي أخذ بالتعويض العيني املتمثل
بإعادة التوازن البيئي وإصالحها ،وهو األمر الذي تقتضيه العدالة ،فالضرر الناتج عن تلوث البيئة نتيجة
هدم أنظمتها األيكولوجية ال يصلحه إال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر ،فهو يجد فاعليته
في مجال إ صالح وجبر األضرار التي تصيب األشخاص واملمتلكات ،إال أنه في مجال األضرار البيئية املحضة
ً
ً
فإنه ال يجد فاعليته الكافية في جبر الضرر وإصالح البيئة ،وذلك بسبب أن هذه األضرار تصيب ملكا مشتركا
ً
لجميع أفراد املجتمع وغير مملوكا لشخص معين ،كما أنها تتميز بطابعها املستمر وتفاقمها في املستقبل (.)2

( )1مدحت محمد محمود عبدالعال ،املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ،رسالة دكتوراه ،اكاديمية شرطة دبي ،األمارات العربية املتحدة،
 ،2017ص.133
( )2ره نج رسول حمد ،مرجع سابق ،ص.180
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حيث يواجه التعويض العيني عن األضرار البيئية بإعادة الحال إلى ما كان عليه عدة صعوبات تتمثل في
أن األضرار التي تصيب اإلنسان أو املمتلكات ،وذلك بإزالة ومحو اآلثار املترتبة على األضرار البيئية باعتباره
ً
كأن لم يكن هو أمر صعب إن لم يكن مستحيال فكيف يمكن إعادة الحياة آلالف البشر ممن توفوا بسبب
التلوث النووي أو بسبب استنشاق الغازات السامة ،أو كيف يمكن إعادة من أصابه تلوث إشعاعي أو
كيماوي إلى وضعه الصحي السابق؟ (.)1
ً
كما أن األمر يزداد أكثر تعقيدا بالنسبة لألضرار التي تصيب املحيط البيئي (األضرار األيكولوجية) والتي
تؤدي إلى هدم أو زوال عنصر طبيعي بشكل نهائي وال يمكن استرداده ،كما هو الحال عند هالك بعض
الحيوانات أو النباتات النادرة ،بسبب التلوث الذي أصاب املحيط البيئي ،حيث أن إعادة الحال ملا كان عليه
ال يمكن تطبيقه ،فكيف يمكن تنقية الهواء أو املاء أو التربة بعد تلوثها؟ (.)2
ً
ً
ً
وبناء عليه فإن الضرر البيئي يكون مستقال بالشكل الذي يجعل التعويض العيني عنه أمرا مرفوضا،
ً
حيث أن تكاليف تقديره يمكن أن تزيد عن التعويض وقيمة األشياء املضرورة وفقا ألسعار السوق.
ً
ثانيا :وقف األنشطة الضارة املسبب للتلوث البيئي ومنع حدوثه في املستقبل
يعد وقف االنشطة الضارة املسببة للتلوث أو التقليل من حدتها هو من أفضل الوسائل للتعويض عن
األضرار البيئية ،فالجار الذي لحق به التلوث من حقه اللجوء إلى القضاء ليس فقط لتقرير مسؤولية
املتسبب بالتلوث ومطالبته بالتعويض النقدي عما أصابه من ضرر ،بل يمتد ذلك ليشمل املطالبة باتخاذ
ً
مستقبال أو الحد منه إلى املستوى املقبول
اإلجراءات والتدابير الالزمة التي من شأنها منع حدوث الضرر
ً
واملتسامح فيه؛ حيث يملك القاض ي في ذلك سلطة تقديرية في فرض ما يراه مناسبا من إجراءات وتدابير
ً
واحتياطات وقائية في حق املسؤول املتسبب بالضرر البيئي وذلك ملنع حدوث التلوث مستقبال بشكل كلي أو
ً
ً
جزئي أو إنقاصه إلى مستوى مقبول وفقا ملا يراه مناسبا بحسب كل حالة على حده (.)3
هذا ما أكد عليه املنظم السعودي في النظام العام للبيئة عندما نص في الفقرة األولى من املادة  17على
أنه-1" :عندما يتأكد للجهة املختصة أن أحد املقاييس أو املعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع
الجهات املعنية أن تلزم املتسبب بما يأتي:
أ-إزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع املقاييس واملعايير البيئية خالل مدة
معينة.
( )1أمل نور الدين طاهر ،مرجع سابق ،ص.163
( )2مدحت محمد محمود عبدالعال ،مرجع سابق ،ص.143
( )3مدحت محمد محمود عبدالعال ،مرجع سابق ،ص.145
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ب-تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها ملنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك املقاييس واملعايير في
املستقبل ،على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة املختصة".
ً
وهذا ما أكده أيضا في الفقرة ( )2-2من املادة  11من الالئحة التنفيذية "يلتزم كل شخص قام بعمل
تسبب في حدوث تلوث بيئي وأضرار وتأثيرات سلبية على البيئة بأن يقوم باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة
إليقاف التلوث فورا والعمل على إزالة التأثيرات السلبية ومعالجة آثارها وإعادة تأهيل البيئة املتضررة
بالطريقة التي تحددها الجهة املختصة بعد التنسيق مع الجهة املعنية ."...
ففي قضية رفعت أمام ديوان املظالم طالب فيها املدعيان بأمر قضائي فوري يتضمن إلزام املدعى عليها
ً
بوقف طمر النفايات الخطرة الناتجة عن محطة تحلية املياه ،وقد حكمت الدائرة بالتوقف حاال عن طمر
نفايات محطات تنقية املياه في املوقع محل الدعوى بناء على أن النفايات هي نفايات إشعاعية خطيرة ذات
تأثيرات بالغة على التربة والبيئة البرية ،وأن املوقع محل الدعوى يقع بالقرب من أحد األودية ،وأنه يشكل
خطورة على الثروة املائية والنباتية ،وإن قيام املدعى عليها بطمر النفايات في هذا املوقع يترتب عليه أضرار
بالبيئة املحيطة باملوقع يمتد خطرها إلى صحة اإلنسان والحيوان والنبات ،وقد يتعذر تدارك هذا الضرر
فيما بعد من جراء ما قد ينتج عن هذا الطمر من تشبع التربة بهذه االشعاعات مما ترى معه الدائرة وجوب
ً
إلزام املدعى عليه بالتوقف حاال عن طمر النفايات باملوقع (.)1
ً
وتكريسا لشكل التعويض العيني شدد املنظم السعودي العقوبة على املتسبب بالضرر البيئي جراء
إخالله باملعايير واملقاييس املوضوعة من قبل الجهات املختصة حيث أجاز إغالق املنشأة املتسببة بالضرر
بصفة مؤقتة أو دائمة في حالة عدم تمكن املخالف للمقاييس واملعايير واإلرشادات البيئية من وقف
املخالفات أو الحد منها أو منعها مع إمكانية االستعانة بأشخاص مؤهلين إلزالة املخالفة حسب االشتراطات
التي تضعها الجهات املختصة على أن يتحمل التكاليف الناجمة عن إزالة املخالفة.
فقد نصت املادة ( )18على أنه -1" :مع مراعاة املادة ( )230من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
املوافق عليها باملرسوم امللكي ذي الرقم (/17م) والتاريخ 1416/9/11هـ ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد
تقررها أحكام الشريعة اإلسالمية أو ينص عليها نظام آخر ،يعاقب من يخالف أحكام املادة الرابعة عشرة
من هذا النظام بالسجن ملدة تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية ال تزيد على خمسمائة ألف ريال أو
ً
بهما معا مع الحكم بالتعويضات املناسبة ،وإلزام املخالف بإزالة املخالفة ،ويجوز إغالق املنشأة أو حجز
ً
السفينة ملدة ال تتجاوز تسعين يوما  ،وفي حالة العودة يعاقب املخالف بزيادة الحد األقص ى لعقوبة السجن
) (1قاسم بن مساعد الفالح ،التلوث البيئي البري في النظام السعودي ،بحث منشور في مجلة قضاء ،الجمعية العلمية القضائية السعودية،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،7اكتوبر  ،2016ص.34-33
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ً
على أال يتجاوز ضعف املدة أو بزيادة الحد األقص ى للغرامة على أال يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معا مع
الحكم بالتعويضات املناسبة وإلزام املخالف بإزالة املخالفة ،ويجوز إغالق املنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة
أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها"-2 .مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام املواد األخرى في هذا النظام بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف
ريال ،وإلزام املخالف بإزالة املخالفة ،وفي حالة العود يعاقب املخالف بزيادة الحد األقص ى للغرامة على أال
ً
يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة املخالفة ،ويجوز إغالق املنشأة ملدة ال تتجاوز تسعين يوما".
ونصت الالئحة التنفيذية فقرة ( )8-2من املادة " 18إذا تبين للجهة املختصة بأن املخالف للمقاييس
واملعايير واإلرشادات البيئية ...لم يتمكن من وقف املخالفات أو الحد منها أو منعها فأنه يحق للجهة املختصة
بالتنسيق مع الجهات املعنية اتخاذ اإلجراءات املناسبة والالزمة وبالسرعة املمكنة ألغالق املنشأة ملدة
تحددها الجهة املختصة بالتنسيق مع الجهات املعنية."...
وتنص الفقرة  3من املادة " 21إذا تبين للجهة أو اللجنة املختصة بأن املخالف ال يمتلك اإلمكانيات الفنية
إلزالة املخالفة فأن للجهة املختصة بعد التنسيق مع الجهات املعنية تكليف الجهات أو األشخاص املؤهلين
إلزالة املخالفة حسب االشتراطات التي تضعها وحسب املدة املحددة على ان يتحمل املخالف جميع
التكاليف الناجمة عن إزالة املخالفة".
فقد أقرت لجنة النظر في املخالفات بالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة إيقاع العقوبات على 47
منشأة مخالفة لالشتراطات واملقاييس واملعايير البيئية املنصوص عليها في النظام العام للبيئة والئحته
التنفيذية وقدر تراوحت بين االغالق وفرض غرامات مالية (.)1
ً
وحرصا من املنظم السعودي في تفعيله لهذا الشكل من التعويض العيني وعلى أهميته في سبيل مكافحة
التلوث البيئي أجاز للجنة املخالفات املشكلة من الوزير املختص في حال رأت أن املخالفة التي وقعت لها
ً
تأثيرات بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية كبيرة ،وإن عدم املبادرة إلى إزالتها حاال ستظهر مضاعفات
ً
كبيرة أن تأمر بإزالة هذه املخالفة فورا على نفقة املخالف دون انتظار قرار ديوان املظالم املختص في التظلم
أو الدعوى الناتجة عن أي مخالفات بيئية.
حيث نصت الفقرة  1من املادة  21من الالئحة التنفيذية "إذا تبين للجنة املنصوص عليها في الفقرة 2
من املادة  20من النظام العام للبيئة بأن املخالفة البيئية التي وقعت ذات تأثير بيئية وصحية واجتماعية
واقتصادية بيئية كبيرة ،وإن عدم املبادرة إلى إزالتها في حينه سوف يؤدي إلى مضاعفة هذه التأثيرات فإنه

) (1قاسم بن مساعد الفالح ،مرجع سابق ،ص.35
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ً
يحق لها أن تأمر بإزالة هذه املخالفات فورا وحسب االشتراطات البيئية املناسبة وعلى نفقة املخالف ،ودون
انتظار قرار ديوان املظالم في التظلم أو الدعوى".
الفرع الثاني :التعويض النقدي للضررالبيئي
بالنظر إلى طبيعة وخصوصية الضرر البيئي فإنه من الصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه ،وبالتالي ال
سبيل أمام القاض ي إال اللجوء إلى التعويض النقدي ،وهو نوع من التعويض بمقابل املعروف في القواعد
العامة.
حيث التعويض النقدي هو مبلغ من النقود يدفع للمضرور بموجب حكم قضائي مقابل ما أصاب
املضرور من ضرر ،وهو يشمل التعويض عن األضرار التي تلحق باألفراد سواء كانت مادية أو جسدية ،كما
يمتد ليشمل التعويض عن األضرار التي تصيب األموال واملمتلكات (.)1
كما يشمل التعويض املالي عن األضرار البيئية الحاصلة للموارد الطبيعية وهي املبالغ الالزمة إلصالح ما
أصاب البيئة من ضرر وتدمير وإتالف وخسارة بسبب االستعمال غير العقالني باإلضافة إلى املصروفات
ً
الالزمة لتقدير هذه األضرار ومصاريف تنفيذ اإلجراءات الالزمة أيضا الستعادة وإحياء املصادر الطبيعية
واستبدالها واكتساب مصادر أخرى مماثلة أو بديلة (.)2
وهذا ما أكده املنظم السعودي في الفقرة  2من املادة  21في الالئحة التنفيذية "ال تعتبر التكاليف أو
الخسائر التي يدفعها املخالف إلزالة املخالفة وبطلب من اللجنة املختصة ضمن الغرامات املترتبة عليه أو
التعويضات جراء هذه املخالفة ،ويحق للجهة املختصة التنسيق مع الجهات املعنية لتحديد التعويضات
املناسبة نتيجة للخسائر البيئية واالقتصادية والصحية واالجتماعية الناجمة عن هذه املخالفة".
أما بالنسبة للتعويض عن األضرار التي تصيب املحيط البيئي بكافة عناصره (ماء ،هواء ،تربة) أي
األضرار البيئية املحضة هو الذي يثير الصعوبات إلى درجة قد يصل معها إلى حد االستحالة .فكيف يمكن
التعويض النقدي عن هالك فصيلة من الحيوانات أو النباتات أو األشجار أو االسماك النادرة بسبب
التلوث الحاصل في املحيط البيئي مما سبب نفوقها وهالكها ،فهذا الضرر يشكل صعوبة بالغة في تحديد
الجهة املسؤولة التي يحق لها املطالبة بالتعويض وكذلك صعوبات تتعلق بعدم إمكانية تقدير القيمة
السوقية للعناصر البيئية التي تضررت (.)3

( )1عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص.143
( )2بوفلجة عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص.178
( )3ينظر في تفاصيل ذلك :عبدهللا تركي حمد العيال الطائي ،مرجع سابق ،ص 163وما بعدها.
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وسبب صعوبة تحديد الجهة املسؤولة للمطالبة عن التعويض عن األضرار البيئية املحضة أن األنظمة
املعنية املنظمة لحماية البيئة ال تنضوي تحت مجموعة واحدة وال تصدر لوائحها من جهة واحدة ،فقد
تصدر من وزارة البيئة واملياه والزراعة أو من الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،أو من قبل الهيئة
السعودية للحياة الفطرية أو من قبل وزارة الطاقة وغيرها من الجهات املعنية بإصدار التراخيص الالزمة
ملزاولة األنشطة البيئية.
وبالتالي الجهة املنوط بها ضبط االعتداءات البيئية هي الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،وكذلك قوة
الحراسة في املناطق املحمية بحسب نوع االعتداء محل الضبط ،فإن كان االعتداء مما يدخل ضمن اعتداء
النظام العام للبيئة كان االختصاص بضبطها من سلطة الهيئة العامة لألرصاد أو من تخوله الصالحية في
القيام بذلك من األجهزة األخرى ،أما إن كان االعتداء تدخل ضمن اعتداءات نظام املناطق املحمية للحياة
الفطرية فإن االختصاص بضبطها يكون من قبل قوة الحراسة أو كما في نظام املراعي والغابات تكون سلطة
الضبط ألشخاص معينين بقرار من وزير البيئة واملياه والزراعة ،وبحسب كل نظام من أنظمة حماية
البيئة(.)1
ْ
نجد الوزارة املختصة بالنظام هم املسؤولون عن ضبط ِتل َك املخالفات.
وهذه األضرار تدخل في الحق العام التي يجب على والة األمر أو نوابه املطالبة بالتعويض عليها ،فإذا تعذر
ذلك فأي أحد من الناس إقامتها ،فقد ذكر الفقهاء أنه لو مال البناء إلى الطريق العام فيطالب بإزالته اإلمام
ً
ً
ومن يقوم مقامه وكذلك لكل واحد من الرعية مسلما أو ذميا املطالبة بذلك وذلك ينطبق على قضايا
البيئة(.)2
ً
ً
ً
لذلك التعويض عن الضرر البيئي املحض قد ال يكون تعويضا كامال ،نظرا لخصوصية النشاط وما يمكن
ً
أن يترتب عليه من تكاليف ال يمكن تحملها بسهولة ،وقد كان ذلك سببا في تبني التشريعات الداخلية
والدولية في مجال املسؤولية عن األضرار البيئية املحضة نظام املسؤولية املحدودة ونظام التعويض
التلقائي.

) (1خالد بن راشد بن ظافر الشمري ،املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي عن جرائم تلوث البيئة في النظام السعودي (دراسة مقارنة)  ،رسالة
ماجستير ،كلية العدالة الجنائية  ،قسم الشريعة والقانون ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،2018 ،ص .186
) (2عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنين ،جهود القضاء السعودي في انماء الفقه البيئي دراسة تطبيقية من خالل عرض بعض القضايا البيئية،
ورقة عمل ملؤتمر "دور القضاء في تطوير القانون البيئي في املنطقة العربية" معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .2002/10/28-26
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ً
أوال :نظام املسؤولية املحدودة:
يقصد بنظام املسؤولية املحدودة هو أن يتم وضع حد أقص ى للتعويض الذي يحكم به عند حدوث
تلوث ناتج عن ذلك النشاط (.)1
وهذا ما نص عليه املنظم السعودي في نظام املسؤولية املدنية عن األضرار النووية في املادة  21منه "
يكون حد مبلغ املسؤولية لكل مشغل بما يعادل ( )300.000.000ثالثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة
ً
حادث نووي واحد" .وذلك اتساقا مع املادة
لكل منشأة نووية واحدة عن األضرار النووية الناتجة من
ٍ
الخامسة التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية ،حيث حددت الحد األدنى بمبلغ 5
مليون دوالر أمريكي مع ترك تحديد حد أقص ى للتشريعات الداخلية للدول األعضاء في االتفاقية .إال أننا لم
نجد ما يثبت أخذ اململكة العربية السعودية بتحديد املسؤولية في النظام العام للبيئة بخصوص األنشطة
البيئية األخرى.
وهذا ما نصت عليه الفقرة األولى من املادة الثالثة من اتفاقية بروكسل لعام  1969املتعلقة باملسؤولية
عن أضرار التلوث بالبترول ،والتي بدأت سريانها عام  ،1975حيث حددت مسؤولية مالك السفينة بأن
يلتزم بدفع ألفي فرنك عن كل طن من حمولة السفينة على أن تكون املسؤولية ال تتجاوز  210ماليين
فرنك"(.)2
بالرغم من أن هذا النظام قد ال يجبر كامل الضرر باملقارنة مع الضرر الذي قد تسببه للكائنات الحية
أو البيئة املحضة إال أنه تم إقراره؛ والسبب في ذلك مما ال شك فيه الضرورة االقتصادية للدول املقررة له
حيث االقتصاد كما نرى يؤثر بشكل مباشر على إقرار القواعد واألحكام النظامية التي ال بد أن تكون
متوافقة مع استثمار املوارد الطبيعية الثمينة للدولة لتعطيها الشرعية الالزمة ملزاولة هذه األنشطة.
ً
ثانيا :نظام التعويض التلقائي:
هو نظام يهدف إلى تسهيل تعويض املضرور وضحايا التلوث ،مع تأسيس هذا التعويض التلقائي على
مبدأ امللوث الدافع (.)3

) (1بوفلجة عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص .184
) (2أحمد عبدالكريم سالمة ،قانون حماية البيئة ،دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ،ط ،1997، 1ص .47
) (3بوفلجة عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .185
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واملقصود بمبدأ امللوث الدافع وجوب أن يتحمل الطرف امللوث للبيئة ،كافة تكاليف التدابير الوقائية
ومكافحة التلوث والوقاية من أضراره (.)1
ً
وأساس هذا املبدأ شرعا هو قاعدة "الغرم بالغنم" فاملنشأة التي تمارس نشاط ملوث تغتنم من نشاطها
ً
وباملقابل يتسبب بأضرار للغير وللمحيط البيئي كافة فإنه واستنادا ملقتضيات العدالة عليها أن تساهم
املتضررين في نفقات الوقاية من التلوث عن طريق التعويضات التي تدفعها (.)2
ً
ففي الحوادث الضخمة يقوم امللوثين بتعويض املضرورين تلقائيا قبل البدء في أية إجراءات آملين أن
يقوم تصرفهم هذا بتفادي إدانتهم مما يضع أنشطتهم موضع االتهام وعدم املشروعية ( .)3إضافة لذلك هذا
ً
النظام يعود بالنفع أيضا للمتضررين بأنه يجنبهم طول إجراءات التقاض ي وبالتالي جبر الضرر سريعا مما
يجنبهم تفاقم الضرر.
وعلى العكس من ذلك يرى البعض أن ما يعيب على هذا املبدأ أن العالقة بين مبدأ التلوث الدافع بمبدأ
املسؤولية ال تزال غير واضحة ال سيما فيما يتعلق بتحديد املسؤول عن دفع التعويض ،حيث أن هذا املبدأ
ال يشير إلى املسؤول بقدر ما يشير إلى امللوث ،وهو بذلك يرتكز على عنصر الكفاءة للحد من التلوث
واألضرار مهما كانت املسؤوليات (.)4
وبالتالي اعتبار املبدأ كأساس للمسئولية يقتض ي تحديد لهوية املسؤول وهو أمر صعب للغاية ذلك
التلوث يحدث في أحيان كثيرة عن سلسلة من املتسببين فيؤدي إلى تداخل املسؤوليات ،باإلضافة لذلك أن
قضايا املسؤولية ال يقدمها إال بطرح للنزاع أمام املحاكم إلثبات قيام املسؤولية والحكم بالتعويض من طرف
القاض ي املختص ،في حين أن تطبيق مبدأ امللوث الدافع ال يوجب هذه املطالبة (.)5
املطلب الثاني :وسائل التغطية التعويضية لألضرارالبيئية
بناء على ما سبق بيانه فيما يخص التعويض عن الضرر البيئي بموجب املسؤولية املدنية تبين أنه قد ال
ً ً
يكون تعويضا ًكامال نظرا لخصوصية النشاط وما يمكن أن يترتب عنه من تكاليف ال يمكن تحملها بسهولة.
) (1عبير العبيدي ،املسؤولية الدولية عن الهواء امللوث العابر للحدود ،بحث منشور في مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة ،العدد  37يناير
 ،2020ص.89
) (2عبير العبيدي ،مرجع سابق ،ص .89
) (3بوفلجة عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .185
) (4صغير مسعودة ،مبدأ امللوث الدافع ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر ،2017 ،ص.25
) (5صغير مسعودة ،مرجع سابق ،ص.25
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األمر الذي يدعوا إلى البحث عن أنظمة تعويض جماعية تأخذ على عاتقها التعويض عن األضرار التي تصيب
البيئة ،كالتأمين ،أو عند عدم كفاية هذه األنظمة التأمينية لكون أغلب األضرار البيئية غير قابلة للتغطية
التأمينية إال بصعوبة ،أو ال يقبل املؤمنون تغطيتها إال بشكل جزئي ،كان البد من البحث عن وسائل أخرى
مكملة تمكنهم من مواجهة الجزء غير القابل للتغطية ،كصناديق التعويض.
وعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب إلى فرعين ،نتحدث في األول عن التأمين ضد مخاطر التلوث
البيئي ،وفي الثاني نتحدث عن التعويض بواسطة صناديق الضمان أو التعويض.
الفرع األول :التأمين ضد مخاطرالتلوث البيئي
ً
كما سبق وبينا أن التعويض عن األضرار البيئية وفقا للقواعد العامة في املسؤولية املدنية يتم عن طريق
التعويض العيني أو التعويض النقدي ،حيث أن هذه املسؤولية ال تحقق الفاعلية الكاملة وخاصة في مجال
األضرار البيئية املحضة (اإليكولوجية) فكان ال بد من وجود نظام تأمين يغطي هذه املسؤولية ليحقق
الفاعلية الكاملة وضمان حماية املضرورين من أخطار التلوث البيئي .سيتم التعرض لذلك عبر االتي:
ً
أوال :املوقف السائد من التأمين على مخاطرالتلوث البيئي
إن املنظم السعودي أو الجهات املرخصة ملزاولة األنشطة البيئية ما زالوا مخيرين في أن يأخذوا بنظام
التأمين االجباري أم بنظام التأمين االختياري في ظل غياب النص على إجبارية التأمين ،بالرغم مما يقدمه
نظام التأمين اإلجباري من مزايا تفوق بكثير التأمين االختياري بالنسبة للمتضررين وعكسه بالنسبة
ً
للمنشئات فهو يضمن أوال للمضرور تعويضه ويحميه من خطر إعسار املسؤول عن الضرر .كما أن هذا
النظام يسهل دور القاض ي في الحكم بإلزام املسؤول بتعويض املضرور وكذلك قبول تحديد مقدار هذا
ً
ً
التعويض .نظرا لوجود شخص ميسور في ذمته املالية .أما إذا كان التأمين اختياريا فإن الغالبية من الشركات
ستفضل توفير املبالغ التي قد تدفعها لشركات التأمين األمر الذي يهدد تطور أنظمة التأمين باإلضافة إلى
قلة فرص تعويض املتضررين إذا ما كان الشخص املسؤول معسر في ذمته املالية (.)1
وعلى ذلك فإن التأمين اإلجباري يحقق العدالة بين املضرورين ،فمن غير املقبول أن يكون هناك
مضرورين من أضرار متماثلة ويعاملون معاملة مختلفة ملجرد أن أحدهم لديه "حظ" لكونه ضحية ملسؤول
ميسور ،فيجب أال يتوقف تطبيق القانون على محض الصدفة ،ولكن تبني نظام التأمين اإلجباري هو الذي
ً
يتالفى مثل هذا الوضع محققا في ذات الوقت العدالة بين املسؤولين أنفسهم (.)2
( )1نبيلة اسماعيل رسالن ،التأمين ضد أخطار التلوث ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص 22وما بعدها.
( )2بوفلجة عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص266؛ خالد مصطفى فهمي ،الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات
الوطنية واالتفاقيات الدولية ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2011 ،ص.545
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ً
حيث إن بقاء التأمين اختياريا سيشجع الشركات الصغيرة واملتوسطة على عدم إبرام عقود تأمين ،وهذه
ً
الشركات تمثل عدد ال بأس به ،ويمكن أن يحدث أضرارا بالغة بالبيئة .وفي النهاية فإن بعض الصناعيين
يرفضون نظام التأمين اإلجباري خشية التحكم التعسفي من قبل شركات التأمين وبصفة خاصة فيما
يتعلق بتجديد العقد (.)1
باإلضافة لذلك فإن التأمين تحكمه أمور قانونية وأمور فنية ،فبالنسبة لألمور القانونية حيث الخطر
ً
يعد املحور الرئيس ي للتأمين فكل حادثة ممكن أن تشكل خطرا يجوز التأمين عليها وهذا متحقق في مزاولة
األنشطة البيئة بشكل عام ،أما بخصوص الطابع الفني فإنه يظهر في تقدير القسط ملبلغ التأمين بما
ً
يتناسب مع الخطر املتوقع دون الخطر غير املتوقع بناءا على دراسات إحصائية ،وللوصول إلى هذه املرحلة
فإن عملية التأمين تقوم على مجموعة من األسس الفنية والتي من خاللها يكمن تعسف شركات التأمين
لتأمين األخطار البيئية وبالتالي إخراج بوليصة التأمين من الهدف املنشود منها (.)2
ومجموعة األسس الفنية التي يمكن من خاللها تقدير األخطار وعلى أساسها يتم تقدير مبلغ التأمين
هي(:)3
-1قيام املؤمن بتجميع عدد كبير من املخاطر وتجميع عدد كبير من املؤمن لهم ثم القيام بتحصيل
أقساط التأمين منهم فيتحقق التعاون بينهم ،ثم يوضع هذا التعاون موضوع التطبيق العملي وذلك بإجراء
ً
املقاصة بين املخاطر تمهيدا لتوزيع آثارها السيئة التي تصيب بعض املؤمن لهم على املجموع الكلي للمؤمن
لهم.
ومما يعاب على هذا األساس أنه ال يتم التأمين على املخاطر الحديثة التي تتميز بعدم انتشارها ألنه ال
تسمح بتطبيق قانون األعداد الكبيرة الذي يشترط إلعماله أن يجري على عدد كبير من الحاالت ،وخاصة
أن طبيعة أخطار التلوث يصعب تجميعها في مجموعة واحدة ،وهذا بالتالي يكل تأكيد ال يحقق رغبة
املشروعات امللوثة.
-2معرفة فرص تحقق األخطار وهذا يتم عن طريق اإلحصاء ،فكلما كانت اإلحصاءات التي يجريها املؤمن
ً
دقيقة كلما كانت النتائج قريبة للحقيقة .إال أن أخطار التلوث وإن كانت قابلة فنيا لحساب فرص تحققها
إال أن املشكلة في هذا اإلطار تتمثل في وجود صعوبات متعلقة بالحدود الزمنية للتغطية التأمينية.
( )1نبيلة اسماعيل رسالن ،مرجع سابق ،ص 30وما بعدها.
) (2أشرف محمد إسماعيل ،التغطية التأمينية من مخاطر األضرار البيئية "دراسة مقارنة" ،بحث مقدم ملؤتمر البيئة والقانون املنعقد في
جامعة طنطا لعام  ،2018ص .30-26
) (3أشرف محمد إسماعيل ،مرجع سابق ،ص .30-26
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-3أن تكون األخطار املؤمن عليها تقع موزعة أو متفرقة أي تصيب عدد محدد من املؤمن لهم وهذا ال
يمكن تحققه في األضرار البيئية املحضة.
ً
ثانيا :معاييرالتأمين اإلجباري من مخاطرالتلوث البيئي
نتيجة ملا سبق بيانه من الصعوبات التي تكتنف التأمين تم وضع معايير لألنشطة البيئية بشكل عام التي
يجب عليها تقديم تأمين أم ال ،فقد تم استثناء األنشطة الذرية التي حددتها االتفاقيات املعنية من حيث
وجوب تقديم تأمين على سبيل الحصر وبصورة شاملة ( ،)1وهذا ما أخذ به ونص عليه املنظم السعودي في
ً
نظام املسؤولية املدنية عن األضرار النووية الصادر في عام  1439وذلك اتساقا مع اتفاقية فيينا لعام
1963م الخاصة باملسؤولية القانونية املدنية عن الضرر النووي ،وبروتوكول تعديلها املبرم عام 1997م،
حيث نصت املادة  23منه "على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية-أن يقدم
ً
ً
ضمانا ًّ
ماليا (سواء أكان تأمينا أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن األضرار النووية ،وذلك
ً
وفقا ملا تحدده الالئحة".
إال أن تحديد األنشطة األخرى املعتبرة خطرة بالنسبة للبيئة أمر صعب إن لم يكن مستحيل وضع معيار
ً
عام لتحديد األنشطة التي تشكل املوضوع لعقد التأمين اإلجباري نظرا للمخاطر التي يمكن أن تقدمها
للبيئة .وفي هذا الصدد تم طرح عدة معايير بخصوص ذلك يمكن إجمالها باآلتي (:)2
املعيار األول :هو الرجوع إلى طبيعة وكمية املواد التي يتم حيازتها وإدارتها بواسطة املستغل للمنشأة محل
النشاط.
املعيار الثاني :تسمية املنشآت التي من املفترض أنها تتولى ممارسة أنشطة خطرة تسبب األضرار بالبيئة،
فهذا املعيار يتولى تحديد األنشطة الضارة بالبيئة والتي يلتزم أصحابها بالتأمين اإلجباري عليها.
املعيار الثالث :يفضل ترك األمر للسلطات اإلدارية املختصة لتحديد املنشأة التي يجب إبرام عقد تأمين
ً
بشأنها كل حالة على حدة وتبعا للظروف.
ً
ومن هنا يظهر لنا أن املنظم السعودي اعتمد على هذا املعيار بخصوص فيما إذا كان التأمين إجباريا أم
ً
اختياريا ملزاولة األنشطة البيئية .وهذا ما لم يوفق به املنظم السعودي في النظام العام للبيئة والئحته
التنفيذية عندما ترك تقديم تأمين من قبل املنشأة البيئية للسلطة التقديرية للجهة املرخصة ملزاولة
األنشطة البيئية بأنواعها في اململكة العربية السعودية ،حيث كان األجدى على املنظم السعودي النص في
) (1مدحت محمد محمود عبدالعال ،مرجع سابق ،ص 203وما بعدها.
( )2مدحت محمد محمود عبدالعال ،مرجع سابق ،ص 203وما بعدها.
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النظام والئحته التنفيذية على إجبارية التأمين عندما يراد مزاولة أي نشاط بيئي يمكن أن ينتج عنه تلوث
بيئي ،بالرغم من أن في الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة نظم كل نشاط بيئي ممكن أن يمارس في اململكة
العربية السعودية ووضع له املعايير واملقاييس التي يجب أن تتقيد بها كل منشأة تريد مزاولة نشاط بيئي
معين ،إال أننا لم نشهد في أي من متطلبات األنشطة البيئية على مختلف أنواع األنشطة أنه قد تتطلب
تقديم تأمين قبل منحه الرخصة ملزاولة النشاط البيئي ،حيث أن كل الوقائع التعويضية أثبتت أن التعويض
عن األضرار البيئية وخاصة املحضة منها غير كامل.
املعيار الرابع :يرى أن األنشطة التي يجب خضوعها للتأمين اإلجباري هي تلك التي تخضع ألحكام خاصة
من الناحية التشريعية مع مراعاة أن تكون هذه التشريعات كافية ومرنة لتواجه التطور والتقدم املستمر في
هذا الصدد وكل نتائجه .وهذا ما عمل عليه املنظم السعودي عندما نظم املسؤولية املدنية عن األضرار
النووية عام 1439ه.
بعد عرض املعايير املطروحة لتحديد األنشطة التي يجب خضوعها لنظام التأمين اإلجباري يمكن إثارة
ً
السؤال الخاص بكيفية تحديد الشخص امللتزم بإبرام هذا التأمين .حيث يجدر اإلشارة أوال إلى أن الشخص
ً
ملتزما بإبرام عقد التأمين ال يشترط َ
حتما أن يكون مسؤوال عن األضرار الناتجة عن ممارسة
الذي قد يصبح
األنشطة املعنية .فإذا كان الشخص الذي يستفيد من ممارسة األنشطة الضارة هو األنسب عندما نبحث
عن مسئول فليس بالزم تبني نفس املعيار لتحديد من يلتزم بإبرام عقد التأمين اإلجباري .ولكن هذا ال يمنع
ً
أن نكون بصدد شخص واحد في العديد من الحاالت .وفي النهاية عندما يصبح التأمين اإلجباري مقبوال ،فإن
تطبيقه يحتاج إلى رقابة إلمكان تحقيق الفعالية املنشودة.
ولتحقيق هذه الرقابة الفعالة يجب أن نميز بين نوعين :األول :قبل ممارسة النشاط من قبل املنشأة
املعنية ،والثاني :أثناء ممارسة هذا النشاط.
-1الرقابة قبل استغالل املنشأة ( :)1هذا النوع من الرقابة ال يشكل صعوبات كثيرة حيث يسهل تطبيقه
بالنسبة لكل املنشآت الخاضعة لنظام الترخيص اإلداري املسبق .فيكفي في هذه الحالة أن يتضمن ملف
ً
طلب الترخيص شرط االلتزام بإبرام عقد التأمين ساريا من لحظة املوافقة على منح الترخيص .وهذا الشرط
ً
يكون غالبا صورة من شهادة توضع من قبل شركة التأمين ولكن للمؤمن الحق في اشتراط عدم مسئوليته
عن األخطار التي يمكن أن تتحقق قبل دخول العقد حيز التنفيذ أي قبل صدور الترخيص بالتشغيل.
-2الرقابة أثناء ممارسة النشاط :إذا أخذنا في اعتبارنا أن عقد التأمين من املسؤولية يكون في األغلب
ً
األعم ملدة عام واحد فإن الرقابة أثناء ممارسة النشاط يصبح أمر دقيق ،خصوصا وأن هذا النوع من
( )1مدحت محمد محمود عبدالعال ،مرجع سابق ،ص.204
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العقود ال يتم تجديده بمجرد الرضاء الضمني .وبناء على ذلك فإن مشكلة تحديد نطاق عقد التأمين من
ً
حيث املدة يثير صعوبات عديدة خصوصا ملعرفة الوقت الذي يمكن للمضرور املطالبة بمبلغ التعويض (.)1
ً ً ً
وفي هذا الصدد فإن محكمة النقض الفرنسية قد أرست في عام  1990حكما هاما جدا مفاده بطالن كل
شرط يوجد في وثيقة التأمين يقيد سريانها بضرورة مطالبة املضرور أثناء مدة الوثيقة وبشرط وقوع
الفعل(.)2
باإلضافة إلى هذه الصعوبة فإنه قد نجد أثناء سريان العقد ظروف املنش ئ أثناء املدة الجديدة حيث من
شأنها أن تغير في الشروط الجوهرية للضمان ،فمثل هذه الظروف من جهة أو عدم الوفاء بالقسط من جهة
ً
أخرى قد تؤدي إلى إلغاء العقد ( .)3أيضا قد يتغير الشخص املؤمن عند التجديد وفي هذه الحالة لكي نضمن
فاعلية الضمان وفي الوقت ذاته تبسيط اإلجراءات فإنه من املفضل وضع االلتزام بهذا التغيير على عاتق
ً
املؤمن ذاته في مواجهة السلطات املختصة خصوصا في حاالت وقف أو إلغاء الضمان.
ً
ولضمان فاعلية هذا النوع من التأمين يمكن جدولة األقساط وفقا ملعايير الوقاية التي تتبعها كل منشأة
وذلك بهدف تحقيق أقص ى حماية ممكنة للبيئة (.)4
وعلى ذلك فإن تبني نظام التأمين اإلجباري وفرضه على املنشآت الصناعية يحقق الحماية الفعالة
للعناصر البيئية ذاتها ،وذلك من خالل ما تفرضه شركات التأمين على املنشآت املسببة للتلوث بوجوب
اتخاذ بعض االحتياطات والتدابير الالزمة املتعلقة بنشاطها لتجنب وقوع األضرار البيئية .وبذلك يكون
التأمين اإلجباري قد أسهم بشكل فعال في حماية البيئة من األخطار الضارة وامللوثة أو على األقل الحد من
تفاقمها (.)5
ويرى البعض أن فكرة التأمين اإلجباري من أكثر التطبيقات النموذجية للحد من أضرار التلوث البيئي
وتغطية املسؤولية الناشئة عنها ،وذلك ألن املسؤولية البيئية تتحقق فيها كافة شروط واعتبارات تطبيق

( )1سعيد السيد قنديل ،آليات تعويض األضرار البيئية ،دراسة في ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2004 ،ص.102
) (2سعيد السيد قنديل ،مرجع سابق ،ص.102
( )3أمل نور الدين طاهر ،مرجع سابق ،ص.185
( )4محمد سعيد عبد هللا الحميدي ،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2008 ،ص 610وما بعدها.
( )5سعيد السيد قنديل ،مرجع سابق ،ص.100
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ً
ً
التأمين اإلجباري ،وذلك لضخامة األضرار التي ال يمكن تغطيتها فرديا وال حتى جماعيا لذا يجب دخولها
تحت املظلة التأمينية لتوفير التغطية الضرورية ملواجهة مخاطر هذه املسؤولية (.)1
ونرى نحن أنه من االجدى النص على إجبارية التأمين ملزاولة أي نشاط بيئي معتمدين في ذلك على نظام
تحديد املسؤولية ،وذلك على غرار ما نصت عليه اتفاقية فيينا الخاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار
النووية ونظام املسؤولية املدنية عن األضرار النووية السعودي بخصوص ذلك ،وبالتالي لن تتحمل شركة
ً
التأمين تعويض أكثر مما سيتحمله محدث الضرر املحدد ،وخاصة عندما يكون محدث الضرر معسرا.
ً
والغرض من النص على ذلك أن شركات التأمين كثيرا ما ترفض املوافقة على تأمين املسؤولية عن األضرار
البيئية لعلمها بجسامة األضرار التي يمكن أن يحدثه التلوث البيئي ،فإذا ما حددنا هذه املسؤولية فباإلمكان
أن تكون محفزة لشركات التأمين باملوافقة على تأمين هذه املسؤولية.
وبناء على ما سبق تم التفكير بتشكيل صناديق التعويض لتكملة التعويض أو لتتدخل احتياطيا كبديل
لهذا التأمين .وهذا ما سوف نتعرض له فيما يلي.
الفرع الثاني :صناديق التعويض البيئية
ً
ً
ثبت لدينا أن التعويض وفقا لقواعد املسؤولية املدنية هو التعويض العيني أو التعويض النقدي ،ووفقا
لقواعد التأمين غير كافي لتغطية األضرار البيئية بشكل عام وبوجه خاص املحضة منها ،مما دعا إلى تدخل
أنظمة أخرى لتقوية التعويض وتحقيق تغطية شاملة للمتضررين منها وهو نظام صناديق التعويض البيئية.
ً
أوال :التعريف بنظام صناديق التعويض
تعرف صناديق التعويض بأنها "كل نظام في هيئة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد
أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون من غير رأس مال ،ويمول باشتراكات أو خالفه بغرض أن يؤدي أو يرتب
ألعضائه أو املستفيدين منه حقوق تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة" (.)2
ً
تعرف أيضا بأنها" :عبارة عن نظام يتولى عمليات تأمين ضد األخطار التي ال تقبلها عادة شركات التأمين أو
تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها"(.)3

) (1بوفلجة عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص.267
( )2بن شريف زهير ،دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البيئي ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2015 ،ص.10
( )3خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.553
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
43

ويتبين من هذين التعريفين أن صناديق التعويض تأتي كمكمل لقواعد املسؤولية املدنية أو التأمين
وليس ببديل عنها ،فهذه الصناديق تتمتع بالصفة االحتياطية لتدخلها عندما يكون نظامي املسؤولية املدنية
والتأمين عاجزين عن تعويض عادل للمتضرر.
والجدير بالذكر أن صناديق التعويض تتمتع بكيان قانوني ذات شخصية اعتبارية ،حيث تظهر في قيام
مشروع تعاوني ذي شخصية معنوية لتعويض كل مضرور عن تلوث البيئة ،وقد أفاض هذا املشروع في شكل
معني مع تحديد مصادر تمويله وكيفية االكتتاب فيه (.)1
هذا الوضع يسمح لها باستعمال التخصيصات املالية املمنوحة لها من قبل الدولة واالسهامات املالية
األخرى الواردة لها من األشخاص العامة أو الخاصة ،لذلك يجب أن تتوفر شروط النشأة لهذه الشخصية
االعتبارية من خالل وجود شرط املصلحة االجتماعية الذي تسعى إلى تحقيقه والذي يتطلب نشأتها ألنها من
جهة أقدر على تحقيقه من الفرد العادي الطبيعي ،ومن جهة أخرى أن الشخص املعنوي يتميز بالدوام
واالستمرار عكس األفراد الطبيعيين (.)2
فتمويل صناديق التعويض يمكن أن يتم بطرق مختلفة ،فبعضها يمول فقط من اشتراكات تحصل من
ً
ً
ً
املنشآت التي تسبب نوعا خاصا من التلوث ،وتمارس نشاطا في منطقة معينة ،على أن يالحظ أنه ال يعتبر
ً
ً
ً
ً
ً
كل من يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غيره ويسبب تلوثا للبيئة مسؤوال عن هذا التلوث وحده ،ولكن
ً
ً
أيضا يكون مسؤوال كل من يشارك في تمويل هذا النشاط ،سواء بمواد وسيطة لإلنتاج أو بخامات أولية،
حيث تقسم املسؤولية بينهم ،بقدر يتم تحديده بمعرفة علماء متخصصين في الرصد البيئي ،فعن طريقهم
يتم تحديد كمية امللوثات التي تنتج املواد الخام أو الوسيطة أو املواد النهائية ،ويتم تحديد القسط بالنسبة
لهذه املصانع بنسبة رأس مالها ويمكن أن تمول هذه الصناديق من مبالغ يساهم في دفعها كل من الصناعيين
امللوثين ،والحكومة ،واإلدارة املحلية ،بل – وكما هو الحال في اليابان  -من جمعيات أو اتحادات األشخاص
املعرضين لخطر التلوث (.)3
ً
حيث تعتبر صناديق التعويض نظاما للتعويض يقوم على أساس ما يسمى بالضمان املالي الجماعي الذي
تساهم فيه مخاطر التلوث البيئي ال سيما التلوث املفاجئ والكارثي واملزمن ،وكذلك األضرار البيئية الناجمة
عن التلوث البترولي الذي تتسبب فيه ناقالت البترول ،وعليه فإن نظام التعويض بتدخل صناديق
التعويض ال يهتم بمدى اعتبار مدى هذا التسرب أو ضرر التلوث قانوني أو غير قانوني ،عمدي أو غير
( )1محمد سعيد عبدهللا الحميدي ،مرجع سابق ،ص.649
( )2بن شريف زهير ،مرجع سابق ،ص.12
) (3رحموني محمد ،آليات تعويض األضرار البيئية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر،2015 ،
ص.121
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عمدي ،عادي أو جسيم ،وإنما يكفي أن يكون هناك ضرر حتى يغطيه هذا الضمان ،واألكثر من ذلك فإن
من أهم مزايا هذه الصناديق هي أنها تسمح بتعويض األضرار البيئية التي ال تقبل التأمين بشأنها كما هو
الحال بالنسبة لألضرار البيئية املحضة التي تحتاج إلى مبالغ باهظة إلصالح املواقع الطبيعية املضرورة
بسبب هذا التلوث (.)1
ً
ثانيا :دورصناديق التعويض في التعويض عن األضرارالبيئية
إن الغرض األساس ي من إنشاء الصناديق البيئية هو محاولة لتوفير التعويض الكامل لألضرار البيئية
باإلضافة إلى تعويض املتضرر من التلوث في الحالة التي ال يعوض فيها بوسيلة أخرى ،كما تهدف هذه التقنية
ً
أيضا لتوزيع املخاطر الصناعية على مجموع املمارسين لألنشطة املتسببة في التلوث ،إال أن تدخلها قد يكون
بصفة تكميلية أو احتياطية لكل من نظامي املسؤولية املدنية والتأمين (.)2
ً
ً
حيث تلعب صناديق التعويض دورا تكميليا في الحاالت التي ال يعطي فيها تأمين املسؤولية قيمة
التعويضات الجابرة لألضرار التي أصابت املضرور ،وهذا يكون عندما تتجاوز قيمة األضرار الناجمة عن
النشاط الحد األقص ى ملبلغ التأمين املحدد في العقد .ففي هذه الحالة يكون تدخل الصناديق لدفع الباقي
ً
حتى يكون التعويض كامال بعدما تم دفع تعويض جزئي (.)3
وباعتبار أن املسؤولية في مجال أضرار التلوث هي مسؤولية موضوعية يكون هناك حد أقص ى ال يمكن
تخطيه ،فإن جميع األضرار ال تصبح مغطاة إذا تجاوزت الحد األقص ى املسموح به ،وإذا طبقنا هذا املبدأ
نجد أن هذا املضرور سيتحمل هذا الجزء املتبقي والذي يتعدى الحد األقص ى املحدد وفقا ملبدأ عدم تحمل
املسؤول ما يزيد عن الحد املعين .ومن هنا يتبني مدى أهمية اعتماد نظام الصناديق التي تؤدي إلى ضمان
تعويض كامل للمضرور وتجنيبه تحمل جزء من األضرار (.)4
ً
كما يمكن أن يكون لصناديق التعويض دورا احتياطيا ًفي الحاالت الذي يثبت فيها إعسار املسؤول أو
الحالة التي ال يستطيع فيها املضرور تحديد الشخص املسؤول أو معرفته ،وفي هذه الحالة يكون تدخل
ً
الصندوق ليحل محل املسؤولية املدنية ذاتها أي تعويض املضرور تعويضا كامال عن األضرار التي أصابته،

( )1بن شريف زهير ،مرجع سابق ،ص.24
( )2أمل نور الدين طاهر ،مرجع سابق ،ص.199
( )3بوفلجة عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص.273
( )4سعيد السيد قنديل ،مرجع سابق ،ص.107
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ً
كما يمكن أن تتدخل احتياطيا في الحاالت التي يتوافر فيه أحد أسباب اإلعفاء من املسؤولية أو أحد أسباب
ً
استبعاد التأمين حيث يكون تدخلها احتياطيا لضمان حق املضرور في التعويض (.)1
وعليه فإن مطالبة الصندوق ال تصبح مقبولة إال في حالة إخفاق املتضرر من مطالبة املسؤول ،هذا
اإلخفاق يكون في حاالت إعسار املسؤول أو كونه غير مؤمن ،أو عندما تتوافر إحدى حاالت اإلعفاء من
املسؤولية ،وبتوافر هذه الحاالت يتعين على املتضرر اللجوء مباشرة إلى الصندوق (.)2
ويختلف دور صناديق التعويض من دولة ألخرى ،فقد يقتصر على تعويض املضرورين وقد يقتصر على
ً
تغطية مسؤولية امللوثين ،وقد يجمع بين الدورين معا ،كما هو الحال مثال في الصندوق الهولندي ،وفي
الواليات املتحدة يكون املضرور بالخيار ،إما أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر مباشرة من امللوث
ً
املسؤول عندما يكون خاضعا عندئذ لنظام الخطأ الواجب اإلثبات أو أن يتجه إلى الصندوق ليحصل منه
على تعويض ال يشترط للحصول عليه ثبوت خطأ امللوث؛ ليكون للصندوق أن يرجع على املتسببين في التلوث
بما دفعه لهذا املضرور .أما الصندوق الياباني فوظيفته تغطية املسؤولية ،إذ تكون املشروعات الصناعية
امللوثة معفية من مسؤوليتها بمقدار املبلغ الذي دفعه الصندوق للمضرورين (.)3
وإذا ما تعرضنا للواقع السعودي بخصوص ذلك نجد ان النظام العام للبيئة السعودي جاء خاليا من
النص على إنشاء صناديق التعويض ،باإلضافة إلى أنه تم إصدار قرار بتنظيم صندوق البيئة وفق قرار
مجلس الوزراء رقم ( )416وتاريخ 19/7/1440هـ ،إال أنه ليس سوى صندوق وقائي وحمائي وداعم ومحفز
ً
لألنشطة البيئية واالستثمارات املتعلقة بذلك ال ينص على تعويض املتضررين مستندا بذلك على ما نصت
عليه املادة الثالثة والرابعة منه.
حيث نصت املادة الثالثة منه على "يهدف الصندوق إلى اإلسهام في تحقيق االستراتيجية الوطنية للبيئة
واالستدامة املالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة واألرصاد ،وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق
األنظمة ذات العالقة وتنظيم كل مركز".
كما نصت املادة الرابعة منه على "يكون للصندوق جميع الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافه ،وله في
سبيل تحقيق ذلك االختصاصات اآلتية:

( )1سعيد السيد قنديل ،مرجع سابق ،ص.108
( )2بوفلجة عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص.274
) (3بوفلجة عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص.275 -274
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-1تمويل امليزانيات التشغيلية املعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة واألرصاد.
-2تحفيز خطط حماية البيئة في اململكة وأنشطتها ومبادراتها ،واإلسهام في تمويلها.
-3تحفيز قطاعي البيئة واألرصاد والدراسات والبحوث املتعلقة بها ،واإلسهام في تمويلها.
ً
-4استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقا لألحكام املنظمة لذلك.
-5وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز واالستثمار ،وتنفيذها.
-6تشجيع االستثمار في املجاالت ذات العالقة بقطاعي البيئة واألرصاد.
-7االستعانة بالخبراء واملختصين واملستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات املؤهلة واملطلوبة في املجاالت
ذات العالقة بالصندوق.
-8قبول الهبات والتبرعات واملنح والوصايا واألوقاف بحسب القواعد املنظمة لذلك.
-9تقاض ي املقابل املالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.
-10أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها املجلس".
وفي سياق متصل ما نصت عليه الئحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحاالت الطارئة وتقدير وصرف
املساعدات الحكومية للمتضررين منها الصادرة بقرار مجلس الدفاع املدني رقم /1/12و/24/دف وتاريخ
1424/5/15ه ،حيث نصت املادة األولى" :املساعدات التي تقدمها الحكومة مقابل األضرار نتج بسبب االتي:
-8...الكوارث والحاالت الطارئة مثل ( ...أو تسربات وانتشار املواد الكيميائية أو البيولوجية أو االشعاعية)".
ً
ً
إال أن ذلك يعد مساعدات من قبل الدولة وليس تعويضا صادرا من صندوق تعويض ،هذا ما نصت عليه
املادة الثالثة "تشكل لجنة تقدير أو أكثر من وزارتي الداخلية واملالية من ذوي الكفاءة والقدرة ...على أن
ً
تراعى ما يلي-2 ... :أن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة من الدولة وليس تعويضا."...
وعلى ذلك نحث املنظم السعودي املبادرة إما بتعديل أهداف صندوق البيئة وإضافة بند تعويض
املتضررين من األنشطة البيئية أو بإضافة فصل بالنظام العام للبيئة ينص على تشكيل صندوق لتعويض
املتضررين من األنشطة البيئية ويحيل طريقة تمويله للطرق التي حددها في قرار تنظيم صندوق البيئة في
املادة التاسعة ،مع إضافة بند إلزام املنشآت املزاولة لألنشطة امللوثة للبيئية الغير مؤمنة بدفع اشتراكات
سنوية لحساب الصندوق على أساس الحد األدنى من التلوث الذي يسببه.
حيث تنص املادة التاسعة" :تتكون موارد الصندوق من املصادر اآلتية:
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-1ما تسهم به الدولة.
 2ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق.
 3ـ ما يقبله املجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

ً
4ـ الفائض املالي الذي تودعه املراكز الوطنية لقطاعي البيئة واألرصاد وفقا لتنظيماتها.
 5ـ املوفورات املالية من اعتمادات امليزانيات السنوية املخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي
البيئة واألرصاد.
 6ـ املقابل املالي الذي يتقاضاه عن الخدمات واألعمال التي يقدمها ،واملقابل املالي املحصل من املراكز
ً
الوطنية لقطاعي البيئة واألرصاد وفقا لتنظيماتها.
-7أي مورد آخر يقره املجلس بما ال يخالف األنظمة والتعليمات".
الخاتمة
في بحثنا هذا الذي حاولنا من خالله بيان مدى إمكانية تعويض املتضررين من األنشطة البيئية امللوثة
للبيئة في اململكة العربية السعودية وبيان طرق التعويض املعمول بها ،وبذلك توصلنا للنتائج والتوصيات
اآلتية:
ً
أوال :النتائج
-1أوكل املنظم السعودي للجهات اإلدارية املختصة بوضع مقاييس ومعايير لألنشطة البيئية التي يمكن
مزاولتها في الداخل السعودي ،حيث قرن تجاوز هذه املقاييس واملعايير بالتعويض عن األضرار الناجمة عنه،
وذلك من خالل املسؤولية املدنية املوضوعية القائمة على تحقق الضرر سواء كانت املنشأة ارتكبت خطأ أم
ال.
-2كما أن املنظم السعودي قد نص على "أن التعويض عن األضرار البيئية يشمل التعويض عن الضرر
الحال واملستقبلي واملباشر بشرط توافر املصلحة املشروعة".
-3أخذ املنظم السعودي بالتعويض العيني والنقدي بموجب املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية إال
أن طبيعة األضرار البيئة الخاصة التي تختلف عن سائر األضرار غير البيئية يجعل من الصعب بل من
املستحيل اللجوء للتعويض العيني من أجل إصالح الضرر وخاصة األضرار البيئية املحضة؛ وبالتالي ال بد
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من اللجوء إلى التعويض النقدي عن هذه األضرار ،لذلك الضرر البيئي املحض ال يمكن أن يتم تعويضه
ً
كامال.
-4وجدنا أن املنظم السعودي اعتمد فقط على قواعد املسؤولية املدنية لتعويض األضرار البيئية دون
اللجوء إلى نظام التأمين االجباري أو صناديق التعويض كأنظمة بديلة أو مكملة لتعويض هذه األضرار .على
ً
الرغم من ثبوت أن التعويض عن األضرار البيئية وخاصة املحضة منها ال يكون كامال بالغالب؛ وذلك لعدة
معوقات منها ما يكون بحكم الطبيعية ومنها ما يكون خاص بشخص محدث الضرر.
ً
-6ووجدنا أن املنظم السعودي جعل األصل في التأمين اختياريا إال إذا طلبت الجهات املختصة التي تمنح
ً
الترخيص ملزاولة األنشطة البيئية أن يكون التأمين إجباريا وهذا مالم نجده في متطلبات مزاولة األنشطة
البيئية املذكورة في مالحق الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة.
ً
ً
-7وتبين لنا أخيرا أيضا أنه على الرغم من أن املنظم السعودي قد أصدر قرار بتنظيم صندوق للبيئة إال
أنه لم ينص من ضمن أهدافه تعويض املتضررين من األنشطة البيئية امللوثة.
ً
ثانيا :التوصيات
-1نوص ي الجهات املختصة املانحة لرخص مزاولة األنشطة البيئية إضافة بند إلى قائمة متطلبات مزاولة
النشاط البيئي ينص على إلزام املنشأة البيئية بتوفير تأمين قبل منح الرخصة مما يضمن تعويض
ً
املتضررين ،وبالتالي نتجنب إعسار املنشأة إذا ما حدث ضرر وكان عاجزا عن تعويض املتضررين.
ً
-2نوص ي املنظم السعودي استكماال للتوصية السابقة أن يضيف لألهداف املنصوص عليها بقرار
ً
تنظيم صندوق البيئة تعويض املتضررين بيئيا.
ً
-3نوص ي املنظم السعودي إلحاقا بالتوصية رقم  2أن يضيف مادة قانونية لقرار تنظيم صندوق البيئة
يبين فيها االشتراطات التي يستطيع املتضرر من خاللها اللجوء للحصول على التعويض من قبل الصندوق،
ً
ومن االشتراطات التي يمكن أن تضاف إذا ما كان محدث الضرر معسرا ،وإذا ما كان محدث الضرر غير
معلوم.
-4كما نوص ي املنظم السعودي بإعادة النظر في طرق تمويل صندوق البيئة وذلك بإضافة بند إلزام
املنشآت املزاولة لألنشطة البيئية الغير مؤمنة ضد االخطار البيئية بتقديم اشتراكات سنوية لحساب
الصندوق.
-5نوص ي بإلغاء آخر الفقرة الثامنة من املادة األولى لالئحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحاالت
الطارئة وتقدير وصرف املساعدات الحكومية للمتضررين منها (تسربات وانتشار املواد الكيميائية أو
البيولوجية أو االشعاعية) ،وإحالة ما ينتج من أضرار عن هذه الحاالت املسببة للتلوث البيئي إلى صندوق
التعويض الخاص بالبيئة بعد استيفاء االشتراطات الخاصة بذلك.
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قائمة املراجع
ً
أوال :الكتب
-1أحمد خالد الناصر ،املسؤولية املدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،األردن.2010 ،
-2أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة ،دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية،
ط.1،1997
-3اسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ ،فكرة الضرر في قانون البيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
.2018
-4أمل نور الدين طاهر ،خصوصية املسؤولية املدينة عن األضرار البيئية للنفايات الخطرة ،دراسة مقارنة،
دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2018 ،
-5أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون املدني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.2010 ،
-6خالد مصطفى فهمي ،الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية
واالتفاقيات الدولية ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2011 ،
-7ره نج رسول حمد ،املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2016 ،
-8سعيد السيد قنديل ،آليات تعويض األضرار البيئية ،دراسة في ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات
الدولية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2004 ،
-9عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني ،الجزء األول ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر
االلتزام ،تنقيح املستشار أحمد مدحت املراغي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2010 ،
-10عبدهلل تركي حمد العيال الطائي ،الضرر البيئي وتعويضه في املسؤولية املدنية ،الطبعة األولى ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت.2013 ،
-11محمد سعيد عبد هللا الحميدي ،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية
لحمايتها ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2008 ،
-12محمد قدري حسن ،الحماية القانونية للبيئة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اآلفاق املشرقة ناشرون،
عمان ،األردن.2013 ،
-13مصطفى أحمد أبو عمرو ،التعويض عن أضرار التجارب النووية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2016 ،
-14نبيلة اسماعيل رسالن ،التأمين ضد أخطار التلوث ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2007 ،
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-15نواف كنعان ،قانون حماية البيئة ،شرح القانون االتحادي رقم  24لسنة  1999بشأن حماية البيئة
وتنميتها ،األفاق املشرقة ناشرون ،عمان.2016 ،
ً
ثانيا :الرسائل العلمية
-1بن شريف زهير ،دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البيئي ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،
جامعة الجزائر.2015 ،
-2بوفلجة عبد الرحمن ،املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ودور التأمين ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.2016 ،
-3خالد بن راشد بن ظافر الشمري ،املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي عن جرائم تلوث البيئة في النظام
السعودي (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية العدالة الجنائية ،قسم الشريعة والقانون ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية.2018 ،
-4رحموني محمد ،آليات تعويض األضرار البيئية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،الجزائر.2015 ،
-5عبير عبد هللا احمد درباس ،املسؤولية املدنية عن مضار الجوار غير املألوفة الناتجة عن تلوث البيئة في
فلسطين ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2014 ،
-6صغير مسعودة ،مبدأ امللوث الدافع ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر.2017 ،
-7مدحت محمد محمود عبدالعال ،املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ،رسالة دكتوراه ،اكاديمية شرطة
دبي ،األمارات العربية املتحدة.2017 ،
-8نضال عطا بدوي الدويك ،التعويض عن األضرار املادية املستقبلية الناجمة عن اإلصابات الجسدية،
رسالة ماجستير ،جامعة الشرق االوسط ،األردن.2016 ،
-9وليد عايد عوض الرشيدي ،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.2012 ،
ً
ثالثا :املجالت العلمية والدوريات
-1اسماعيل نامق حسين ،تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط ،دراسة مقارنة بين
القانون اإلماراتي والقانون العراقي ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك،
العدد  ،10املجلد  ،3العراق.2014 ،
-2أشرف محمد إسماعيل ،التغطية التأمينية من مخاطر األضرار البيئية "دراسة مقارنة" ،بحث مقدم
ملؤتمر البيئة والقانون املنعقد في جامعة طنطا ،جمهورية مصر العربية ،لعام  ،2018ص .30-26
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-3باسم محمد فضل مدبولي ،ومصطفى السيد دبوس ،املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ،بحث مقدم
إلى مؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا ،جمهورية مصر العربية ،في الفترة من  24-23إبريل .2018
-4عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين ،جهود القضاء السعودي في انماء الفقه البيئي دراسة تطبيقية من
خالل عرض بعض القضايا البيئية ،ورقة عمل ملؤتمر "دور القضاء في تطوير القانون البيئي في املنطقة
العربية" معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ،دولة الكويت ،بتاريخ .2002/10/28-26
-5عبير العبيدي ،املسؤولية الدولية عن الهواء امللوث العابر للحدود ،بحث منشور في مجلة جيل األبحاث
القانونية املعمقة ،العدد  ،37لبنان ،يناير .2020
-6قاسم بن مساعد الفالح ،التلوث البيئي البري في النظام السعودي ،بحث منشور في مجلة قضاء ،الجمعية
العلمية القضائية السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،7اململكة العربية
السعودية ،اكتوبر .2016
-7محمود فخر الدين عثمان ،استقراء ملعالم الضرر البيئي ،دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية،
مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ،جامعة كركوك ،العراق ،عدد ،1املجلد .2008 ،3
-8هالة صالح الحديثي ،تعويض األضرار البيئية التي يسببها شخص غير معلوم ،مجلة رسالة الحقوق ،كلية
القانون ،جامعة كربالء ،املجلد  1اإلصدار  ،11العراق.2019 ،
ً
رابعا :القوانين واالتفاقيات الدولية
-1نظام املسؤولية املدنية عن األضرار النووية السعودي الصادر باملرسوم ملكي رقم (م )81/وتاريخ
1439/7/25ه.
-2الئحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحاالت الطارئة وتقدير وصرف املساعدات الحكومية للمتضررين
منها الصادرة بقرار مجلس الدفاع املدني رقم /1/12و/24/دف وتاريخ 1424/5/15ه.
-3النظام العام للبيئة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 34/في 1422/7/28هـ.
-4اتفاقية بروكسل لعام  1971الخاصة بإنشاء صندوق دولي لتعويض أضرار التلوث بالبترول والتي بدأت
سريانها عام .1978
-5اتفاقية بروكسل لعام  1969املتعلقة باملسؤولية عن اضرار التلوث بالبترول والتي بدأت سريانها عام
.1975
-6اتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة باملسؤولية القانونية املدنية عن الضرر النووي ،وبروتوكول تعديلها
املبرم عام 1997م.
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)رقابة الرأي العام السوداني وأثرة على السيادة (دراسة مقارنة
SUDANESE PUBLIC OPINION'S SURVEILLANCE AND ITS IMPACT ON
SOVEREIGNTY (ACOMPARATIVE STUDY)

 السودان/كلية القانون والشريعة- جامعة نياال-الدكتور عبدهللا احمد محمد ابكر
DR.ABDALLA AHMED MOHAMED ABAKAR, UNIVERSITY OF NYALA, SUDAN.

:املستخلص
 وتبيان وسائل التعبير عن الرأي، والسيادة، والرأي العام،تهدف الدراسة إلي معرفة ماهية الرقابة
 تكمن مشكلة البحث في تقييد الحقوق. وتوضيح أثر رقابة الرأي العام السوداني على السيادة،العام
. والتي تتمثل في حرية الرأي العام والتعبير والتجمهر والتظاهر،والحريات العامة لدواعي تقويض الدستور
.وتهتم الدراسة في إنها تسلط الضوء على رقابة الحقوق والحريات التي تسمح للرأي العام بالتكوين والتطور
. الرأي العام السوداني – السيادة-  الرقابة:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
It aims to identify concepts of surveillance, public opinion, sovereignty, and means of
expression of public opinion as well as clarifying the impacts of the Sudanese public opinion
on sovereignty. The research problem lies in rights and restricting public freedoms for the
purpose of undermining the constitution, which is represented by the freedom of public
opinion, expression, assembly, and demonstration This study is interested in shading light on
the surveillance on human rights and freedom of expression that permit public opinion to be
established and developed. It is applying the descriptive and analytic.
Keywords: surveillance – public opinion – sovereignty
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مقدمة:
األصل في اإلنسان هي ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها له القانون والدستور
واإلسالم ،والتي تتمثل في حرية الرأي والتعبير والتجمهر واملشاركة السياسية والنقابية وحرية الصحافة
ووسائل األعالم والتظاهر التي تقوده إلى اختيار سليم ملن يمثله في السيادة ،وذلك دون تقيد للحريات أو
تقويض للسلطة ،لذا جاء االهتمام بموضوع حرية الرأي العام والتعبير من أجل إزالة املنكر والظلم
والفساد ،لذا كان ال مناص من تسليط الضوء على الرأي العام ألنها صاحب التعبير والسيادة املطلقة ،وقد
أقرها اإلسالم بمعنى الشورى واآلمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وتعتبر الرأي العام احد ضمانات الحقوق
والحريات العامة ،وال تتحقق هذه الحقوق إال بقوة رقابة الرأي العام (،(The Force Of Public Opinion
وتسود في الدول التي حظيت شعوبها بالديمقراطية ،عكس الدول النامية التي تخضع ألنظمة ديكتاتورية،
ألنها تقوم برفع شعارات الديمقراطية دون تطبيقها ،وتقييدها للرأي والرأي اآلخر مما جعل الشعوب يقوم
ُ
بمناهضتها ،فقد تبين الدراسة مساهمة السودانيون في تكوين الرأي العام ومدى تأثيره على السيادة وذلك
من خالل تناول مراحل الحكم في السودان في الفترة 1953م2018-م.
أهمية الدراسة:
تتمحور أهمية الدراسة في إنها تسلط الضوء على رقابة الحقوق والحريات التي تسمح للرأي العامبالتكوين والتطور ،وهي الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر واالجتماع وتكوين النقابات واألحزاب
السياسية وحرية الصحافة ووسائل األعالم.
 تظهر أهمية البحث في توجيه السيادة من أداء رسالتها الديمقراطية وتقديم مشروع القوانين الكافلةللحقوق والحريات.
أهداف الدراسة :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :
 معرفة ماهية الرقابة ،والرأي العام ،والسيادة. تبيان وسائل التعبير عن الرأي العام . توضيح أثر رقابة الرأي العام السوداني على السيادة.مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في تقييد الحقوق والحريات العامة ،لدواعي تقويض الدستور والتي تتمثل في حرية
الرأي العام والتعبير والتجمهر ،فقد تبلورت مشكلة البحث في األسئلة اآلتية:
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 هل للرأي العام السوداني أثر على السيادة ؟ ما هي األنظمة التي تسود فيها الرأي العام ؟ ملاذا يثور السودانيون على الحكم العسكري؟ هل يجيز اإلسالم حرية التعبير ؟ وما هي وسائل التعبير عن الرأي العام ؟ هل تقييد حرية التعبير سبب تكوين الرأي العام السوداني؟ ما مدى تأثير الرأي العام السوداني في السياسة الخارجية ؟ على من ينعقد اختيار الحكومة  ،وتقديم مشروع القوانين وإلغاء القوانين املقيدة للحريات ؟ هذه هيأسئلة الدراسة التي تجيب عنها الورقة.
منهج الدراسة :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستقرائي ،واملقارن.
خطة الدراسة :قسم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث يحتوى على ثالثة مطالب ،حيث جاء املبحث األول
ماهية الرأي العام ،أهميته ،أنواعه ،مظاهره ،وظائفه .أما املبحث الثاني يتحدث عن وسائل تأثير رقابة
الرأي العام السوداني وأثره على السيادة.
املبحث األول :ماهية الرأي العام ،أهميته ،أنواعه ،مظاهره ،وظائفه
يتناول الدراسة فيما يأتي الرأي العام من حيث األهمية وذلك باعتبارها الحامية للحقوق املدنية
والسياسية املعروفة (بالحريات العامة) والتي ّ
تبين العالقة بين اإلنسان والسلطة ،كما يناقش الدراسة
أنواع الرأي العام ،ومظاهره ،وظائفه ،وقبل ذلك كله سنتناول ماهية (الرقابة ،الرأي العام ،السيادة)،
وذلك في ثالثة مطالب على النحو اآلتي:
املطلب األول :ماهية (الرقابة ،الرأي العام ،السيادة)
ُ
قسم هذا املطلب إلي ثالثة فروع نتناول فيها ماهية (الرقابة ،والرأي العام ،والسيادة) في اللغة والشرع
والفقه القانوني ،وذلك وفق اآلتي:
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الفرع األول :تعريف الرقابة في اللغة والشرع والفقه القانوني
ََُ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ْ
ً
ُ
ً
وح َفظ ُه .ويقالْ :ارق ْب فالنا في أهله :احفظ ُه فيهم.
أوال :الرقابة لغة :راقبة :ال حظه وحرسه

ُ
و(في االقتصاد السياس ي) تدخل الحكومة أو البنوك املركزية للتأثر في سعر الصرف ،وتسمي :رقابة
الصرف(.)1
وجاء في تاريخ الرقابة على املطبوعات :املراقب ،الرقابة ،املراقبة :بحسب (قاموس روبير )Robertاملراقب
ً
ً
عند الرومان كان "قاضيا مكلفا بإجراء اإلحصاء وله الحق في مراقبة عادات املواطنين"(.)2
ً
اتضح بان الرقابة هي حراسة الش يء أو حفظه أو متابعته قضائيا سواء كان من شخص ألسرته أو
ماله أو من الشعب للرئيس أو العكس ،مثل رقابة الشعب السوداني لحكوماتها املتعاقبة ،وفي سبيل ذلك
سمع عبد هللا بن عمر النبي صلي هللا عليه وسلم يقول( :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)(.)3حيث مناط
بهم الرعاية واإلصالح.
ً
ً
ثانيا :الرقابة شرعا :الرقابة في الشرع :تعني على الخليفة ،أن يباشر بنفسه مشارفة األمور وتصفح
ً
األحوال ليهتم بسياسية األمة وحراسة امللة وال يعول على التفويض تشاغال بلذة أو عبادة فقد يخون األمين
َ
ْ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ً
اح ُك ْم َب ْي َن َّ
األ ْرض َف ْ
ال َح ّق َوال َت َّتب ْع)()4
ب
اس
الن
اك خ ِل َيفة ِفي
ويغش الناصح" وقد قال تعالى( :يا داوود ِإنا جعلن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون املباشرة ( )5عن عبدهللا بن عمر إنه سمع النبي صلي هللا عليه وسلم
يقول :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع ومسئول عن
ً
ً
رعيته .)6()...فكل فرد مسلم يعتبر راعيا ومرعيا في وقت واحد ،عليه حقوق يجب أن يؤديها ألهلها ،وله
واجبات يجب أن تؤدى إليه(.)7
ً
ثالثا :الرقابة في الفقه القانوني :حتى نتمكن من تعريف الرقابة في الفقه القانوني ال بد لنا من تعريف
القانون اإلداري حتى نصل إلى مفهوم الرقابة .فالقانون اإلداري :هو قانون اإلدارة العامة ،ألنه هو الذي
) (1املعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،ط:وزارة التربية والتعليم2008 -م القاهرة  -مصر ،ص.273-272:
 ))2روبير نيتز -ترجمة د .فؤاد شاهين :تاريخ الرقابة على املطبوعات ،دار الكتاب الجديد املتحد ،بيروت -لبنان ،ط األولى 2008م ،ص.12
 ) )3اخرجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري :صحيح البخاري ،كتاب العتق -باب العبد راع في مال سيده ،حديث رقم  ،2389دار
احياء التراث العربي ،بيروت -لبنان ،ج ،11:ص.100:
) (4سورة ص اآلية( .)26
) (5منير حميد البياتي:النظام السياس ي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة ،دار وائل للنشر والتوزيع،
ط األولى2003-م ،ص.99
 ) )6اخرجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري :صحيح البخاري ،كتاب العتق -باب العبد راع في مال سيده ،حديث رقم  ،2389دار
احياء التراث العربي ،بيروت -لبنان ،ط1981-2:م ،ج ،11:ص .100
 ) )7عبدهللا بن أحمد قادري األهدل :املسئولية في اإلسالم كلكم راع ومسئول عن رعيته ،املدينة املنورة ،ط1992-3م ،ص.7
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يحكم تكوينها وينظم مؤسساتها وهياكلها ،ويضبط نشاطها ويفصل في املنازعات الناشئة عن تلك
النشاطات.
عرفه آخر بأن القانون اإلداري قانون قضائي ،يحكم السلطات اإلدارية في الدولة(.)1
نلحظ أن التعريف يربط القانون اإلداري بالقانون القضائي واإلدارة العامة والسياسة ،واستبان لنا
بأن وظيفتها هي الرقابة .لذا نقتصر في تعريفنا على الرقابة اإلدارية والقضائية والسياسية:
أ/الرقابة اإلدارية :هي تلك الرقابة الذاتية التي تقوم بها اإلدارة بنفسها ملراقبة أعمالها والتحقيق من
مدى مطابقتها للقانون أو مالءمتها للظروف املحيطة بها.
وتتحقق الرقابة اإلدارية بإصدار الرؤساء املنشورات واألوامر والتعليمات إلى مرؤوسيهم بقصد
توجيههم في أعمالهم وإرشادهم إلى كيفية تنفيذ القوانين واللوائح(.)2
ذلك ألن الرقابة تعتبر وظيفة من الوظائف اإلدارية ،وتعني قياس وتصحيح أداء املرؤوسين ،للتأكد
من أن األهداف والخطط املسطرة قد تم تنفيذها بشكل مرض ،كما تعني الرقابة اإلشراف واملراجعة من
ً
سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير األعمال ومراجعتها وفقا للخطط املوضوعية (.)3
من خالل تعريفات الرقابة التي تناولتها الدراسة يستبين لنا بأن الرأي العام أي (الشعب) هم رقيبين
على أي عمل إداري صادر من الرؤساء اإلداريين ولهم الحق في مطابقتها بالقوانين واللوائح املنظمة لها.
ً
ً
ب/الرقابة القضائية :تعني منح االختصاص للقضاء (إداريا كان أم عاديا) للفصل في املنازعات التي تكون
ً
اإلدارة طرفا فيها .عن طريق دعوى اإللغاء أو التعويض أو فحص شرعية القرارات اإلدارية .وتكون أحكامه
ملزمة وحائزة على الحجية.
لذلك فإن رقابة القضاء على أعمال اإلدارة تصبح هي األداة األكثر فعالية لحماية حقوق األفراد
وحرياتهم .ألنه بعدم وجود هذه الرقابة يمكن لإلدارة أن تخالف أحكام القانون إذا وجدت في هذه املخالفة
مصلحة ،فتصبح الدولة بوليسية وليست دولة قانون.)4( ...
فقد ثبت بأن الجهة التي تحرك الرقابة القضائية هي صاحبة املصلحة املباشر في الطلب أي الدعوى.

 ))1محمد مصطفي املكي :القانون اإلداري ،منشورات جامعة السودان املفتوحة -السودان ،ط األولي2007-م ،ص.14
). (2سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م  ،ص.223
) (3سعيد حميدان :بحث حول الرقابة اإلدارية22،اكتوبر2018/م تاريخ االقتباس من اإلنترنت2020/4/27م.
 ))4محمد مصطفي املكي :القانون اإلداري ،منشورات جامعة السودان املفتوحة -السودان ،ط األولي2007-م ،ص.326
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ج/الرقابة السياسية :تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية
تتولي التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ،ومن ثم
الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها .وتنظم الدساتير عادة كيفية
تشكيل هذه الهيئة السياسية .وتتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية باألمور اآلتية:
األمر األول :أنها رقابة سابقة على صدور القانون ،وأي أنها تباشر بعد إقرارها من البرملان وقبل إصدار
رئيس الجمهورية لها .وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذا ما تم إصدار القانون ،وينجو القانون
بذلك من أية منازعة قد تثور حول دستوريته .األمر الثاني :أنها رقابة وقائية ،حيث تستهدف منع صدور أي
قانون يثبت مخالفته ألحكام الدستور ،وبالتالي تكون هذه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها  ...األمر الثالث :أن
من يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين ،وإنما هيئة سياسية ،حيث يغلب
الطابع السياس ي على األعضاء املكلفين بمباشرتها (.)1
يري الباحث مما سبق بأن الرقابة اإلدارية والسياسية يمكن للرأي العام تحريكها دون تقديم طلب
للقضاء ،أما الرقابة القضائية فهي ساكنة ،ال يمكن تحريكها إال بطلب أمام القضاء من صاحب املصلحة
في الدعوى.
الفرع الثاني :تعريف الرأي العام في اللغة والشرع والفقه القانوني
ً
الر ُ
أوالّ :
والتأمل والر ُ
ُ
أي .وعند (األصوليين):
أي العام لغة )Public Opinion) :هي :االعتقاد والنظر
استنباط األحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة .جمع آر ُاء(.)2
ً
ً
ثانيا :الرأي العام شرعا :وهي مقررة في النظام اإلسالمي وتستند إلى أساسين :األول :الشورى وهي ال
ً
ً
تكون إال بإبداء الرأي بحرية تامة ،وجعلها حقا لألفراد وواجبا على الحكام ،والثاني :حق الفرد في األمر
باملعروف والنهي عن املنكر وهي تستلزم إبداء الرأي بحرية في املنكر املراد تغييره أو املعروف املأمور به(.)3
ً
ً
وتشترط الكتابات اإلسالمية أن يكون الرأي العام متسقا مع التعاليم اإلسالمية ،أو صادرا عن القرآن
والسنة (رباني املصدر) ،أو أن يكون النقاش محكوما بهما .لذا عرف فقيه آخر الرأي العام في اإلسالم بأنه:

) (1حسن البحري:القانون الدستوري والنظم السياسية ،الناشر :الجامعة اإلفتراضية السورية -سوريا2018 ،م ، ،ص.187
) (2املعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،ط:وزارة التربية والتعليم2008 -م القاهرة  -مصر ،ص .250
) (3منير حميد البياتي :النظام السياس ي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة ،دار وائل للنشر والتوزيع،
ط األولى2003م ،ص.115،132
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يشير إلى اتجاهات جماهير املسلمين نحو قضية تهم هذه الجماهير في وقت ومجتمع معين بعد مشاورات
وحوار ونقاش يحكمه كتاب هللا وسنة رسوله(.)1
فقد ثبت بأن الرأي العام هو حق واجب إتباعه في اإلسالم...وأمر ثبت صوابه فوجب على األمة إظهاره،
واألخذ به والجري على سنته ومما يدل ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم( :ال تجتمع أمتي على خطأ)،
فإجماعها على أمر إنما يدل على أنه صواب وحق يجب امتثاله والنسخ على منواله فإتباع الرأي الجماعي
أمن وسالم لإلنسان ووقاية له من شدائد الدنيا وعذاب اآلخرة ....كما أن الرأي العام في اإلسالم ينعقد
ً
بمقاومة املنكر ووجوب الثورة علية ومحاربته...وجهاد املنكر واجب على املسلمين جميعا بقدر ما يستطيع،
ذلك ألن املنكر وباء إذا غفل عنه استشرى في األمة واستعمى عالجه لذا فإن اإلجماع على وجوب تضيره
َ َّ ُ ْ َ ً ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ ً َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ
َّللا ش ِد ُيد
وإزالته بمجرد ظهوره ،قال تعالي( :واتقوا ِفتنة ال ت ِصيبن ال ِذين ظلموا ِمنكم خاصة واعلموا أن
ْ َ
اب) ( .)2ففي هذه اآلية الكريمة أوجب هللا تعالى على املؤمنين أن يأخذوا على أيدي الظاملين ،ويمنعوهم
ال ِعق ِ
ً
ُ
من االستمرار في الظلم ،كما ذكر عن الرسول الكريم قوله ( :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم
يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه .)3( )...في هذا القول يتضح لنا مدى املهنة الواجبة على كل مسلم
حسب قدرته وطاقته( .)4كما قال النبي عليه السالم ( :الظلم ظلمات يوم القيامة)(.)5الظلم جاء في الحديث
ً
عاما ،فهو يشتمل على جميع أنواع الظلم ،سواء كان في النفس أو مال أو عرض ،بل حتى في املعتقد .واملراد
بالظلمات يوم القيامة الشدائد وقيل كناية عن النكال والعقوبات(.)6
ً
يري الباحث تطبيقا على ذلك مقاومة الرأي العام السوداني في ثورة ديسمبر املجيدة 2018م للظلم
والفساد ،الذي استشرى واستعمى في عهد حكم االخوان فثار عليهم السودانيون حتى اسقطوا حكمهم ،
ً
كما طلب الشعب من الحكومة االنتقالية برد األموال املنهوبة واملأخوذة ظلما خالل فترة حكم عمر البشير
كمطلب ثوري للخزينة العامة ،فقد بدأت الحكومة االنتقالية بتنفيذ مطالبهم ،وشرع قانون تفكيك نظام

) (1سعيد اسماعيل صيني :مدخل إلى الرأي العام واملنظور اإلسالمي  ،مؤسسة الرسالة ،ط (بدون تاريخ الطبع) ،ص.9
) (2سورة األنفال اآلية (.)25
)(3اخرجه مسلم بن الحجاج بن مسلم :صحيح مسلم بشرح النووي  ،كتاب اإليمان -باب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،حديث
رقم ،49:ط ،2:مؤسسة مناهل الفرقان  -بيروت -لبنان( ،بدون تاريخ الطبع) ،املجلد األول،ج  ،2ص.21
) (4ينظر ميثم حسين حمزة :دور الرأي العام في النظام السياس ي اإلسالمي ،مجلة هل البيت عليهم السالم ،جامعة أهل البيت -العراق ،العدد
2009- 8م،ص.269
 ) )5اخرجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري :صحيح البخاري ،كتاب الظلم -باب الظلم ظلمات ،حديث رقم  ، 2284دار احياء التراث
العربي ،بيروت -لبنان ،ط1981-2:م ،ج ،9:ص.217:
 ))6شهاب الدين احمد بن حجر العسقالني :إبانة األحكام شرج بلوغ املرام ،دار الفكر – بيروت -لبنان ،ط2008م ،ج ،4ص.376
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الثالثين من يوليو واسترداد األموال املنهوبة لسنة2019م تعديل 2020م ،بهذا تبين بأن الرأي العام
السوداني له أثر كبير في الرقابة على السيادة وذلك من أجل اتخاذ القرار الصائب.
ً
ثالثا :الرأي العام في الفقه القانوني:
الرأي العام :هو اصطالح يستخدم للتعبير عن مجموعة اآلراء التي يدين بها الناس إزاء املسائل التي
تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة (.)1
عرفه فقيه بأنه مجموعة كبيرة من الناس لها تأثيرها في املجتمع الذي تنتمي إليه ،قد تكون صفوة
قوية ،أو أغلبية من عامة الناس في املجتمع الذي ينتمي إليه الرأي العام .وعرفه آخر بأنه تعبير جماعي عن
ً
رأي واحد ،تتبناه مجموعة كبيرة من الناس .وقد يكون هذا الرأي عقالنيا يأخذ شكل ُحكم ،أو يكون رد فعل
عاطفي يمكن تسميته بالفكرة السائدة أو االتجاه .وأن يكون التعبير عنه بنسبة وكثافة كافية للتأثير .وعند
البعض اآلخر هي وسائل االتصال سواء الشخصية أو الجمعية أو الجماهيرية (.)2
واملقصود برقابة الرأي العام :الرقابة التي تباشرها بعض الهيئات والتنظيمات السياسية مثل
األحزاب السياسية وجماعات الضغط والنقابات ،عالوة على الصحافة ووسائل اإلعالم ،وذلك عن طريق
توضيح اتجاهات الرأي العام للسلطة في الدولة وإرشادها إلى اآلراء املتعددة بشأن األمور العامة ،ومراقبة
ردود الفعل إزاء تصرفات السلطات العامة في الدولة وبيان أوجه نقدها(.)3
ً
فقد اتضح جليا بأن الرأي العام له وسائل ضغط على السلطة تتمثل في األحزاب السياسية ووسائل
األعالم والثورات الشعبية.
الفرع الثالث :تعريف السيادة في اللغة والفقه اإلسالمي والدستوري
َ َ
َ َ
ً
لط ُة :أطلق له السلطان ُ
والقدرة وعليه ُ
تسلط عليه:
مكنه منه وحكمه فيه.
أوال :السيادة لغة :يعني الس
ُّ ُ
ُّ َ َ ُ
كم َوت َ
مكن َ
َت َح َ
ُ
والتحكم (.)4
والسلطة :التسلط والسيطرة
وسيط َر.
ً
ثانيا :مفهوم السيادة في الفقه اإلسالمي ...) Sovereignty):السلطة في النظام اإلسالمي ليست كما
هي في النظم الوضعية إذ أن الصحابة رض ي هللا عنهم فقهوا أن السلطة املطلقة هي هلل تعالى ،وما بهم من
سلطة نسبية إال نيابة عن الشعب أو األمة ،وإن هذه السلطة وجدت لتحقيق املصالح ودرء املفاسد ،لذلك

) (1سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م  ،ص.202
) (2سعيد اسماعيل صيني :مدخل إلى الرأي العام واملنظور اإلسالمي  ،مؤسسة الرسالة ط (بدون تاريخ الطبع) ،ص.9
). (3سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م  ،ص202
) (4املعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،ط:وزارة التربية والتعليم2008 -م القاهرة  -مصر ،ص.318،317:
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كانت هذه السلطة مقيدة بشرع هللا تعالى وفق مبادئ وثوابت اإلسالم .إن الفكر السياس ي بشكل عام قد
ساده منذ القدم ظهور نظريتين مختلفتين في تحديد شرعية السلطة (أي مصدرها) وتقييم طبيعتها وهما:
"النظرية الثيوقراطية" ( (Theocracyوالنظرية الديمقراطية"( )Democracyاللتان تذهب األولى منهما
ً ً
ً
إلى أن هللا تعالى هو مصدر السلطة وإليه يعود اختيار الحاكم اختيارا إلهيا مباشرا أو غير مباشر ،هذا
اإلختيار هو الذي أسبغ على السلطة شرعيتها الثيوقراطية وأسبغ على الحاكم صفة كونه "خليفة" في
األرض ،ويتمتع بهذا الحق اإللهي املقدس ألن تكون طبيعة سلطته سلطة دينية ،ويمسك بيده السلطتين
ً
الدينية والدنيوية معا.
بينما النظرية الثانية" النظرية الديمقراطية" :إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وإليه يعود إختيار
ً
ً
ً
الحاكم اختيارا شعبيا مباشرا أو غير مباشر" .وهذا األختيار هو أسبغ على السلطة شرعيتها الديمقراطية،
وأسبغ على الحاكم صفة كونه "وكيل الشعب" ويتمتع بهذا الحق الطبيعي ألن تكون طبيعة سلطته دنيوية"
زمنية -مدنية" ويمسك بيده السلطة الدنيوية دون السلطة الدينية (.)1
ً
نخلص بأن "النظرية الثيوقراطية" تمنح الحكام مزيدا من األمان في البطش واالستبداد وانتهاك حقوق
وحريات األفراد ،تحت شعار الدين .وظهور النظريات الديمقراطية التي منها يرجع السيادة إلي األمة ،ومنها
ما يرجع إلى الشعب...ألن نظام الخالفة في اإلسالم ال يقوم على النظريات الثيوقراطية بل على أساس رئاسة
عامة في أمور الدين ،وشؤون الدنيا عن النبي صلي هللا عليه وسلم .ولهذا وضعت للخليفة شروط تتلخص
في العدالة والعلم وسالمة الحواس وسالمة األعضاء والرأي والشجاعة (.)2
فقد ثبت بأن اإلمامة هي نيابة أو وكالة عن األمة ،فمعني ذلك ...أن األمة ،هي مصدر السلطات ،وأن
كل ما يصدر عن اإلمام ،وهو رئيس الدولة من سلطات أو واليات(.)3
لذا يرجح الباحث النظرية الديمقراطية والتي تذهب بأن السلطة يرجع للشعب بتفويض من هللا
ً
سبحانه وتعالي ،وأن اإلنسان خليفة هللا في األرض ،لكي ينفذ ما أمره هللا من سياسة الدنيا داخليا وخارجيا،
وحراسة الدين ،فاألول إقامة أحكام هللا من عدالة ومساواة وحرية املعتقد وصالة وغيرها ،والثاني :هي إقامة
العالقات واالتفاقيات الدولية كحسن الجوار وتبادل السفراء والثالث :نشر أحكام الدين اإلسالمي وحمايتها

) (1عبداملجيد حمادي العيساوي :السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه الدستوري اإلسالمي"دراسة مقارنة" ،دار الفكر
العربي-القاهرة ،ط2015-1م ،ص.212
) (2نعمان احمد الخطيب :الوجيز في النظم السياسية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  -عمان  -األردن ،ط1999 1م  ،ص.38،37
) (3محمد ضياء الدين الريس :النظريات السياسية اإلسالمية ،دار التراث -القاهرة -مصر ،ط السابعة ،ص.220
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َ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ً
األ ْر َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
اس
اك خ ِل َيفة ِفي
وبهذا ثبت بأن السلطة هي الخالفة .قال تعالى( :يا داوود ِإنا جعلن
ض فاحكم بين الن ِ
ِ
َ َّ ْ
ْ
ِبال َح ِ ّق َوال تت ِب ْع ال َه َوى) (.)1
ً
ثالثا :مفهوم السيادة في الفقه الدستوري)Sovereignty) :
ً
السيادة خاصية من خصائص الدولة واثر لقيامها وتعتبر السيادة فكرة حديثة نسبيا ،يرجع تاريخها
إلى القرن السادس عشر ،وأول ما ظهرت مبدأ سياس ي يستهدف امللك صاحب السلطة العليا في مملكته،
وكان الهدف هو القضاء على النظام اإلقطاعي ،وتأكيد سلطة امللوك في مواجهة أمراء القطاع ،وكذلك تقرير
عدم خضوعهم لسلطة البابا أو اإلمبراطورية الرومانية املقدسة.
السيادة :هي صفة ال تتمتع بها إال السلطة العامة في الدولة ،تعني أنها أصلية ،وسامية ودائمة وانها ال
تقبل التجزئة أو التنازل عنها (.)2
جاء في الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة2019م تعديل 2020م( :السيادة للشعب وتمارسها
ً
طبقا لنصوص الوثيقة الدستورية)(.)3
عرفه آخر بأن السيادة :يقصد به السلطة العليا في الدولة التي ال تقوم سلطة غيرها ،وسيادة الدولة
تكون داخلية وخارجية .تكون داخلية على شعبها إذا توافرت أركان للدولة وهي.1:األمة ))The Nation
.2اإلقليم ).3 )The Territoryالسلطة (السيادة)(. ) Sovereignty ) )4كما عرفه البعض السيادة هي صفة أو
خاصية تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة (.)5
ً
وفقا ملا سبق يتضح للدولة مظهران :أولها :مظهرداخلي :ومؤداه أن تبسط السلطة سلطانها على كل
إقليم الدولة بحيث يكون لها السلطة اآلمرة التي تعلو على جميع األفراد والجماعات والهيئات املوجودة فيها.
وبالتالي فهي تتمتع بالقرار النهائي في جميع الشؤون الداخلية دون مشاركة سلطة أخرى لها هذه السيادة.
وثانيها :املظهرالخارجي :فيعني عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية أخرى.)6(.

) (1سورة ص اآلية (.)26
) (2محمد ابوزيد محمد :الوجيز في النظم السياسية ،دار أبو املجد للطباعة بالهرم -مصر ،ط2006:م ،ص.47:
) (3املادة ( )5من الوثيقة الدستورية للفترة اإلنتقالية لسنة2019م تعديل 2020م.
) (4حسن محمد اسماعيل البيلي ،القانون الدستوري ،منشورات جامعة السودان املفتوح ،ط2007 -1م -الخرطوم -السودان ،ص.57
) (5محمد ابوزيد محمد :الوجيز في النظم السياسية ،دار أبو املجد للطباعة بالهرم -مصر ،ط2006:م ،ص.47:
) (6نعمان احمد الخطيب :الوجيز في النظم السياسية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  -عمان  -األردن ،ط1999 1م  ،ص.34
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فقد تقرر بأن السيادة في الفقه الدستوري تعني السلطة العليا للدولة ،والسيادة ال تقوم إال بمظهريها
الداخلية والخارجية وبهذا يتفق مع تعريف السيادة في الفقه اإلسالمي ،والوثيقة الدستورية للفترة
االنتقالية لسنة2019م تعديل2020م بأن الرأي العام هو صاحب السيادة.
يؤكد ما ذهبنا به قول األستاذ برجس هي السيادة املطلقة الغير محددوة التي تمارسها الدولة على
رعاياه (.)1
املطلب الثاني :أهمية رقابة الرأي العام
تتمثل أهمية الرأي العام في ( :الحقوق والحريات العامة)، The Observance For Public Freedoms
والتي تعتبر احد الضمانات املهمة في مجال حماية الحقوق املدنية والسياسية وترجع تلك األهمية إلى كونه
الدافع إلى حرص سلطات الدولة على تطبيق ما ورد في الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات،
فالسلطة التشريعية تأخذ بنظر االعتبار ما يطرحه الرأي العام من أفكار ومقترحات بشأن مشروعات
القوانين املتعلقة بالحقوق ،و السلطة التنفيذية تدفع إلى االلتزام باحترام تلك الحقوق والحريات والحذر
في استخدام سلطاتها التي تحد منها.)2(.
ويالحظ أن الرأي العام الفعال ال يمكن أن يوجد إال في دول حظيت شعوبها بفرص وافية لالرتقاء
ً
ً
ً
بأفرادها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ،وتجارب عديدة من الكفاح الدستوري ،فالرأي العام ال يتكون أو
يباشر في دولة ما إال إذا توافرت لألفراد حقوقهم األساسية مثل الحق في حرية الرأي والتعبير واالجتماع
وتكوين الجمعيات واألحزاب وحرية الصحافة ووسائل األعالم  ،ألن هذه الحقوق هي التي تسمح للرأي العام
بالتكوين والتطور(.)3
إن رقابة الرأي العام تعد في الواقع العامل الرئيس ي في احترام الدستور ويتضمنه من حقوق وحريات
ً
ألفراد فكلما كانت هذه الرقابة قوية كلما كان التقيد بالدستور قويا .وكلما كانت رقابة الرأي العام ضعيفة
كان التقيد بالدستور ضعيف ،إذ أن احترام القواعد الدستورية إنما يرجع إلى مراقبة األفراد لحكامهم .إال
ً
ً
ً
أن هؤالء ال يمكنهم التأثير على تصرفات األحكام ما لم يكن رأيهم مستنيرا ناضجا ومنظما من جهة أخرى.

). (1حسين محمد مصلح محمد :الشائعات ومدى تأثيرها على الرأي العام  ،املؤتمر العلمي السنوي كلية الحقوق -جامعة طنطا -مصر ،في
الفترة بين 23-22ابريل 2019م ،ص.24،24
) (2مروة أبو العال ،مقال حول رقابة الرأي العام في القانون الدستور/23سبتمبر2018/م تاريخ االقتباس2019/9/10م https://mohamma.
net
) (3ينظر .سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م  ،ص205
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ومن الواضح إن هذا النوع من الرقابة له األثر البالغ في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية غير أن
هذا الطريق ال يتسع تأثيره إال في الدول التي تكفل حرية التعبير والتي يبلغ فيها الرأي العام من النضج ما
يؤهله القيام بواجب الرقابة والخضوع ملصالح فئات معينة تسخر اإلرادة الشعبية والرأي العام لتحقيق
أهدافها ومصالحها الخاصة فتفتقد بذلك حقيقة تعبيرها عن املصلحة العامة ويشترك في تكوين الرأي
العام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية ومؤسسات املجتمع املدني واألحزاب عن طريق طرح أفكارها
ً ً
والدعوة إليها في مختلف الوسائل التي تؤدي دورا كبيرا في نشرها وتعبئة الجماهير وتوجيههم من خاللها مثل
الصحافة والوسائل السمعية والبصرية (.)1
والواقع أن الرأي العام هو ضامنة كبري للحقوق والحريات وهو يعكس مباشرة إرادة الشعب ،والرأي
العام باعتباره لسان حال هذه اإلرادة الشعبية جدير بأن يكون له كلمة مسموعة في تصريف أمور الجماعة
وتقرير املسائل العامة التي تتصل بالشعب وتؤثر في حاضره أو على مستقبله( .)2وتظهر رقابة الرأي العام في
كتابات الصحف وأراء األحزاب السياسية واملنظمات االجتماعية واملهنية وفي االجتماعات العامة ،وفي أقوال
ً
الناس واملفكرين وكتاباتهم وأفعالهم...ألخ ،أن هذه الرقابة هي التي تجعل اشتراك الشعب فعليا في إدارة
ً
ً
شؤون الدولة وبذلك تتحقق سيادة الشعب فعال ال حكما ،في صيانة الحرية واملساواة السياسية ،والواقع
انه ال يهم من ناحية ضمان الحريات وكفالتها وكذلك من ناحية تحقيق املساواة السياسية ،بين األفراد ،أن
يكون البرملان هو الذي له حق اقتراح املسائل واملوضوعات ،أم يكون ذلك الحكومة ،إذا كانت جميع نواحي
النشاط في الدولة تخضع لرقابة الرأي العام القوية الفعلية إن هذه الرقابة هي املميز الحالي والبارز
للديمقراطية في العصر الحاضر والحكومات التي تسعي للسيطرة على األفراد وبكل السبل االجتماعية
والدينية ،تشعر بقلق بالغ من السماح بتكوين رأي عام ،وتبذل قصارى جهدها في محاربة األسباب التي
تساعد على تكوينه )3( ...وبالنظر للحقوق التي أصبح الرأي العام ضامنة لها فنجد الدستور األملاني االتحادي
ً
أنه قد أورد ما أسماه بالحقوق األساسية في املواد (1الى ....)19مقتصرا في بيانه على حقوق اإلنسان
التقليدية والتي تمثلت في جيلها األول (الحقوق املدنية والسياسية) دون الحقوق الوارد في جيلها الثاني
(الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ،إال أن وصف الدولة بأنها اشتراكية فتح الطريق أمام القضاء
الدستوري الستخالص حقوق في الدولة حسبما يقتضيه النظام االشتراكي(.)4

) (1علي سداد جعفر جواد :رقابة الرأي العام ،شبكة جامعة بابل االقتباس2019/9/9م.www.uobalaylon.edu.ia
) (2ينظر سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م ،ص205
) (3من بين حقوق االنسان :رقابة الرأي العام العمال الحكام ،االقتباس2019/9/9م،محرر الشؤون القانونية.https//almada paper.net
) (4احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية والحريات ،دار الشروق ط2000:م ،القاهرة – مصر ،ص.45:
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نرى أن الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م السوداني نص في الفصل
الرابع عشر وثيقة الحقوق والحريات وأوردتها في املواد من ( )55 -42والجدير بالذكر أن هذه املواد تناولت
(الحقوق املدنية والسياسية) و(الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية).
ً
وقد تضمنت معاهدة فينا لسنة1955م نصوصا تتعلق بالحقوق األساسية سبق أن تضمنتها من قبل
معاهدة سانت جيرمان كما كان انضمام النمسا إلى االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان له أثره في توسيع
نطاق هذه الحقوق .على أن ذلك لم يمنع املحكمة الدستورية النمساوية من استخالص حقوق أساسية،
مع ش يء من التحفظ والحذر واملهارة ،وإذا نظرنا إلى فرنسا نجد أن دستور الجمهورية الرابعة سنة1946م،
فأكدت ديباجته بصيغة رسمية الحقوق والحريات التي تضمنها إعالن الحقوق سنة1789م ،وأضافت إليه
ما أسمته باملبادئ الرسمية املعترف بها بواسطة قوانين الجمهورية.
مما سبق ذكره نجد الفقه الدستوري قد استخدموا الحريات في معنيين :فقيل بالحريات العامة،
ً
وقيل بالحريات األساسية .وبالنسبة للمعني األول :فإنه يتحدد وفقا ملفهوم سياس ي يشير إلى العالقة بين
اإلنسان والسلطة ،ويحددها بقدر اعتراف الدولة ،مما يلزم معه أن تتدخل السلطة العامة لفرض الحماية
ً
القانونية لها وإلغاء واجبات عليها للتمكن من مباشرتها .ووفقا لهذا املفهوم تتمثل الحرية العامة في حرية
االشتراك في أعباء الحكم في صورة الحقوق السياسية مثل الحق في االنتخاب والحق في الترشيح ،كما تمثل
ً
أيضا في الحرية الذاتية للفرد في مباشرة حقوقه في مواجهة السلطة دون تدخل منها مثل الحق في التنقل
والحق في الحياة الخاصة.
وقد ذهب رأيي آخر إلى قصر مدلول الحقوق األساسية يتعلق باإلنسان وبذلك تعتبر جميع الحريات
ً
العامة حقوقا أساسية .بخالف جميع الحقوق األساسية فإنها ال تعتبر بالضرورة حريات عامة.
وتتميز الحريات العامة بأنها تتمتع بالحماية القانونية من الدولة في مواجهة السلطة العامة .وبغير ذلك
تظل الحرية في نطاق ما يسمى بالحق الطبيعي .
الخالصة فإن نظرية الحقوق األساسية تستمد جذورها من أفكار وحقوق ،وتعتمد على أساس من
الديمقراطية وسيادة القانون .وتنال قيمة دستورية سواء وردت صراحة في نصوص الدستور أو استخلص
ضمن مبادئه الدستورية ،وعلى هذا النحو ،فإن نظرنا إليها من زاوية القانون الطبيعي ،وعبرت عنها بعض
إعالنات واتفاقيات حقوق اإلنسان ،فإن القوة القانونية لهذا التطور في املبادئ الدستورية للمجتمع
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الديمقراطي والتي ال تقف في وجه أي تطور يدعم الكرامة اإلنسانية .وقد قيل بأن كل مجتمع ال تكفل فيه
ضمانات الحقوق ال أثر فيه للدستور(.)1
املطلب الثالث :الرأي العام (أنواعه ،مظاهره ،وظائفه).
نتحدث في هذا املطلب عن أنواع الرأي العام ومظاهره ،ووظائفه ،وأثناء الدراسة نوضح أمثلة للرأي
العام السوداني من حيث التعبير والتأثير على السيادة وذلك في ثالثة فروع على النحو اآلتي:
الفرع األول :أنواع الرأي العام

ً
هناك عدة تقسيمات متنوعة للرأي العام نذكر بعضا منها فيما يلي:

التقسيم حسب النظم السياسية املسيطرة على الحكم في املجتمع الحديث :وهنا يقسم إلى نوعين:
أ /رأي عام ظاهر في الدول الديمقراطية ( .)2هو تعبير مجموعة من الناس عن اتجاهاتهم وآراءهم
بصراحة (.)3
وذلك مثل الرأي العام السوداني املدين لفض املعتصمين الذين خرجوا ضد نظام عمر البشير في ثورة
ديسمبر2018م ،ف قد تم فضه بالقوة املفرطة مما أدى إلي جرح وقتل العشرات وفقدان الكثيرين ،مما كان
له األثر في تكوين لجان تحقيق من املجلس العسكري قبل االتفاق مع املدنيين وذلك بضغط من الجمهور.
ب /ورأي عام باطن أو كامن في الدول التي تفتقد إلى الديمقراطية (: )4
هو الرأي العام غير املعبر عنه ،ألن أفراد الجماعة يخشون التعبير عن آراءهم واتجاهاتهم ألنها ضد
القانون أو املعايير االجتماعية املتعارف عليها وال شك أن املناخ الذي يحدث فيه مناخ كامن يسود فيه
الخوف والقمع قد يكون ألوضاع سياسية أو ألسباب اقتصادية (مهما كانت األسباب التي تحول دون االعالن
عن الرأي فهذا ال يمنع من وجود رأي عام إال أنه يبقي كامنا حتى تحين الفرصة للتعبير عنه).
يرى الباحث من أمثلة الرأي العام الباطن مثل :إعدام نظام االخوان املسلمين في السودان ( )28ضباط
من ضباط قوات الشعب املسلحة في ابريل من العام 1990م ،وفي ذلك لم يتمكن أسر الضحايا من تأبين
ً
أبنائهم ،كما لم يتم مقاضاة الجناة قضائيا بسبب الخوف من القتل والقمع وتقيد الحريات.

) (1احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية والحريات ،دار الشروق ط2000:م ،القاهرة – مصر ،الصفحات.46،50،51
) (2مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد :الرأي العام ،مركز بحوث الرأي العام -القاهرة -مصر ،ط2005م ،ص.19
) (3محاضرة مادة االتصال والرأي العام السنة األولى ماستر  ،جامعة محمد ملين دباسين سطيف كلية العلوم اإلنسانية -الجزائر ،ص.18
) (4أ .مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد :الرأي العام ،مركز بحوث الرأي العام -القاهرة -مصر  ،ط2005م ،ص.19
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.2تصنيف الرأي العام من حيث الوجود:
ً
أ /رأي عام فعلي :هو الرأي العام الذي أصبح موجودا نتيجة حدوث أحداث معينة تشغل اهتمام
ً
ً
الجمهور ،ويترتب على ذلك تكوين رأيا نحو هذه األحداث في هذه الحالة الرأي العام موجود فعال وال يمكن
قياسه.
ً
كما نرى انشغال السودانيون كثيرا بالتضخم ،والفساد ،وضعف الراتب ،وهجرة املهنيين إلى الخارج
في عهد حكم عمر البشير ،فكان سبب النتفاضة ) (Uprisingالشعب عليه مطالبين توفير الخبز والدقيق
ً
والوقود والدواء وهيكلة األجور ،كل هذا شكل رأي عام موجود فعال ،وبالفعل أدت هذه االنتفاضة إلى
إسقاطه من السلطة.
ب /رأي عام غير موجود لكنه متوقع :يطلق على الرأي العام املتوقع وجوده حينما تثار قضية ما أو
ً
حينما يقع حدث معين ،فحينما يحدث هذا الحدث في املستقبل يتكون حوله رأيا وهذا يعني أن الرأي العام
ً
ليس موجودا في الوقت الحالي ولكن من املتوقع نشأته في املستقبل.
.3تصنيف الرأي العام من حيث مدة استمراه:

ً
ً
أ /رأي عام دائم :هو الرأي الذي يتصف بالثبات واالستمرار لفترة طويلة نسبيا ،وهذا الرأي غالبا ما
ً ً
ً
ً
يكون متصال اتصاال وثيقا بامليراث الثقافي ،والرأي العام يظل مستمرا طاملا أن األسباب التي أدت إليه مازالت
قائمة.
ب /رأي عام مؤقت :هو الرأي الذي يقوم حول حادثة طارئة ال تستمر فترة طويلة ويزول هذا الرأي
بمجرد زوال األثر الواقع على األفراد نتيجة هذه الحادثة الطارئة (.)1
 /4التقسيم حسب النطاق الجغرافي السياس ي:

ً
أ /رأي عام إقليمي :ويشمل الرأي السائد بين مواطني دول متجاورة جغرافيا في القضايا املشتركة بينهم.
ب /رأي عام عاملي :ويشمل الرأي السائد بين مواطني العالم أجمع بالنسبة للقضايا التي تمس مصالح
شعوب العالم (.)2

) (1محاضرة مادة االتصال والرأي العام السنة األولى ماستر  ،جامعة محمد ملين دباسين سطيف كلية العلوم اإلنسانية -الجزائر ،ص18
ومابعدها /.وينظر محمد منير حجاب :أساسيات الرأي العام ،دار الفجر للنشر والتوزيع – القاهرة -مصر ،ط2000 -2م ،ص.35
) (2مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد :الرأي العام ،مركز بحوث الرأي العام -القاهرة -مصر  ،ط 2005م ،ص.20
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املعبر في ثورة
كما نرى من أمثلة الرأي العام اإلقليمي كاهتمام االتحاد اإلفريقي برأي الشعب السوداني ِ
ديسمبر 2018م وذلك بتعليق عضوية السودان من االتحاد األفريقي ،لرفض الجيش تسليم السلطة
للمدنيين.
ج /رأي نوعي :هو الرأي الذي يعبر عن اهتمامات مشتركة ومتشابهة بالنسبة ملجموعة ما إزاء قضية
تتعلق بمصالح هذه الفئة.
د /رأي عام وطني :يقتصر على الوطن أو الدولة املتواجد بها  )1( ...كالرأي العام السوداني املناهض للظلم
والفساد وتقييد الحريات واالنقالب العسكري.
الفرع الثاني :مظاهرالرأي العام
نعني بمظاهر الرأي العام أنماط السلوك التي يستخدمها جمهور الرأي العام في التعبير عن وجهات
نظرهم واتجاهاتهم حيال القضايا التي تمس مصالحهم حيث يقسمه سعيد سراج إلى قسمين:
أ/املظاهراإليجابية :وتتمثل في  .1الثورات :وهي أحد األساليب العنيفة التي تستعمل للتعبير عن الرأي
العام وتندلع حيث يرسخ في ضمير الجماهير أنه ال فائدة من التعبير الكالمي عن مطالبهم (السلطات في واد
والشعب في واد آخر) .
كالثورات التي أتاحت كل من الفريق ابراهيم عبود في العام 1964م ،وثورة  1985التي أسقطت جعفر
نميري ،وثورة ديسمبر2018م التي أسقطت البشير2019م ،فكل هذه الثورات ثبت للشعب السوداني بأن
التعبير الكالمي ال أمل فيه فكثرت الحروب والقتل وعم الفساد وسلبت الحريات .
ً ً
.2الندوات واالجتماعات واللقاءات العامة :وهي إحدى أشكال التجمع الشعبي حيث تحدث لقاءا قريبا
ً
بين الجماهير لدراسة مشاكل املجتمع والخروج بحلول تكون مرشدا للقادة  :أجهزة األعالم :هي الوسائل التي
يستعملها األفراد للتعبير عن الرأي العام ،االنتخابات :يعبر فيها الجمهور عن رأيه من خالل اختيار الحاكم.
ب /املظاهر السلبية :وتتمثل في املقاطعة السلبية واالستهتار ،اإلضراب عن العمل واالعتصام وتعكس
هذه األساليب حالة عدم الرضا السائدة لدى الرأي العام اتجاه السلطة واحتجاجه على سياستها كما تعني
انعدام االتصال بين الشعب وقادته وعدم مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار السياس ي بصورة حقيقية وهذه

) (1محاضرة مادة االتصال والرأي العام السنة األولى ماستر  ،جامعة محمد ملين دباسين سطيف كلية العلوم اإلنسانية -الجزائر ،ص18
ومابعدها
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األساليب ليست باألساليب الديمقراطية في التعبير عن الرأي العام ألنها قد تنعكس بالضرر على الشعب في
حد ذاته وأن كانت تختلف فيما بينها في قدر الضرر الناجم (.)1
يرى الباحث إذا اقتضت الضرورة يجوز اللجوء للمظاهر السلبية للرأي العام ،كاإلضراب عن العمل
واالعتصام ،كما حصل في اعتصام الثوار السودانيون أمام القيادة العامة للجيش ،ولم يلجؤوا لذلك إال
بعد رفض عمر البشير من ترك السلطة بعد أن توافرت أسباب تنحيه من الحكم.
الفرع الثالث :وظائف الرأي العام
وقد حدد الباحثون أربع وظائف أساسية للرأي العام سوف نستعرضها بشكل مجمل .وحيث أن الرأي
العام هو غرس ديمقراطي بطبيعته ،فهو بمثابة اإلرادة التي تحكم املجتمعات الديمقراطية ،ويعني هذا أن
الرأي العام ال يستطيع أن يؤدي وظائفه إال في مناخ ديمقراطي ،ويستطيع الرأي العام في املجتمعات
الديمقراطية أن يأخذ على عاتقة أداء الوظائف التالية (-: )2
.1دعم القرارات التي تتخذها القيادة وذلك باملشاركة الفعلية لألغلبية في صناعة القرار أو اعتقاد ذلك.
والتحمس في تنفيذها.
.2اقتراح القوانين أو القرارات السياسية التي تحقق املصلحة العامة واقتراح إلغاء أو استبدال القوانين
والقرارات التي ال تحقق املصلحة العامة من وجهة نظر الشعب خاصة والبت بين اآلراء املتعارضة فيها
بالتصويت على الصياغة النهائية للتشريعات التي تعرض على جمهور الشعب.
 .3املساهمة في مواجهة أخطار الحرب النفسية الذي يوجه إلى الرأي العام املحلي من خارجه أو داخله
ً
ً
والذي أصبح أمرا شائعا في عصرنا الحاضر ،وال يقل خطره عن خطر األسلحة الفتاكة.
.4اإلسهام في اختيار القيادات ذات الكفاءة للوظائف الرسمية األساسية في الدولة بالتصويت والتأييد،
وفي عزل من ينحرف منهم باالحتجاج وحسم املنافسات على هذه الوظائف بالتصويت لألكثر شعبية.
.5مراقبة ما يجري في الساحة السياسية مما له تأثير على أفراد الجمهور ،سواء فيما يتعلق بسن األنظمة
اإلجرائية أو تنفيذ التشريعات وااللتزام بها .والغالب على الفرد والرأي العام أنه يسارع في التعبير في عدم
الرضاء والسخط أكثر من ميله إلى التعبير عن حاالت الرضاء (.)3
) (1محاضرة مادة االتصال والرأي العام السنة األولى ماستر  ،جامعة محمد ملين دباسين سطيف كلية العلوم اإلنسانية -الجزائر  ،ص .19
) (2حسين محمد مصلح محمد :الشائعات ومدى تأثيرها على الرأي العام  ،املؤتمر العلمي السنوي كلية الحقوق -جامعة طنطا -مصر ،في الفترة
بين 23-22ابريل  ،2019ص.26
) (3سعيد اسماعيل صيني :مدخل إلى الرأي العام واملنظور اإلسالمي  ،مؤسسة الرسالة ،ط (بدون تاريخ الطبع) ،ص39،40
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نرى أن مراقبة الرأي العام السوداني ما يجري في الساحة السياسية ،كان له األثر في تجريم ختان
اإلناث ،و إلغاء قانون النظام العام املقيد للحريات ،واسترداد األموال املنهوبة من نظام اإلنقاذ وأيلولتها
لوزارة املالية.
كما ساعد رقابة الرأي العام السوداني من إغماد الحرب النفسية التي يشعلها أعضاء حزب املؤتمر
الوطني عبر وسائل التواصل االجتماعي بالتشكيك في أداء الحكومة االنتقالية باعتبارها غير قادرة على
تحمل أعباء الدولة ،وافتعالهم أزمات ()Crisisكاحتكار (الوقود ،والدقيق ،وغاز الطحي ،)...وقد طالب
الثوار الحكومة بسن قانون يردع كل من يخول له نفسه العبث باملواد التموينية والضرورية بحياة املواطن.
وقد ساهم في اختيار رئيس الوزراء وحكومته االنتقالية وذلك برفع السير الذاتية على وسائل
التواصل االجتماعي للجمهور بغرض االطالع دون أطباع سياسة التعين السري.
املبحث الثاني :وسائل تأثيررقابة الرأي العام السوداني على السيادة
سبق ووضح الدراسة بأن من أهم وسائل التأثير على الرأي العام هي وسائل اإلعالم واألحزاب
السياسية والثورات الشعبية لذا يتناوله الدراسة في ثالثة مطالب على النحو اآلتي:
املطلب األول :وسائل األعالم
تطلق الوسيلة في الدراسات اإلعالمية على ( القناة التي تحمل الرسالة إلى امللتقي) ،وهي بهذا تشمل
ً
الوسائل املادية مثل الصحافة واإلذاعة والتلفاز ،واملجال الجوي أيضا وذلك (باعتباره الوسيلة التي تحمل
املوجات الصوتية خالل االتصال الشفهي)(.)1
عرف اإلعالم بأنها( :تزويد الناس باألخبار الصحيحة ،واملعلومات السلمية ،والحقائق الثابتة ،التي
تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع ،أو مشكلة من املشكالت ،بحيث يعبر هذا الرأي
ً
ً ً
ً
تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير وميولهم)( .)2نجد وسائل األعالم باألخص الصحافة لعبت دورا بارزا
ً
ومهما في تكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته وتوجيه النقد إلى السلطات العامة وتصرفاتها ،وإرشادها إلى
طرق اإلصالح التي تتطلبها املصلحة العامة (.)3

) (1محمد عبدهللا الخرعان :ملكية وسائل اإلعالم وعالقتها بالوظائف اإلعالمية في ضوء االسالم ،دار عالم املعارف -الرياض -السعودية ،ط-1
1996م ،ص.25
) . (2ابراهيم امام :اإلعالم واالتصال بالجماهير ،مكتبة األنجلو املصرية -القاهرة -مصر  ،ط:الثالثة1981 -م ،ص / 13و محمد عبدهللا
الخرعان :ملكية وسائل اإلعالم وعالقتها بالوظائف اإلعالمية في ضوء االسالم ،دار عالم املعارف -الرياض -السعودية ،ط1996-1م  ،ص.28
) (3ينظر سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م  ،ص.204
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ظل السودان من خالل الفترات املختلفة للحكم الوطني الذي أعقب الفترة الطويلة التي عشناها في
ظل املستعمر البغيض الذي حكم السودان بعد احتالله بالقوة القهرية بواسطة الحكم الثنائي وسنوات
من الحكم التركي فيما يعرف بالتركية الالحقة ،فقد ظلت حرية التعبير  Freedom Of Expressionحبيسة
وممنوعة ،سواء أكانت تلك الحرية عبر وسائط األعالم أو من خالل التنظيمات السياسية (األحزاب) إلى أن
برزت القوى الوطنية عقب قيام مؤتمر الخريجين عام1938م ثم ظلت تطرق مباشرة وغير مباشرة تناضل
ألجل كسر طوق املمانعة لحرية التنظيم والتعبير ،وإلى أن تحقق للشعب السوداني اإلستقالل1956م،
وأعلن عن دستور مؤقت حمل في ديباجته وأبوابه أمر حرية التعبير كشأن جميع الدساتير في البلدان
املستقلة منتصف القرن املاض ي.
فقد صدر أول تشريع سوداني عقب االستقالل عام1956م في ظل الدولة الديمقراطية الوليدة (،)1
حيث تضمن الدستور في فصله الثاني الحقوق األساسية في املادة الخامسة على املبادئ التالية:
.1يتمتع جميع األشخاص بحرية االعتقاد بالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط أال يتنافى ذلك
مع اآلداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.
 .2لجميع األشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات واالتحادات في حدود
القانون( .)2وقد تكرر هذا النص في الحقوق في دستور 1964م عقب ثورة اكتوبر مع دمج املادتين في مادة
واحدة ،وفي دستور عام 1973م جاء في املادة ( )47النص (بأن حرية التعبير والعقيدة وأداء الشعائر الدينية
مكفولة دون إخالل بالنظام العام) ،ونص املادة ( )48على أن حرية الرأي مكفولة ولكل سوداني الحق في
التعبير عن رأيه ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون) ( .)3كما أقر ذات
ً
القانون املادة ( )51لحرية تكوين النقابات واالتحادات والجمعيات ،كما نص أيضا على الحق في االجتماع
السلمي وتسيير املواكب في املادة ( )50وحرية الصحافة في املادة (.)49
وأفرد دستور 1985م املعدل 1987م مادة خاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ،وفي املادة
( )18وفي املادة ( )19جاء النص على حرية التعبير والرأي كما يلي( لجميع األشخاص الحق في حرية التعبير
والنشر والصحافة في حدود القانون) (.)4

) (1محي الدين تيتاوي ،حرية التعبير ،صحيفة املجهر السياس ي2012/10/12،م  ،تاريخ اإلقتباس2019/11/7مwww.almeghar.com ،
) (2املادة  5من دستور السودان املؤقت لسنة1956م.
) (3املادة  47من دستور السودان لسنة1973م.
) (4املواد  18،19من دستور السودان  1985املعدل 1987م).
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ونص دستور 1993م الصادر باملرسوم الدستوري رقم ( )7في املادة ( )3على ( أن واجب املواطن البالغ
اجتهاد الرأي وإبداؤه بالنصح العام وحقه القانوني في حرية التعبير العام إال بضابط القانون) (.)1
في عام 1998م صدر دستور السودان ،وقد اشتمل في الفصل األول من الباب الثاني على الحريات
والحرمان والحقوق فجاء في املادة ( )24النص على حرية العقيدة والعبادة ،وفي املادة ( )22جاء النص على
حرية الفكر والتعبير على النحو التالي ( :يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في
الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة وتكفل لهم حرية التعبير وتلقي املعلومات والنشر والصحافة دون ما قد
يترتب عليه إضرار بآالت النظام أو السالمة أو اآلداب العامة).
ويالحظ ان جميع الدساتير املقدمة اتفقت على مبدأ حرية التعبير ،ولكنها لم تتفق على صيغة واحده
على كيفية ممارسة تلك الحريات املحددة بالقوانين والصياغة للحقوق العامة في دستور 1998م هو األكثر
ً
قربا من االعالن العاملي لحقوق اإلنسان في مادته ( ،)19وهذا االتفاق شبه الكامل في دساتير السودان
ً
املختلفة ال يقدم في مراعاتها صحفيا في ضمان حرية التعبير في إطار القوانين املنظمة لكيفية ممارسة
اإلنسان حقه في التعبير(.)2
ومن خالل السرد سالف ذكره أرى بالرغم من الجهد التي بذلتها الحكومات االنتقالية الثالث ونصها
للحريات العامة ،إال أن العسكر ينقلبوا على السلطة املدنية ،ولم يطبقوا تلك الحقوق الحريات العامة
صدد الدراسة ،ويؤكد ما ذهبنا إليه قول على عثمان محمد طه( )3حيث قال...(:نحن أي قانون ما بلبي
طموحات االخوان ما نطبقه ونتحايل عليه في البرملان ونلتف حوله بالطوارئ ...ونخربه بتصرفاتنا.)4()...
والجدير بالذكر أن السودان نال استقالله 1956م وحتى العام/10إبريل2019/م مر عليه (  )63عام
منه ( )52سنة حكم بانقالب عسكري منها6( :سنوات الفريق /ابراهيم عبود) ،و(16سنة/املشير جعفر
محمد نميري) ،و(30سنة املشير/عمر احمد حسن البشير) ،و(سنة واحده املشير/عبد الرحمن سوار
الذهب) الوحيد في الحكم العسكري أعلن انحيازه للشعب وسلمها لحكومة مدنية منتخبة .مقابل ( )10
سنة حكم مدني غير متصل ،وبالتالي لم يجد السودان حظه من االستقرار السياس ي لكي يتم تطبيق
القوانين املتعلقة بحريات التعبير .فكان من الطبيعي في ظل  52عام يخضع الصحافة لرقابة قبلية ،وتعتبر
من أهم األسباب املحركة للرأي العام السوداني.

) (1املرسوم الدستوري رقم  7لسنة 1993م املادة .3
) (2محي الدين تيتاوي ،حرية التعبير ،صحيفة املجهر السياس ي2012/10/12،م  ،تاريخ اإلقتباس2019/11/7مwww.almeghar.com ،
) (3على عثمان محمد طه  :هو نائب الرئيس السوداني األسبق عمر احمد حسن البشير.
) (4قناة العربية :األسرار الكبري لألخوان املسلمين بالسودان ،الحلقة الثانية ،بثتها بعد سقوط حكم البشير ،نشر بتاريخ 2020/1/ 3،7م.
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أما الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م ،نص على حرية التعبير
واإلعالم في املادة ( )57بأنه:
.1لكل مواطن حق ال ُيقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر املعلومات واملطبوعات والوصول إلى الصحافة،
ً
دون املساس بالنظام والسالمة واألخالق العامة وفقا ملا يحدده القانون،
ً
.2لكل مواطن حق الوصول لألنترنت دون املساس بالنظام والسالمة واألخالق العامة وفقا ملا يحدده
القانون،
.3تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل األعالم األخرى ملا ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي،
.4تلتزم كافة وسائل اإلعالم بأخالق املهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو
الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب) (.)1
نخلص من ذلك إلى القول بأن الجهات املختصة في السودان طبقت ما نص عليه املادة التي نحن
بصددها ،حيث جاء في الفقرة األولى بعدم تقيد حرية التعبير لكل مواطن ،فقد ساعد ذلك بعوده السودان
للمحفل الدولي وفوزها بمقعد حقوق اإلنسان بجنيف ،وأتاحت الفقرة الثانية حرية التعبير عبر األنترنت
أي التعبير عبر وسائل التواصل االجتماعي (كواتساب ،فيس بوك ،تويتر )...وذلك دون املساس بالنظام
ً
والسالمة واألخالق العامة وفقا للقانون ،كما ساهم تطبيق الفقرة الرابعة من املادة موضوع الدراسة رفع
اسم السودان من القائمة السوداء املقيدة لألديان بأمريكا توطئة لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية
لإلرهاب.
والجدير بالذكر أرى أن رقابة الرأي العام السوداني خاصة في ثورة ديسمبر2018م كان له األثر الكبير
في تحقيق ما تقدم ذكره.
واإلسالم حافل بالعديد من املواقف واألحداث التي تؤكد اهتمامه باألعالم بمعناه الحديث (الدعوة
َ َ ُّ َ َّ ُّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ّ ً َ ً
اك ش ِاهدا َو ُم َب ِشرا َون ِذيرا) ()2ويؤكد ذلك قوله تعالى:
اإلسالمية) ويؤكد ذلك قوله تعالى( :يا أيها الن ِبي ِإنا أرسلن
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
الغ َو َع َل ْي َنا ْال ِح َس ُ
اب) ( )3وما إلى ذلك من اآليات القرآنية العظيمة التي أوجبت الدعوة وحثت
(ف ِإنما عليك الب

)(1
)(2
)(3

املادة ( )50من الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة 2019م.
سورة االحزاب اآلية (.)45
سورةالفتح األية (.)28
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ً
على األعالم والتبشير واإلبالغ  ...ولكن هذه املهمة تمتد لتشمل املسلمين جميعا ،ذلك أن هللا قد كلف كل
مسلم عاقل فاإلسالم إذن هو موضوع الدعوة (.)1
فان النظام اإلعالمي في اإلسالم يقوم على مقابلة الباطل الذي تنطوي عليه النظم األخرى ( )2قال تعالى
َّ َ ً
ُ(ه َو َّالذي َأ ْ َس َل َ ُس َول ُه ب ْال ُه َدى َودين ْال َح ّق ل ُي ْظه َر ُه َع َلى ّ ُ ّ َ َ َ
اَّلل ش ِهيدا) (. )3
ِ ر ر
ِ
الد ِين ك ِل ِه وكفى ِب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ً ً
أما وسائل األعالم اإلسالمي :فهي عديدة ومتنوعة وقد لعبت وال تزال تلعب دورا مهما في نشر الدين
اإلسالمي ،فهناك الوسائل التقليدية التي كانت سائدة قبل التبشير كالقصائد الشعرية ،والخطابة واألسواق
ً
حيث اهتم بها اإلسالم وعمل على تطويرها بشكل بالغ ،وهناك أيضا الوسائل اإلعالمية الخاصة باإلسالم
وهي وسائل يكاد ينفرد بها مثل خطبة الجمعة ،دروس الوعظ واإلرشاد ،واألذان وإقامة الصالة واملكتبة
اإلسالمية ووسائل االتصال الشخص ي اإلسالمي .
الجدير بمكان نجد أن الثورات السودانية باألخص ثورة ديسمبر 2018م فقد استخدمت الخطابة في
ً
األسواق مستهدفا فساد وظلم حكم االخوان ،وأشعار حماسية وثورية كرسالة لألمة بتقويم الحاكم،
وخطب في صالة الجمعة بحجم املنكر والظلم وواجب إزالته ،فقد كانت وسائل هادفة فأجمع األمة
السودانية في كلمة واحدة هي إسقاط الظاملين .
عالقة الرأي العام باألعالم اإلسالمي:
الرأي العام هو املجال الذي يعمل في نطاقه أي عمل أعالمي ،وقد اهتمت الرسالة اإلسالمية بجماهير
ً ً
الرأي العام اهتماما كبيرا ،كما حفل القرآن الكريم في كثير من آياته بالرأي العام ....حيث جعل حكم الرأي
ً
العام على املؤمن شريكا لحكم هللا ورسوله في تقديم أعمال املسئولين ومحاسبتهم وقد نهج الرسول الكريم
ً
هذا املنهج فكان يرجع عن خططه إذا وجد رأيهم صوابا(.)4
نرى أن العالقة هي التعبير بإزالة املنكر والفساد واآلمر باملعروف ،وممارسة الشورى في اختيار الحكام.

) (1ميثم حسين حمزة :دور الرأي العا م في النظام السياس ي اإلسالمي ،مجلة اهل البيت عليهم السالم ،جامعة أهل البيت-العراق ،العدد - 8
2009م ،ص.267
) (2محمد عبدهللا الخرعان :ملكية وسائل اإلعالم وعالقتها بالوظائف اإلعالمية في ضوء االسالم ،دار عالم املعارف -الرياض ،ط1996-1م،
ص.356
) (3سورة التوبة اآلية ()33
) (4ميثم حسين حمزة :دور الرأي العام في النظام السياس ي اإلسالمي ،مجلة اهل البيت عليهم السالم ،جامعة أهل البيت-العراق ،العدد - 8
2009م ،ص.268
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املطلب الثاني :األحزاب السياسية

ً
ً
من أهم الجهات التي تتولى رقابة الرأي العام فعال وواقعا هي األحزاب السياسية ()Political Parties
والصحافة ( ،)Pressوفي صدد األحزاب السياسية يختلف الفقه حول ضرورة وجودها ،فيرى فريق أنها
ً
أساس للنظام الديمقراطي وضرورة للحياة الديمقراطية التي تصبح بدونها عبثا باعتبارها الزمة لوجود
الديمقراطية ذاتها ،وذلك إزاء ما تحققه من فوائد ومزايا أهمها تكوين الرأي العام وظهور املعارضة الحزبية
تحول دون استبداد الحكومة وإلزام السلطتين التنفيذية والتشريعية حدود املسئولية .وعلى النقيض يرى
فريق آخر أن األحزاب السياسية هي آفة الديمقراطية ،فهذه األحزاب أفسدت الديمقراطية وتسببت في كثير
من الكوارث واألزمات ،ويرجع ذلك إلى أن األحزاب تزيف الرأي العام باعتبار أن مبادئها ال تمثل آراء أعضائها
ومؤيديها في االنتخابات ،كما أنها ال تنفذ برامجها وال تظل و ِفيه لها أو متمسكة بها ،عالوة على سيطرة األقلية
على األحزاب ،وذلك من الناحية العملية ،وهي أقلية تفضل مصالحها السياسية الحزبية على الصالح العام.
وفي واقع األمر فإن األحزاب السياسية هي أمر ال غني عنه لتحقيق النظام الديمقراطي ولتكوين الرأي
العام ،فالديمقراطية ال يستقيم بغير حرية التفكير وحرية الرأي وحرية املعارضة ،وال ريب أن النظام الحزبي
ً
من شأنه أن يساعد كثيرا على توفيرها (.)1
ً ً
ويؤدي النظام الحزبي القائم على تعدد األحزاب السياسية دورا مهما في توجيه الرأي العام وتبصيره
بالجوانب اإليجابية والسلبية في املسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
كذلك فإن هذا النظام يسمح بقيادة الجماهير بطريقة منظمة ويعمق من درجة الوعي السياس ي لديها،
ذلك أنه يقوم على تعدد اآلراء وتنوعها ،وهذا التعدد والتنوع يثري الحياة الفكرية ويساعد على بلورة األفكار
املختلفة ،ويالحظ أن الدور اإليجابي لهذا النظام ال يقف عند ذلك الحد ،بل أن اآلراء والحلول التي يثمرها
ً
هذا النظام ال بد وأن تصل إلى سماع الحكام ،فتتم مراجعتها ودراستها تمهيدا التخاذ القرارات السياسية
واإلدارية التي تستجيب التجاهات ورغبات الرأي العام .ومن هنا قيل أن نظام تعدد األحزاب السياسية يمثل
حلقة الوصل بين الرأي العام والسلطة املنتخبة من الشعب فيعد بهذا الوصف مرآة صادقة للرأي العام.
إضافة إلى ما تقدم ،فأن نظام تعدد األحزاب السياسية يؤدي إلى وجود معارضة علنية منظمة تراقب
الحكومة وتجبرها على احترام الحقوق والحريات هذا جانب .ومن جانب آخر ،فإن هذا النظام يسمح بتغيير
ً
الحكام بأسلوب سلمي ،فيتبادل ممثلو األحزاب املختلفة الحكم تبعا لألغلبية التي يحصلون عليها في

) (1ينظر .سامي جمال الدين :الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشاة املعارف األسكندرية -مصر ،ط األولى1982م  ،ص.202
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ً
ً
االنتخابات التي تأتي دوريا كل أربع أو خمس سنوات خالفا لنظام الحزب الواحد الذي ال يكون فيه محل
لتبادل الحكم (.)1
مما سبق ذكره نرى أن الحزب الواحد لم يمثل حلقة الوصل بين الرأي العام والسيادة ألنه في الغالب
يكرس السلطة ملصلحة حزبه ،أو املصلحة الشخصية دون املصلحة العامة ،وبالتالي لم يتح حرية التعبير
للشعب ونقل سلس للسلطة.
لذا ثبت بأن نظام تعدد األحزاب السياسية ( )Pluralimيمثل حلقة الوصل بين الرأي العام والسلطة
املنتخبة وذلك بإمكانية نقل السيادة للمدنيين عبر انتخابات برقابة الرأي العام عن طريق النظام األساس ي
(الدستور) بأعتبارها أحد الوسائل املهمة في تحقيق رقابة الرأي العام .
املطلب الثالث :الثورات الشعبية في السودان 2018 -1953م
تمهيد:
عرف املعجم الوسيط "الثورة" بأنها( :تغيير أساس ي في األوضاع السياسية واالجتماعية يقوم به
ً
الشعب في دولة ما)( )2وعرف أيضا معجم القانون الثورة(  (Revolutionبأنه ( :تغيير جذري ال يقتصر على
نظام الحكم أو الحائزين للسلطة بل يشمل كافة مجاالت الحياة في املجتمع)( .)3مثل الثورات السودانية في
/17فبراير1969م ،وثورة أبريل1985/م  ،وثورة /19ديسمبر2018م.
كما جاء في موسوعة السياسية أن معظم املفكرين املعاصرين يستخدمون اصطالح "الثورة" للداللة
على )1( :تغييرات فجائية وجذرية ،تتم في الظروف االجتماعية والسياسية ،أي عندما يتم تغيير حكم قائم
ً
والنظام االجتماعي والقانوني املصاحب له بصورة فجائية وأحيانا عنيفة بحكم آخر)2(.تغييرات ذات طابع
جذري (راديكالي) غير سياس ي ،حتى وإن تمت هذه التغيرات ببطء ودون عنف ( كما هو الحال عندما نقول
ثورة علمية ،ثورة فنية ،ثورة ثقافية ،فإن هذه التغييرات املعاصرة تستخدم لوصف تغييرات شاملة في
مجاالت متعددة من الحياة).
وتتعد األسباب التي تؤدي إلى قيام الثورات  ،وإن كانت ترجع جميعها إلى شعور األفراد بالظلم ،وبأن
األوضاع السائدة في الدولة لم تعد تتالئم مع ما طرأ على املجتمع من أفكار جديدة .وعلى ذلك فال يمكن أن

) (1مروة أبو العال ،مقال حول رقابة الرأي العام في القانون الدستور/23سبتمبر2018/م تاريخ االقتباس2019/9/10م https://mohamma.
net
) )2ينظر املعجم الوسيط :القاهرة ،مكتبة الشروق ،ط2004-4م -،مصر ،ص.753
) (3حسن البحري :القانون الدستوري والنظم السياسية ،الناشر :الجامعة اإلفتراضية السورية -سوريا2018 ،م ،ص.162
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ترجع كل الثورات إلى سبب محدد ،فأسباب الثورات متعددة وتختلف باختالف املجتمعات ،فتارة لسبب
ً
ً
عقائدي (ديني) ،وتارة تقوم لسبب اجتماعي ،وأحيانا أخرى يكون سبب الثورة سياسيا أو اقتصاديا (.)1
إن العسكرتارية أي ظاهرة الحكم العسكري هي إحدى الهموم اإلنسانية وقد اتسعت دائرة ،ممارستها
ً
في العالم الثالث مما أدى إلى إرهاق شعوب ذلك العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأفقد بهذه الشعوب
من أن تنال القدرة املناسب من التقدم السياس ي واالجتماعي ألن هذا النوع من نظم الحكم يتسم بسمتين
أساسيتين:
األولى :رفع الشعارات الديمقراطية وإفراغها من مضمونها الحقيقي في الفعل واملمارسة.
والسمة الثانية :هي الحجر على الرأي اآلخر بأداء دورها األساس في حياة اإلنسان وتطور الشعوب .على
هذا النسق حكمت العسكرتارية السودان في ثالثة عهود:
وكان العهد األول انقالب السابع عشر نوفمبر1958م والذي استمر حتى الثالثين من أكتوبر1964م
بقيادة الفريق إبراهيم عبود ،وجاء العهد الثاني إثر انقالب العسكري في الخامس والعشرين من
مايو1969م واستمر حتى الخامس من ابريل 1985م بقيادة جعفر محمد نميري ،ووقع االنقالب الثالث في
الثالثين من يوليو 1989م ( ،)2استمر حتى العاشر من ابريل2019م بقيادة املشير عمر حسن احمد البشير.
هذا واتف قت االنقالبات العسكرية  ...في أمرين أساسين :أولهما عدم منح الديمقراطية الوليدة في
السودان فرصة الثبات والرسوخ حيث أن الديمقراطيات الثالث لم تستطع أي منهما إكمال عمرها
الدستوري الذي قرره الشعب وبهذا حدثت هذه االنقالبات ضد التفويض الشعبي والدستوري املمنوح
للديمقراطيات الثالث.
أما األمر األساس ي الثاني :هو أن هذه التدخالت العسكرية أتت كلها عقب جمعيات تأسيسية لوضع
دستور وبذلك لم يستطع تلك الجمعيات التأسيسية من أداء مهمتها األساسية وهي وضع الدستور .
مما تقدم سرده نرى أن السودان مر بأربع ثورات شعبية ( )Popular Uprising Or Intifadaوحكمها
ً
ابتداء 2018-1953م وهي على النحو اآلتي:
حكومات انتقالية

) (1حسن البحري :القانون الدستوري والنظم السياسية ،الناشر :الجامعة اإلفتراضية السورية -سوريا2018 ،م ، ،ص.163
) (2ميرغني النصري :مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،الدار السودانية للكتب -الخرطوم ،ط الثانية 2006-م،
ص318
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.1الحكم االنتقالي األول:
إن نظام الحكم في هذا العصر استند على دستور الحكم الذاتي القائم على قانون الحكم الذاتي
واالتفاقية اإلنجليزية املصرية 1953م املقررة لتحقيق املصير السودان ...واملهمة الرئيسية لهذا الدستور هي
نقل السيادة على السودان من دولتي الحكم الثنائي للشعب السوداني وقد ارتكز نقل السيادة للشعب
السوداني على نصين أساسيين في تلك االتفاقية وهما املادة الثانية عشر واملادة السابعة...أما املادة ()12
فتقرر قيام جمعية تأسيسية تقرر مصير السودان كوحدة ال تتجزأ وتقرر إما االتحاد مع مصر أو االستقالل
ً
وتضع الدستور على نتائج ذلك وتشرع قانونا النتخاب برملان سوداني وبموجب املادة ( )7تشكلت لجنة
انتخابات وبدأت مباشرة مهامها وأعمالها في أبريل 1954م وأجريت االنتخابات في نوفمبر من نفس العام وقد
تنافس في هذه االنتخابات كل من الحزب الوطني االتحادي وحزب األمة ،وقد حصل األول على أغلبية مقاعد
البرملان وفي تقرير نتائج هذه االنتخابات قال :هنري رياض "وكانت النتيجة أن فاز الحزب الوطني االتحادي
ً
بأغلبية أعضاء كل من مجلس النواب والشيوخ فلقد حصل على ( )51مقعدا من مقاعد مجلس النواب من
ً
ً
ً
جملة ( )97مقعدا كما حصل على ( )22مقعدا في مجلس الشيوخ من جملة ثالثين مقعدا وبمقتض ي ذلك
ً
انعقد البرملان في يناير وتم انتخاب السيد/اسماعيل األزهري رئيس حزب األغلبية رئيسا للوزراء...وفي
/29اغسطس 1955م قرر البرملان تقرير املصير عن طريق االستفتاء الشعبي املباشر ووافقت دولتا الحكم
الثنائي على ذلك في هذه األثناء تعالت األصوات باملطالبة باالستقالل في شكل شبه جماعي مما دفع بالبرملان
إلعالن االستقالل من داخله في التاسع عشر من ديسمبر1955م .)1( ...
وبعد اإلعالن عقدت جلسة مشتركة بين مجلس الشيوخ والنواب وتم اختيار لجنة خماسية أجازت
ألوان علم السودان وهم احمد محمد صالح ،احمد محمد ،الدرديري محمد عثمان ،الفتاح املغربي ،وآخر،
ً
ً
وتم اختياره بألوانه الثالثة األزرق رمزا للنيل في أعلى العلم واألصفر رمزا للصحراء في الوسط ،ثم األخضر
ً
رمزا للزراعة في األسفل( .)2ونتيجة لذلك اعترفت دولتا الحكم الثنائي باستقالل السودان في األول من
يناير1956م (.)3

) (1ميرغني النصري :مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،الدار السودانية للكتب -الخرطوم ،ط الثانية 2006-م ،
ص.318،320،321
فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد :التطور التاريخ والسياس ي للسودان في الفترة من 1989-1953م ،جامعة بحري -السودان(،دون ذكر
مجلة النشر) ،ص.70
) (3ميرغني النصري :مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،الدار السودانية للكتب -الخرطوم ،ط الثانية 2006-م ،
ص.321
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
79

بدأت الديمقراطية األولى وقد ألف األزهري وزارة ائتالفية بعد وزارته األولى واستمرت هذه الحكومة
االئتالفية من فبراير 1956م حتى يونيو 1956م ولقد بدأت تظهر الخالفات بين األحزاب السياسية بعد
إسقاط حكومة األزهري....ولم يحرز أي حزب من األحزاب األغلبية املطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة
ً
منفردا فشكلت حكومة ائتالفية فجاءت وزارة عبدهللا خليل يقودها حزب األمة واستمرت حتى انقالب
الفريق عبود في نوفمبر 1958م(.)1
 .2الحكم االنتقالي الثاني :
عندما أتي الفريق عبود إلى السلطة في /17نوفمبر1958م أوقف العمل بدستور 1956م املؤقت وآلت
السلطة الدستورية في البالد وتركزت في املجلس األعلى للقوات املسلحة والذي انفرد بها حتى قيام املجلس
املركزي الذي أريد له أن يشارك في السلطة التشريعية.
ومما يجدر ذكره أن أعضاء املجلس املركزي كانوا ينتخبون عن طريق مجالس املديريات التي تستمد
بدورها عضويتها من املجالس املحلية ،وملا لم تكن املجالس املحلية ومجالس املديريات ممثلة إلرادات
الشعب أو معبره عنها ،إذا طغي نفوذ رجال املال واألعمال واملهن الحرة عليها ...فقد ترتب على ذلك أن املجلس
املركزي قد قام على أساس غير شعبي في الواقع (.)2
نرى أن انقالب عبود على السلطة بالقوة العسكرية ،وإلغاء العمل بالدستور املؤقت 1956م ،وعدم
انتخاب مجالس املديريات في السودان فقد وجد الثوار فرصة سانحة بأن حكومته لم تمثل إرادة الشعب.
مما ذكر فقد كان السبب ببداية عهد الحكومة االنتقالية الثانية بانفجار ثورة اكتوبر في الحادي
والعشرين من شهر اكتوبر 1964م تلك الثورة الشعبية العاتية التي أطاحت بالدكتاتورية العسكرية األولى
في ظرف عشرة أيام من البرملان الشعبي على طول الساحة السودانية...وتأسس عهد الحكومة االنتقالية
الثاني في إطار امليثاق الوطني الذي أعلنه الثوار عقب انهيار النظام العسكري ودستور السودان املعدل
املؤقت 1964م وهو دستور السودان املؤقت 1956م مع التعديالت التي افتضاها عدم وجود برملان
ومؤسسة رأس الدولة .
وفي الفاتح من نوفمبر 1964م كون الثوار حكومة انتقالية من القوى التي قادت اإلضراب السياس ي
الذي أطاح بالنظام العسكري وهي القوى املهنية والفئوية العاملة مع تمثيل اسم لألحزاب .ثم إعادة تكوين
الحكومة االنتقالية بعد ذلك في 1965/2/24م بحكومة حزبية من كافة األحزاب السياسية إال أن الحزب
) (1فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد:التطور التاريخ والسياس ي للسودان في الفترة من  ،1989-1953جامعة بحري -السودان( ،دون ذكر
مجلة النشر) .ص70
) (2محمد محمد احمد كرار :الحياة السياسية السودانية1990-1930م ،ج ،2:الناشر :دار البلد – الخرطوم -السودان ،ص.1
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الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي عارضا هذا التكوين ورفضا االشتراك في الحكومة بحجة عدم تمثيل
القوى الحديثة التي قادت اإلضراب السياس ي ال سيما العمال واملزارعين.
ولعدم وجود برملان أصبح مجلس الوزراء هو السلطة التشريعية والتنفيذية الذي تولي اإلدارة
السياسية للبالد واختص بالتشريع وسن القوانين واختيار رأس الدولة الذي يتكون من خمسة أعضاء وهو
عود إلى ما كان عليه األمر منذ أعالن االستقالل وحتى االنقالب عليه /17نوفمبر1958/م...وقد قامت
الحكومة االنتقالية الثانية باملهام التي أناطها بها الشعب والتي قررها امليثاق الوطني ....حيث حررت األجهزة
واملؤسسات اإلدارية واألمنية من اإلداريين والعسكريين وثاني تلك هي اطالق الحريات العامة وتأكيد حقوق
اإلنسان وتقررت حرية تكوين األحزاب والنقابات وحرية الصحافة والرأي والتعبير واملهمة ورفع حالة
الطوارئ وإلغاء جميع القوانين املقيدة للحريات وبمقتض ي ألغت الحكومة حالة الطوارئ وقانون دفاع
السودان1958م وقانون اإلجراءات الجنائية كاملادة ( )5من قانون العقوبات األسبق واملواد الخاصة
باالعتقال التحفظي ..ضمان استقالل جامعة الخرطوم التي كانت مصدر خلق سياس ي للحكم العسكري من
حيث النشاط الطالبي املتصل في سبيل إعادة الحياة الديمقراطية ...وعالوة على ذلك تضمن الخطاب الذي
ً
تأكيد على أن حكومته وضع انتقالي مؤقت
ألقاه رئيس الوزراء سر الختم الخليفة بتاريخ 1964/10/30م
ً
يكون الحكم فيه وفقا ألحكام دستور السودان املؤقت 1956م وإن التكليف الجوهري واألساس ي لهذه
الحكومة هو قيام جمعية تأسيسية يقع على عاتقها وضع الدستور من خالل إجراء انتخابات حرة عامة
تحت إشراف لجنة انتخابات مستقلة...
أما فيما يتعلق بتنفيذ مهمة التحول للعهد الديمقراطي الثاني فقد أصدرت الحكومة االنتقالية بتاريخ
الرابع عشر من فبراير1965م قانون انتخابات الجمعية التأسيسية1965م وبموجب هذا القانون انتخاب
أعضاء الجمعية التأسيسية في مطلع يونيو1965م وبذلك انتهى تفويض الحكومة االنتقالية الثانية حيث
تقوم الجمعية التأسيسية بانتخاب حكومة جديدة األمر الذى أدى رئيس الوزراء سر الختم الخليفة لتقديم
ً
استقالته وفقا لنصوص امليثاق الوطني ودستور السودان املعدل املؤقت1964م وطي عهد انتقالي مؤقت
تحقق عقب ثورة شعبية مجيدة ( )1تم اتفاق بين األحزاب املؤتلفين في /7مايو1969م وصدر بيان في نفس
اليوم ...من بنوده أن تقدم مسودة الدستور للجمعية التأسيسية في شهر يوليو 1969م كي تتمكن الجمعية

) (1ميرغني النصري :مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،الدار السودانية للكتب -الخرطوم ،ط الثانية 2006-م ،
ص322و ،332وما بعدها.
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التأسيسية من إجازته في وقت أقصاه آخر ديسمبر1969م...وقبل أن يحين شهر يوليو موعد تقديم مشروع
الدستور للجمعية التأسيسية ،هبت ثورة 25مايو1969م بقيادة جعفر نميري وحل الجمعية التأسيسية.)1(.
.3الحكم االنتقالي الثالث:
بدأ العهد االنتقالي الثالث بعد االنهيار الكامل للحكم الديكتاتوري العسكري الثاني أثر ثورة رجب
أبريل 1985م تلك الثورة الشعبية العاصفة التي قصمت ظهر النظام العسكري الغاشم في السادس من
إبريل1985م ...إن ثورة ابريل 1985م ثورة شعبية مائة في املائة تصدت للنظام العسكري بقيادة التجمع
النقابي املكون من نقابة املحامين ونقابة األطباء ونقابة املهندسين ونقابة البنوك ونقابة التأمينات
االجتماعية واتحاد طالب جامعة الخرطوم وكانت نواته عند اضراب القضاة في يونيو1983م والذي ظل
يعمل في سرية تامة وعزيمة وتصميم حتى مساء الحادي والثالثين من مارس1985م ،الثامن من رجب
(1405هـ) حيث أعلن هذا التجمع بدار نقابة املحامين اإلضراب السياس ي على أساس أن ينفذ اإلضراب
السياس ي الشامل في موكب جماهيري في األربعاء الثالث من إبريل 1985م وبالتصميم واالقتدار الشعبي
والجماهيري بمشيئة هللا تعالى عم اإلضراب السياس ي الشامل الساحة السودانية جمعاء على مستوى مائة
في املائة فأعلنت القوات املسلحة واألمنية التحاقها مع قوى الشعب وانتصرت الثورة.
إن انتصار الثورة كانت نتيجة ملحمة شعبية مهرتها التضحيات الجسام ففي السادس والعشرون من
مارس1985م قادت جموع طالب الجامعة اإلسالمية بأمدرمان الجماهير في تظاهرات عاصفة وعاتية حرقت
ً
فيها مقر جمعية ود نميري ايذانا بإشعال ثورة الشعب ضد النظام الديكتاتوري...وضمن تعالى وتيرة ثورة
ً
ً
الشعب أصدر معهد الكليات التكنولوجية بالخرطوم (حاليا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) بيانا
يدين النظام العسكري ويدعو لالنقضاض عليه وتصدر طالب الكليات التكنولوجية في
/27مارس/تظاهرات شعبية كاسحة في الخرطوم منعت موكب رئيس النظام من الذهاب إلى املطار بالطريق
املرسوم لذهابه في رحلة للواليات املتحدة األمريكية ...وقد غادر الخرطوم ولهيب الثورة يهدر ويتسع  ...على
ً
إثر ذلك أصدرت الحركة السرية لتجمع الشرطة منشورا في 1985/3/27م أعلنوا فيه إرادتهم على العصيان
ً
وعدم استعمال القوة ضد الشعب وأبدى التجمع توجهه إلسقاط النظام تضامنا مع حركة الثورة
الشعبية...في يوم الخميس 1985/3/28م قررت الجمعية العمومية للهيئة النقابية ألطباء الخرطوم
اإلضراب ضد سلطة للقهر والجوع و من أجل االنتصار لثورة الشعب  ...وفي هذه األثناء امتألت باملناضلين
والكادحين الساحات والشوارع وخاضت بالثائرين املزارع واملصانع وانتصرت الثورة على نظام القهر والجوع
ونظام التبعية في صبيحة السادس من ابريل1985م أيدت القوات املسلحة والقوات النظامية ثورة
) (1محمد محمد احمد كرار :الحياة السياسية السودانية1990-1930م ،ج ،2:الناشر :دار البلد – الخرطوم -السودان  ،ص.4:
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ً
الشعب...إن نظام الحكم االنتقالي كان مفترضا على أن يقوم على األسس واملبادئ التي وردت في امليثاق
الوطني لتجمع القوى الوطنية إلنقاذ الوطن الذي وقع من قبل القوى النقابية واملهنية واألحزاب في صبيحة
السادس من أبريل1985م وهو يؤسس النظام على دستور السودان املوقت1956م املعدل 1964م وهذا
ً
الدستور يقض ي بقيام رأس دولة من خمسة أعضاء ومجلس وزراء من خمسة عشر وزيرا ويرعي هذا
الدستور حقوق اإلنسان واستقالل القضاء وكفالة الحريات األساسية في التنظيم والتعبير والعقيدة
والعمل والتنقل والتحرر من التبعية االقتصادية وتحقيق الكفالة والعدل ودعم السيادة الوطنية وحل
ً
ً
مشكلة الجنوب حال سياسيا وديمقراطيا وذلك في ظل نظام ديمقراطي قومي لفترة ثالثة سنوات...وفي أثناء
تداول التجمع الوطني لتشكيل مجلس الوزراء ومجلس رأس الدولة تدخلت القيادة العامة للقوات املسلحة
ً
في األمر وقامت بتشكيل مجلس لرأس الدولة من خمسة عشرا عضوا من قيادات الجيش برئاسة املشير
عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب سمي املجلس العسكري االنتقالي وكان ذلك بتاريخ التاسع من ابريل
1985م ...هذا وقد أوكل لهذا املجلس صالحيات ممارسة أعمال السيادة والسلطة التشريعية في الفترة
ً
االنتقالية ...كما تم تشكيل مجلس الوزراء الوطني من خمسة عشر وزيرا بواسطة التجمع بتاريخ
1985/4/23م واتفق بأن نصوص املجلس العسكري االنتقالي التشريعي ملجلس
الوزراء الذي كانت من صالحياته األصلية بموجب دستور السودان املؤقت 1956م املعدل 1964م ...
واستمر نظام الحكم االنتقالي بموجب قرارات سيادية من املجلس العسكري االنتقالي وبموجب قرارات
تشريعية وتنفيذية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجزولي دفع هللا حتى صدور الدستور االنتقالي
1985م وسرى العمل به حتى انتهاء الفترة االنتقالية والتي انتهت في السادس والعشرين من شهر ابريل
1985م وذلك بقيام الجمعية التأسيسية التي أرخت للديمقراطية الثالثة (.)1أعلن الفريق عبدالرحمن
محمد حسن سوار الذهب فترة انتقالية ملدة عام تكون في نهايتها انتخابات...
ً
ً
ً
نجحت الحكومة االنتقالية نجاحا باهرا في نقل السلطة إلى الشعب ممثال في أحزابه عبر انتخابات
عامة في العام 1986م وبدأت بالتالي حقبة جديدة من تاريخ الديمقراطية في السودان (.)2
إذا نظرنا للحكومات الوطنية سالف الذكر في العهود الثالثة ،نجد أن هذه الحكومات تزعمها حزبان
كبيران هما الحزب االتحادي الديمقراطي ،وحزب األمة مع بعض األحزاب األخرى كالحزب الشيوعي .لقد
انتشر الفساد السياس ي في هذه الحقب املتعاقبة لعدة أسباب ،منها فساد الزعماء الذين حاولوا استقطاب
) (1ميرغني النصري :مبادىء القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،الدار السودانية للكتب -الخرطوم ،ط الثانية 2006-م،
ص326و ،337وما بعدها.
) (2فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد :التطور التاريخ والسياس ي للسودان في الفترة من 1989-1953م ،جامعة بحري -السودان(دون ذكر
مجلة النشر) ، .ص.75،74
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ً
ً
من يميل إليهم طائفيا أو حزبيا ،وغيرها من األسباب فظهر في هذه الحقب فساد التشريع والقضاء ،وفساد
األحزاب والحكام الذين استولوا على الحكم ،فأصبحت الوظائف القيادية على االنتخابات الحزبية
والطائفية ،ومن يتبع للحاكم إلى مصالح شخصية ،ومصالح حزبية ،دون النظر إلى املؤهل العلمي ،أو
الكفاءة(.)1
لهذا نرى فقد ثبت ضعف األحزاب في ممارسة السلطة ملصالحها الشخصية والحزبية ،مما أتاح فرصة
للمؤسسة العسكرية باالنقالب عليها خالل العهود الثالث.
ومن جانب آخر نرى أن الرأي العام السوداني ساهم في مايو 1985م عبر التجمع النقابي والسياس ي
لتنظيم مواكب إضراب سياس ي شامل إلسقاط حكومة مايو1969م وبإرادة شعبية انتفضت الخرطوم ،
وأعلنت الجيش انحيازها للشعب فانتصرت ثورة مايو 1985م.
مما يجدر ذكره فإن ثورة مايو1985م شبيه بثورة ديسمبر2018م كالهما نتاج النقابات املهنية
واألحزاب السياسية .ولكنها تختلفان في :أن ثور مايو1985م كان حراكها داخل الخرطوم ،أما ثورة
ديسمبر2018م شاملة عم كل مدن السودان ،بدأت من الدمازين  /13ديسمبر2018م ومنها انتقلت إلى
بقية الواليات ثم والية الخرطوم /19ديسمبر2018م.
كما ثبت بأن الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب أول رئيس عسكري يسلم السلطة
لحكومة منتخبة بالسودان.
.4الحكم االنتقالي الرابع:
نري أن الحكم االنتقالي الرابع جاءت بعد تضحيات جسام أبان ثور /19ديسمبر2018/م املجيدة التي
اسقط الدكتاتور املشير/عمر احمد حسن البشير في /11ابريل2019/م ،فثورة /19ديسمبر2018م جاءت
مختلفة عن الثورات السودانية التي تناولتها الدراسة فنجدها بدأت بالعاصمة الخرطوم وانتهت بها ،أي لم
ً
تشمل األقاليم (املدن املهمشة) مما انعكس سلبا بعدم نجاح الحكم االنتقالي السابق في السودان.
أما ثور /19ديسمبر2018/م بدأت من األقاليم ثم انتقلت إلى الخرطوم ،فاشتعلت شرارتها في
/13ديسمبر2018م بالدمازين عاصمة والية النيل األزرق حيث خرج املدنيون مطالبين بإسقاط حكم
البشير مسببين بانعدام الخبز والنقود والوقود واملواد التموينية والفساد (املالي واإلداري) ،وتلتها مدينة
الفاشر عاصمة والية شمال دارفور ،ثم خرجت مدينة سنار عاصمة والية سنار ،ولحق الركب مدينة عطبرة
) (1ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم :دور التشريع في محاربة الفساد ،مجلة العلوم اإلنسانيةـ جامعة الزعيم األزهري -السودان ،املجلد األول –
العدد 3ديسمبر2015م ،ص.120،121
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عاصمة والية نهر النيل حيث زادت شرارة الثورة بحرق الثوار دار الحزب الحاكم ( املؤتمر الوطني)،كما خرج
التحالف الديمقراطي للمحامين بمدينة نياال عاصمة والية جنوب دارفور ،ثم لحقت العاصمة الخرطوم
الثورة في /19ديسمبر2018م وبقية الواليات .ومن ثم أعتصم الثوار املدنيون أمام القيادة العامة لقوات
الشعب املسلحة السودانية وكان من أبرز قادة الرأي العام السوداني( :قوى أعالن الحرية والتغيير) وهي
تحالف تتكون من أربعة كتل منها ثالثة كتل سياسية وهي.1 :اإلجماع الوطني(.2 )1نداء السودان(.3 )2
اإلتحادي املعارض( ،)3وكتلتان مدنيتان هما .1 :منظمات املجتمع املدني(.2 ،)4وتجمع املهنيين السودانيين(.)5
في إطار املنطق سالف الذكر نرى أن خروج (مدن الهامش) أي املدن املتأثرة بالظلم والفساد إبان
ً
الحكومات الديكتاتورية الثالث ،فقد ساعد كثيرا في نجاح ثورة /19ديسمبر2018م باعتبارها ثورة شاملة
وثورة وعي لكل مدن السودان ،مما أدي إلى سقوط املشير /عمر احمد حسن البشير في /11ابريل2019/م،
وذلك بعد أن أعلن وزير دفاعه ونائبه الفريق أول /احمد عوض بن عوف باعتقال البشير في مكان آمن
وتولية مقاليد السلطة في السودان وشكل مجلس عسكري .هذا االعالن أدى إلى ازدياد لهيب الثورة حيث
واصل الثوار اعتصامهم مطالبين بتنحي الفريق بن عوف من الرئاسة و يرجع ذلك إلى عضويته في حزب
املؤتمر الوطني املحلول ،وفي خالل 24ساعة بتاريخ /12ابريل2019/م أعلن تنحيه من السلطة وتكليف
ً
ً
الفريق أول /عبدالفتاح البرهان رئيسا وتشكيل مجلس عسكري من ( )12عضوا فقد تم إعفاء أربعة منهم
مطلب ثوري من املدنيون بسبب انتمائهم لالخوان.
ً
وبناء عليه يمكن القول بأن السودان دخل في فترة صعبة بعد سقوط نظام االخوان برئاسة عمر
البشير لرفض الجيش تسليم مقاليد السلطة للمدنيين فقد أسهم ذلك في مواصلة الثوار اعتصامهم أمام
قيادة الجيش ،مما أدى ذلك إلى تفاوض بين محرك الشارع (قوى اعالن الحرية والتغير) ككتله سياسية
واملجلس العسكري ،بإشراف االتحاد األفريقي ورئيس وزراء اثيوبيا (أبي احمد)  .فقد نجح التفاوض باتفاق
الطرفين بتشكيل مجلس السيادة من ( )11عضو مناصفة خمسة مدنيين تختارهم قوى اعالن الحرية
ً
والتغيير ،وخمسة يختارهم املجلس العسكري االنتقالي ،أما العضو الحادي عشر مدنيا يتم اختياره
ً
)(1هي تحالف أحزاب املعارضة السودانية ،وتضم  17حزبا كالحزب الشيوعي السوداني ،الناصريين ،مبادرة املجتمع املدني...
))2هي تحالف تضم أحزاب سياسية يسارية وإسالمية قومية وحركات مسلحة ،كحزب األمة ،والحركة الشعبية قطاع الشمال ،حركة العدل
واملساواة ،حركة تواصل...
 ))3يشمل  8وهي االتحادى املوحد ،الحزب اإلتحادي الديمقراطي العهد الثاني ،الوطني اإلتحادي ،الحركة اإلتحادية ،اإلتحاديين األحرار،
التيار الحر...
 ))4تتكون من تحالف منظمات املجتمع املدني.
 ))5هي تجمعات مهنية تكون قبل سقوط حكومة اإلسالميين وتضم مهنيين غير منضويين لحكومة األخوان نذكر منها :أساتذة الجامعات
السودانية ،التحالف الديمقراطي للمحامين ،شبكة الصحفيين السودانيين ،لجنة املعلمين ،لجنة األطباء املركزية وغيرهم من املهن....
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ً
بالتوافق بين الطرفين ،مدة الفترة االنتقالية  39شهرا ونيف مناصفة بينهما على أن يحكم العسكر الفترة
ً
ً
األولى ملدة  21شهرا يختاره أعضاء املجلس العسكري ،واملدنيين الفترة الثانية 18شهرا يختاره األعضاء
املدنيين في املجلس السيادي ،وبعد تشاور تم تعين د .عبدهللا حمدوك رئيس الوزراء واألخير شكل حكومته
ً
من ( )17وزيرا حسب االتفاق ..وكما تم االتفاق والتوقيع على الوثيقة الدستورية االنتقالية لسنة 2019م
التي تحكم الفترة االنتقالية ثم عدل في العام2020م.
نخلص من ذلك القول بأن املراحل االنتقالية سالفة الذكر لم تكمل فترتها االنتقالية بسبب
ً
االنقالبات العسكرية قبل تقديم مشروع الدستور للسودان فقد كان سببا في فشلها ،أما الفترة االنتقالية
الرابعة جاء بالرأي العام السوداني وهي ثورة /19ديسمبر2018م وما يميزها أنها شاملة
)(comprehensiveخاطب جزور مشكلة السودان ويتمثل ذلك في استمرار الحكومة االنتقالية مع الكفاح
املسلح على توقيع إتفاق ينهي الحروب في السودان ،لذا نقترح على الحكومة االنتقالية أن يدعوا ملؤتمر
ً
دستوري في وقت مبكر قبل نهاية الفترة االنتقالية لتقديم مشروع الدستور خالفا لسابقاتها من الثورات
وحتى ال يتكرر االنقالبات العسكرية فقد طلب رئيس الوزراء من مجلس األمن بالتدخل بموجب البند
السادس لحماية الفترة االنتقالية .
الخاتمة:
الحمد هلل الذي وفقني في تناول موضوع الدراسة رقابة الرأي العام السوداني وأثره على السيادة دراسة
مقارنة ،وذلك بعد عرض اإلطار املفاهيمي لها ومناقشة أحكامها ،فقد أثبت الدراسة بأن الرأي العام هو
صاحب السيادة املطلقة وذلك إلسهام السودانيون في ثوراتهم بتكوين رأي عام .فقد أجاب الورقة البحثية
عن أسئلة الدراسة .وعالج مشكلتها املتمثلة ،في تقييد الحقوق والحريات العامة لدواعي تقويض الدستور.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات وذلك على النحو اآلتي:
ً
أوال النتائج :من خالل موضوع البحث توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
 الرأي العام يسود في البالد التي حظيت بالديمقراطية. يقرر اإلسالم بأن الرأي العام هو صاحب السيادة في الدولة. الشعب رقيب على السلطة ولهم الحق ف مطابقة أعمال اإلداريين بالقوانين واللوائح املنظمة لها. يعبر اإلسالم عن الرأي العام بالشورى ،واآلمر باملعروف والنهي عن املنكر.ً ً
ً
 نضاالت الثوار السودانيون في ثوراتهم تمثل رأيا عاما مؤثرا على السيادة في اتخاذ القرار واالنحيازللشعب.
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 ساهم السودانيون عقب ثورة ديسمبر2018م في اختيار حكومة تكنوقراط ،وتقديم مشروع قوانينوإلغاء القوانين املقيدة للحريات.
كما ساهم الرأي العام السوداني في السياسة الخارجية برفع اسم السودان من القائمة السوداء املقيدةلألديان بأمريكا ،وفوزها بمقعد حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة بجنيف ،بتطبيقها للحقوق والحريات
العامة.
دواعي حراك السودانيين للثورات هي االنقالبات العسكرية ،وتقييد حرية التعبير. وسائل تعبير الرأي العام هي الثورات الشعبية ،واألعالم ،واألحزاب السياسية.إذا اقتضت الضرورة يلجأ الثوار للمظاهر السلبية للرأي العام كاإلضراب عن العمل واالعتصام.التعبير في ثورة ديسمبر2018م شاملة عم كل مدن السودان ،بدأت في الواليات /13ديسمبر2018م ثمإلى الخرطوم /19ديسمبر2018م.
ً
ثانيا التوصيات :من خالل النتائج يوص ى الباحث باآلتي:
ً
 يجب اشتراك الشعب في الرقابة الفعلية إلدارة شؤون الدولة وبذلك تتحقق سيادة الشعب فعال الً
حكما.
 على السودانيون الضغط على الحكومات املتعاقبة بالرأي لتطبيق الديمقراطية. التزام العسكر بتسليم السلطة للمدنيين عند إعالن انحيازها في أي ثورة. يجب على حكومة تكنوقراط ،اإلسراع بتقديم مشروع دستور السودان. على الحكومة األمريكية واألمم املتحدة اإلسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهابوالحصار االقتصادي لزوال السبب بتطبيق الحقوق والحريات العامة وسقوط حكومة االخوان.
 على الشعب السوداني املشاركة إلسقاط أي ديكتاتور عسكري أو مدني. عدم اللجوء الثوار للمظاهر السلبية للرأي العام كاإلضراب واالعتصام ،إال في حالة الضرورة التيتفرضها الحال.
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املصادرواملراجع:
ً
أوال :القرآن الكريم.
ً
ثانيا :كتب الحديث النبوي وشروحها:
 -1محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري :صحيح البخاري ،دار احياء التراث العربي ،بيروت -لبنان،
ط1981-2:م.
 -2مسلم بن الحجاج بن مسلم :صحيح مسلم بشرح النووي ،ط ،2:مؤسسة مناهل الفرقان -بيروت-
لبنان( ،بدون تاريخ الطبع).
 -3شهاب الدين احمد بن حجر العسقالني :إبانة األحكام شرج بلوغ املرام ،دار الفكر – بيروت -لبنان،
ط2008م.
ً
ثالثا :الكتب:
 -1ابراهيم امام :اإلعالم واالتصال بالجماهير ،مكتبة األنجلو املصرية -القاهرة ،ط:الثالثة1981 -م.
 -2احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية والحريات ،دار الشروق-القاهرة -مصر ،ط2000:م.
 -3حسين محمد مصلح محمد :الشائعات ومدى تأثيرها على الرأي العام  ،املؤتمر العلمي السنوي كلية
الحقوق -جامعة طنطا -مصر ،في الفترة بين 23-22ابريل 2019م.
 -4حسن محمد اسماعيل البيلي ،القانون الدستوري ،منشورات جامعة السودان املفتوحة -السودان،
ط2007 -1م.
 -5حسن البحري :القانون الدستوري والنظم السياسية ،الناشر :الجامعة االفتراضية السورية -سوريا،
2018م .
 -6منير حميد البياتي :النظام السياس ي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية
وقانونية مقارنة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط األولى2003م.
 -7ميرغني النصري :مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،الدار السودانية
للكتب -الخرطوم-السودان ط الثانية 2006-م.
 -8محمد محمد احمد كرار :الحياة السياسية السودانية1990-1930م ،ج ،2:الناشر :دار البلد –
الخرطوم-السودان.
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 -9محمد عبدهللا الخرعان :ملكية وسائل اإلعالم وعالقتها بالوظائف اإلعالمية في ضوء االسالم ،دار
عالم املعارف -الرياض ،ط1996-1م.
 -10محمد ضياء الدين الريس :النظريات السياسية اإلسالمية ،دار التراث -القاهرة -مصر ،ط
السابعة.
 -11محمد ابوزيد محمد :الوجيز في النظم السياسية ،دار أبو املجد للطباعة بالهرم -مصر ،ط2006:م.
 -14مختار التهامي و أ.د.عاطف عدلي العبد :الرأي العام ،مركز بحوث الرأي العام -القاهرة -مصر،
ط2005م.
 -15منير حجاب :أساسيات الرأي العام ،دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة -مصر ،ط2000 -2م.
 -16محمد مصطفي املكي :القانون اإلداري ،منشورات جامعة السودان املفتوحة -السودان ،ط األولي-
2007م.
 -17نعمان احمد الخطيب :الوجيز في النظم السياسية ،ط1999 1م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع -
عمان األردن.
 -18سامي جمال الدين :الرقابة على أعمال اإلدارة ،منشاة املعارف االسكندرية -مصر ،ط األولى1982م.
 -19سعيد إسماعيل صيني :مدخل إلى الرأي العام واملنظور اإلسالمي  ،مؤسسة الرسالة ،نشر (بدون)،
ط (بدون تاريخ الطبع).
 -20عبد املجيد حمادي العيساوي :السلطة التأسيسية في القانون الدستوري الوضعي والفقه
الدستوري اإلسالمي "دراسة مقارنة" ،دار الفكر العربي-القاهرة ،ط2015-1م.
 -21عبدهللا قادري األهدل :املسئولية في اإلسالم كلكم راع ومسئول عن رعيته ،املدينة املنورة-
السعودية ،ط1992-3م.
 -22روبير نيتز -ترجمة د .فؤاد شاهين :تاريخ الرقابة على املطبوعات ،دار الكتاب الجديد املتحد ،بيروت-
لبنان ،ط األولى 2008م.
ً
رابعا :كتب اللغة:
 -1املعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،ط :وزارة التربية والتعليم2008 -م القاهرة -مصر.
 -2املعجم الوسيط :القاهرة ،مكتبة الشروق ،ط2004-4م -مصر.
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ً
خامسا :األوراق العلمية:
 -1ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم :دور التشريع في محاربة الفساد ،مجلة العلوم اإلنسانيةـ جامعة الزعيم
األزهري -السودان ،املجلد األول – العدد 3ديسمبر2015م .
 -2ميثم حسين حمزة :دور الرأي العام في النظام السياس ي اإلسالمي ،مجلة اهل البيت عليهم السالم
،جامعة أهل البيت-العراق ،العدد 2009- 8م.
 .3فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمن حمد :التطور التاريخي والسياس ي للسودان في الفترة من -1953
1989م ،جامعة بحري ،السودان( ،دون ذكر مجلة النشر).
ً
سادسا :رسائل علمية:
 -1محاضرة مادة االتصال والرأي العام السنة األولى ماستر  ،جامعة محمد ملين دباسين سطيف كلية
العلوم اإلنسانية-2015-الجزائر.
ً
سابعا :القوانين األساسية:
 -1الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة 2019م.
 -2دستور السودان املؤقت لسنة1956م.
 -3دستور السودان لسنة1973م.
 -4دستور السودان  1985املعدل 1987م.
 -5املرسوم الدستوري رقم  7لسنة . 1993
ً
ثامنا :القنوات اإلعالمية:
 -1قناة العربية ،الحلقة الثانية ،األسرار الكبرى لالخوان املسلمين بالسودان.
ً
تاسعا :األنترنت:
 -1علي سداد جعفر جواد ،رقابة
االقتباس2019/9/9م.www.uobalaylon.edu.ia

الرأي

العام،

شبكة

جامعة

بابل

 -2مروة أبو العال ،مقال حول رقابة الرأي العام في القانون الدستور/23سبتمبر2018/م تاريخ
االقتباس2019/9/10م https://mohamma. net

©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
90

 -3من بين حقوق االنسان :رقابة الرأي العام العمال الحكام تاريخ االقتباس2019/9/9م ،محرر
الشؤون القانونية.https//almada paper.net
-3محي الدين تيتاوي:حرية التعبير،صحيفة
اإلقتباس2019/11/7مwww.almeghar.com ،

املجهر

السياس ي2012/10/12،م

تاريخ

 -4سعيد حميدان :بحث حول الرقابة اإلدارية22،اكتوبر2018/م تاريخ االقتباس من
اإلنترنت2020/4/27م.
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استخدام برنامج كشف االنتحال العلمي و مدى مساهمته يف حماربة السرقة العلمية للمقاالت عرب منصات
- منوذجاASJP منصة- اجملالت العلمية من وجهة نظر حمكميها
The use of the scientific plagiarism detection program and the extent of its contribution in
combating the scientific theft of articles through the platforms of scientific journals from
the point of view of their reviewers - the ASJP platform as a model-

 الجزائر،1موري حياة جامعة الحاج لخضر باتنة- بوعيس حنان و أ-أ
Hanane Bouaiss – Hayat Houerri, Batna 1 University, Algeria.

Abstract:
The current study aims to know the level of scientific plagiarism through scientific journal platforms is high, the extent of
the effectiveness of the scientific plagiarism detection program in reducing scientific plagiarism, the difficulties of
implementing the scientific plagiarism detection program.
As a step in combating scientific plagiarism, we relied in that on the descriptive and analytical approach, and the study
population was represented by professors refereed on the ASJP platform, from whom an occasional sample consisting of 70
refereed professors was chosen on whom a questionnaire was verified whose psychometric properties were applied, and the
results of the study reached the level of scientific plagiarism through the scientific journal platform ASJP is average. The
effectiveness of the scientific plagiarism detection program in reducing scientific plagiarism is moderate. The study also dealt
with a theoretical aspect that includes - scientific plagiarism detection programs, scientific theft, digital platforms, the ASJP
platform, and then we dealt with some recommendations, including the use of scientific plagiarism detection sites And its
direct effects on the scientific secretariat for scientific research, as studies on this topic are still very limited, to reduce the
negative effects, and benefit from the positive effects of them. Conduct more studies on the topic of research as the results of
this study remain limited within the research sample so that the results are generalizable in a way. As well as spreading the
culture of scientific trust in scientific research among researchers and professors of higher education, the need to equip
institutions and research centers with advanced software to detect and track P illegal infiltrations within the framework of
scientific research, to work on the inclusion of scientific works in local and international databases.
Keywords: scientific plagiarism detection program, digital platforms, scientific theft, ASJP platform

©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
92

 مستخلص:تهدف الدراسة الحالية الى معرفة مستوى االنتحال العلمي عبر منصات املجالت العلمية مرتفع،ومدى
فاعلية برنامج كشف االنتحال العلمي في الحد من السرقة العلمية ،صعوبات تطبيق برنامج كشف االنتحال
العلمي.
وذلك كخطوة في سبيل محاربة السرقة العلمية  ،اعتمدنا في ذلك على املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثل
مجتمع الدراسة في أساتذة محكمين في منصة ASJPالذين اختيرت منهم عينة عرضية تكونت من  70أستاذ
محكم طبق عليهم استبيان تم التحقق من خصائصه السيكومترية ،وتوصلت نتائج الدراسة مستوى
االنتحال العلمي عبر منصة املجلة العلمية ASJPمتوسط .و فعالية برنامج كشف االنتحال العلمي في الحد
من السرقة العلمية متوسطة.
تناولت كذلك الدراسة جانب نظري يحتوي على -برامج كشف االنتحال العلمي ،السرقة العلمية،
املنصات الرقمية ،منصة ،ASJPثم تناولنا بعض التوصيات منها استخدام مواقع كشف االنتحال العلمي
وتأثيراتها املباشرة على األمانة العلمية للبحوث العلمية ،حيث ال زالت الدراسات في هذا املوضوع محدودة
ً
جدا ،للحد من اآلثار السلبية  ،واالستفادة من اآلثار اإليجابية لها.إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع
البحث حيث تبقى نتائج هذه الدراسة محدودة ضمن عينة البحث لتكون النتائج قابلة للتعميم بشكل
أمثل .كذلك نشر ثقافة األمانة العلمية في البحوث العلمية بين الباحثين واألساتذة التعليم العالي،
ضرورة تجهيز املؤسسات ومراكز البحث بالبرمجيات املتطورة لكشف وتتبع التسلالت غير املشروعة في
إطار البحث العلمي ،لعمل على إدراج األعمال العلمية في قواعد البيانات املحلية والدولية.
الكلمات املفتاحية :برنامج كشف االنتحال العلمي ،املنصات الرقمية ،السرقة العلمية ،منصةASJP

مقدمة:
عرفت االبحاث في األونة األخيرة انتشارا واسعا لظاهرة السرقة العلمية،غير أن االبحاث العلمية قد
شاهدت تراجع في العالم العربي نتيجة لهذه الظاهرة واالنتحال العلمي في مجال البحث العلمي.
ومن ثم كان الزاما على الباحثين و املبتكرين البحث عن أسباب تلك الظاهرة بشكل أولي الى غاية الوصول
لطرق كشف االنتحال عبر برامج الكترونية تقوم بهذه املهمة ذلك لكشف نوعيات والسرقات الفكرية و
العلمية التي تأخذ حقوق املؤلفين .وكذلك يعد البحث العلمي من أحد وظائف الجماعة لتنمية املعرفة
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وتطويرها من خالل النشر العلمي االلكتروني ،حيث النشر يزداد بسرعة كبيرة وذلك ملا ووفرته التكنولوجيا
املعلوماتية من منصات الكترونية لتسهيل النشر اإللكتروني وذلك إلتاحة املعرفة و نشرها على أوسع نطاق.
الوجه السلبي منها من السهولة سرقة الجهود العلمية للباحثين مما يفقد األمانة العلمية  .ولتقييم
البحوث بشكل سلم و يتم التعرف على الجوانب االيجابية و السلبية و اتاحة الفرصة لالستفادة مما هو
جديد وغير مكرر اعتمدت على تلك البرامج كشف االنتحال العلمي معظم املنصات االلكترونية للنشر
العلمي مثل منصة .ASJP
اشكالية:
مع التطور التكنولوجي فقد اقتصرت معظم األبحاث العلمية املعاصرة في مرجعيتها على األوساط
االلكترونية ،مما فتح املجال واسعا الستحداث أشكال وأساليب متنوعة لالنتحال والسرقة العلمية ومن
أساس أخالقيات البحث العلمي ترتكز على الصدق ،املنفعة ،تجنب إلحاق الضرر بالغير وااللتزام بسرية
النتائج ،وغالبا ما تنجر مسؤولية جزائية على نتائج الدراسات والبحوث التي يشوبها الغش العلمي سواء
بقصد أو بدون قصد .وتعد السرقات العلمية جريمة أخالقية قبل أن تكون علمية ،وكثرت في األونة االخيرة
حدوث مخاالفات وانتهاكات في مجال البحث العلمي و خاصة عبر املنصات الرقمية للنشر العلمي مما لجأت
الى استخدام برامج كشف االنتحال العلمي،مما سهل من انتقاء البحوث واملقاالت وتثمين التمييز العلمي ،
ومن هنا تنبثق معالم اإلشكالية املصاغة في التساؤل الرئيس ي التالي:
ما مستوى االنتحال العلمي عبر منصة  ASJPللمجالت العلمية الجزائرية ؟فرضيات:
مستوى االنتحال العلمي عبر منصة  ASJPمرتفع. مدى فعالية برنامج كشف االنتحال العلمي في الحد من السرقة العلمية.األهمية:
تنبع أهمية الدراسة من خالل جوانب نوجزها في النقاط التالية:
يرتبط موضوع الدراسة مباشرة بجانب مهم من الجوانب التي تحظى باهتمام كثيرة من طرف الباحث.قلة الدراسات العلمية حول املوضوع ،حداثة املوضوع.التعريف بمنصة الجزائرية للمجالت العلمية .ASJP©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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التعريف ببعض البرامج املجانية املتاحة ملعرفة نسبة االنتحال العلمي.األهداف:
التعرف على الدور الذي ساهمت به برامج االنتحال العلمي للكشف على نسب االنتحال في املنصةالجزائرية للمجالت العلمية .ASJP
معرفة مدى فعالية برامج االنتحال العلمي في الحد من السرقة العلمية.مصطلحات الدراسة:
 برامج كشف االنتحال العلمي :هي برامج تعمل على الكشف على نسبة االستالء و النسخ لألعمالاملكتوبة ،سيما النسخ غير القانوني و غير األخالقي ألعمال اآلخرين واالدعاء ملكيتها جزئيا أو كليا.
املنصات الرقمية :هي منصة في بيئة رقمية التي يتم من خاللها تشغيل برمجيات.السرقة العلمية :هي من املشاكل الحالية واملتعددة الوجوه في البيئة الجامعية .ويمكن تعريف السرقةً
العلمية،على أنها تحدث عندما يقوم الكاتب متعمدا باستخدام كلمات أو أفكار أو معلومات خاصة بشخص
آخر دون تعريف أو ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو املعلومات.
منصة :ASJPهي عبارة عن منصة الكترونية للمجالت العلمية الجزائرية املصنفة وغير املصنفة تحتاشراف مركز بحث تمكن الباحثين من نشر مقاالتهم العلمية .
دراسات سابقة:
-1يناقش تقرير((clough;p,2000طرق السرقات الفكرية بالتفاصيل وكشفها باللغات الطبيعية
والبرمجية ،ولقد أتاحت الزيادة في اتاحة املواد فيالشكل االلكتروني وتطوير الوصول لهذه املواد على شبكة
االنترنت،مع سهولة الوصول والتي لم تكن معهودة من قبل،امكانية السرقة الفكرية سواء عمدا أو بدون
قصد.نتيجة الزيادة في معدالت االتاحة للمواد على الخط املباشر،يصعب على القائمين على فحص
السرقات الفكرية باللغات الطبيعية و البرمجية لتعطي املستفيد مقدمة شاملة لهذه التقنيات،كما يوفر
أمثلة ألكثر التقنيات شيوعا واملستخدمة في السرقات الفكرية (.فايز)134.2016.
-2دراسة أجراها الحجيالن  2015على مجموعة مكونة من  12طالبا عربيا ،منضمين الى الجامعات
األمريكية ضمن برامج علمية مختلفة،بهدفاستكشاف تصوراتهم حول الكتابة األكاديمية ومسألة االنتحال،
أظهر معظم املشاركين فيها محدودا ملعنى الكتابة ألكاديمية والغاية منها،وقد أرجع الباحث هذا القصور
ألسباب محتملة منها عدم ممارستهم للكتابة األكاديمية على املستوى الجزئي للمهارات حيث اختيار املفردات
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و دقة القواعد،ال على املستوى الكلي لها حيث تتبع األسس العلمية للكتابة وطريقة تنظيم املحتوى و
تقسيمه.كما أوضحت الدراسة أن محدودية اللغة واختالف التعليم و الثقافة املغايرة لهؤالء الطلبة كانت
من أهم العوامل املؤثرة على نظرتهم لالنتحال و رغبتهم في زيادة وعيهم بها من قبل أستاذ املقرر.
-3دراسة أجرى فالتة وزروقي 2019هدفت للوقوف على صعوبات النشر التي يواجهها الباحث سواء كان
أستاذا باحثا أو طالب دكتوراه عند تقديم أبحاثه من أجل نشرها في الدوريات العلمية املحكمة عبر البوابة
الجزائرية للمجالت الجزائرية  ASJPلتقص ي مختلف الطرائق و السبل التي تساعد الباحثين على ادراك
املعايير املوحدة واملعتمدة في النشر العلمي ،وقد صنفت الى صعوبات التعامل مع البوابة الجزائرية للمجالت
العلمية  ،ASJPوصعوبة التعامل مع بعض برامج املهمة في االحالة و التوثيق العلمي عند كتابة األبحاث ،ثم
صعوبات أخرى تتعلق بمعايير تصميم وكتابة األوراق العلمية ،وهذا انطالقا من افتراض مفادها أن جهل
الباحث بهذه املعايير قد يشكل صعوبة أخرى.
توصلت الدراسة الى أن نسبة معتبرة من الباحثين( )%56لم تقبل بحوثهم للنشر،يعزى ذلك الى جهل
هؤالء الباحثين بهذه املعايير أو لعدم احترامهم لها في أبحاثهم،كما أنهم ال يعلمون كيفية استخدام األدوات
و التقنيات املعتمدة في تحرير وتصميم الورقة البحثية من حيث تجميع و تنظيم و ادارة املراجع واجراء
التوثيق و كتابة االستشهاد في النص تلقائيا.وبناءا على ذلك اقترحت الدراسة ضرورة تحيين معلومات
الباحث وتوعية بأهمية اعتماد املعايير املوحدة في أبحاثهم واالستعانة بالتقنيات و البرامج املساعدة في
التوثيق و في ادارة املراجع،الكلمات(.فالتة،رزوقي)2019.
-4دراسة ولي عمارة 2020لغرض من هذا البحث هو دراسة جودة البحث العلمي في جامعة بغداد في
ض وء القرصنة العلمية وانتحال البحوث والنتائج  ،وإسنادها لآلخرين عن قصد أو عن غير قصد .الكتابة
االستباقية مثل سرقة األفكار أو تجميع نتائج بعضها البعض على اآلخرين وتأثيرها السلبي على جودة
املخرجات العلمية وسمعة املؤسسات التعليمية من خالل دراسة استكشافية في كليات جامعة بغداد
علمية وإنسانية .أما أهداف الدراسة فقد تم تحديدها من خالل تحديد األثر السلبي للقرصنة على البحث
العلمي .تم استخدام مقياس ليكرت من خمس نقاط في هذا البحث .يتألف مجتمع البحث من أساتذة
كليات علمية وبشرية تابعة لجامعة بغداد  ،حيث تم توزيع  230استبانة ملسح آرائهم حول مخاطر سرقة
املعلومات واالقتباس غير القانوني حول جودة البحث .تم إجراء القياس والقياس وفق عدد من املقاييس
املتعلقة بموضوع البحث  ،وإعداد الفرضيات املناسبة  ،توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة تسبب القرصنة
العلمية في إضعاف وتدهور مستويات رأس املال الفكري للمؤسسة التعليمية.
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-5دراسة نصير علي حسين- 2019التعرف على برامج كشف االنتحال األدبي (االستالء االلكتروني)
السرقة العلمية للبحوث العلمية-أن التكنولوجيا اصبح لها دور فعال ومميز في جميع املجاالت حيث اصبح
له وجهان احدهما أيجابي وهو ما ننعم به من خالل تيسير وسائط االتصاالت واالنفتاح على العالم حتى
اضحى هذا العالم قرية صغيرة كما يعبر عنها .والوجه االخر سلبي ,حيث اضحى من السهولة بمكان ان تسرق
الجهود العلمية للباحثين ويغدو البحث العلمي وكانه اجترار ملا قاله االخرون ممن سبقونا واصبح تقديم
البحوث سواء كانت ال بحوث العلمية من الجامعات او مراكز البحث العلمي بحوثا تعتمد في اغلبها االعم
على بحوث سابقه ففقدنا بذلك األمانة العلمية والرصانة البحثية التي نطمح اليها في كلياتنا ومعاهدنا .حيث
يعد البحث العلمي أحد وظائف التعليم العالي الذي تسعى مؤسساته الى تنمية املعرفة وانمائها وتطويرها
من خالل ما تقوم به من انشطة بحثية سواء كانت بحوثا ألعضاء هيئة التدريس او رسائل علمية لطالب
الدراسات العليا.
حيث يقوم طالب الدراسات العليا والباحثون عموما ،بإجراء بحوث علمية للتوصل إلى نتائج جديدة
مبشرة في مختلف فروع العلم تؤدى إلى إثراء مجاالت املعرفة وتطبيقاتها بما يخدم تقدم املجتمعات
اإلنسانية  ..فالبحث العلمي الجاد واملتطور هو قاطرة التنمية املستدامة لألمم ومفتاح ازدهار حياة البشر .
والبحوث العلمية الجيدة ال بد لها أن تنشر في مجالت أو مؤتمرات علمية دولية متخصصة ،حتي يتسنى
للباحثين جميعا أن يكونوا على دراية بما يجرى من بحوث في مختلف أرجاء العالم .وبذلك تقيم البحوث
تقييما سليما ويتم التعرف على جوانبها اإليجابية والسلبية وتتاح فرص االستفادة منها والبناء عليها في بحوث
أخرى ممتدة  ..مثل هذا التواصل البحثي يمثل في الواقع ركنا ثابتا حيويا في العملية البحثية.
مناقشة الدراسات السابقة:
بعض الدراسات املقدمة ضمن هذه الورقة البحثية وضحت طرق السرقات الفكرية بالتفصيل و في
املقابل كيفية كشفها عن طريق اللغات الطبيعية والبرمجة من أجل مكافحتها و بتالي تفادي السرقة بكل
أنواعها و هذا ما جاء ضمن تقرر (.)clough2000
كما نجد في دراسة أجراها الحجيالن  2015مفادها أن أفراد عنة الدراسة أظهروا محدودية في معنى
الكتابة األكاديمية و هذا ما يساهم بشكل كبير لالنتحال العلمي ،كما أن دراسة نصير على حسين 2019
املعنونة بالتعرف على برامج كشف االنتحال األدبي و االستالء االلكتروني و السرقة العلمية للبحوث
العلمية فهذه البرامج بدورها تساهم في انتشار األمانة و الرصانة البحثية والحد من السرقة العلمية في
مختلف بلدان العالم.
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في حين ركز (ولي عمارة  )2020على جودة البحث العلمي في الجامعة البغدادية حيث أشارت نتائج
الدراسة أن القرصنة العلمية ساهمت بشكل كبير في تدهور مستويات رأس املال الفكري للمؤسسة
التعليمية .
أما بخصوص صعوبات النشر و الذي بلت يأرق جل الباحثين باختالف أصنافهم ،ففي هذا الصدد
أشارت دراسة (فالته و زروقي)2019أن ( )%56لم تقبل بحوثهم للنشر ألنهم لم يتقيدوا باملعايير املطلوبة في
أبحاثهم وحثت الدراسة على ضرورة االستعانة بالتقنيات و البرامج املساعدة في التوثيق .
االطارالنظري:
أوال :برامج كشف االنتحال العلمي:
-1االنتحال العلمي-:عرفته جامعة ويل كورنيل بأنه"استخدام كلمات وأفكار اآلخرين على أنهاأفكارهم
ومفرداتهم دون االشارة الى ملكية األخرين لها،و تضيف الجامعة أن االنتحال العلمي يمثل الشكل األكثر
انتشارا وشيوعا النتهاك النزاهة األكاديمية".
تعرفه جامعة  Maineاالنتحال العلمي بأنه"تقديم أفكار،أ ,كلمات،أو صور،أوأعمال ابداعية على أنهامن انتاج الكاتب دون االشارة الى ملكية أصحابها األصليين لها،وتضيف الجامعة أن االنتحال العلمي يعد
جريمة حتى وان كان غير مقصود(.رجب)9.2016.
*وبذلك يمكن القول أن االنتحال العلمي هو عبارة عن تملك بصورة غير شرعية أو أنها سرقة ونشر
ملحتوى أفكار أو مجموعة من العبارات الخاصة بمؤلف آخر ،ومن ثم ادعاء بأن تلك املعلومات هي عمل
أصلي لهذا الشخص .
-2برامج كشف االنتحال املجاني:
ان خطورة االنتحال االدبي أو السرقة العلمية ومساسه بالحقوق الفكرية لآلخرين،جعلت العديد من
املبرمجين يطورون برامج للتحقق من أصالة البحوث،غير أن التكلفة الباهضة لهذه البرامج و اقتصارها على
الجامعات في غالب األحيان،كان ليجعل اكتشاف السرقة األدبية حكرا على األساتذة وفي بعض الجامعات
فقط لوال توفر مواقع أنترنت تقوم بنفس العمل و بدون مقابل في بعض الحاالت.
ومن ضمن هذه البرامج املجانية التي يمكن التحقق عن كشف نسب االستالء:
-1برنامج  :checkforplagiqrismموقع مهم للكشف عن االنتحال العلمي،حيث يمكنك من رفع
املستند املراد التحقق من أصالته و تزويد املوقع ببياناتك و بريدك االلكتروني ليتم ارسال تقرير الفحص
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الى بريدك بمجرد االنتهاء من املهمة.التقرير املجاني يتضمن فقط النسبة املئوية ألصالة املستند،و للحصول
على التقرير املفصل يلزمك االشتراك في املوقع.
-2برنامج :plagiarisma
من أفضل أدوات االستالاللتي قمنا بتجربتها ،حيث يمكن من التحقق من أصالة املحتوى ملا يناهز
190لغة بما فيها اللغة العربية ،و ذلك عن طريق لصق النص في مربع التحقق أو رفع امللف أو كتابة رابطه
ً
في املكان املخصص لذلك .يمكن لهذا املوقع أيضا التحقق من غوغل سكوالر الذي يحتوي على عدد مهم
من املقاالت ،براءات االختراع ،اآلراء القانونية ،النشرات و كتب جوجل.
() www.arsco.org/article
-3برنامج :Plagiarism directأداة أخرى رائعة و مجانية للتحقق من االنتحال العلمي ،وقد أثبتت
فعاليتها خالل اختبارنا لها واعطت نتائج ممتازة .هذه األداة و رغم بطئها في اضهار تقرير االنتحال ،اال أنها في
املقابل تتميز بالدقة ،كما يمكنها التحقق من مدى أصالة محتوى موقع الكتروني.
-4برنامج  :Plagtrackerأداة ال باس بها الكتشاف االنتحال العلمي،تتميز بمواجهة مستخدم جذابة
وأنيقة.تمكن النسخة املجانية منها من التحقق من نصوص ال تتعدى  5000كلمة ،غير أن التوصل بتقرير
البالجياريزمالخاص بهذا املوقع يتطلب االدالء ببريدك االلكتروني وانتظار ما يناهز  30دقيقة على االكثر
للتوصل به(.نصير)105.2018.
*هي برامج الكترونية تعمل على الزنداوزو شبكة االنترنت ،مهمتها كشف انتهاك حقوق التأليف والنشر
في املقاالت و االوراق البحثية و االطروحات...فهو يساعد على تجنب االنتحال و املحتوى املكرر .
ثانيا :البحث العلمي
-1تعريف البحث العلمي-:هو عبارة عن مجموعة اآلليات التي يتم اعتمادها واألعمال واملشاريع االبتكارية
واالبداعية ،التي يجري تنفيذها بطريقة منظمة و تكاملية ،بهدف زيادة املخزون املعرفي والثقافي للبشر بما
فيها معرفة االنسان واملجتمع واستخدام هذه املعارف لبناء تطبيقات جديدة و تحسين حياة البشر و زيادة
النمو االقتصادي و رفع الكفاءة االنتاجية(.دحماني)46.2019.
يعد البحث العلميهو الطريقة العلمية املنظمة التي تستخدم لدراسة الواقع االجتماعي،بغية التوصلالى حقائق جديدة يمكن االستفادة منها علميا وعمليا،وقد اتفق اغلب الباحثين على تعريف واسع للبحث
العلمي على أنه":سعي منظم نحو الفهم،مدفوع بحاجة أو صعوبة محسوبة ،وموجه نحو مشكلة ما معقدة
يتجاوز االهتمام بها الحيز الشخص ي املباشر"(.الفيض ي.232.ب ت)
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*هو عبارة عن تراكم معرفي ،وهي عملية فكرية منظمة يقوم بيها الباحث وهي خطة موضوعية تستخدم
في مختلف املجاالت بهدف البحث في ظاهرة معينة.
وتخنلف أنواع البحوث من حيث التعامل مع املعارف الى ثالثة أنواع:-1.2البحث الجامع :هو أن يختار الباحث موضوعا ،ويجمع معارف لها عالقة باملوضوع ،يحللها
ويناقشها ،ويسعى إلظهار مقدرته في التحليل وفهم األعمال السابقة،وابرازه لكل اآلراء ثم يعتبر عنرأيه
الشخص ي.
-2.2ابحث/التنقيب :يهتم بدراسة موضوع جديد ،أو موضوع قل طرقه ،فيضع خطة للبحث و
الدراسة ،قد تكون تجريبية ميدانية غالبا.
-3.2البحثو تحليل التجارب :ويوجد في مجال التكوين و التأهيل املنهي ملختلف التخصصات والدراسات
التأهيلية العليا،يراهن على التمرين و النشاط العلمي،يقدم التجربة و يحللها و يقارنها مع نشاطات أخرى
مشابهة(.بن زينة)194.2020.
ثالثا :السرقات العلمية
تعريف السرقة العلمية:
ال شك أن السرقة العلمية مسألة منافية لألخالق و التعدي على اآلخرين و الحديث عن السرقة العلمية
يخص األستاذ الباحث و الطالب في نفس الوقت فيقصد بالسرقة العلمية عدم النزاهة وانتهاك امللكية
الفكرية  ،و تعرف أيضا أنها نسب النصوص أو أفكار الغير إلى النفس (،عبد النور أحمد.)2019،178،
السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في املنشورات والبحوث العلمية والرسائل
واملذكرات الجامعية ،أي أنها إعادة عمل اآلخرين دون إشارة للمنشأ و إعادة مصطلحات أو أفكار اآلخرين
والسطو على مجهوداتهم واستغالل إنتاجهم الفكري دون إشارة إلى صاحبها األصلي  ،و ذلك باستخدام
أساليب متنوعة منها آلية " النسخ  -اللصق " ،حيث هذه اآللية هي شكل صريح من أشكال السرقة العلمية
أو االنتحال العلمي خاصة في مجال العلوم اإلنسانية و االجتماعية( .طالب ياسن)2017،85،
أسباب السرقة العلمية:
إن السرقة العلمية هي واحدة من املشاكل والجرائم التي تعرفها العاملة عموما والجامعات الجزائرية على
وجه الخصوص ،حيث يؤدي ارتكابها إلى انتهاك حقوق امللكية الفكرية و التأثير على جودة البحث العلمي
.ولعل لجوء الطالب أو األستاذ أو الباحث إلى السرقة العلمية مردة مجموعة من األسباب يمكن ذكر
البعض منها بإيجاز على النحو التالي:
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أوال:غياب الوازع األخالقي :أي عندما يغيب الوازع الديني لدى مرتكب جريمة السرقة العلمية طالبا كان
أو باحثا أو أستاذا ال أخالق له  ،ألن األخالق ببساطة تتنافى مع الجريمة ،فمن ال يملك ملكة البحث العلمي
وال ي بذل مجهودا في مجال النشر األكاديمي ليس له أن يسطو على اإلنتاج العلمي لغيره  .ولهذا فالسرقة
العلمية هي جريمة أخالقية قبل أن تكون جريمة علمية .
ثانيا  :قصر الوقت وصعوبة البحث :من األسباب املؤدية إلى السرقة العلمية هو الضغط الذي يعيشه
الطالب أو الباحث أو األستاذ الستكمال بحثه مع ضيق وعدم كفاية الوقت  ،وكذا التسهيالت التي يوفرها
العصر الرقمي الخ .
كما إن لصعوبة البحث دافع أساس ي في اتجاه "املنتحل "إلى السطو على أبحاث غيره ومجهوداتهم
الفكرية ،لتجاوز تلك الصعوبات والتقدم السريع في انجاز بحثه أو رسالته .
ثالثا :عدم إملام الطالب أو الباحث باألساليب الصحيحة للبحث العلمي :أي عدم معرفة الطالب بالطرق
واملناهج الصحيحة النجاز البحوث العلمية وفقا لقواعد النزاهة األكاديمية واألمانة العلمية التي تجنبه
من ارتكاب جريمة السرقة العلمية ،ونتيجة جهله بتلك الطرق واملناهج يقع عن غير قصد في فخ السرقة
العلمية.
رابعا  :السعي نحو الحصول على الترقيات والدرجات العلمية األعلى  :إن غياب اإلرادة في البحث العلمي
يشكل دافعا قويا نحو ارتكاب جريمة السرقة العلمية ،حيث يسعى بعض الطلبة والباحثين واألساتذة إلى
القيام بانجاز املذكرات والبحوث العلمية واملقاالت ليس حبا في التأليف والقيام بالبحث العلمي ،وإنما
لكسب املال والحصول على مستوى علمي وشهادة علمية أعلى بالنسبة للطلبة .
خامسا  :غياب ثقافة العقاب وبروز ثقافة التسامح :من األسباب الرئيسية للسرقة العلمية في الجامعات
هو التسامح مع مرتكبي هذه الجريمة ،وفي بعض األحيان يكون هذا التسامح منظفا ،حيث يتمتع به بعض
"املنتحلين "..من قبل سلطات الجامعة وإدارتها (رئاسة الجامعة  ،املجالس العلمية  ،لجان البحث على
مستوى الجامعة ....الخ ) من خالل توفير حماية قوية لهم من أي محاوالت متابعة إدارية أو قانونية .
والحقيقة أن التسامح "املنظم "وسياسة الالعقاب ال يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
والباحثين فقط  ،وإنما يشمل الطلبة في بعض األحيان أيضا ( .طالب ياسين.)87-2017،86،
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رابعا :منصات املجالت العلمية
-1منصات النشرااللكتروني للمجالت العلمية:
هي عبارة عن نظم آلية الدارة املحتويات الخاصة باملجالت العلمية بشكل مستمر و يمكن من السيطرة
على كل العمليات الخاصة بسلسلة النشر العلمي،بدءا من عملية تسجيل املؤلفين،االرسال،االسناد و
التحكيم ومنه الى التدقيق،التصميم في النشر عبر االنترنت.
*املنصات الرقمية هي منصات الكترونية  ،تقوم على نشر آخر األبحاث التي يتم تقديمها من ِقبل
الباحثين أو طالب البحث العلمي بعدما تتوافق األبحاث مع املعايير الخاصة بالنشر .وهناك العديد من
أنواع املجالت من حيث نطاق النشر محلي أو دولي أو عاملي.
-2أنواع منصات نشراملجالت العلمية:
تشكل منصات نشر املجالت العلمية فرصة ثمينة للتعريف باملجالت خاصة تلك التي ال تتوفر على موقع
ويب و بالتالي فاملنصة تساهم في تثمينها و تعزيز وجودها على شبكة االنترنت و تمكين املهتمين من الوصول
اليها والى ما تحتويه من أبحاث و مقاالت رصينة بكل سهر و يسر ،وحسب الباحث دحمان وآخرون
،2012فان منصات نشر املجالت العلمية نوعان:
أ-منصات تسعى فقط لبث املجالت.
ب-منصات تسعى النتاج املجالت ثم بثها ،وفي هذه الحالة ال يقتصر دور املنصة على البث و االتاحة بل
تقدم خدمات أرقى تتمثل في توفير أرضية للدوريات تسمح باستقبال مقاالت املؤلفين،تقييمها من طرف
الخبراء،تحضير النسختين الورقية وااللكترونية ،...كل هذه العمليات تتم انطالقا من نفس األرضية.
(سدوس.بن السبتي)243.2020.
-3املنصة الجزائرية للمجالت العلمية )Algerian Scientific Journals Platform(ASJP
-1.3تعريف منصة:ASJP
 هي بوابة تندرج في اطار نظام وطني للمعلومات العلمية و التقنية وهي حماية للكتاب واألكاديميين منالوقوع في فخ املجالت الوهمية أو الناشرين املفترسين،فهي طرف ثالث بين الكاتب و الناشر،البوابة تدار
من طرف مركز البحث في االعالم العلمي و التقني التابعلوزارة التعليم العالي،وتشمل على  349دورية في أكثر
من  30ميدان معرفي بعدد مقاالت فاق  60ألف مقال وأكثر من  80ألف مؤلف،أما الدوريات العلمية
صنف"ج"فبناءعلى نتائج أعمال اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل املجالت العلمية والتي تم انشاؤها بالقرار
رقم  393املؤرخة في 17جوان.2014تم تحديد قائمة املجالت العلمية الوطنية من صنف"ج" .بقرار رقم 586
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هذه  10القائمة تحتوي على  37مجلة علمية محكمة وطنية في مختلف التخصصات،مع أنه يوجد أكثر من
552مجلة علمية محكمة على املستوى الوطني تنتمي الى مؤسسات جامعية و مراكز بحث ومؤسسات
علمية،واعتمدت اللجنة هذا التصنيف وفقا ملعايير و شروط محددة يجب أن تتوفر في هذه املجالت
لتصنيفها في الصنف"ج"على مجموعة شروط منها كون املجلة ضمن قائمة املجالت املقبولة من طرف
اللجنة العلمية الوطنية للتاهيل املجالت الهلمية يجب أن تكون للمجلة أقدمية سنتان أو  4أعداد على
األقل ،مجانية ،لها نسخة أو الكترونية ومقاالتها قابلة للتحميل افرادا أو اجماال،لها صفة الدورية و
االنتظام في النشر،يتضمن كل مقال فيمجلة اسم الهيئة املستخدمة للناشرين ،تاريخ االيداع ،تاريخ
املراجعة ،تاريخ القبول ،امللخص والكلمات املفتاحية(.طواهير.شويحة)90.2019.
*هي عبارة عن منصة رقمية للمجالت العلمية تحت اشراف مركز البحث العلمي تهدف لنشر املقاالت
العلمية املحكمة.
-2.3أسباب ودواعي اعتماد منصة املجالت العلمية الجزائرية :ASJP
من بين األسباب تجسيد املنصة نذكر أنها:القضاء على الفوض ى املجالت و النشر فيها،والقضاء على املحسوبية في نشر املقاالت العلمية لدىبعض مسيري املجالت العلمية.
منع املقاالت غير متصفة بالجدية والشروط العلمية من النشر من خالل التحكيم السري والشفاف.الرقي باملجالت العلمية الجزائرية الى مصاف املجالت و املعايير العاملية .زيادة املرئية للبحوث العلمية الجزائرية من خالل نشرها الكترونيا،وحتى ال تكون حبيسة األدراج فياملكتبات عكس املجالت الورقية(.الحمزة)2018.32.
اإلطار امليداني:
 واستنادا الى طبيعة التناول البحثي لهذا املوضوع فقد حدد لهذه الدراسة منهج يتماش ى مع ما تتطلبههذه الدراسة وهواملنهج الوصفي.
مجتمع وعينة الدراسة :مجتمع البحث األصلي للدراسة يتمثل في فئة األساتذة املحكمين في منصة
.ASJPوتمثلت العينة في مجموعة اساتذة املحكمين في التخصصات املختلفة .حيث تم اختيارها بطريقة
قصدية ،وقد بلغ حجم العينة  70أستاذ وأستاذة يتوزعون حسب الخصائص التالية:
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خصائص العينة :توزيع العينة حسب الجنس:
حيث كانت نسبة الذكور %40و اإلناث%60
توزيع العينة حسب التخصص:
التخصصات
العلوم الفزيائية و
الهندسة
االعالم اآللي
العلوم االجتماعية
علم النفس
طب األسنان

عدد األساتذة
10

النسبة املئوية
14.28

15
17
20
08

21.43
24.28
28.57
11.44

حدود الدراسة :
الحدود البشرية :تمثل في عينة الدراسة البالغة سبعين أستاذ محكم في تخصصات متنوعة
الحدود الزمنية :اجريت الدراسة امليدانية في الفترة بين الثالث والعاشر من ديسمبر 2020
الحدود املكانية :اجريت الدراسة الكترونيا عبر استبيان رقمي.
أدوات الدراسة :للبحث العلمي أدوات تساعد الباحث في بحثه وترتبط بموضوع البحث واملنهج
املستخدم في الدراسة ،فنجاح الباحث يتوقف على استخدامه لألدوات ،من بينها االستبيان الذي اعتمدنا
عليه في دراستنا هذه ،حيث تم االطالع على التراث النظري وبعض الدراسات السابقة.
وقد حاولنا ربط االستبيان بإشكالية الدراسة حيث اشتمل على محور
وقد تم التاكد من صالحية االستبيان من خالل حساب الثبات والصدق ،وكانت النتائج مرتفعة ودالة .
الخصائص السيكومترية لألداة:
الصدق التمييزي :تقوم هذه املقارنة في جوهرها على تقسيم املقياس إلى قسمين ويقارن متوسط الربع
األعلى في الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات ،وبعد توزيع الدرجات تم اجراء طريقة املقارنة الطرفية
بين أعلى) ) %25من الدرجات وأقل()%25من الدرجات ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
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جدول()5يبين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة اختبار" مانوتني "لدراسة الفروق بين
متوسطي مرتفعي ومنخفض ي درجات
مقياس استخدام برامج كشف
االنتحال في منصة ASJP
منخفض ي الدرجات
مرتفعي الدرجات

العدد

متوسط

مجموع الرتب

قيمة z

sig

13
12

7.00
19.50

91.00
234.00

4.248
4.248

0.001
0.001

**دالةإحصائيةعند  0.01دالةإحصائيةعند\\ 0.05غيردالةإحصائية
تبين من الجدول السابق وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين األفراد مرتفعي الدرجات واألفراد
منخفض ي الدرجات في درجات املقياس value<0.001، p- ، Z-، test=4.248،وهذا يدل على أن املقياس
يميز بين األفراج ذوى الدرجات العليا واألفراد ذوى الدرجات املنخفضة في استخدام برامج كشف االنتحال
في منصة  ،ASJPومما يعني أن املقياس بفقراته يتمتع بمعامل صدق تميزي عال.
معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
وبعد تطبيق املقياس تلمح ساب معامل ألفا – كرونباخ لقياس الثبات ،حيث وجد أن قيمة ألفا –
كرونباخ للمقياس تساوي ، 0.92وهذا دليل كافي على أن املقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي ومرتفع.
األساليب االحصائية املستخدمة :تم استخدام مجموعة من األساليب االحصائية باالستعانةبالرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )spssV20حيث تم استخدام  :اإلحصاءات الوصفية من تكرارات نسب
مئوية ،املتوسط الحسابي وكذا بعض االساليب االستداللية اختبار ت وتحليل التباين .
اجراءات الدراسة األساسية :*عرض ومناقشة النتائج:
سيتم عرض ومناقشة النتائج حسب التساؤالت املطروحة حيث كان:
-1مناقشة الفرض االولى:مستوى االنتحال العلمي عبر منصة املجلة العلمية ASJPمرتفع.
الشكل -1-توزيع اراء افراد العينة حول مستوى االنتحال العلمي عبر منصة املجلة العلمية ASJP
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Sales
ضعيف
 %0مرتفع
%2
%26
متوسط
%72

متوسط
مرتفع
ضعيف

ترى نسبة من أفراد العينة الذين سبق التحكيم في املجالت االلكترونية أن مستوى االنتحال العلمي عبر
منصة املجلة العلمية ASJPمتوسط بنسبة  %72بينما املستوى املرتفع بنسبة  ،%26اما املستوى الضعيف
.% 2
-2مناقشة الفرضية الثانية:مدى فعالية برنامج كشف االنتحال العلمي في الحد من السرقة العلمية.
الشكل -2-توزيع اراء افراد العينة حوملدى فعالية برنامج كشف االنتحال العلمي في الحد من السرقة
العلمية

Sales

ضعيف الفعالية

متوسط الفعالية

فعال جدا

أجمعت نسبة  %52ان البرنامج فعال ،و %46انه فعال بدرجة متوسطة و%2بدرجة ضعيفة
تفسيرالنتائج:
-1مستوى االنتحال العلمي عبر منصة املجلة العلمية  ASJPمرتفع ،من خالل النتائج املعروضة في الشكل
البياني رقم ( )1ومن خالل املعالجة االحصائية للبيانات يظهر أنه توزع آراء أفراد العينة حول مستوى
االنتحال العلمي عير منصة املجلة العلمية مستوى االنتحال متوسط يثبت عكس الفرضية اذن الفرضية
غير محققة و عليه تفسر هذه النتيجة :نقص االضافات العلمية ،تكرار املعلومات واملواضيع ..كذلك
سياسة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية لم تضع معايير علمية دقيقة للتمييز الباحث الحقيقي من
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الباحث املنتحل .فاالنتحال العلمي لدية اشكال عديدة منها فكرية ،أدبية....حيث لجأت منصات نشر
االبحاث العلمية الى البرامج الخاصة بكشف نسبة االنتحال العلمي،وهي بمثابة رقابة تديرها لجنة مؤهلة
من الخبراء تفحص األبحاث العلمية وتمحصها لتكون أداة أكثر صرامة النتقاء البحوث العلمية و لتثمين
التمييز العلمي.حيث اكدت دراسة دراسة أجراها الحجيالن  2015على مجموعة مكونة من  12طالبا عربيا
،منضمين الى الجامعات األمريكية ضمن برامج علمية مختلفة،بهدفاستكشاف تصوراتهم حول الكتابة
األكاديمية و مسألةاالنتحال،أظهر معظم املشاركين فيها محدودا ملعنى الكتابة ألكاديمية والغاية منها.كذلك
دراسة نصير علي حسين- 2019التعرف على برامج كشف االنتحال األدبي (االستالء االلكتروني) السرقة
العلمية للبحوث العلمية-أن التكنولوجيا اصبح لها دور فعال ومميز في جميع املجاالت.
 -2مدى فعالية برنامج كشف االنتحال العلمي من الحد في السرقة العلمية متوسط الفعالية من خالل
النتائج املعروضة في الشكل البياني رقم ( )2ومن خالل املعالجة االحصائية للبيانات يظهر أنه يثبت تحقق
الفرضية عليه تفسر هذه النتيجة على الرغم من استخدام تمك البرامج حاليا في معظم انحاء العالم كأداة
فعالة ملكشف عن االقتباس  ،إال ان املتمرسين على استخدام تلك البرامج اال انها تختلف معايير الفحص
من برنامج آلخر .وبالرغم من ذلك اال أن برمجيات كشف نسبة االنتحال العلمي من نقطي ضعف تتعلق
باالبحاث الغير مدرجة في قواعد البيانات .كذلك بعضها مكلفة ماديا .كذلك أسلوب تختلف من حيث
أسلوب الكشف .برامج فحص السرقة األدبية والعلمية في ابحاث الدراسات العليا يلجأ اليها الكثير من
الباحثين لجمع وفحص ما في الرسالة من امور متعلقة بالسرقات األدبية لألبحاث العلمية حيث تقدم شركة
وتين للخدمات التعليمية خدمة فحص السرقات األدبية والعلمية واالنتحال Plagiarism checkعن طريق
مجموعة من املتخصصين باستخدام برامج فحص السرقات األدبية املعترف بها في أغلب الجامعات
واالكاديميات وارسال تقرير نهائي إلي الباحثين والطالب
مما أكدته دراسة نصير علي حسين- 2019التعرف على برامج كشف االنتحال األدبي (االستالء
االلكتروني) السرقة العلمية للبحوث العلمية-أن التكنولوجيا اصبح لها دور فعال ومميز في جميع املجاالت
حيث أ صبح له وجهان احدهما أيجابي وهو ما ننعم به من خالل تيسير وسائط االتصاالت واالنفتاح على
العالم حتى اضحى هذا العالم قرية صغيرة كما يعبر عنها.
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خاتمة:
 لقد أخذت مسألة برامج كشف السرقة العلمية في التطور والتوسع ،وأصبح ينتشر استعماله عبرمنصات نشر االبحاث العلمية  ،كون هذه االخيرة احتلت مكانا واسعا بين األفراد ،خصوصا األساتذة
والباحثين التي تناولتها بالبحث للتحقق من عدم االنتحال العلمي وذلك بعد االطالع على دراسات تخص
موضوع برامج كشف االنتحال العلمي وجدت أنها مشكلة تستحق البحث والدراسة.
توصيات و اقتراحات الدراسة :

ً
 بالنظر أهمية موضوع السرقات العلمية و حساسيته  ،نظرا النتشار استخدام مواقع كشفاالنتحال العلمي وتأثيراتها املباشرة على األمانة العلمية للبحوث العلمية  ،حيث ال زالت الدراسات في هذا
ً
املوضوع محدودة جدا ،للحد من اآلثار السلبية  ،واالستفادة من اآلثار اإليجابية لها.
إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع البحث حيث تبقى نتائج هذه الدراسة محدودة ضمنعينة البحث لتكون النتائج قابلة للتعميم بشكل أمثل.
نشر ثقافة األمانة العلمية في البحوث العلمية بين الباحثين واألساتذة التعليم العالي .ضرورة تجهيز املؤسسات ومراكز البحث بالبرمجيات املتطورة لكشف وتتبع التسلالت غير املشروعة فيإطار البحث العلمي.
لعمل على إدراج األعمال العلمية في قواعد البيانات املحلية والدولية.قائمة املراجع :
عبد النور أحمد( ، )2019الضوابط القانونية الستخدام مصادر املعلومات في التعليم العالي الجزائري،مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي  ،187-177)1(39،البيض -الجزائر.
طالب ياسين  ،)2017(،جريمة السرقة العلمية و آليات مكافحتها في الجامعة الجزائرية في ضوء القرارالوزاري  ،933كتاب أعمال ملتقى األمانة العلمية ،مركز جيل البحث العلمي.
رميسة سندس .عبداملالك بن سبتي (،)2020-2019املنصة الجزائرية للمجالت  ASJPودورها في ترقيةالنشر العلمي الجامعي .املجلد،6العدد ،1جوان،2020ص .238.262
-صفية بن زينة( )2020االنتحال العلمي مفهومه والية ردعه.جسور املعرفة .املجلد .06العدد.01
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نصير علي حسين (.)2018السرقة العلمية plagiarismوالتعرف عللى برامج كشف االنتحال االدبي(االستالء االلكتروني)للبحوث العلمية.الجزءاألول من العدد الرابع والعشرين .محور أثر التقنيات الحديثة
في تنامي و تطوير حركة النشر االكاديمي
) www.arsco.org/article(-
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محاية احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي يف املواثيق الدولية
protecting the right to privacy in the digital age in international
conventions
 الجزائر، جامعة األميرعبد القادر،عائشة لخشين
Aisha Lakhshin, Prince Abdelkader University, Algeria

:ملخص
 هذا القلق،لم يعد يمر وقت ال يعبر فيه األفراد عن قلق بشأن خصوصياتهم بأنها مهددة باالختراق
 من،املتزايد بشأن الخصوصية مستوحى من الثورة التكنولوجية والتي مكنت الدولة أكثر من أي وقت سبق
 في الوقت ذاته يرى البعض أن الدفاع عن،الوصول إلى عمق هذه القيمة املجتمعية املتعلقة بالخصوصية
 تتمثل في أمن،هذه القيمة في الحق في الخصوصية يشكل في بعض جوانبه إضعافا لقيمة مجتمعية أخرى
. ولهذا أصبحت املراقبة االلكترونية عامال حاسما في متابعة الجرائم قبل وقوعها.املجتمع
 ما مدى مالئمة النصوص الدولية واستجابتها لحماية:وكل هذا يجعلنا أمام اإلشكالية التالية
.الخصوصية في العصر الرقمي؟
. املراقبة االلكترونية، الحماية الدولية، حقوق اإلنسان، الحق في الخصوصية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
there is no time going through Gwen individuals are not expressing concern about their privacy as being
at risk of being compromised, this growing concern about privacy is inspired by the technological revolution
that has enabled the state more than ever before to reach the depth of this societal value related to privacy,
at the same time some believe that the defense this value in the right to privacy is in some respects a
weakening of another societal value, which is the society. Electronic surveillance has therefore become a
critical factor in the follow-up of crimes security of before they occur.
All of this makes us either the following problem: how appropriate are international texts and their
response to the protection of privacy in the digital age?
Keywords: the right to privacy, human right, international protection, electronic surveillance.
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مقدمة:
ال نزاع اليوم في أن الخصوصية تعد أحد الحقوق املالزمة لحياة الفرد وتعتبر من أهم الحقوق املتصلة
بشخصيته ،ملا لها من أثر كبير في حفظ الكرامة اإلنسانية كما يصنف الحق في الخصوصية ضمن أهم
الحقوق التصاله بكيان الفرد وبقدر تمتعه بهذا الحق يمكن له مباشرة حقوقه األخرى ،وتستهدف حماية
الحق في الخصوصية صون كرامة اإلنسان واحترام أدميته ،وعدم انتهاك سرية سائر جوانب حياته
الخاصة .لكن التقدم التكنولوجي الذي توصل إليه العلم أصبح يشكل انتهاك على الخصوصية وهذا عبر
وسائل اإلعالم الجديد بمختلف وسائله .وعلى هذا األساس أوجبت املنظومة األممية على الدول األطراف
احترام الحق في الخصوصية وااللتزام بحمايته من التدخل التعسفي وغير املشروع.
وسيحاول هذا البحث االجابة عن االشكالية التالية :ما مدى مالئمة النصوص الدولية واستجابتها
لحماية الخصوصية في العصر الرقمي؟ وتتفرع عن هذه االشكالية تساؤالت فرعية- :ما هو مفهوم الحق في
الخصوصية؟ -وهل الحق في الخصوصية هو الحق في الحياة الخاصة؟
ما هو أثر وسائل تقنية املعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية؟ .والهدف التي تسعى إليه الدراسة هو :الكشف عن ماهية الحياة الخاصة ،الكشف عن أهم املواثيق
واملؤتمرات املتعلقة بالحياة الخاصة لإلنسان.
وسوف يتبع هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي ملا عليه الحال بشأن الحق في الخصوصية ،حيث سوف
يتم إدراج مجموعة من النصوص الدولية وتحليلها.
وتبعا لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى:
أوال :مفهوم الحق في الخصوصية و أثروسائل تقنية املعلومات الحديثة عليه
 -1مفهوم الحق في الخصوصية
 -2أثروسائل تقنية املعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية
ثانيا :الحماية الدولية للحق في الخصوصية
 -1حماية الحق في الخصوصية في املواثيق واالتفاقيات الدولية
 -2حماية الحق في الخصوصية من خالل املؤتمرات
خاتمة.
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أوال :مفهوم الحق في الخصوصية و أثروسائل تقنية املعلومات الحديثة عليه
سوف نتطرق في هذه النقطة إلى تحديد مفهوم الحق في الخصوصية وكذا بيان أثر وسائل تقنية
املعلومات الحديثة عليه.
 .1مفهوم الحق في الخصوصية:
كثيرة هي املصطلحات التي تدل على املعنى الواحد ،فنجد فئة تتكلم عن الحق في الخصوصية وفئة أخرى
ت تكلم عن الحياة الخاصة ،وهناك من يتكلم عن الحياة الحميمية ،والبعض اآلخر عن الوحدة والعزلة،1
ولهذا كان من الضروري أن ينصب هذا املفهوم على لفظ واحد متفق عليه يلم األفكار املشتتة في قالب
واحد ،ذلك أن توحيد املفاهيم في املجال الواحد يسهل عملية التحليل والتركيب ومن ثمة إيجاد صيغ
موحدة تكون على أساسها التعريفات.2
ولقد وجدنا أغلب الدراسات تناولت املوضوع تحت عنوان الحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في
حرمة الحياة الخاصة ،وهو املصطلح األول والتقليدي الذي ظهر به الحق والذي ارتبط بالفهم والتصور
الذي كان سائدا وهو أن سكن اإلنسان هو القلعة الحصينة التي تحمي حياته الخاصة من التطفل
واالنتهاك ،وكان جل الدساتير تقتصر على مبدأي حرمة املسكن وسرية املراسالت كمظهرين لهذا الحق ،مما
جعل مصطلح الحياة الخاصة يربط الذهن بأنها تلك الحياة التي يمارسها األفراد في األماكن الخاصة.
كما أن القانون الفرنس ي هو الذي كان له السبق في االعتراف بهذا الحق قد اعتمد على مصطلح الحق في
الحياة الخاصة مستندا في ذلك على معيار املكان ،أي أن الحياة الخاصة هي تلك األحداث التي تدور خلف
الجدران ،وهو ما يؤكد أن مصطلح الحق في الحياة الخاصة مرتبط باملكان أكثر من الشخص .3لكن التطور
التي طرأ على العالم من خالل جمع وتخزين وتبادل ونقل البيانات الشخصية ،أي يمكننا أن نقول أصبح
عالم رقمي ،وهو ما غير املفهوم من الحياة الخاصة إلى الخصوصية ،وهذه األخيرة ترتبط بالشخص أكثر من
املكان ،4وبهذا نجد القانون يهدف إلى حماية األشخاص ،فالخصوصية هي التي تسبغ الحماية على املكان
سواء كان عاما أو خاصا ،فاملهم هي الحالة التي يكون عليها الشخص لكي يتمتع بالحماية القانونية ،وهو ما
- 1وهو ما قال به الفقيه " مارتن" ،ينظر :عفيفي كامل عفيفي ،جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،2003 ،
ص.244
- 2بن سعيد صربينة ،محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيا ،أطروحة دكتوراه ،ختصص قانون دستوري ،جامعة احلاج خلضر ،ابتنة-2014 ،
 ،2015ص10
-- 3بن حيدة حممد ،احلق يف اخلصوصية يف التشريع اجلزائري (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري ،ختصص حقوق وحرايت ،اجلامعة االفريقية العقيد أمحد دراية ،ادرار،
 ،2010-2009ص23
 -4حسام الدين كامل األهواين ،احلق يف احرتام احلياة اخلاصة واحلق يف السمعة ،د.د ،القاهرة ،ط ،3ص.118
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ذهب إليه املشرع الجزائري حيث بين أن الخصوصية مرتبطة بالوقائع والتصرفات من خالل املادة ( )24من
املرسوم التشريعي املتعلق باملنظومة االحصائية " 1ال يحق للمصلحة املؤتمنة أن تكشف أو تنشر
املعلومات  ...ولها عالقة بالحياة الشخصية والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية."...
وهناك كثير من الدول يربطون مفهوم الخصوصية بمفهوم حماية البيانات وهو ما يضع الخصوصية
ضمن اطار الحق في حماية البيانات الخاصة ،وفي خارج نطاق هذا املفهوم فإن الخصوصية ظهرت كوسيلة
لتحديد الخطوط الفاصلة بين حق الفرد املطلق وبين حق املجتمع بالتعرض لشؤونه وفي أنظمة قانونية
أخرى كانت الخصوصية هي الحرية في مواجهة كل اعتداء أو انتهاك ،2وكان هذا التباين السبب وراء نشوء
العديد من التعريفات التي كانت إما تتوسع في تحديد فكرة الخصوصية إلى درجة اقتران الفكرة بالحرية
عموما ،وإما تتعمد إلى التضييق من نطاق الخصوصية لتكون لدى البعض بمعنى الخصوصية املادية التي
ال تعني أكثر من حق العزلة ،وإما تمتد الخصوصية املعنوية لتشمل السرية ،أو نجدها تمتد لكل مظهر من
مظاهر التدخل فتكون الحق العام في السيطرة على املعلومات الشخصية ،الحق في العزلة والسرية في أن
يترك الشخص وحيدا.3
وهناك العديد من التعريفات التي يختلف كل تعريف عن اآلخر ،حيث أن فكرة الخصوصية فكرة مرنة
تحكمها معايير وعادات وتقاليد املجتمع الذي تنتمي إليه ،فكل فرد يرغب في االحتفاظ بجزء من حياته
وأفكاره ،وانفعاالته وأنشطته الخاصة لنفسه بعيدا عن حب استطالع اآلخرين ،وهذه األشياء تتطور وتتغير
باستمرار من مجتمع آلخر.
وصفوة القول أن الفرق بين الحق في الحياة الخاصة وبين الحق في الخصوصية في أن املصطلح األول
يمثل غالبا الجانب املادي كحرمة املسكن وحرمة املراسالت ،أما مصطلح الخصوصية يمثل غالبا املظاهر
املعنوية كاملحادثات الشخصية واملكاملات الهاتفية.
 -2أثروسائل تقنية املعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية:
نظرا ملا توصل إليه العلم الحديث من وسائل وتقنيات جديدة في نقل املعلومات أو كشفها خلف هذا أثر
على خصوصية البشر ،منها ما هو إيجابي ،ومنها ما هو سلبي ،وهذا ما سوف نتطرق إليه على التوالي:

- 1املرسوم التشريعي رقم  ،01-94املؤرخ يف  15جانفي  ،1994املنشور يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد  ،03املؤرخة يف  16جانفي  ،1994املتعلق ابملنظومة
االحصائية.
- 2أسامة عبد هللا قايد ،احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1992 ،2ص.11
- 3نفس املرجع.
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أ) -اآلثاراإليجابية لوسائل تقنية املعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية:
أصبح عاملنا فائق السرعة من خالل عصر املعلوماتية ،وهذا من خالل تطور وسائل االتصال الحديثة
ومنها الشبكة العنكبوتية والهاتف املحمول ،وكذلك االتصال عبر االقمار الصناعية والذي يعرف اليوم
باسم االنسياب الدولي للمعلومات ،وإن هذه الوسائل االتصالية الحديثة أضحت تؤدي خدمات جليلة
للبشرية ،ال غنى ألي مجتمع عنها ،1وتبرز آثارها االيجابية على الحق في الخصوصية ،وإن من حق مستخدم
وسائل االتصال الحفاظ على سرية معلوماته وبياناته وسرية االتصاالت التي يجريها ،حيث اصبحت
خصوصيات األفراد وأسرارهم ومعلوماته الخاصة داخل األجهزة االلكترونية وشبكات املعلومات ،حيث أن
املعامالت اليومية صارت تعتمد على شبكة االنترنيت بصفة شبه أساسية .2فلوسائل تقنية املعلومات
الحديثة القدرة الفائقة في عملية تحليل واسترجاع املعلومات ،وهذا ما جعل الدول إلى إنشاء قواعد
البيانات لتنظيم عملها ،كما أن استخدام هذه الوسائل اتسع في جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية
ألغراض متعددة ،خاصة وأن كافة املعلومات املتعلقة بجميع جوانب الحياة الخاصة يمكن جمعها وخزنها
لفترة غير محدودة ،كما يمكن الرجوع إليها جميعا بمنتهى السرعة والسهولة.3
ب) -اآلثارالسلبية لوسائل تقنية املعلومات الحديثة على الحق في الخصوصية:
على الرغم من أهمية وسائل تقنية املعلومات الحديثة ،ومالها من آثار إيجابية سبق بيانها ،إال أن هنالك
مخاطر عديدة تواجه الحق في الخصوصية بالنظر إلمكانية انتهاكه عبر وسائل تقنية املعلومات الحديثة،
ذلك أن سهولة عمليات التخزين واملعالجة االلكترونية وازدياد تدفق املعلومات التي تتم عبر وسائل تقنية
املعلومات الحديثة ،تضعف قدرة الفرد على التحكم في تدفق املعلومات الخاصة به ،إذ أصبحت املعلومات
الشخصية في ظل الشبكة العاملية متوفرة ما يؤدي إلى ازدياد التهديدات لخصوصية الناس ،وقد أصبح
الوصول إلى املعلومات الشخصية بصورة غير مشروعة أكثر من ذي قبل ،وازدادت فرص اساءة استخدامها.
إضافة إلى ذلك فقد ازدادت عمليات مراقبة األفراد ومالحقتهم ،وعمليات التعدي على خصوصياتهم من
خالل الوصول إلى سجالت البيانات املخزنة ،كما أن وسائل تقنية املعلومات الحديثة ساعدت على عوملة
املعلومات واالتصاالت عبر الحدود دون اعتبار للجغرافية والسيادة بحيث تعطى املعلومات لجهات داخلية
وخارجية بل وتعطى لجهات مجهولة وهو ما يثير إساءة استخدام البيانات خاصة في الدول التي ال توفر
حماية قانونية للبيانات الشخصية أو أنها ال تستطيع توفيرها فانتشار النقل الرقمي للمعلومات والبيانات
الشخصية أدى إلى ظهور جرائم ماسة بحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل تقنية املعلومات الحديثة
- 1هدى حامد قشقوش ،جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1992 ،ص 10وما بعدها.
- 2نسرين عبد احلميد بنيه ،اجلرمية املعلوماتية واجملرم املعلومايت ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،2008 ،ص 11وما بعدها.
- 3عبد الفتاح بيومي حجازي ،النظام القانوين للتجارة االلكرتونية ،اجمللد األول ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2002 ،ص.163
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كالتجسس اإللكتروني ،1وتعددت صوره منها ما هو بواسطة الهاتف ،فأنشطة االختراق امتدت بشكل كبير
إلى نظم الهاتف ،ومنها من خالل البريد اإللكتروني ،حيث يحدث التجسس اإللكتروني بواسطة البريد
اإللكتروني من خالل القيام بإرسال ملفات مرفقة ضمن رسالة عادية والتي تكون في الغالب مجهولة املصدر
بالنسبة للضحية ،وعند فتح هذه املرفقات يتم الدخول على الجميع امللفات املوجودة في جهاز الكمبيوتر
ّ
وتتبع حركات صاحب الحساب ونشاطه .2إذ أن الوسائل اإللكترونية أتاحت وسائل رقابة عالية سمعية
ومرئية ومقروءة فأصبحت هناك قدرة عالية على جمع املعلومات ومعالجتها إلكترونيا .3وبالنظر النتشار
استخدام وسائل تقنية املعلومات الحديثة فقد ازدادت جرائم االعتداء على البيانات الشخصية وبصورة
متعددة األمر الذي يبرز أهمية التوفيق بين ضرورة وأهمية وفائدة وسائل تقنية املعلومات الحديثة ،وبين
تفادي ما يمكن أن يصيب األفراد من أضرار في خصوصياتهم من استخدام هذه الوسائل.4
ويتجلى أثر التكنولوجيا كذلك فيما يسمى بتدابير ملكافحة اإلرهاب ،فالخصوصية ،فضال عن كونها حقا
بذاتها ،تعتبر أساسا لحقوق أخرى ال يمكن التمتع الفعلي بها بدون هذه الخصوصية ،وهي ضرورية لتهيئة
مناطق تتيح للفرد والجماعة إمكانية التفكير وتطوير اآلراء والعالقات ،والحريات ومنها حرية االجتماع ،حق
التظاهر السلمي ،5فلكي يجتمع األفراد ،ال بد أن يكون هناك تخطيط فيما بينهم؛ وهذا يكون عبر الوسائل
الحديثة من خالل رسائل الكترونية أو محادثات ،فيحدث انتهاك لحق الخصوصية .وهذا ما حدث في
الواليات املتحدة األمريكية حيث وضعت شرطة والية ميريالند أنصار البيئة وغيرهم ممن نظموا مظاهرات
سلمية على قوائم مراقبة اإلرهابيين قبل انعقاد املؤتمرات السياسية في نيويورك ودينفر .وفي اململكة املتحدة
تستخدم كاميرات املراقبة استخداما شائعا في تصوير املظاهرات السياسية وتحفظ الصور في قاعدة
البيانات .6وفي هذا املجال أعرب السيد ماينا كياي (املقرر الخاص للحق في التجمع السلمي) عن قلقه ألن
بعض الدول تحاول في الوقت نفسه اتخاذ تدابير صارمة بشأن استخدام الهواتف النقالة لردع التجمع
السلمي.7
1
املخولني ابالطالع عليها" ،ينظر :بن ابدة عبد
التجسس االلكرتوين ":هو االطالع على معلومات خاصة ابلغري حمفوظة على جهاز إلكرتوين وليس مسموحا لغري ّاحلليم وبوحادة حممد سعد ،جرمية التجسس اإللكرتوين منط جديد من التهديدات السيربانية املاسة أبمن دول املنطقة –دراسة سياسية قانونية ،-ملتقى دويل أول أمن
املعلومات يف الفضاء اإللكرتوين (الرهان والتحدايت يف مشال افريقيا) ،املنعقد يومي 17و 18فيفري  ،2020كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة غرداية ،ص.5
- 2بن ابدة عبد احلليم وبوحادة حممد سعد ،مرجع سابق ،ص.11
- 3نعيم مغبغب ،مرجع سابق ،ص.161
- 4طوين عيسى ،التنظيم القانوين لشبكة االنرتنيت يف ضوء القوانني الوضعية واالتفاقيات الدولية ،منشورات صادر ،بريوت ،2002 ،ص 30وما بعدها.
- 5جملس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،الدورة  28 ،13ديسمرب
 ،2009ص.17
- 6جملس حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.18
- 7مفوضية األمم املتحدة ،التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة 19 ،ديسمرب  ،2011ص.7
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ثانيا :الحماية الدولية للحق في الخصوصية
حظيت حقوق اإلنسان باالهتمام الالزم من طرف الدول ،وذلك تطبيقا إلرادة شعوب العالم التي سعت
بإلحاح للمطالبة بها ،وقد تبلور هذا االهتمام بصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عن األمم املتحدة
والذي جاء بجملة من الحقوق من بينها الحق في الخصوصية ،واهتمت به جميع املنظمات الدولية عاملية أم
إقليمية فعقدت بشأنه االتفاقيات وكذا املؤتمرات الدولية.1
 -1حماية الحق في الخصوصية في املواثيق واالتفاقيات الدولية:
إن مجمل املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان تعبر عن التزام الدول باحترامها
لخصوصية األفراد ،هذا االلتزام يثبت من خالل مراجعة النصوص الداخلية للدول وتعديلها حسب
نصوص املواثيق واالتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها ،ولقد أصبح اآلن معروفا بأن بعض
أحكام املواثيق واالتفاقيات قد ارتقت وأصبحت قواعد عرفية ،ما يعني التزام الدول بها حتى ولو كانت غير
موقعة عليها ،2ومن أبرز هذه املواثيق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والذي نص على ":ال يجوز أن يتعرض
أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو بحمالت على شرفه وسمعته
ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت".3
ّأما عن العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية فقد نص على ضرورة عدم التدخل بشكل تعسفي أو
غير قانوني في خصوصيات الشخص وأسرته وحرمة مسكنه وسرية مراسالته والحفاظ على سمعته
وشرفه .4ولقد جاء النص عليه أيضا في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حيث اهتمت هذه االتفاقية
بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين األوروبيين ،وكذا بتحريم املساس بحرمة
الحياة الخاصة مع تقرير حق األفراد في الخصوصية من خالل احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه
ومراسالته ،وجاء النص فيها أيضا على عدم التدخل في ممارسة هذا الحق من خالل السلطة العامة إال ما
كان ينص عليه القانون.5
وبالرجوع إلى جوهر املادة ( )18في فقرتها األولى ،يالحظ أنها تضمنت احترام كل من الحياة الخاصة
والعائلية واملسكن واملراسالت لكل فرد يوجد على إقليم أي من الدول األطراف في االتفاقية األوروبية لحقوق
- 1أمحد أبو الوفا ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص.546
- 2رزق سلمودي وليندا رابيعة وآخرون ،املوقف املعاصر لقواعد القانون الدويل العام من احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي ،جملة اجلامعة العربية األمريكية
للبحوث ،جملد ،3العدد ،2017 ،2ص.9
- 3املادة ( )12من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر  10ديسمرب .1948
- 4املادة ( )17من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر يف  16ديسمرب  1966ودخل حيز النفاذ سنة .1976
- 5املادة ( )18من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الصادرة يف .1950
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اإلنسان ،بمعنى أنها سوت بين مواطني الدولة التي يتم فيها خرق هذه الحقوق ومواطني الدول األخرى
األطراف في االتفاقية ،وحتى بين مواطني الدول غير األعضاء فيها ،طاملا هم مقيمون في إحدى الدول
األطراف .1أما الفقرة الثانية من املادة ( )18فإنها ترفض أي تدخل للسلطة العامة في كيفية ممارسة هذا
الحق من طرف صاحبه كما ال تجيز للسلطة ذاتها تقييد ممارسته ،إال إذا كانت النصوص التشريعية للدول
املعنية تجيز لها ذلك ،وبما ال يتعدى القدر الضروري لتحقيق األغراض التي من أجلها سمح بالتدخل.2
كما أن االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان هي األخرى جاء النص فيها على حماية الحق في الخصوصية
من خالل احترام الفرد لشرفه وعدم االعتداء غير املشروع عليه وصون كرامته  ،كما ال يجوز التدخل بشكل
تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو منزله أو مراسالته ،وإن كان هناك تدخل أو اعتداء فالقانون
يحميه.3
ويالحظ أن االتفاقية األمريكية نصت كنظيرتها األوروبية على حماية حقوق املواطن األمريكي بطريقة
مباشرة ،إ ضافة إلى أنها ميزت مثلها أيضا بين الحياة الخاصة والحق في الشرف واالعتبار ،ودعمت ضمان
تنفيذ هذه الحقوق بصفة إلزامية عن طريق الجهازين الرسميين لهذا الغرض.
وإذا رجعنا إلى القوانين الداخلية التي تحمي الحق في الخصوصية فعلى سبيل املثال املشرع الجزائري
يعتبر صراحة أن املحادثات الشخصية وصورة الشخص مظهرين أساسين للحق في الخصوصية ،وذلك
حماية ملا يدور من حديث وما يتخذه الشخص من أوضاع اعتمادا على أنه ال يطلع عليه أحد ،ولقد حدد
املشرع أشكال االعتداء على األحاديث الشخصية والسرية من خالل املادة  303مكرر الفقرة األولى من قانون
العقوبات الجزائري رقم  ،23-06حيث أنه يعتبر أن التقاط أو تسجيل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية
أو صورة لشخص في مكان خاص ،بغير إذن صاحبها أو رضاه جنحة يعاقب عليها بالحبس بمدة ال تزيد عن
سنة.
ويتبن لنا أن املشرع الجزائري قد اتخذ معيار خصوصية املحادثات ضابطا ال تتحقق دونه جريمة
االعتداء على الحق في الخصوصية ،فالعبرة ليست بحماية املكان وإنما بطبيعة الواقعة أو املحادثة ،فحماية
القانون تمتد لتشمل املكاملات وكل حديث خاص أو سري ولو كان قد أجري في مكان عام.4
- 1حسني عمر ،مرجع سابق ،ص.54
 - 2ابرق منتظر عبد الوهاب المي ،جرمية انتهاك اخلصوصية عرب الوسائل اإللكرتونية يف التشريع األردين ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،األردن،2017 ،
ص.76
- 3املادة ( )11من االتفاقية األمريكية الصادرة سنة .1969
 - 4بن حيدة حممد ،احلق يف اخلصوصية يف التشريع اجلزائري (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة أمحد دراية ،أدرار-2009 ،
 ،2010ص.99
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كما أن مصر سعت في العديد من تشريعاتها بالخوض في تنظيم الحق في الخصوصية ،وذلك عبر العديد
من املواد القانونية ولعل أبرزها املادة  41من الدستور املصري ،وقد أكدت العديد من النصوص القانونية
على أن الحياة الخاصة لها حرمتها التي ال يسمح بتجاوزها ،ولكن من دون وجود قانون مستقل ينظم هذه
الحقوق بشكل كامل.1
-2حماية الحق في الخصوصية من خالل املؤتمرات:
عقدت العديد من املؤتمرات منها ما هو دولي ومنها ما هو اقليمي كلها دعت إلى املحافظة على
الخصوصية ،وهذا خاصة بعد االنتهاكات التي أصبح يتعرض لها بصفة متزايدة وخطيرة ،بسبب التطورات
العلمية والتكنولوجية منها:
أ) -مؤتمر طهران  :1968والذي أنعقد في الفترة ما بين  22أبريل و 13ماي  ،1968وتجدر اإلشارة إلى أن
هذا املؤتمر يعد األول على الصعيد الدولي لبحث قضايا حقوق اإلنسان من كافة جوانبها ،حيث عني ببحث
الصعوبات املتعلقة بأعمال هيئة األمم املتحدة الهادفة إلى تدعيم احترام حقوق األنسان والحريات
األساسية .وصدر عن املؤتمر ّ
عدة قرارات بهذا الشأن ،يهم في هذا املقام القرار  11الذي يهدف إلى حماية
حق اإلنسان في حياته الخاصة.
ب) -مؤتمر مونريال  :1968انعقد من  14إلى  18أكتوبر  ،1968تم فيه البحث ودراسة اآلثار السلبية
التي يعكسها التقدم التكنولوجي على خصوصية األفراد.2
ج) -املؤتمر الدولي لخبراء اليونسكو  :1970اجتمع خبراء اليونسكو في مدينة باريس في الفترة املمتدة
بين  19إلى  23جانفي  ،1970وهذا قصد دراسة موضوع الحياة الخاصة للفرد ،حيث أن هذا املوضوع قد
تفرعت عنه مشكالت أدت إلى تعارض مصلحة الفرد وحقه في حرمة حياته الخاصة مع حق املجتمع
واملصلحة العامة مما استلزم بحث هذه املسائل بجدية إلحداث توازن بينهما.3
واملالحظ على هذه االتفاقيات واملؤتمرات بالرغم من حمايتها للحياة الخاصة بصورتها التقليدية إال أنها
لم تعالج مسألة حماية الحياة الخاصة في ظل نشوء وتطور التكنولوجيا املعلوماتية فكلها نصوص تحمي
الحياة الخاصة بشكلها التقليدي ال بشكلها املستحدث.
- 1زينب حممد مجيل الضناوي ،احلماية القانونية للخصوصية على االنرتنيت يف ظل اجلهود الدولية والداخلية ،مؤمتر دويل :اخلصوصية يف جمتمع املعلوماتية ،لبنان،
 19و ،2019/07/20ص.29
- 2بشاتن صيفية ،احلماية القانونية للحياة اخلاصة (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،ختصص قانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،2012 ،جامعة مولود معمري،
ص.308
- 3ابرق منتظر عبد الوهاب المي ،مرجع سابق ،ص.82
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فعمليات الكشف الهائلة املتعلقة بنطاق عمل أنظمة املراقبة التابعة للدول أثار مناقشة دولية
بخصوص الحق في الخصوصية مقابل األمن الوطني ،ومع التسليم بأن التطورات التكنولوجية الهائلة زادت
قدرة الدول والجهات التجارية الفاعلة على املراقبة وفك الشيفرات وجمع مقادير ضخمة من البيانات ،وهو
ما قد يفض ي إلى التدخل بشكل خطير في حق الناس في الخصوصية ،فقد ركزت الدول في نقاشاتها على
املسألة الحاسمة املتعلقة بكيفية تحقيق توازن مالئم بين الشواغل األمنية الوطنية املشروعة والحريات
الفردية وكنتيجة لذلك ظهرت عديد من التوجهات الدولية بهذا الخصوص ،أهمها قرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة رقم ( )68/167الخاص بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي.1
ولقد جاء في هذا القرار بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،القلق الشديد بشأن القدرة
املتنامية للمؤسسات الحكومية على الوصول إلى خصوصيات األفراد من خالل املراقبة عبر الوسائل
التكنولوجية سواء كان األشخاص املراقبين داخل الدولة أو خارجها .في هذا الصدد جاء القرار باتجاهين
فيما يتعلق بهذه املسألة ،فاالتجاه األول يتضمن التأكيد على حق األفراد في الخصوصية في ظل هذا التقدم
التكنولوجي املستوى ذاته الذي أقرته االتفاقيات واألحكام الدولية بشأن الحق في الخصوصية ،وعلى وجه
التحديد أشار القرار في الفقرة الثانية من ديباجته إلى ما أقرته املادة ( )12من اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان واملادة ( )17من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بشأن الحق في الخصوصية وواجب
التقيد بهما دوليا ،كما اعتبر القرار أن الحماية القانونية للحق في الخصوصية كما جاءت به هذه املواد يعد
أساسا للحق في التعبير عن الرأي وحمل األفكار دون تدخل ،وأكد القرار في فقرته التنفيذية الثالثة أن"
ذات الحقوق التي تثبت لألفراد في خارج نطاق االنترنيت يجب أن تكون محمية على االنترنيت بما فيها الحق
في الخصوصية".
كما أن هذا التقرير أكد على ارتباط الحق في التجمع السلمي بالحق في الخصوصية من خالل املراقبة
االلكترونية وجمع البيانات الشخصية ،2اما االتجاه الثاني الذي جاء به القرار ،فقد كان في إطار عدم
إجماع الدول على موقف واحد بشأن ما يعد تدخال تعسفيا في خصوصيات األفراد ،والذي كان نتيجة
صدور هذا القرار دون تصويت .ولقد طلب القرار من املفوض السامي لحقوق اإلنسان إعداد تقرير حول
حماية الحق في الخصوصية وتعزيزه في ضوء التطور التكنولوجي ،على أن يسلم هذا التقرير إلى مجلس
حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم املتحدة.3
- 1رزق سلمودي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.12
- 2مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي ،الدورة  30 ،27جوان  ،2014ص.6
- 3رزق سلمودي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.13-12
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خاتمة:
إن التحدي األكبر الذي يواجه الحق في الخصوصية في العصر الرقمي يتمثل في غياب واضح لقواعد
قانونية ملزمة في هذا املجال .في هذا اإلطار يمكننا القول أن قواعد القانون الدولي بشأن الحق في
الخصوصية ،والتي قد أسس لها في املواثيق الدولية املختلفة ،قد وفرت الحماية للخصوصية بشكل عريض
ولم تتعاط مع اشكالية التطور التكنولوجي وأثرها في هذا الحق.
ويمكننا أن نجمل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إلى:
 أحد األسباب الذي كان وراء ذلك يتمثل في أن هذا األثر للتقدم التكنولوجي على الخصوصية لم يكنمتصورا في مرحلة إطالق هذه املواثيق.
 الحاجة إلى موقف قانوني بشأن الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي.قائمة املراجع1 :

• املؤلفات:
أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية( ،القاهرة.)1998 : أسامة عبد هللا قايد ،الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك املعلومات ،دار النهضة العربية( ،القاهرة:ط.)1992 ،2
حسام الدين كامل االهوائي ،الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في السمعة ،د.د( ،القاهرة :ط.)3حسين عمر ،املنظمات الدولية ،دار الفكر العربي( ،القاهرة :ط.)1993 ،1 طوني عيس ى ،التنظيم القانوني لشبكة االنترنيت في ضوء القوانين الوضعية واالتفاقيات الدولية،منشورات صادر( ،بيروت.)2002 :
عبد الفتاح بيومي حجازي ،النظام القانوني للتجارة االلكترونية ،املجلد األول ،دار الفكر الجامعي،(االسكندرية.)2002 :
عفيفي كامل عفيفي ،جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ،منشورات الحلبي الحقوقية،(بيروت.)2003 ،
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نسرين عبد الحميد بنيه ،الجريمة املعلوماتية واملجرم املعلوماتي ،منشأة املعارف( ،االسكندرية.)2008 :نعيم مغبغب ،مخاطر املعلومات واالنترنيت ،منشورات زين الحقوقية( ،بيروت.)1998 :هدى حامد قشقوش ،جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع املقارن ،دار النهضة العربية( ،القاهرة:.)1992
• املقاالت:
بن بادة عبد الحليم وبوحادة محمد سعد ،جريمة التجسس اإللكتروني نمط جديد من التهديداتالسيبرانية املاسة بأمن دول املنطقة –دراسة سياسية قانونية ،-ملتقى دولي أول أمن املعلومات في
الفضاء اإللكتروني (الرهان والتحديات في شمال افريقيا) ،املنعقد يومي 17و 18فيفري  ،2020كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة غرداية .
حسن السوداني ،تكنولوجيا اإلعالم الجديد وانتهاك حق الخصوصية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون،العدد  ،11جوان .2014
رزق سلمودي وليندا ربايعة وآخرون ،املوقف املعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق فيالخصوصية في العصر الرقمي ،مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ،3العدد.2017 ،2
زينب محمد جميل الضناوي ،الحماية القانونية للخصوصية على االنترنيت في ظل الجهود الدوليةوالداخلية ،مؤتمر دولي :الخصوصية في مجتمع املعلوماتية ،لبنان 19 ،و2019/07/20
• الرسائل الجامعية:
 بارق منتظر عبد الوهاب المي ،جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل اإللكترونية في التشريع األردني،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.2017 ،
 بشاتن صيفية ،الحماية القانونية للحياة الخاصة (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،تخصص قانون ،كليةالحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،الجزائر.2012 ،
بن حيدة محمد ،الحق في الخصوصية في التشريع الجزائري (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية ،جامعة أحمد دراية ،أدرار ،2010-2009 ،ص.99
بن سعيد صبرينة ،حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا ،أطروحة دكتوراه ،تخصصقانون دستوري ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2015-2014 ،ص.10
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• التقارير:
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،الدورة 30 ،27جوان ،2014
مفوضية األمم املتحدة ،التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة 19 ،ديسمبر .2011مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية فيسياق مكافحة اإلرهاب ،الدورة  28 ،13ديسمبر  ،2009ص.17
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أهم السبل املتاحة للمساءلة عن اجلرائم الدولية املرتكبة يف فلسطني
The most important Available means of accountability for international
crimes committed in Palestine
 محمد بن أحمد2  طالبة دكتوراه في العلوم جامعة وهران، بلملياني أسماء
Belmeliani Asmaa, in science of doctorat Student, University of Oran 2 , Algeria

Abstract :
The crimes committed by the Israeli occupation against the Palestinian people from the
occupation to the present day, constitute serious international crimes that are classified a
violations of international humanitarian Law, and therefore should be held accountable and
punished those responsible for their commission, either by resorting to national or
international justice.
The national judiciary can have consider violations of international humanitarian Law
committed by Israel, either through the Palestinian criminal judiciary or the foreign national
judiciary through the exercise the principle of universal criminal jurisdiction.
It is also possible to be held accountable and punished for violations of international
humanitarian Law committed in Palestine by resorting to the international criminal justice,
Which is embodied international criminal tribunals or the spicial international criminal courts.

Key words: violations of international humanitarian Law, Palestine, Israel, criminal justice
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امللخص:
إن الجرائم املرتكبة من طرف االحتالل اإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني منذ احتالله ولغاية يومنا
هذا تشكل جرائم دولية خطيرة تصنف باعتبارها انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،لذلك
فإنه ينبغي مساءلة ومعاقبة املسئولين عن ارتكابها ،إما من خالل اللجوء إلى القضاء الوطني أو الدولي.
إذ يمكن للقضاء الوطني االختصاص بنظر انتهاكات القانون الدولي اإلنساني املرتكبة من طرف إسرائيل،
إما عن طريق القضاء الجنائي الفلسطيني أو القضاء الوطني األجنبي من خالل ممارسة مبدأ االختصاص
الجنائي العاملي.
كما يمكن املساءلة واملعاقبة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني الواقعة في فلسطين عن طريق اللجوء
للقضاء الجنائي الدولي ،املتمثل في املحكمة الجنائية الدولية أو املحاكم الجنائية الدولية الخاصة.
الكلمات املفتاحية :انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ،فلسطين ،إسرائيل ،القضاء الجنائي

مقدمة:
لقد شهدت األراض ي العربية الفلسطينية وقوع أبشع وأشد الجرائم الدولية خطورة وضراوة ،التي
ارتكبت من طرف االحتالل اإلسرائيلي ،هذا األخير الذي وبمجرد احتالله لألراض ي الفلسطينية انتهك بصورة
صارخة مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني املطبقة أثناء النزاعات املسلحة ،ولم يتردد في انتهاج
سياسات اإلبادة والتقتيل والتعذيب والتهجير والتجويع في حق الشعب الفلسطيني ،إضافة إلى املجازر
واملذابح الجماعية التي ارتكبتها ،كمجزرة دير ياسين ،كفر قاسم  ،صبرا وشتيال والعدوان على قطاع غزة
الذي نتج عنه ارتكاب العديد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى تعمد استهداف املواقع واألهداف املدنية اآلهلة بالسكان وشن الهجوم على املنشآت املدنية
واملناطق األثرية ،واللجوء لسياسة االستيطان من خالل التوسع في مصادرة األراض ي الفلسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة وإقامة املستعمرات واالستيالء على األراض ي التابعة للفلسطينيين.
إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني والزالت ترتكبها لحد اليوم تكيف وبال شك
على أنها جرائم دولية خطيرة وانتهاكات جسيمة للمبادئ والقواعد املنظمة للنزاعات املسلحة ،وتجد أساس
تجريمها ضمن العديد من الوثائق الدولية ،كاتفاقيات الهاي للحرب البحرية لعام  ،1945ميثاق محكمة
النورمبورغ لعام  ،1945اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام  ،1948اتفاقيات جنيف
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األربع لعام  1949والبروتوكول األول امللحق بها لعام  ،1977النظام األساس ي املنش ئ للمحكمة الجنائية
الدولية لعام .11998
إن ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي للجرائم الدولية الخطيرة التي تصنف باعتبارها انتهاكات لقواعد القانون
الدولي اإلنساني ،تستوجب املساءلة واملعاقبة .فما هي أهم السبل الكفيلة بمالحقة ومتابعة مرتكبي
الجرائم الدولية الو اقعة في فلسطين؟
أهمية الدراسة:
تكتس ي دراسة موضوع الجرائم الدولية املرتكبة في فلسطين وبحث مختلف السبل الكفيلة باملساءلة
عنها أهمية بالغة من الناحية القانونية ،خاصة وأن إسرائيل منذ احتاللها لفلسطين مارست وارتكبت ضد
شعبها أشد وأفضع الجرائم الدولية خطورة ،هذه الجرائم التي تصنف باعتبارها انتهاكات جسيمة للقواعد
واملبادئ املنظمة للنزاعات املسلحة ،لذلك ينبغي العمل على إيجاد وبحث مختلف السبل والوسائل الكفيلة
بالتصدي لها وتوقيع العقاب على مرتكبيها ،سواء على املستوى الوطني أو الدولي.
الهدف من الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على خطورة وجسامة الجرائم املرتكبة في فلسطين ومعرفة أهم الوسائل
والسبل القانونية التي يمكن اللجوء إليها ألجل مالحقة ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفالتهم من
العقاب ،وكذا بحث أهم األسباب التي تحول دون تجسيد هذه املساءلة.
املنهجية املتبعة:
لدراسة موضوع أهم السبل املتاحة للمساءلة عن الجرائم الدولية املرتكبة في فلسطين اعتمدنا في
الغالب على املنهج التحليلي التقيمي باعتباره األنسب لبحث هذه الطرق أو الوسائل القانونية ومعرفة مدى
نجاعتها وفعاليتها في التصدي للمجرمين الدوليين اإلسرائيليين ومنع إفالتهم من العقاب ،كما عمدنا في بعض
األحيان إلى استعمال املنهج التاريخي لعرض مختلف الوقائع واألحداث املتعلقة بالجرائم الدولية الواقعة في
فلسطين.
وقد تناولنا هذه الدراسة ضمن مبحثين قسم كل منهما إلى مطلبين .تبعا لذلك جاءت خطة البحث كاآلتي:

 .1عمر محمود املخزومي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء املحكمة الجنائية الدولية ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
 ،2008ص 214
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املبحث األول :املساءلة عن الجرائم الدولية الو اقعة في فلسطين عن طريق القضاء الجنائي الوطني
املطلب األول :القضاء الفلسطيني
املطلب الثاني :القضاء الجنائي العاملي
املبحث الثاني :املساءلة عن الجرائم الدولية الو اقعة في فلسطين عن طريق القضاء الدولي
املطلب األول :املحكمة الجنائية الدولية الدائمة
املطلب الثاني :محكمة جنائية دولية خاصة
املبحث األول :املساءلة عن الجرائم الو اقعة في فلسطين عن طريق القضاء الوطني
يملك القضاء الوطني سلطة االختصاص بنظر الجرائم الدولية الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها بصفة أصلية
وأولية ،إذ ينعقد له االختصاص بنظر هذه الجرائم وفقا ملبادئ االختصاص التقليدية أو استنادا ملبدأ
االختصاص الجنائي العاملي.
املطلب األول :القضاء الفلسطيني
يختص القضاء الوطني الفلسطيني باملساءلة عن الجرائم الدولية استنادا ملبدأ اإلقليمية باعتبار أن
الجرائم املرتكبة قد وقعت فوق اإلقليم الفلسطيني.
ويقصد باالختصاص اإلقليمي أن الدولة تمارس اختصاصها بصفة أولية على جميع األشخاص
املوجودين فوق إقليمها ،1ومن ثم فإنها تختص بالنظر في جميع الجرائم الواقعة داخل هذا اإلقليم ،حيث
تعتبر املحاكم الوطنية للدولة التي وقعت الجريمة داخل حدود إقليمها هي املخولة بصفة أصلية بمتابعة
ومعاقبة مرتكب الجريمة ،من خالل تطبيق قانونها الوطني على جميع الجرائم املرتكبة فوق إقليمها وعلى
كل األشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم بغض النظر عما إذا كانت الجريمة الواقعة تمس مصالحها أو
مصلحة دولة أجنبية وسواء كان مرتكبها ينتمي إلى الدولة أو أجنبيا عنها.2
وفقا ملبدأ اإلقليمية وباعتبار أن الجرائم املرتكبة من طرف إسرائيل قد وقعت داخل فلسطين ،سعت
هذه األخيرة إلى إيجاد مؤسسات وهيئات تختص بالنظر في الجرائم املرتكبة من طرف إسرائيل ،فكان إنشاء
دائرة مالحقة الجرائم الدولية اإلسرائيلية في النيابة العامة الفلسطينية ،بحيث قامت الدائرة وألول مرة منذ
بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين بتنظيم ملف لعدوان إسرائيل على قطاع غزة عام  2008حسب املعايير
Charles Rousseau, Droit international public, Paris, 8éme édition, Dalloz, 1976, p 95. 1
. 2آمنة أمحمدي بوزينة ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،2014 ،ص 244
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الدولية من حيث معاينة مسرح الجريمة ،حصر أقوال الشهود ،تضمين التقارير الطبية للشهداء
واملصابين.1
إضافة إلى ذلك أنشأ املجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ  25أوت  2010الهيئة
الفلسطينية املستقلة ملالحقة جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين ،تعمل هذه الهيئة على رصد
جرائم االحتالل الفلسطيني وتوثيقها ثم رفع الدعاوى املدنية والجنائية بخصوصها وتقديم الشكاوى أمام
الهيئات واملحاكم املختصة الوطنية والدولية والتعاون مع هيئات ومراكز حقوق اإلنسان واملواطن الناشطة
في فلسطين أو خارجها.2
من خالل هذه التجارب القضائية يظهر عجز القضاء الفلسطيني عن مالحقة ومتابعة مرتكبي الجرائم
الدولية الواقعة في فلسطين لعدة أسباب من بينها غياب هيئة وطنية فلسطينية تعمل على رصد وتوثيق
انتهاكات وجرائم القانون الدولي اإلنساني املرتكبة في فلسطين ،إذ يعتبر غياب هذه الهيئة من بين أكثر
العقبات التي تعرقل من مساءلة املجرمين اإلسرائيليين ومحاكمتهم.3
كما أن هناك عوائق أخرى تحد من هذه املساءلة واملعاقبة ،من بينها اتفاقيات أسلو املبرمة سنة 1993
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ،والتي كان موضوعها استثناء امتداد الوالية القضائية الفلسطينية على
مرتكبي الجرائم الدولية من اإلسرائيليين ،إذ أنه وبموجب هذه االتفاقيات فإن املجرمين اإلسرائيليين ال
يمثلون أمام القضاء الوطني الفلسطيني وال يمكن لهذا األخير مساءلتهم ومحاكمتهم عن الجرائم الدولية
املرتكبة من طرفهم كجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.4
هذه العوائق التي تحول دون إمكانية مقاضاة املجرمين الدوليين اإلسرائيليين يمكن تالفيها من خالل
جعل املساءلة عن الجرائم الدولية تنعقد للجهات القضائية التابعة إلسرائيل وفقا ملبدأ االختصاص
الشخص ي ،هذا املبدأ الذي يقض ي بتطبيق القانون الوطني على الجرائم الواقعة من طرف املواطنين
الحاملين لجنسية الدولة بغض النظر عن مكان وقوع هذه الجرائم 5،حيث يمكن للقضاء الوطني اإلسرائيلي
أيضا االختصاص بنظر الجرائم الدولية الخطيرة املرتكبة من طرف اإلسرائيليين باعتبار أن مرتكبيها هم

 . 1نفس املرجع ،ص 86
. 2نفس املرجع ،ص 86
 . 3محمود صابر بصل ،املسؤولية الجنائية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه في قطاع غزة خالل عدوان عام  ،2014رسالة مقدمة لنيل
شهادة املاجستير ،فلسطين ،2016 ،ص 85
 . 4نفس املرجع ،ص 85
 . 5آمنة أمحمدي بوزينة ،املرجع السابق ،ص 245
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مواطنون إسرائيليين .وبذلك يتحمل هؤالء املسؤولية الجنائية الفردية عن االنتهاكات املرتكبة من طرفهم
وإسرائيل ملزمة بمحاكمتهم وتعويض الضحايا.1
وقد أقيمت في حاالت نادرة جدا بعض املحاكمات الوطنية أمام القضاء اإلسرائيلي لغرض محاكمة
املجرمين اإلسرائيليين ،إال أنها كانت مجرد محاكمات شكلية وصورية ال تستجيب ألدنى معايير املحاكمات
النزيهة والعادلة .األمر الذي يؤكد أن محاكمة املجرمين اإلسرائيليين عن الجرائم الدولية الخطيرة املرتكبة
من طرفهم يجب أن تتم خارج القضاء اإلسرائيلي.2
كخالصة ملا سبق يمكن القول أن محاكمة ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الواقعة في فلسطين يمكن
أن تتم عن طريق القضاء الفلسطيني الذي يختص بنظر هذه الجرائم وفقا ملبدأ اإلقليمية باعتبار أن
الجرائم ارتكبت في فلسطين ،كما يمكن أن تتم هذه املساءلة عن طريق القضاء اإلسرائيلي استنادا ملبدأ
االختصاص الشخص ي باعتبار أن مرتكبي الجرائم الدولية يحملون الجنسية اإلسرائيلية ،ويمكن في حاالت
أخرى أن تنعقد والية االختصاص بنظر الجرائم الدولية الواقعة في فلسطين للجهات القضائية الوطنية
للدول األجنبية وفقا ملبدأ االختصاص الجنائي العاملي.
املطلب الثاني :القضاء الجنائي العاملي
في ظل عجز القضاء الوطني الفلسطيني عن محاكمة املجرمين اإلسرائيليين عن االنتهاكات املرتكبة من
طرفهم ،وعدم رغبة القضاء اإلسرائيلي في إجراء هذه املحاكمة يبقى خيار اللجوء لالختصاص الجنائي
العاملي هو السبيل األنجع واألنسب للتصدي ملرتكبي الجرائم الدولية الواقعة في فلسطين.
فاالختصاص الجنائي العاملي يمنح للدول التي تتبناه ،صالحية املساءلة واملعاقبة أمام قضائها الوطني
عن الجرائم الدولية األشد خطورة ،كجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ،وذلك
بصرف النظر عن موقع املتهمين داخل هذه الدولة أو حتى املكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم.3
ويمكن تعريف االختصاص الجنائي العاملي على أنه خضوع األجنبي الذي يرتكب جريمة في الخارج لقانون
عقوبات الدولة التي يتم القبض عليه فيها أو يوجد فوق إقليمها ،وهذا املبدأ يقوم على قاعدة مفادها أن
لكل دولة والية القضاء في أية جريمة أينما تم وقوعها وبصرف النظر عن مدى مساسها بمصالح هذه الدولة
أو عما إذا كان مرتكب الجريمة أو املجني عليه من جنسية هذه الدولة أو من غير جنسيتها ،فمبدأ
 . 1ليلى عصماني" ،العدوان اإلسرائيلي على غزة ،املسؤولية الجنائية ملجرمي الحرب اإلسرائيلية ،مجلة الحقوق ،فصلية علمية تصدر عن
مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد األول ،مارس  ،2012ص 628
. 2نفس املرجع ،ص 629
. 3لندة معمر يشوي ،املحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2008 ،ص .333
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االختصاص العاملي ينطبق على كافة األجانب الذين يرتكبون جريمة في أية دولة كانت ،طاملا تم القبض عليهم
في إقليم تلك الدولة.
ويرجع الهدف من إقرار مبدأ االختصاص الجنائي العاملي إلى ضمان عدم إفالت األشخاص الذين
يرتكبون الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب ،بل والحرص على مساءلتهم ومعاقبتهم أينما ذهبوا وحيثما
وجدوا ،خاصة وأن طبيعة هذه الجرائم وخطورتها تتطلب املعاقبة عليها وعدم التسامح مع مرتكبيها ،كونها
تهدد املجتمع البشري وتمس سلمه وأمنه .1
وفقا لهذه الغاية يجوز للدولة استنادا ملبدأ االختصاص الجنائي العاملي أن تلقي القبض على مرتكب
الجريمة ملقاضاته أو تسليمه إلى دولة أخرى ملحاكمته ،حتى وإن لم تكن لهذه الدولة عالقة مباشرة
بالجريمة ،من خالل جنسية الجاني أو املجني عليه أو من خالل مكان وقوع الجريمة 2،فمبدأ االختصاص
الجنائي العاملي يعطي الحق لكل دولة في محاكمة األشخاص املوجودين فوق إقليمها ،والذين يكونون قد
ارتكبوا جرائم دولية خطيرة ،خارج نطاق إقليمها وحدود اختصاصها التقليدي.
بالنظر ألهمية االختصاص الجنائي العاملي فقد أخذت بت العديد من الدول وباألخص األوروبية،
كبلجيكا واسبانيا وبريطانيا ،وقد طالبت بموجب ذلك بمالحقة بعض املسئولين عن جرائم اإلبادة والجرائم
ضد اإلنسانية ،كما هو الحال بالنسبة لـلرئيس الشيلي السابق أوغوستو بينوشيه الذي أصدر في حقه
القضاء االسباني أمرا باالعتقال أثناء تواجده في بريطانيا وذلك بعد الشكاوى املقدمة ضده أمام القضاء
االسباني.3
أما بالنسبة للدول العربية ،يوجد لحد اآلن دولتين فقط أخذت بمبدأ االختصاص العاملي ،وكرسته
ضمن تشريعاتها الجزائية الوطنية وهما الجمهورية اليمنية واململكة األردنية الهاشمية ،حيث أدرجت فيها
جرائم الحرب كما وردت في اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949وكما تم النص عليها في البروتوكول اإلضافي
األول لعام .41977
بمجرد أن تتبنى الدولة مبدأ االختصاص الجنائي العاملي تتقرر لها والية النظر في الجرائم الدولية األشد
خطورة بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها ويرجع ذلك لطبيعة وخاصية هذه الجرائم التي
تتميز بخطورة شديدة تجعلها تشكل مساسا بالسلم واألمن الدوليين .وتنطبق هذه الخاصية على الجرائم
 . 1ايلينا بيتجش" ،املساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد  ،2002 ،845ص .195
 . 2عمر محمود املخزومي ،املرجع السابق ،ص .90
 . 3نفس املرجع ،ص 90
. 4نفس املرجع ،ص .91
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
130

املرتكبة من طرف إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني ،كونها تشكل انتهاكات جسيمة وخرقا صارخا لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
وبالرجوع التفاقيات جنيف األربع لعام  1949املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني ،وباألخص املواد
املشتركة منها (املادة  1)146 ،129 ،50 ،49واملادة  86من بروتوكول جنيف األول 2لعام  1977امللحق بهذه
االتفاقيات ،نجد أنها تعطي الحق ألي دولة طرف لكي تقوم بمالحقة ومتابعة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي
اإلنساني وتقديمهم أمام قضائها الوطني ألجل مساءلتهم ومعاقبتهم ،أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في
االتفاقيات تتولى ذلك 3،وينطبق هذا األمر على الجرائم واالنتهاكات الواقعة من طرف إسرائيل في حق
الشعب الفلسطيني والتي تستدعي املساءلة واملعاقبة عنها.
وقد رفعت العديد من الدعاوى لتجسيد هذه املساءلة تأسيسا على مبدأ االختصاص الجنائي العاملي،
بحيث تم بتاريخ  18جوان  2001رفع دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون،
بسبب مسؤوليته عن املجازر املرتكبة في صبرا وشتيال عام  1982التي راح ضحيتها ما يزيد عن  900شخص،
استنادا ملا تقض ي به املادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ  16جوان  1993واملعدل سنة  1999املتعلق
باملعاقبة عن ارتكاب االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع ،والذي يمنح للقضاء الجنائي البلجيكي
حق مالحقة ومتابعة مرتكبي االنتهاكات املنصوص عليها ضمن محتواه ،بغض النظر عن مكان وقوعها أو
جنسية مرتكبيها أو ضحاياها .وقد أصدر القضاء البلجيكي بخصوص هذه الدعوى قرارا يقض ي بعدم
متابعة املتهم أرييل شارون بحجة أن القانون الدولي ال يسمح للدول باملتابعة الجزائية لألشخاص الذين
يتمتعون بالصفة الرسمية أثناء ممارستهم لوظيفتهم .وأن القضاء البلجيكي بفتحه تحقيقا قضائيا بشأن
أرييل شارون يتجاوز القاعدة املكرسة ضمن قواعد القانون الدولي العرفي والتي تقض ي بتمتع كبار
املسئولين في الدولة بالحصانة القضائية.4
كما أودع املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان شكوى أمام القضاء اإلسباني بتاريخ  22جويلية 2002
بشأن الجرائم املرتكبة في إطار العدوان اإلسرائيلي على غزة ،بحيث وجهت االتهامات إلى وزير الدفاع
اإلسرائيلي السابق بن يامين بن إليزير ومجموعة من الضباط في الجيش .وبحجة املتابعة القضائية للقضية
 . 1تنص املواد املشتركة من اتفاقيات جنيف على أنه "يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة املتهمين باقتراف املخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها
أيا كانت جنسيتهم وبتقديمهم إلى محاكمه أيا كانت جنسيتهم"
 . 2تنص املادة  86من بروتوكول جنيف األول على أنه " تعمل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع على قمع االنتهاكات الجسيمة واتخاذ
اإلجراءات الالزمة ملنع كافة االنتهاكات األخرى"...
 . 3ليلى عصماني ،املرجع السابق ،ص 619
 . 4مختار ولهي" ،املحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب اإلسرائيلية ،الجدوى والخيارات" ،املجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية
والسياسية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العدد الثالث ،2009 ،ص 225
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من طرف املحاكم اإلسرائيلية تم في  2أفريل  2009حفظ امللف من طرف القضاء اإلسباني ،وبسبب تماطل
القضاء اإلسرائيلي في نظر القضية وعدم وجود أي أدلة تثبت قيام القضاء اإلسرائيلي بالتحقيق في القضية.
قام القضاء اإلسباني بمتابعة التحقيق في القضية من جديد بتاريخ  4ماي  ،2009إال أنه تم إصدار قرار
بحفظ امللف بصفة نهائية في جويلية  2009من طرف الهيئة العليا القضائية اإلسبانية.1
مارست إسرائيل عدة ضغوطات على إسبانيا بسبب هذه القضية ،حيث احتجت وزيرة خارجية إسرائيل
تسيبي ليفني وبصفة رسمية أمام وزير خارجية إسبانيا بشأن تصرفات القضاء اإلسباني واعتبرتها موقف
سياس ي أكثر منه قضائي ،ردا على ذلك صرح وزير خارجية إسبانيا ميقال أنجيل موراتينوس أن "موقف
إسرائيل هو موقف إسرائيل أما موقف الحكومة اإلسبانية فيمثل احترام القضاء"2
غير أنه وفي تصريح الحق أكدت وزيرة الخارجية إلسرائيل أنها تلقت وعدا من طرف نظيرها اإلسباني بشأن
تعديل القانون اإلسباني املتضمن اعتماد االختصاص الجنائي العاملي ،وقد تحقق هذا األمر من خالل
التعديل الذي أجرته إسبانيا على تشريعها الوطني والذي ضيق من نطاق اختصاص القضاء اإلسباني
فأصبح يشمل باملساءلة فقط الجرائم التي يكون ضحاياها من جنسية إسبانية مع اشتراط تواجد املتهم
فوق اإلقليم اإلسباني.3
استنادا لهذه املعطيات يصبح من الصعب االعتماد على مبدأ االختصاص الجنائي العاملي ملساءلة
ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بسبب الصفة الرسمية واملركز الذي يتمتع به مرتكبوها ،والذي
يمنحهم حصانة جنائية قضائية مطلقة تعفيهم من املسؤولية ،وهو ما ينطبق على انتهاكات القانون الدولي
اإلنساني املرتكبة في فلسطين التي ال يمكن مساءلة مرتكبيها أمام القضاء الوطني األجنبي.4
وعليه يمكن القول أن تفعيل مبدأ االختصاص الجنائي العاملي في مواجهة الجرائم املرتكبة من طرف
إسرائيل طغت عليه االعتبارات السياسية التي ضيقت من نطاق تطبيقه وأفرغته من محتواه.5
تبعا لذلك قد يكون اللجوء للقضاء الجنائي الدولي هو السبيل الكفيل للتصدي ملرتكبي الجرائم الدولية
الواقعة في فلسطين ،من خالل مالحقتهم ومساءلتهم عن هذه الجرائم وبالتالي وضع حد إلفالتهم من العقاب.
 . 1محمد تاجر "العدالة الجنائية الدولية ودورها في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية املرتكبة في غزة" املجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية
والسياسية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العدد األول  ،2011ص 169
. 2نفس املرجع ،ص 170 ،169
 . 3نفس املرجع ،ص 170
. 4نفس املرجع ،ص 167
 .5جمال ونوقي "املساءلة القانونية عن جرائم فرنسا في إطار القانون الدولي" املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،جامعة
الجزائر ،العدد الثاني ،2012 ،ص 436
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املبحث الثاني :املساءلة عن الجرائم الو اقعة في فلسطين عن طريق القضاء الجنائي الدولي
يؤدي القضاء الجنائي الدولي دورا كبيرا في التصدي ملرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة ومنع إفالتهم من
العقاب ،سواء تعلق األمر بالقضاء الجنائي الدولي الدائم أو املؤقت.
املطلب األول :املحكمة الجنائية الدولية الدائمة
تختص املحكمة الجنائية الدولية الدائمة بنظر الجرائم الدولية األشد خطورة التي تهدد السلم واألمن
الدوليين ،واملتمثلة أساسا في جريمة اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب وجريمة
العدوان.
هذه الجرائم الواقعة ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية قد تم ارتكابها على نطاق واسع من
طرف االحتالل اإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وقد كيفت باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني
ألنها جرائم واقعة أثناء النزاع املسلح.1
وقد أكدت املحكمة الجنائية الدولية هذا األمر ضمن نظامها األساس ي ،إذ نصت على أنه يعتبر من
جرائم الحرب كل فعل تقوم به دولة االحتالل ينطوي على نقل أجزاء من سكان هذه الدولة املحتلة إلى األرض
التي تحتلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أو أن تقوم بإبعاد أو نقل سكان األرض املحتلة أو جزء منهم
داخل األرض املحتلة أو خارجها.2
فكل هذه األفعال التي تشكل جريمة االستيطان قامت إسرائيل بارتكابها في فلسطين ،ويتجلى ذلك من
خالل بنائها لجدار عازل تهدف من ورائه إلى عزل أجزاء من األراض ي الفلسطينية التي تحتلها عن األراض ي
األخرى ،إضافة إلى سياسة التوسع في مصادرة األراض ي ثم بناء املستوطنات عليها ،والتي تنتهجها إسرائيل
مند احتاللها لفلسطين ،فهذه األفعال كلها تشكل خرقا وانتهاكا ملبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني،
وتعتبر بذلك جرائم حرب تدخل ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.3
إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل ترتكب العديد من األفعال األخرى التي ترتبط بجريمة االستيطان وتؤدي
إليها ،والتي من بينها التهجير اإللزامي واإلبعاد القسري للسكان الفلسطينيين ،إلى جانب هدم املنازل
ومختلف أعمال القتل الفردي والجماعي وغيرها من الجرائم األخرى التي تشكل انتهاكا للقواعد املنظمة
 . 1أحمد بشارة موس ى "االنتقائية في العدالة الجنائية الدولية" ،مجلة دراسات وأبحاث ،الجزائر ،السنة الخامسة ،العدد الحادي عشر،2013 ،
ص .4
 .2ينظر املادة الثامنة من اتفاقية روما لعام  1998املتضمنة النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية
 .3قدمت فلسطين طلبا باالنضمام للحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  01جانفي  2015وأصبحت عضوا رسميا في املحكمة منذ تاريخ  01أفريل
2015
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
133

للنزاعات املسلحة والتي جرمها نظام روما األساس ي وعاقب على ارتكابها ،إذ أن هذا األخير جاء بقائمة مطولة
ملختلف جرائم الحرب املمكن وقوعها خالل النزاعات املسلحة ،وكل هذه األفعال املجرمة مارستها إسرائيل
ضمن السياسة التي اعتمدتها الحتالل فلسطين ،إذ أن التاريخ سجل وقوع وارتكاب كل هذه األفعال في حق
الشعب الفلسطيني ،خاصة ضمن املجازر التي ارتكبتها إسرائيل والتي أبادت من خاللها الكثير من السكان
الفلسطينيين.1
بدراسة الشروط الواجب توافرها النعقاد االختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،نجد أن
هذه األخيرة يمتد اختصاصها للمحاكمة عن تلك الجرائم املرتكبة في فلسطين والواقعة بعد دخول النظام
األساس ي حيز النفاذ فقط ،أي بعد  1جويلية  ،2002أما الجرائم الواقعة قبل ذلك فإنها ال تدخل ضمن
اختصاص املحكمة ،إال ما تعلق منها بالجرائم املتسمة باالستمرارية ،كجريمة االستيطان وجريمة ترحيل
السكان أو إبعادهم ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يمكن املالحظة أن إسرائيل دولة محتلة قامت باالعتداء
على فلسطين ،وارتكبت العديد من األفعال اإلجرامية التي تشكل جرائم حرب بموجب نظام املحكمة
الجنائية الدولية ،لكنها ليست طرفا في نظام روما األساس ي ،وفي املقابل نجد سلطة معترف بها هي السلطة
الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية ،وأن هذه السلطة التي ارتكبت ضدها جرائم حرب قد قبلت
اختصاص املحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه الجرائم.2
وفقا لهذه املعطيات يمكن تجاوز العائق الذي يحول دون مساءلة إسرائيل كونها ليست مصادقة على
نظام روما األساس ي من خالل السلطات التي يتمتع بها مجلس األمن استنادا لنظام روما األساس ي ،إذ
يستطيع املجلس أن يقوم بإحالة املسئولين عن الجرائم املرتكبة في فلسطين إلى النائب العام لدى املحكمة
الجنائية الدولية ،وذلك في إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الذي يسمح له بتكييف الوضع
القائم في فلسطين على أنه تهديد للسلم واألمن الدوليين ،خاصة وأن مجلس األمن سبق له وأن لجأ لهذا
الحل عندما أحال الجرائم املرتكبة في إقليم دارفور بالسودان إلى النائب العام لدى املحكمة الجنائية
الدولية ،رغم أن السودان ليست طرفا في نظام روما األساس ي ،وكان ذلك بموجب القرار الذي أصدره بتاريخ
 31مارس  2005تحت رقم .31593
فبالرغم من كل النتائج املتوصل إليها من طرف املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ،بناءا على
التحقيقات التي قامت بها فيما يتعلق باألفعال اإلجرامية املرتكبة في فلسطين وباألخص العدوان على قطاع
غزة والذي ارتكبت فيه أبشع وأخطر الجرائم الدولية ،إال أن إمكانية تحرك مجلس األمن واتخاذه لإلجراءات
 . 1عمر محمود املخزومي ،املرجع السابق ،ص 404
. 2مختار ولهي ،املرجع السابق ،ص .220
 . 3محمد تاجر ،املرجع السابق ،ص .172
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والتدابير الالزمة ملالحقة ومتابعة مجرمي الحرب االسرائيلين تبقى محدودة وصعبة التحقق ،خاصة في ظل
تشكيلة مجلس األمن وعمله الذي يتسم بالطابع االنتقائي والسياس ي املحض ،إضافة إلى الضغوط املمارسة
عليه من طرف الدول ذات الوزن الثقيل.1
كخالصة لذلك يمكن القول أن مبادئ وقواعد املسؤولية الجنائية الدولية ملرتكبي الجرائم الدولية،
وبالرغم من إقرارها وتفعيلها ضمن نظام املحكمة الجنائية الدولية ،إال أنها تبقى فارغة املضمون إذا لم
تقترن بالضمانات القانونية الكفيلة بإنفاذها وتطبيقها على كل مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة والتي تدخل
ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة الجنائية الدولية .2
تجدر اإلشارة إلى أن عدم تحرك مجلس األمن ال يعتبر السبب الوحيد الذي يحول دون مساءلة املجرمين
اإلسرائيليين عن الجرائم املرتكبة من طرفهم ،بل إن هناك أسباب أخرى موضوعية تتمثل أساسا في اعتماد
فلسطين استراتيجية التفاوض وسياسة الشراكة مع االحتالل اإلسرائيلي ،وتفكيرها الدائم في إدارة العالقة
معه ،األمر الذي يجعلها تحت ضغط دائم وترقب مستمر ألي عقوبات قد تفرض عليها بسبب إخاللها
بمبادئ التفاوض.3
ومن األمثلة على ذلك القرار الذي أصدره قاض ي فلسطيني في محكمة صلح بجنين ،واملتضمن رفض
تطبيق اتفاقية أوسلو ووجوب محاكمة حملة الجنسية اإلسرائيلية الذين يرتكبون جرائم على األراض ي
الفلسطينية 4،وقد بدت بوضوح عدم موافقة السلطة الفلسطينية على هذا القرار من خالل قيامها بنقل
القاض ي الذي أصدره من مكان عمله إلى مكان آخر ،وهو األمر الذي يثبت عدم رغبتها في تفعيل آليات
املساءلة واملتابعة عن جرائم االحتالل اإلسرائيلي واستمرارها في التفاوض معه.5
من األسباب التي تحول أيضا دون متابعة املجرمين اإلسرائيليين ،االنقسام الفلسطيني الداخلي الذي
أثر بشكل سلبي على النظام القانوني والقضائي ،وما نتج عنه من حل لألجهزة القضائية الفلسطينية
وازدواجية في إصدار القوانين والقرارات ،إضافة إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية

 . 1نفس املرجع ،املرجع السابق ،ص .173
. 2عبد القادر بوبكر" ،املسؤولية الجنائية الدولية عن الجريمة الدولية ،مسؤولية الدولة والفرد" ،املجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية
والسياسية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العدد الثاني ،جوان  ،2012ص .659
 . 3هنادي صالح "الوالية القضائية الدولية وتجسيدها فلسطينيا" املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية مسارات،
مقال منشور بتاريخ  28سبتمبر  ،2019ص  ،5على الرابط  https://www.masarat.ps/article/5236تاريخ االضطالع  30ماي 2020
 . 4املرصد اإلعالمي للقطاع األمني "محكمة صلح جنين تعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وترفض تطبيقها" مقال منشور بتاريخ  11جانفي  ،2015ص
 ،1على الرابط  https://www.marsad.ps/ar/2015/01/11/تاريخ االضطالع  01جوان 2020
 . 5هنادي صالح ،املرجع السابق ،ص 5
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والقضائية ،كل ذلك أضعف من قدرة القضاء الفلسطيني على القيام بدوره في مجال مالحقة مجرمي الحرب
اإلسرائيليين ومنع إفالتهم من العقاب.1
إلى جانب ذلك فإن نقص الخبرات والكفاءات الفلسطينية في املجال القانوني والقضائي من جهة وعدم
تخصيص ميزانية مالية كافية ألجل تطبيق وبسط االختصاص القضائي الوطني على الجرائم املرتكبة من
طرف االحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى ساهم ومن دون شك في الحيلولة دون تجسيد املساءلة عن هذه
الجرائم ،خاصة وذلك يتطلب وجود كفاءات بشرية متخصصة في مجال القانون الجنائي الدولي والقانون
الدولي اإلنساني والعلم بكافة االتفاقيات والقوانين ذات الصلة بالجرائم املرتكبة ،إضافة إلى إتقان وإجادة
العديد من اللغات خاصة اإلنجليزية.
كما أن عدم سعي السلطات الفلسطينية إلى موائمة تشريعها الوطني مع ما صادقت عليه من اتفاقيات
دولية ،باألخص تلك املتعلقة بالجرائم الدولية حال دون تهيئة قضاءها الوطني ملمارسة واليته القضائية
على الجرائم املرتكبة في حق الشعب الفلسطيني2،وبالتالي ساهم في إفالت مرتكبيها من العقاب.
إذا كنا ال نستطيع الجزم بأن مالحقة املجرمين املنتهكين لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومعاقبتهم من
خالل القضاء الوطني بالدرجة األولى ثم املحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الثانية سوف يضع حدا نهائيا
لالنتهاكات الخطيرة والجسيمة الواقعة خالل النزاعات املسلحة الدولية منها وغير الدولية ،كان من الواجب
والحال كذلك البحث عن آليات أو وسائل قانونية أخرى يمكن بواسطتها متابعة هؤالء املجرمين الدوليين
ومعاقبتهم عن الجرائم الدولية الخطيرة التي يرتكبونها ،وهو األمر الذي قد يتحقق من خالل استحداث
محكمة جنائية دولية خاصة.
املطلب الثاني :محكمة جنائية دولية خاصة
وفقا ملقتضيات املادة  227من اتفاقية فرساي لعام  1919التي أقرت املسؤولية الجنائية الفردية لقيصر
أملانيا آنذاك غيلوم الثاني ،عمدت الدول املنتصرة في الحرب العاملية األولى ،وعقب انتهاء هذه الحرب ،إلى
إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة ملحاكمة غيلوم الثاني عن الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبها خالل
الحرب العاملية األولى ،والتي شكلت خرقا ومساسا باألخالق الدولية وانتهاكا لقدسية املعاهدات ،وقد كان
هذا القرار املتمثل في إنشاء محكمة دولية خاصة ،هو الحل الوحيد للوقوف في وجه الحصانة التي كان
يتمتع بها امللوك والرؤساء آنذاك والتي كانت تحول دون متابعتهم ومعاقبتهم عن الجرائم الدولية الخطيرة
التي يرتكبونها ،سواء أمام القضاء الوطني للدول التي يتبعونها أو أمام املحاكم األجنبية.
 . 1نفس املرجع ،ص 6
 - 2نفس املرجع ،ص 6
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مند ذلك الحين أصبح اللجوء إلى إنشاء املحاكم الجنائية الدولية الخاصة واملؤقتة هو الطريقة املفضلة
في املعامالت الدولية ،للتصدي للجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد كيان املجتمع البشري ،ومنع إفالت
مرتكبيها من املساءلة والعقاب .1
وتؤسس هذه املحاكم عادة بمبادرة من هيئة األمم املتحدة ،من خالل مجلس األمن الدولي الذي يعتبر
السلطة التنفيذية في هذه الهيئة ،وهو املؤهل للقيام بمهام الحفاظ على السلم واألمن الدوليين ووقف كل
ما يمكن أن يشكل تهديدا لهما ،من جرائم وانتهاكات تمس حقوق اإلنسان خالل النزاعات املسلحة.2
بالرجوع إلى املمارسات الدولية ملجلس األمن نجد أنه وأثناء نشوب النزاعات املسلحة ووقوع الجرائم
الدولية خاللها ،يقوم بإنشاء هذه املحاكم الخاصة واملؤقتة عن طريق تشكيل لجان دولية تكلف بمهمة
التحقيق في هذه الجرائم ،إذ تتولى هذه اللجان مهمة جمع األدلة واملعلومات املتعلقة بالجرائم الدولية
املرتكبة والبحث عن املسئولين عن وقوعها ،ثم يقوم مجلس األمن بعد ذلك واستنادا لهذه املعلومات
املقدمة إليه من طرف اللجنة ،بإصدار قرارات إلنشاء املحاكم الجنائية الخاصة للنظر في الجرائم الدولية
الواقعة ومعاقبة مرتكبيها.
وقد قام مجلس األمن بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين ،األولى محكمة يوغسالفيا املنشأة بمناسبة
النزاع املسلح الذي كان قائما في يوغسالفيا السابقة ،وذلك بموجب قرار أصدره عام  1993تحت رقم ،808
تختص هذه املحكمة بمحاكمة األشخاص املسئولين عن ارتكاب االنتهاكات الجسيمة الواقعة خالل النزاع
املسلح القائم في يوغسالفيا والتي تشكل خرقا لقواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني ،أما الهيئة القضائية
الدولية املؤقتة الثانية فهي محكمة رواندا ،والتي أنشأها مجلس األمن استنادا لقراره رقم  955الصادر سنة
 ،1994والتي تختص بمحاكمة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب الواقعة
انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني في رواندا3.
إن إنشاء هذه املحاكم يكون في الحاالت العادية من اختصاص مجلس األمن ،وهي مهمة قانونية
وأخالقية يتحملها مجلس األمن باعتباره ممثال للمجتمع الدولي في مجال إرساء السلم واألمن الدوليين
والحفاظ عليهم ،ومسئوال عن حمايته من كل الجرائم التي تهدد كيانه البشري.

 . 1محمد تاجر ،املرجع السابق ،ص .171
 . 2أحسن كمال ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء التغييرات الدولية للقانون الدولي املعاصر" ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري،
مدرسة الدكتوراه القانون األساس ي والعلوم السياسية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير ،2011 ،ص .92
 . 3لندة لعمامرة" ،دور مجلس األمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني" تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير،
 ،2012ص .108
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أما من الناحية العملية ،فإن إنشاء هذه املحاكم الجنائية الخاصة من طرف مجلس األمن هو أمر نادر
الوقوع إن لم نقل مستحيل ،وذلك بسبب حق الفيتو الذي تستعمله الدول الدائمة العضوية للتأثير على
مجلس األمن الدولي ،1خاصة إذا ما تعلق األمر بتلك الجرائم الدولية الخطيرة املرتكبة خالل النزاعات
املسلحة ،من طرف الدول العظمى كالجرائم املرتكبة من طرف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا في
العراق ،والجرائم املرتكبة من طرف إسرائيل في فلسطين.
بذلك يمكن القول أن خيار إنشاء املحاكم الجنائية الدولية املؤقتة للتصدي النتهاكات القانون الدولي
اإلنساني الواقعة في فلسطين ،يبقى أيضا خيارا مستبعدا مادام أن تحققه مرتبط بمجلس األمن وضرورة
إصداره لقرار يقتض ي بإنشاء هذه املحاكم ،خاصة بوجود التشكيلة الحالية للمجلس والتي تترأسها الواليات
املتحدة األمريكية بسيطرتها على هذا املجلس حتى أنه أصبح يعتبر جهازا من األجهزة التابعة لوزارة الخارجية
األمريكية.
إال أن ذلك ال يمنع من وجود سبيل أخر غير مجلس األمن ،يمكن االعتماد عليه إلنشاء هذه املحاكم
الجنائية املؤقتة ،والذي يتمثل في الجمعية العامة لألمم املتحدة التي يمكن التعويل عليها إلنشاء هذه الهيئة
القضائية خاصة وأن الجمعية العامة غير معنية بحق الفيتو ،فأعضاء الجمعية العامة يتمتعون جميعهم
بنفس الحق في التصويت ،إذ أن لكل دولة عضو صوت واحد بغض النظر عن وزنها السياس ي أو مكانتها
الدولية.2
ومبادرة الجمعية العامة لألمم املتحدة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة ،لغرض محاكمة ومعاقبة
الجرائم الدولية الخطيرة الواقعة خرقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني هو أمر يمكن وقوعه ،خاصة وأنه
سبق وأن أنشأت مثل هذه املحكمة من طرف الجمعية العامة سابقا ،وهي محكمة السير ليون املنشأة سنة
.32002
إذ أنه وبالرجوع إلى مضمون املادة  22من ميثاق األمم املتحدة والتي تقض ي بأن "للجمعية العامة أن
تنش ئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها" ومع فرضية أن مجلس األمن هو املؤهل قانونا
إلنشاء املحاكم الجنائية الخاصة ،وذلك ضمن إطار املحافظة على السلم واألمن الدوليين ،واعتمادا على
ما تقض ي به الفقرة األولى من املادة  24من ميثاق األمم املتحدة ،فإن اختصاص مجلس األمن بإنشاء

 . 1نفس املرجع ،ص .348
 - 2مختار ولهي ،املرجع السابق ،ص 226
 - 3نفس املرجع ،ص 226
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام السابع  -العدد : 39
ديسمب 2020
ر
138

املحاكم الجنائية الدولية الخاصة ،ال يمنع من أن تختص أجهزة أخرى لألمم املتحدة بذلك ،فاختصاص
مجلس األمن ليس اختصاصا مانعا.1
وحق الجمعية العامة في إنشاء املحاكم الجنائية الدولية الخاصة ،هو حق يخول لها في حال تعذر على
مجلس األمن إنشاء مثل هذا النوع من الهيئات القضائية بسبب عدم اتفاقه ،وهذا الحق املخول للجمعية
العامة يجد أساسه ومصدره في "قرار االتحاد من أجل السالم" الذي أصدرته الجمعية العامة بخصوص
كوريا عام  ،1950إذ أنه وقياسا على هذا القرار تملك الجمعية اختصاصا احتياطيا يسند لها في حال عدم
اتفاق مجلس األمن وعجزه عن اتخاذ التدابير الالزمة.2
وفقا ملا سبق ذكره فإنه يمكن اللجوء للجمعية العامة لألمم املتحدة من أجل إنشاء محكمة جنائية
دولية خاصة لغرض النظر في االنتهاكات والجرائم الواقعة في فلسطين ،ويبقى ذلك خيارا قائما يتطلب
تكاثف الجهود الدولية وباألخص العربية ألجل استحداث مثل هذه الهيئة.
رغم تعدد الهيئات القضائية الدولية التي شهدها املجتمع الدولي ،والتي كان الهدف منها مالحقة ومتابعة
مجرمي الحرب الدوليين ،كمحاكمات النورمبورغ وطوكيو ،أو تلك املحاكم املنشأة بمناسبة النزاع القائم في
يوغسالفيا السابقة ورواندا وكذا السير ليون ،إال أنه يظهر من خالل املمارسة الدولية أن هناك إقصاء
واستبعاد ملبدأ املساءلة والعقاب الذي يسري على جميع املجرمين ،وذلك عندما يتعلق األمر بجرائم الحرب
املرتكبة من طرف الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ،إذ تعتبر هاتان الدولتان من أكثر الدول التي يتمتع
مجرموها بحصانة مطلقة تحميهم من املساءلة والعقاب عن الجرائم املرتكبة من جانبهم ،سواء أمام
القضاء الجنائي الدولي الدائم وحتى املؤقت وسواء الداخلي منه أو الدولي.
خاتمة:
بالرغم من كل السبل واملساعي الدولية والوطنية املبذولة في سبيل مالحقة ومتابعة األشخاص املسئولين
عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة في فلسطين ومنع إفالتهم من العقاب إال أنها باءت كلها بالفشل  ،األمر
الذي شجع إسرائيل على التمادي في ارتكابها للجرائم وانتهاكها لقواعد القانون الدولي ،بل وسعيها لضمان
عدم مساءلة املسئولين عنها من خالل اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات كمنعهم من مغادرة إسرائيل،
وإلزام كبار املسئولين والقادة العسكريين باستشارة املحكمة العسكرية عند تنقلهم إلى الخارج لتفادي

 1نفس املرجع ،ص .227
 - 2نفس املرجع ،ص 227
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القبض عليهم إلى جانب إنشاء لجنة تتولى مهمة حماية املسئولين اإلسرائيليين في حال تحريك دعاوى جزائية
ضدهم في الخارج وامتناعها عن الكشف عن هوية األشخاص املسئولين عن تنفيذ الجرائم.1
مع ذلك يبقى األمل معلقا بشأن معاقبة هؤالء املجرمين مهما طال الزمن ،خاصة مع وجود قاعدة عدم
تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية املكرسة ضمن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم
ضد اإلنسانية لعام  1968وأيضا ضمن اتفاقية روما لعام  1998املنشأة للمحكمة الجنائية الدولية.
النتائج:
من خالل دراسة موضوع السبل املتاحة ملساءلة مرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل نخلص للنتائج
التالية:
•أن إسرائيل ومنذ احتاللها لفلسطين ارتكبت العديد من الجرائم واملجازر في حق الشعب
الفلسطيني
•أن الجرائم املرتكبة من طرف إسرائيل تصنف باعتبارها جرائم دولية خطيرة وانتهاكات لقواعد
القانون الدولي اإلنساني
•أنه وبالرغم من كل السبل والطرق املتاحة على الصعيد الوطني ملساءلة ومعاقبة مرتكبي الجرائم
الدولية في فلسطين ،إال أن هؤالء املجرمين يفلتون في كل مرة من العقاب
•أن إسرائيل تحظى بدعم ومساندة الدول العظمى على رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،لذلك فإنها
تتمادى في ارتكاب الجرائم الدولية وتبقى خارج دائرة املساءلة
التوصيات:
وفقا للنتائج املتوصل إليها نقترح التوصيات التالية:
•العمل على إيجاد هيئات ومؤسسات دولية ووطنية تعمل على رصد وتوثيق االنتهاكات والجرائم
الدولية الخطيرة املرتكبة في فلسطين
•سعي املجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده والدعوة إلى توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية في
فلسطين

 - 1محمد تاجر ،املرجع السابق ،ص 170
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•تفعيل مبدأ االختصاص الجنائي العاملي وباألخص من طرف الدول العربية ألجل مساءلة ومعاقبة
مرتكبي الجرائم الدولية في فلسطين
قائمة املراجع:
أوال :باللغة العربية
أ -الكتب
 -1بوزينة آمنة أمحمدي ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة،
.2014
-2يشوي لندة معمر ،املحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها ،األردن ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى.2008 ،
-3املخزومي عمر محمود ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء املحكمة الجنائية الدولية ،األردن ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.2008 ،
ب -املقاالت
 -1بشارة أحمد موس ى" االنتقائية في العدالة الجنائية الدولية" مجلة دراسات وأبحاث ،الجزائر ،السنة
الخامسة ،العدد الحادي عشر2013 ،
 -2بوبكر عبد القادر "املسؤولية الجنائية الدولية عن الجريمة الدولية ،مسؤولية الدولة والفرد" ،املجلة
الجزائرية للعلوم القانونية ،االقتصادية والسياسية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العدد الثاني،
جوان .2012
 -3بيتجش ايلينا "املساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع" ،املجلة الدولية للصليب األحمر،
العدد .2002 ،845
 -4عصماني ليلى "العدوان اإلسرائيلي على غزة ،املسؤولية الجنائية ملجرمي الحرب اإلسرائيلية" مجلة
الحقوق ،فصلية علمية تصدر عن مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد األول ،مارس .2012
 -5تاجر محمد "العدالة الجنائية الدولية ودورها في مواجهة الجرائم االسرائلية املرتكبة في غزة" املجلة
الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العدد األول
.2011
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 -6املرصد اإلعالمي للقطاع األمني "محكمة صلح جنين تعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وترفض تطبيقها" مقال
محرر بتاريخ  11جانفي  ،2015على الرابط  https://www.marsad.ps/ar/2015/01/11/تاريخ
االضطالع  01جوان 2020
-7هنادي صالح "الوالية القضائية الدولية وتجسيدها فلسطينيا" املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات
والدراسات اإلستراتيجية مسارات ،مقال منشور بتاريخ  28سبتمبر  ،2019على الرابط
 https://www.masarat.ps/article/5236تاريخ االضطالع  30ماي 2020
-8ولهي مختار "املحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب اإلسرائيلية ،الجدوى والخيارات" املجلة
الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العدد الثالث،
.2009
-9ونوقي جمال "املساءلة القانونية عن جرائم فرنسا في إطار القانون الدولي" املجلة الجزائرية للعلوم
القانونية واالقتصادية والسياسية ،جامعة الجزائر ،العدد الثاني.2012 ،
جـ  -الرسائل واملذكرات الجامعية
 -1أحسن كمال ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء التغييرات الدولية للقانون الدولي
املعاصر" ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،مدرسة الدكتوراه القانون األساس ي والعلوم السياسية،
مذكرة لنيل شهادة املاجستير.2011 ،
 -2بصل محمود صابر ،املسؤولية الجنائية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه في قطاع غزة خالل
عدوان عام  ،2014رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير ،فلسطين.2016 ،
 -3لعمامرة لندة" ،دور مجلس األمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني" تيزي وزو ،جامعة مولود
معمري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير2012. ،
د -االتفاقيات الدولية
-1اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949
 -2بروتوكول جنيف األول لعام  1977امللحق باتفاقيات جنيف األربع
 -3اتفاقية روما لعام  1998املتضمنة النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية
ثانيا :باللغة األجنبية
1- Charles Rousseau, Droit international public, Paris, 8éme édition, Dalloz, 1976.
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