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الملخص:

إن زيادة المستوى الحضاري في العالم ،يقابله بالضرورة زيادة وتوسع في الحقوق محل الحماية ،ولعل

الجيل الثالث من حقوق اإلنسان المتعلق بالتنمية ،خير دليل على الحقوق المستجدة في الوقت الراهن ،ويتصدر
الحق في حماية البيئة طليعة الحقوق التي عرفت غ ازرة تشريعية غير مسبوقة إن على المستوى الداخلي أو الدولي،

وتنوعت الحماية القانونية المقررة لحماية هذا الحق ،بين دولية ودستورية ،إدارية ومدنية ،وحتى جزائية ،حيث قدر
المشرع الجزائري أن بعض صور المساس بالبيئة تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها ،وقد حاولنا من خالل هذه

الورقة البحثية تسليط الضوء على األفعال اإلجرامية الماسة بالبيئة والعقوبات المناسبة لها ،من خالل ثالثة محاور
أساسية؛ تناولنا في األول تعريف الجريمة البيئية ومختلف المشاكل المتعلقة باإلطار المفاهيمي ،أما المحور الثاني
فخصصناه إلى مشكلة تعدد النصوص الجزائية الناظمة للجرائم البيئية ،لنقف في المحور األخير على تقدير
العقوبات المقررة للجرائم البيئية.

الكلمات المفتاحية :الجريمة البيئية ،التشريع الجزائري ،العقوبات الجزائية.

Abstract:
The increase in the level of civilization in the world is necessarily offset by the
increase and expansion of rights under protection, and perhaps the third generation of
human rights for development is evidence of the emerging rights at the present time. ,
and the right to protect the environment is at the forefront of the rights that have been
known to have unprecedented legislative efficiency. The legal protection provided for
the protection of this right has varied between internal and international ,constitutional,
administrative, civil and even punitive, the Algerian legislator estimated that some
forms of harm to the environment are considered as punishable crimes, and we have
tried through this paper to shed the light on the criminal acts harmful to the
environment and appropriate penalties for them , We also discussed the definition of
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the environmental crime and the various problems related to the conceptual
framework. The second axis was devoted to the problem of the multiplicity of criminal
texts governing environmental crimes, finally, we address the assessment of the
penalties for environmental crimes.
Keywords: environmental crime, Algerian legislation, penal sanctions.
مقدمة:
يعتبر الحق في بيئة نظيفة من الحقوق الحديثة نسبيا في القانون الوضعي ،وال شك أن بداية هذه الحقوق

كانت دولية ،ثم انتقل األ مر إلى القوانين الداخلية ،وما يعنينا في هذا المقام هو القانون الجزائري ،وعلى الرغم من

حداثة هذا ال موضوع إال أنه عرف غ ازرة تشريعية ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الحقوق البيئية
أخير
والمواضيع المرتبطة بها ،وعلى ذلك فقد تنوعت الحماية القانونية للبيئة ما بين حماية مدنية وأخرى إدارية و ا

جزائية ،حيث لم يكتف المشرع الجزائري بالتعويضات والعقوبات اإلدارية بل قرر تجريم العديد من صور المساس

بالبيئة وقرر لها عقوبات جزائية.

وموضوع الكفاية التش ريعية في مجال الحماية الجنائية للبيئة في الجزائر يطرح العديد من التساؤالت ،وهو
موضوع غاية في التشعب ،فبالنظر إلى كثرة النصوص الناظمة لجرائم االعتداء على البيئة وتداخ لها ،وبالنظر

إلى خصوصية هذه الجرائم وم رتكبيها ،هل استطاع المشرع الجزائري ضبط سياسة تجريمية وعقابية واضحة لحماية
البيئة من االعتداء؟ وقد حاولنا اإلجابة على هذا التساؤل وغيره من التساؤالت الفرعية الواردة في الدراسة ،وذلك
في محاولة منا الوصول إلى تحقيق األهداف التالية:

 تحديد المقصود بالجرائم الماسة بالبيئة وطبيعتها. -تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية.

 -تقييم سياسة التجريم والعقاب عند المشرع الجزائري بخصوص الحماية الجنائية المقررة للبيئة.

وقد آث رنا أن نحصر الدراسة في مجال الحماية الجنائية الموضوعية دون الح ماية اإلجرائية ،بالنظر إلى

سعة موضوع الدراسة ،وعلى ذلك قسمنا هذا العمل إلى أربعة محاور أساسية؛ تناولنا في المحور األول ماهية
جرائم االعتداء على البيئي ة ومختلف المشاكل المتعلقة باإلطار المفاهيمي ،ثم وقفنا في المحور الثاني ع لى
المسؤولية الجنائية لألشخاص عن الجرائم البيئية ،ثم انتقلنا بعد ذلك في المحور الثالث إلى مشكلة تعدد النصوص
الجزائية الناظمة للجرائم البيئية وأثره على سياسة التجريم ،لنقف في المحور األخير على تقدير العقوبات المقررة

للجرائم البيئية.
وقد استخدمنا المنهج التحليلي ،فبعد تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الجزائية للبيئة ،حاولنا

المقابلة بينها لفك التداخل والغموض ،ثم التعليق على دالالتها اللغوية واالصطالحية ،لنصل في الخاتمة إلى أهم
النتائج واالقتراحات التي نقدر من خاللها مدى الكف اية التشريعية للنصوص الجزائية في حماية البيئة.

أوًال-ماهية جرائم االعتداء على البيئة:
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مما ال شك فيه أن هناك تداخل تشريعي وفقهي كبير في تعريف البيئة والجرائم الماسة بها ،كما أن هناك

مشكلة أخرى متعلقة بتحديد طبيعة الجرائم البيئية ،وقد حاولنا في هذا المحور األول التطرق لتعريف جرائم االعتداء
على البيئة ،ثم تحديد طبيعة الجرائم البيئية.

-1تعريف جرائم االعتداء على البيئة:
هناك تعريفات متعددة لجرائم االعتداء على البيئة أو ما يطلق عليه اختصارا "الجرائم البيئية" ،نذكر منها

على سبيل المثال أنها" :كل سلوك إيجابي أو سلبي ،عمدي أو غير عمدي ،يصدر من شخص طبيعي أو معنوي،
يضر أو يحاول اإلضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".1

وغير بعيد عن هذا التعريف نجد أن هناك من ذهب إلى أن المقصود بجريمة تلويث البيئة هو" :ذلك
السلوك الذي يخالف به من يرتكبه تكليفا يح ميه المشرع بجزاء جنائي ،والذي يحدث تغيي ار في خواص البيئة بطريقة
إرادية أو غير إرادية ،مباشرة أو غير مباشرة ،يؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحية والموارد الحية وغير الحية مما

يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية".2

ما يمكن أن يستخلص من هذين التعريفين أن الجرائم البيئية أو ما يعرف كذلك بجرائم تلويث البيئة ه ي

كل فعل يؤثر على عناصر البيئة ،3سواء كان هذا الفعل إيجابي كرمي النفايات في المياه أو إحراق الغابات ،كما

 - 1علي سعيدان ،حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري ،الجزائر :دار الخلدونية ،2008 ،ص
 .311لقمان بامون ،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،تخصص قانون
جنائي ،جامعة ورقلة ،2012 ،ص  .30شريفة تكوك" ،جرائم تلويث البيئة" ،مجلة القانون الدولي والتنمية ،جامعة ابن باديس
مستغانم ،مجلد  ،01العدد  ،2013 ،01ص .294
 - 2ابتسام سعيد الملكاوي ،جريمة تلويث البيئة :دراسة مقارنة ،عمان (األردن) :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2008 ،ص  .33وناسة
جدي ،الحماية الجنائية للبيئة الهوائية :دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون أعمال ،جامعة بسكرة،2017 ،
ص  .135شريفة تكوك ،مرجع سابق ،ص  .295بشير محمد أمين ،الحماية الجنائية للبيئة ،أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص

قانون وصحة ،جامعة سيدي بلعباس ،2016 ،ص ص.21 – 20 :
3

 -عناصر البيئة المتعارف عليها هي :الماء ،الهواء (الجو) ،األرض (التراب) أو أي تفاعل بين هذه العناصر ،ومن التشريعات

األولى التي أشارت إلى هذه العناصر نذكر ما جاء في قانون جودة البيئة الكندي لسنة  1972في مادته األولى أن المقصود بالبيئة
هو الماء وال جو واألرض أو أي مزيج بين هذه العناصر ،وبشكل عام ،هي الوسط الذي تحافظ فيه الكائنات الحية على عالقاتها

الديناميكية.
Hé1ène Dumont, « La protection de l'environnement en droit pénal canadien », Mcgill law journal,
vol 23, Montréal, Canada, 1977, P 193.
انظر أكثر تفصيال في عناصر البيئة والمفهوم الضيق والموسع لها في :نصر هللا سناء ،الحماية القانوني للبيئة من التلوث في ضوء
القانون الدولي اإلنساني ،مذكرة ماجستير في القانون الدولي اإلنساني ،جامعة عنابة ،2011 ،ص ص .25 – 12 :بشير محمد
أمين ،مرجع سابق ،ص  29وما بعدها .وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص ص .33 – 32 :عامر محمد الدميري ،الحماية الجزائية

للبيئة في التشريعات األردنية ،مذكرة ماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق األوسط ،2010 ،ص .25 – 21
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يمكن أن ترتكب هذه الجرائم بفعل سلبي مثل اإلحجام عن أداء واجب ألزم به القانون ،مثل اإلحجام عن وضع
مصفا ة داخل مصنع ،أو عدم الحصول على ترخيص لممارسة نشاط فيه مساس بالبيئة.
-2طبيعة جرائم االعتداء على البيئة:

إ ن الجرائم البيئية يمكن تصورها عمدية أو غير عمدية ،والمقصود بذلك أن المشرع ال يشترط لقيامها
توافر نية اإلضرار بالبيئة ،إذ يكفي القصد الجنائي العام أي أن يقع الفعل الملوث ويحدث الضرر البيئي ،حتى
وإن كان الفاعل يقصد تحقيق التنمية االقتصادية ،ووقع الضرر البيئي عرضيا ،وهو ما دفع ببعض الباحثين إلى
التساؤل عن طبيعة الجرائم البيئية؛ هل هي جرائم ضرر أم أنها جرائم خطر؟ .1

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد جريمة بيئية واحدة ،وإنما هناك جملة من الجرائم ،مثلما هو مبين في
عنوان الدراسة ،منها ما نص المشرع صراحة على أنه ال يعاقب على مجرد ارتكاب الفعل ،وإنما يشترط قصد

تحقق النتيجة اإلجرامية ،فهي بذلك من قبيل جرائم الضرر ،2مثلما نص عليه في المادة  100من القانون – 03

 10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،3التي جاء فيها أنه" :كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا

في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمادة
أو مواد تسبب مفعولها أو تفاعلها في اإلضرار ولو مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو الحيوان ،أو يؤدي إلى

تقليص استعمال مناطق السباحة" .وهو نفس ما نجده في المادة  52من ذات القانون ،والمتعلقة بحماية البيئة

البحرية ،حيث يشترط أن تتسبب األفعال اإلجرامية في اإلضرار بالصحة العمومية أو اإلضرار باألنشطة البيئية

البحرية أو عرقلتها ،...كما عاقب المشرع الجزائري في المادة  396من قانون العقوبات بالسجن المؤقت من عشرة
إلى عشرين سنة كل شخص أضرم النار عمد ا في الغابات أو الحقول المزروعة.

Arsène Capo-Chichi. Le droit pénal de l’environnement dans l’espace francophone. Actes de la
réunion constitutive du comité sur l’environnement de l’AHJUCAF, Porto-Novo, Bénin, Jun 2008,
PP 26-30.
 - 1لقمان بامون ،مرجع سابق ،ص  32وما بعدها .ابتسام سعيد الملكاوي ،مرجع سابق ،ص  71وما بعدها .علي سعيدان ،مرجع
سابق ،ص ص.317 – 316 :
2

 -بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  .23ص  56وما بعدها .كما يمكن أن ينظر إلى تحقق النتيجة على أنها ظرف تشديد

في بعض الجرائم الماسة بالبيئة ،كما هو الحال فيما نصت عليه المادتين  496 ،495من القانون البحري( ،القانون رقم – 98

 ،)05المؤرخ في  25يونيو  ،1998المعدل والمتمم لألمر  80 – 76المتضمن القانون البحري ،الجريدة الرسمية ،العدد ،47
الصادرة في  27يونيو  .1998انظر :رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة" ،السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية البيئة البحرية"،
مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،جامعة ابن خلدون تيارت ،العدد  ،09جوان  ،2017ص ص.201 – 200 :

 - 3القانون  10 -03المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،المؤرخ في  19يوليو  ،2003الجريدة الرسمية ،العدد ،43
الصادرة بتاريخ  20يوليو .2003
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كما أن المشرع الجزائري يعاقب في بعض األحيان على مجرد الخطر ،1وال يشترط تحقق النتيجة اإلجرامية
في الجرائم البيئية ،وهو ما يعرف فقها بجرائم التعريض للخطر ،أي أن هناك صورا من الجرائم البيئية تعد من

قبيل جرائم الخطر ،والمثال على ذلك ما أورده المشرع في المادة  66من القانون  19 – 01المتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها ،2التي تعاقب كل من يستورد النفايات الخطرة أو يصدرها أو عمل على عبورها على
إقليم الدولة بالسجن من  05إلى  08سنوات وبالغرامة من مليون إلى خمسة ماليين دينار أو بإحدى هاتين

ضرر حاصال وإنما عاقب على مجرد الخطر ،وهو نفس
ا
العقوبتين ،فهنا نجد أن المشرع لم يشر إلى أن هناك
المنحى الذي نجده في المادة  82من القانون  10 – 03السالف الذكر ،أين عاقب المشرع الجزائري األشخاص

بالغرامة عندما يشتغلون في بعض األنشطة غير المرخصة ،والمادة  57من ذات القانون التي تعاقب ربان السفينة
على عدم التبليغ عن وجود مواد خطرة أو سامة أو ملوثة على متن سفينته .وهو ما نجده كذلك في المادة 87

مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم اإلرهابية والتخريبية ،3حيث يعاقب على هذه األفعال إذا كان الغرض
منها إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقاءها عليها أو في الماء بما فيها المياه اإلقليمية،
التي من شأنها جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر .فعلى الرغم من أن هذه المادة وضعت
العتبارات أمنية بحتة ،إال أن القاضي الجزائي يمكنه تطبيقها على الجناة فيما تعلق بالجرائم البيئية.4

فالمالحظ في كل هذه األمثلة وغيرها الكثير ،أن هناك صورا من الجرائم البيئية مرتبط بوقوع الضرر،

وصور أخرى ال يشترط فيها المشرع وقوعه ،ويكتفي بالعقاب على مجرد وجود خطر محدق بالبيئة أو بأحد
عناصرها.
1

 -نور الدين حمشة ،الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،مذكرة ماجستير في الشريعة

والقانون ،جامعة باتنة ،2006 ،ص  71وما بعدها .بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  44وما بعدها.
2

 -القانون  19 – 01المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،المؤرخ في  12ديسمبر  ،2001الجريدة الرسمية ،العدد ،77

الصادرة بتاريخ  15ديسمبر .2001
3

 -وقد جاء في القانون رقم  01 – 14المتضمن تعديل قانون العقوبات ،المؤرخ في  04فبراير  ،2014الجريدة الرسمية ،العدد

 ،07الصادرة في  16فبراير  ،2014تعديل المادة  87مكرر لتصبح على النحو التالي :يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيا ...االعتداءات
باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة ."...انظر نظير هذه المادة في قانون العقوبات الفرنسي؛

المادة  2- 421المتعلقة باإلرهاب اإليكولوجي والتعليق على هذه المادة في:
Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, « La respo11sabilité pénale des personnes morales en droit
de l'environnement », Perspectives étude, No 44, Mars 2013, 54.
4
- Slaim Abdellah, « La problématique du droit de l’environnement en droit administratif algérien »,
Revue de recherche scientifique sur la législation environnementale, Université Ibn Khaldoun de
Tiaret, N° 19, Juin 2017, P 09. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre,Op cit, 54.
انظر كذلك :بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص ص . 42- 41 :مجاهد توفيق" ،خطر اإلرهاب البيئي على أمن الدولة وتجريمه
في التشريعات الجنائية المقارنة" ،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،جامعة ابن خلدون تيارت ،العدد  ،09جوان ،2017

ص  . 207 – 206عامر جوهر وعباسة الطاهر" ،أثر الجريمة اإلرهابية على البيئة" ،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،

جامعة ابن خلدون تيارت ،المجلد  ،02العدد  ،02جوان  ،2018ص .484
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ثانيا -المسؤولية الجنائية لألشخاص عن الجرائم البيئية:
ً
نشير في هذا المقام إلى أن الجرائم البيئية قد تقع من أشخاص طبيعية أو اعتبارية ،وبذلك يستبعد التلويث
الطبيعي الذي ال تشمله الحماية القانونية ،وهو كل تلويث تحدثه الطبيعة نفسها ،الذي ال دخل فيه لإلنسان،

كالبراكين والزالزل والجفاف .1ويبقى لدينا فقط ما يسمى بالتلويث االصطناعي ،وهو التلويث الحادث بفعل اإلنسان

نتيجة ممارسته ألنشطة حياته المختلفة .وال تقتصر الحماية الجزائية على معاقبة األشخاص الطبيعية فقط ،بل
تمتد إلى األشخاص االعتبارية ،التي يبدو أنها األكثر تلويث ا ،خاصة بعد االعتراف بالمسؤولية الجنائية لألشخاص
االعتبا رية في مختلف القوانين العقابية ،2حيث أن ما يرتكبه الشخص االعتباري من تلويث للبيئة أكبر بكثير مما
يسببه الشخص الطبيعي ،األمر الذي جعل التشريعات البيئية تفصح عن نيتها في معاقبة األشخاص االعتبارية
خاصة الصناعية منها.

وقد كان أول اعتراف للمشرع الجزائري بالمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية عن جرائم تلويث البيئة

في القانون  19 – 01المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها لسنة  2001المشار إليه سابقا ،ثم القانون 03
–  09المتضمن جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة الكيمياوية ،3ثم القانون 03
–  10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لسنة  ،2003الذي يعتبر القانون اإلطار في مجال حماية

البيئة ،وقد أفصح المشرع في هذا القانون بشكل تفصيلي عن مسؤولية األشخاص االعتبارية عن جرائم تلويث
البيئة ،حيث جاء في المادة  08أنه يخضع ألحكام هذا القانون كل المصانع والورشات والمشاغل والمقالع والمناجم،

وبصفة عامة كل منشأة يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص  ،سواء كان غرضه ربح ي

أو غير ذلك ،4والتي يمكن أن تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئية

والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية.
1

 -منصور مجاجي" ،المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي" ،مجلة المفكر ،العدد  ،05كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة بسكرة ،2010 ،ص .106
2

Arsène Capo-Chichi.OP cit, PP.27-28.
 -لم يتم االعتراف بالمسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية بشكل واضح في القانون إال في العقدين األخيرين خصوصا في

األنظمة الرومانو جرمانية ،في حين أن الت فكير في هذه المسألة وخصوصا ما تعلق بمسؤولية األشخاص االعتبارية الملوثة للبيئة،
فنجد أنه سبق للعديد من الفقهاء أن طرحوا هذه المسألة للنقاش منذ فترة طويلة وتم تجسيد الكثير من السوابق القضائية خصوصا في

النظامين اإلنجليزي واألمريكي (أنظمة الكومن لو) ،تتعلق بمساءلة األشخاص المعنوية ،انظر في هذا الصدد :نور الدين حمشة،
مرجع سابق ،ص  165وما بعدها .وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص  183وما بعدها .بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص 171
وما بعدها.
Hé1ène Dumont,Op cit, PP 201 – 204. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, Op cit, P 53.
3

 -القانون  09 – 03المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة الكيمياوية وتدمير تلك

األسلحة ،المؤرخ في  19يوليو  ،2003الجريدة الرسمية ،العدد  ،43الصادرة بتاريخ  20يوليو .2003
4

 -كريم كريمة" ،خصوصية قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في المجال البيئي" ،مجلة البحوث العلمية في التشريعات

البيئية ،جامعة ابن خلدون تيارت ،العدد  ،09جوان  ،2017ص .342
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ثم جاءت المادة  51مكرر المستحدثة في قانون العقوبات في التعديل  115-04لتؤكد المسؤولية الجنائية

لألشخاص االعتبارية ،باستثناء الدولة والجماعات المحلية واألشخاص االعتبارية األخرى الخاضعة للقانون العام.

ومن المغالطة بمكان القول بأن إقرار المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية جاء بصدد الجرائم البيئية ،ذلك أن

إقرار هذه المسؤولية الجزائية جاء قبل صدور القانون  15 – 04المعدل لقانون العقوبات ،وأن استحداث هذه
المسؤولية بالنسبة للمشرع الجزائري جاء بصدد مكافحة جرائم تبييض األموال التي استحدثت في نفس القانون.2

واإلشارة إلى هذه النقطة ليس من باب الترف الفكري ،بل للوقوف على نقطة أساسية ،مفادها أنه على

الرغم من اعتراف الدولة بالمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية عن الجرائم البيئية في العديد من القوانين ،إال

أن هذا األمر لم يرفع هذه المسؤولية الجزائية إلى مصاف القواعد العامة في القانون الجنائي ،وهو يدفعنا إلى

التساؤل عن القيمة الحقيقية للحقوق البيئية داخل مجتمعات الدول النامية على وجه العموم ،والمجتمع الجزائري

على وجه الخصوص ،هل ترقى حقيقة إلى مصاف الحقوق األساسية التي يجب أن تحظى بالحماية الجنائية؟ أم
أنها مجرد شعارات براقة دفعت إليها المنظومة الدولية في إطار الترضية لبعض المنظمات غير الحكومية المطالبة
بحماية البيئة.

في سبيل اإلجابة على هذا التساؤل البد من الوقوف بشكل جدي على أن القيم في القانون الوضعي مبنية

أساسا على األ خالق أو المصالح ،وال شك في أن البيئة تجمع بين األمرين ،فهي التزام أخالقي الستمرار الجنس
البشري ،فالمحافظة على البيئة هي إرث لألجيال المستقبلية من خالل المحافظة على الوسط والموارد التي ستعيش
عليها هذه األجيال ،كما أنها قيمة أخالقية من خالل المفهوم الجمالي للعالم؛ ومن خالل تكريس نظافة المحيط.

وال شك في أن المحافظة على الب يئة تعد قيمة مصلحية بامتياز إذ إن الفرد من مصلحته أن يعيش ف ي

بيئة غير موبوءة الكتمال صحته وعدم اعتاللها ،والمحافظة على الثروات البيئية المختلفة يضمن غذاءه كذلك
وبالتالي استمرار جنسه.

لكن بالمقابل نجد أن هذه القيم االجتماعية 3تتعارض بشدة مع قيم التنمية ،فالبد للدولة من أن تضمن

حدا أدنى من المستوى المعيشي والرفاه عن طريق األنشطة المختلفة ،خاصة االقتصادية منها ،لتضمن بذلك

1

 -القانون  15 – 04المتضمن تعديل األمر  156-66المتضمن قانون العقوبات ،المؤرخ في  10نوفمبر  ،2004الجريدة

الرسمية ،العدد  ،71الصادرة بتاريخ  10نوفمبر .2004
2

 -شامة سامي معمر" ،المسؤولية الجزائية لبعض األشخاص المعنوية عن جريمة تبييض األموال" ،حوليات جامعة الجزائر ،1

الجزائر ،الجزء  ،4العدد  ،31ديسمبر  ،2017ص .311
3

 -بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  .19لحمر نجوى" ،الحماية الجنائية للبيئة" ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،تخصص قانون

العقوبات والعلوم الجنائية ،جامعة قسنطينة ،2012 ،ص  .116 – 115ص  .126 – 125رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة ،مرجع
سابق ،ص .95
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مناصب عمل ،وسكن ،1وأ من وغير ذلك من المتطلبات المعيشية ،فالنشاط االقتصادي الذي يضمن مكانة الدولة
في هذا العال م المادي ،له تأثيره على البيئة من خالل مختلف الفضالت الصناعية التي تؤثر على المزروعات

وصحة اإلنسان ،2وهي في سبيل توفيرها لألمن قد تلجا إلى بعض األنشطة الخطرة من أجل ضمان ترسانة
عسكرية قوية قادرة على خلق توازن استراتيجي عسكري ،3وهي في سبيل تحسين المستوى المعيشي والظروف
االجتماعية ،وعند بنائها للسكن والمدرسة والمصحة والملعب وغير ذلك ،فإن هذا األمر يكون حتم ا على حساب

الطبيعة من أراضي فالحية أو غابات أو غير ذلك.

وهذه األ مثلة التي نذكرها ،والتي تدور في مجملها حول موضوع أسال الكثير من الحبر هو مفهوم التنمية

المستدامة ،أي كيف نضمن تحقيق التنمية في ظل المحافظة على البيئة؟ وهذا موضوع يطول التفصيل فيه ،4لكن

ما يهمنا منه ،هو أن المحافظة على البيئة كقيمة لم ترق بعد في المجتمعات النامية أو حتى المتقدمة إلى مستوى

الحق في الحياة أو السالمة الجسدية أو حماية المال أو األمن ،فهي كقيم تحظى بالحماية الجزائية المطلقة زمانا

ومكانا ،وكل ما في األمر أن التشريعات الجزائية في طور تج ريم بعض الصور من الجرائم البيئية دون غيرها،

وهو األ مر الذي حال دون وضع نظام شامل للجرائم البيئية على غرار ما أورده بعض الفقهاء من أنها" :األفعال
المحظورة شرعا وقانونا والتي تحدث تلوثا في البيئة أو تلحق بها الضرر" ،وهذا األمر يرجع إلى الكثير من

 - 1لمزيد من التفصيل حول :اآلثار السلبية للمدن الجديدة على البيئة وآالف الهكتارات الزراعية التي أتلفت من أجل إنشائها ،انظر:
عبد النور ناجي" ،دور اإلدارة المحلية في حماية البيئة من أخطار التلوث :التجربة الجزائرية" ،مجلة االجتهاد القضائي ،جامعة
بسكرة ،العدد  ،12سبتمبر  ،2016ص .96
Slaim Abdellah, Op cit, PP 14-15.
2

 -بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص .22

3

 -عامر جوهر وعباسة الطاهر ،مرجع سابق ،ص .483

4

 -انظر تفصيل ذلك في :عبد الغني حسونة ،الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه في الحقوق

تخصص قانون أعمال ،جامعة بسكرة .2013 ،كمال رزيق" ،دور الدولة في حماية البيئة" ،مجلة الباحث ،العدد  ،50جامعة ورقلة،

 ،2007ص  95وما بعدها .شريفة تكوك ،مرجع سابق ،ص  289وما بعدها .عايدة مصطفاوي" ،تكريس مبدأ التنمية المستدامة

في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة ورقلة ،العدد  ،18جانفي  ،2018ص ص 362 :وما

بعدها.
Edwin Zaccaï, Le développement durable. Dynamique et constitution d'un projet, Peter Lang, BerneBruxelles, 2002. Caroline Leininger-Frézal. Le développement durable et ses enjeux éducatifs.
Acteurs, savoirs et stratégies territoriales. Education. Université Lumière - Lyon II, 2009, PP 2552.Lukas Diblasio Brochard, Le développement durable : enjeux de définition et de mesurabilité,
mémoire maitrise en sciences politiques, Université du Québec, Montréal, 2011, PP 04- 18. Ariane
& Houria, « Développement durable et prospective : les limites d’un concept », Sciences
Technologie, Université Mentouri Constantine, N°33, Juin, 2011, PP 57-62. Hassani Ali,
« Environnement et développement= =durable -Etude juridique et statistique », Revue de recherche
scientifique sur la législation environnementale, Université Ibn Khaldoun de Tiaret, Vol 05, N° 2,
2018, PP 89-109.
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الصعوبات التي تكتنف الجرائم البيئية ،حيث أن هذه الجرائم تنفرد بخصائص ال تشاركها فيها الجرائم العادية ،ذلك

أن لها مسؤولية من نوع خاص ألن النشاط الذي يكون سببا في اإلضرار بالبيئة قد يكون مصرحا به قانونا ،بل

قد يكون أحد عناصر العملية االقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدولة في إطار التنمية 1سواء كان النشاط
الضار صاد ار عن أحد مؤسساتها أو أي شخص معنوي خاص منحت له الدولة ترخيصا بذلك.

وما ي زيد من تعقيد جرائم البيئة هو موضوع الحق المناط بالحماية فيها ،أي الحق المعتدى عليه فيها ،هل
هو حق عام أم حق خاص باألفراد؟ يضاف إلى ذلك صعوبة ربط الضرر الواقع بسبب تلويث البيئة بالنتيجة
اإلجرامية ،أي إثبات العالقة السببية بين الفعل اإلجرامي والنتيجة ،وهو أمر في غاية الصعوبة بسبب أن األضرار
الناتجة عن تلويث البيئة قد تتأخر وتحدث على فترات قد تطول أو تقصر ،وربما تقع النتيجة اإلجرامية في مكان
بعيد عن المكان الذي تم فيه النشاط الملوث ،أو قد تتداخل األنشطة الملوثة فال يستطيع القاضي تمييز السبب

المباشر في إحداث الضرر ،2وغير ذلك من اإلشكاالت العملية التي تنجر عن جرائم تلويث البيئة.

تفسير لها ،وهو كون البيئة بمختلف عناصرها
ا
وهنا نجد أن كل اإلشكاالت المدرجة فيما سبق يمكن أن تجد

تعد قيمة جديدة ،من قيم المجتمع التي تحتاج إلى الحماية القانونية عموما والحماية الجزائية على وجه الخصوص،
فهي تأخذ مكانها شيئا فشيئ ا وتتضح معالمها باستمرار 3حتى تتحول إلى قيمة ال يم كن االستغناء عنها في حياة
البشر ،ومما ال شك فيه أن التوجهات األخي رة للمؤسس الدستوري تصب في هذا المنحى ،حيث إنه تم دسترة حق

في البيئة ،ونلمس هذا في ديباجة الدستور ،4وفي صلبه ،تحديدا في المادتين ،68 ،19 :ولهذا االعتراف الدستوري

الصريح أهمية بالغة في توجيه مختلف قوانين السارية في الدولة ،5التي يجب أن تحترم هذا البعد الجديد عن
وضعها.

ثالثا-تعدد النصوص الجزائية الناظمة للجرائم البيئية وأثره على سياسة التجريم:
إن مسألة تعدد النصوص المتعلقة بالبيئة عموم ا وج رائمها على وجه الخصوص ،من المسائل الظاه رة
التي ال تحتاج إلى الكثير من التدليل ،وقد حاولنا في هذه النقطة بيان االنفالت التشريعي ،الذي يؤثر ال محال

1

 -محمد المدني بوساق ،الجزاءات الجنائية لحماية البيئة ،الجزائر :دار الخلدونية ،2004 ،ص .12

2

 -انظر أكثر تفصيال :نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  80وما بعدها .بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص ص .25- 24

ص  91وما بعدها.
Moussa Noura, « La protection de l’environnement dans la législation algérienne », Revue
Elmofaker, Universte Mohamed Khider Biskra, N° 12, Mars 2015, P 11.
3
4

 -محمد المدني بوساق ،مرجع سابق ،ص .13

 -القانون  01 – 16المؤرخ في  06مارس  ،2016المتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،14الصادرة بتاريخ

 07مارس .2016
5

 -نصيرة بن تركية" ،تكريس الدستور الجزائري للحق في البيئة في تعديل  2016بموجب القانون  ،"01 – 16مجلة المعيار،

المركز الجامعي تيسمسيلت ،العدد  ،18جوان  ،2017ص ص  .55 – 52عبد الغني حسونة وعمار زعبي" ،دسترة موضوع البيئة

في الجزائر" ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،جامعة الوادي ،العدد  ،41أكتوبر  ،2016ص .117 – 115
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على مسألة العلم المفترض بالقانون ،هذا األخير الذي يصادف إشكاالت حقيقية عند تطبيق النصوص الجزائية،
إضافة إلى استعراضنا للعديد من المالحظات بخصوص سياسة التجريم عند المشرع البيئي الجزائري.
-1االنفالت التشريعي في مادة القوانين البيئية:

بالرجوع للتشريع الجزائري ،يجد الباحث نفسه محاطا بعدد معتبر من القوانين الناظمة للمجال البيئي
وحمايته ،ويجد أن النصوص الجزائية متفرقة بين هذه القوانين ،فال توجد مدونة واحدة تشمل كل هذه األحكام ،إذ

إن هناك نصوصا في قانون العقوبات على غرار ما ذكرنا في المادة  87مكرر والمادة  396وغيرها ،ونصوصا

جزائية أخرى في القانون  10-03المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي ألغى القانون 03-83

المؤرخ في  05فبراير  ،1983ويعتبر القانون  10 – 03هو القانون اإلطار في مجال حماية البيئة وقد تلته
العديد من النصوص التنظيمية.
وهناك ترسانة هائلة من القوانين والمراسيم المنظمة للبيئة ،التي تضمنت العديد من النصوص الجزائية،

حيث ال يمكن في هذا المقام استعراض هذه القوانين التي تفوق الخمسين قانونا ،نذكر بعض ا من عناوينها1؛
 إنشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة تهيئة اإلقليم والبيئة. القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية. أصناف الحيوانات غير األليفة المحمية. شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. شروط استعمال الشواطئ. -أماكن التخييم واستغاللها.

 قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية. التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة وتحديد قائمتها. -تنظيم المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

 اختصاصات أسالك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها. قانون العقوبات. -القانون البحري.

 قوانين التهيئة والتعمير. -مرسوم متعلق بدراسة مدى التأثير على البيئة.

 مرسوم محدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة.1

 -لمزيد من التفصيل انظر :عبد المنعم بن أحمد ،الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون

العام ،جامعة الجزائر ،2009 ،هوامش ص  20وما بعدها .بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  132وما بعدها .عبد النور ناجي،
مرجع سابق ،ص.104 – 102 :
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 مرسوم محدد للشروط الخاصة المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.وغيرها الكثير من القوانين والمراسيم التنفيذية والتنظيمية مما ال يمكن حصره في هذه الدراسة ،وقد آثرت

استعراض هذه القوانين لبيان التنوع وكذا حجم القانون البيئي ،الذي أصبح يحظى بترسانة مهمة من القوانين ،ولكي

نبي ن كذلك االنفالت التشريعي وعدم التحكم فيه ،حيث لم يعد المشرع يقوى على حصر القانون البيئي بين دفتي
مدونة ،وهذا يمكن إرجاعه إلى خاصية المرونة 1التي يتمتع بها هذا القانون بالنظر إلى الطبيعة اإلدارية الغالبة

عليه.2

- 2الجهل بالقوانين البيئية وتأثيره على المسؤولية الجنائية:

إن مسألة االنفالت التشريعي أمر ال يخلو من خطورة بالغة إذا ما نظرنا لقوانين البيئة من زاوية القانون

الجنائي ،فمسألة التجريم والعقاب غاية في الدقة ،ذلك أن عدم حصر هذه النصوص ال محال مؤثر على مبدأ

الشرعية الجنائية ،الذي عبرت عنه المادة األولى من قانون العقوبات بأنه " :ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمن

بغير قانون " ،هذا المبدأ الذي ينتج عنه أثر مباشر يكمن في ضرورة تبسيط القوانين لكي تكون واضحة ودقيقة من
أ جل تيسير العمل بها ،غير إن هذا األمر غير ممكن في ظل كثرة القوانين البيئية وتشعبها ،وسرعة تغييرها
وتعديلها.

يضاف إلى ذلك أن القوانين البيئية تعتمد على أسلوب التفويض التشريعي ،باستعمال األوامر والمراسيم

والق اررات ،مما أدى إلى اتساع مجال التشريع البيئي ،وهذا ما أدى إلى صعوبة افتراض العلم بجميع القوانين البيئية،

وهو ما يترتب عليه صعوبة في إعمال قاعدة عدم االعتذار بجهل القانون ،وما زاد في صعوبة إعمال هذه القاعدة

هو اعتماد القواعد البيئية على صياغة فنية معقدة ،األمر الذي يجعلها صعبة الفهم على القاضي الجنائي عند

تطبيقه للنصوص الجزائية ذات الصلة بحماية البيئة ،مما يجعلها بداهة غير متيسرة الفهم للرجل العاد ي ،إن لم
نقل بأن العلم بهذه النصوص وفهمها من قبل الرجل العادي تغدوا مستحيلة.3

1

 -وهذا ما يفسر أيضا توسيع نطاق السلوك المجرم في الجرائم البيئية عند المشرع الجزائري ،وذلك باستعمال األسلوب المرن في

تحديد بعض عناصر الجرائم الماسة بالبيئة ،وهو ما يطلق عليه أيضا تسمية القالب الحر أو المرن في الصياغة القانونية ،ويستعمل

هذا األسلوب لكي يتالءم مع المصالح محل الحماية التي تكون في حالة تطور وهذا حتى ينضج التفكير التشريعي بخصوص مسألة

ما .انظر في هذا الصدد :رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة ،مرجع سابق ،ص .199
- Moussa Noura, Op cit, P 05. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre,Op cit, 54.
بكوش محمد أمين" ،حماية البيئة في القانون الجزائي الجزائري" ،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،جامعة ابن خلدون

2

تيارت ،العدد  ،09جوان  ،2017ص  .473 – 472باديس الشريف" ،المواجهة التشريعية لجرائم تلويث البيئة الطبيعية" ،مجلة

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة خنشلة ،العدد  ،09جانفي  ،2018ص .418
3

 -محمد بن محمد ،الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،أطروحة دكتوراه في الحقوق

تخصص قانون جنائي ،جامعة بسكرة ،2009 ،ص  .269انظر كذلك :بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص .201- 199
Moussa Noura, Op cit, P 15.
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وهناك من قال بأن التمسك بالجهل بالقانون أمام القاضي الجزائي غير ممكن بالنظر إلى أن المؤسس

الدستوري الجزائري في المادة  60من تعديل سنة  ،1996قد أقر صراحة قاعدة عدم جواز االعتذار بالغلط أو

الجهل بالقانون ،كما أن فتح المجال أمام االعتذار بجهل القانون أو الغلط فيه مهما كانت المبررات والحجج
المقدمة ،من شأنه أن يؤدي إلى العزوف عن االلتزام باألحكام والتدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة ،على

الرغم من إمكانية العلم بها من قبل المخالفين لها ثم يتذرعون بعد ذلك بجهلهم لهذ ه القواعد لإلفالت من العقاب.1
فإن هذا الرأي على سالمته من الناحية المنطقية والقانونية ،غير أن مسألة عدم العلم والجهل بالقانون ال

تؤخذ في مجال القانون الجنائي بهذه البساطة ،ذلك أن قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون لها استثناء أساسي
في القوانين العقابية ،وهو إمكانية االعتذار بجهل القاعدة غير الجنائية في مجال تطبيق القانون الجنائي ،2إذ إن

الجهل الذي ال يعتد به القاضي الجنائي هو إدعاء الشخص عدم علمه بقاعدة جنائية متعلقة بإحدى صور الجرائم
البيئية ،لكن إذا ما ادعى أن جهله انصب على غير نصوص التجريم ،مثل عدم علمه بشروط صحة ترخيص

إداري لممارسة نشاط ما ،فإن هذه المسألة من شأنها إعدام العلم الذي يقوم عليه الركن المعنوي في الجرائم البيئية.
-3مالحظات حول السياسة الجنائية في تجريم االعتداء على البيئة:

إضافة إلى ما سبق ذكره ،نجد أن دراسة أركان الجرائم البيئة تستدعي الوقوف على كل صورة على حده،

خاصة أنها تتمايز بشكل كبير فيما يخص الفعل المادي والنتيجة اإلجرامية المترتبة عليه ،فمنها الجرائم ذات

النتيجة ومنها الجرائم الشكلية ،3كما أن هناك جرائم إيجابية وأخرى جرائم امتناع ،4ومنها الجرائم اآلنية وكذا

المستمرة ،5وبالنظر للركن المعنوي نجد كذلك أن هناك اختالف بين صور الجرائم البيئية فيما يخص هذا الركن

أيضا  ،حيث وإن كان الغالب على هذه الجرائم أنها عمدية ،إال أنه هناك صور يعاقب فيها على الخطأ ب مجرد
اإلهمال أو التفريط أو عدم االحتياط أو مخالفة األنظمة ،6بل أنه بعيدا عن هذه الصور التقليدية لإلثم الجنائي

نجد أن هناك ا تجاه قضائي جديد في كل من فرنسا وإنجلت ار والواليات المتحدة األمريكية ،يقيم المسؤولية في جرائم

 - 1عبد الغني حسونة ،مرجع سابق ،ص  .120لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر :نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص
 90وما بعدها .وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة تلمسان،2007 ،
ص  369وما بعدها .بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص .107
2

 -وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص  .151نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص .98

3

 -لحمر نجوى ،مرجع سابق ،ص  .81وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص  .146نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص .75

 - 4نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  .61بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  72وما بعدها .وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص:
 .145 – 143باديس الشريف ،مرجع سابق ،ص  .415حنان زعيمش" ،السلوك اإلجرامي في الجريمة البيئية" ،مجلة البحوث
العلمية في التشريعات البيئية ،جامعة ابن خلدون تيارت ،العدد  ،09جوان  ،2017ص .424 – 423

5

 -شريفة تكوك ،مرجع سابق ،ص  .296حنان زعيمش ،ص .425

6

 -انظر تفصيل ذلك في :وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص .155 – 154 :نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص ص– 132 :

 .134بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  111وما بعدها.
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تلويث البيئة على أساس المسؤولية المادية .1كل هذا يؤدي بنا إلى القول أن الدراسات التي أوردت أركان الجرائم
البيئية تكون قد أوردت المتشابه من العناصر بين هذه الجرائم ،2وعلقت على النص النموذجي للجرائم البيئية الذي
مفاده أن ":كل من يتسبب في إحداث ضرر بالبيئة يعاقب بـ ،"...وهو نص ال وجود له على حد اطالعنا ف ي
مختلف التش ريعات العقابية المتعلقة بالبيئة .ذلك أن كل صورة تحتاج إلى تحليل وتفصيل لدقائق العناصر الموجودة

في الركن الشرعي فالمادي ثم المعنوي.3

وهناك جملة من المالحظات العامة األخرى التي نبديها على التجريم في مادة الجرائم البيئية عموما ،نذكر

بداية أن أغلبية النصوص الجنائية انصبت على تجريم األضرار أو المخاطر الناجمة على أفعال األشخاص
االعتبا رية ،خصوصا ما يسمى بالمنشآت المصنفة ،وإن كان هذا األمر له ما يبرره من الناحية الواقعية ،بأن

الضرر أو الخطر الناجم عن هذه المنشآت أكبر بكثير مما تنتجه غيرها من المنشآت واألفراد ،4فإن هناك نقصا

يجب أن ننبه له وهو أن تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية ،يضمن في كثير من األحيان عدم معاقبة
المرتكبين الحقيقيين لهذه الجرائم ،ممن لهم سلطة اتخاذ القرار من مسيرين وممثلين للشخص االعتباري ،5حتى

وإن كان القانون ينص صراحة على أن مساءلة الشخص االعتباري ال تمنع مساءلة األشخاص الطبيعية ،لكن

الواقع أثبت بأن هناك الكثير من العوائق لمتابعة مثل هؤالء األشخاص الطبيعية ،ويكتفي القاضي حسما لمادة
الخالف ،ب مساءلة الشخص االعتباري فقط.

وهو األمر الذي دفع ببعض الفقهاء في التوسع في مفهوم المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعية عن
الجرائم البيئة ،لكي يضمن عدم فرار الجناة الحقيقيين من العقاب ،فإضافة إلى المسؤولية الجنائية عن الفعل

ال شخصي في جرائم البيئة ،أدخلت نظرية اإلنابة في االختصاص ،التي تحمل أحد األشخاص المسؤولية الجنائية
عن تبعات المخالفات التي ت رتكب أثناء أو بسبب األنشطة التي تمارسها المؤسسة أو المنشأة ،كما أن هناك من
ذهب إلى أبعد من ذلك بأن حمل الشخص الطبيعي المسؤولية الجنائية عن أعمال الغير ،على الرغم من أن

المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية ،يطلق على هذا النوع من المسؤولية ،المسؤولية عن فعل الغير ،أو المسؤولية
1

 -بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص .102

 - 2انظر على سبيل المثال :محمد المدني بوساق" ،الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصرة" ،المجلة
العربية للدراسات األمنية والتدريب ،المجلد  ،16العدد  ،31جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ص  180وما بعدها .لقمان بامون،
مرجع سابق ،ص  45وما بعدها .علي سعيدان ،مرجع سابق ،ص .317 – 313 :نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  53وما

بعدها.
3

 -انظر على سبيل المثال ال الحصر دراسة :واعلي جمال ،الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث ،رسالة دكتوراه في

القانون الخاص ،جامعة تلمسان ،2010 ،ص  320وما بعد ها ،حيث انصبت هذه الدراسة على صور جرائم تلويث البيئة البحرية
فقط .انظر كذلك :وناس يحي ،مرجع سابق ،ص  324وما بعدها.
4

 -لقمان بامون ،مرجع سابق ،ص .83

5

 بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  .34لحمر نجوى ،مرجع سابق ،ص .123Moussa Noura, Op cit, P 11. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre,Op cit, 55.
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الموضوعية أو المفترضة ،وهي مسؤولية الشخص الذي لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعال أو شريكا ،حيث
أنه يعد من الناحية المادية غريبا عن الفعل اإلجرامي إذ تنتفي ربطة المساهمة المادية ،ومع ذلك تثور مسؤوليته

المفترضة بنص القانون ،1وهذا النوع من المسؤولية عادة ما يتحمله رب العمل أو مدير المنشأة أو المؤسسة ،غير
أن هذه األفكار لم تستقر بعد في العمل القضائي وال التشريعي ،بسبب صعوبة إثبات مثل هذا النوع من المسؤولية

خصوص ا عندما يتعلق األمر بمخالفة مبدأ دستوري ،يؤكد على أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية.2

إضافة إلى ما سبق نجد أن التجريم الذي يطال أفعال الجناة من األشخاص الطبيعية في أغلبه لم ينصب

على حماية البيئة؛ ففي األمثلة التي ذكرناها عن الجرائم اإلرهابية والتخريبية ،وحرق الغابات والحقول ...نجد أن
التجريم هنا غايته حماية الممتلكات أو حماية الدولة وأمنها أو حماية السالمة الجسدية لألشخاص المتضررين من

هذه األفعال اإلجرامية ،فالعلة من التجريم متعلق بحماية حقوق غير بيئية ،غير أن هذه األخيرة تمت حمايتها

بشكل عرضي.

كما نشير في نهاية هذا المحور إلى أنه على الرغم من وجود هذه العدد الكبير من النصوص التجري مية
في المجال البيئي ،فإن هناك من يشكك في فعاليتها ،ويذهب إ لى القول بأن كثرة النصوص يجب أن ال تغرينا

كبير من هذه النصوص ليست محال للتطبيق الجنائي أساسا ،3وهذا
وتصرف أنظارنا عن الحقيقة ،ذلك أن جزءا ا

يعود بنا إلى منطلق الدراسة أي مدى اعتبار الحق البيئي حقا أساسيا .فال يمكن من الناحية العملية أن يجرم الفعل
بالنسبة لشخص ويباح آلخر ال لسبب إال ألنه من األشخاص االعتبارية العامة ،أو لداعي المصلحة االقتصادية،

فهذا يؤكد أن الحق البيئي ال يزال حتى في الدول المتقدمة في مرتبة أدنى من الكثير من الحقوق.

ابعا-تقدير العقوبات المقررة للجرائم البيئية:
ر ً
تختلف العقوبات المقررة في الجرائم البيئية بحسب ما إذا كان مرتكب الجريمة شخصا طبيعيا أو شخص ا

معنويا؛ وسوف نحاول فيما يلي استعراض مختلف هذه العقوبات من خالل التطرق للعقوبات المقررة في حق
األشخاص الطبيعية ثم االشخاص االعتبا رية.

 – 1العقوبات المقررة لألشخاص الطبيعية في الجرائم البيئية:

تراوحت العقوبات المقررة لألشخاص الطبيعية بين السجن المؤقت والحبس والغرامة .4كما وقع المشرع

الجزائري عقوبة اإلعدام على بعض الجرائم ذات الصلة بالبيئة ،على غرار ما جاء في  399من قانون العقوبات،

التي شددت العقوبات المنصوص عليها في المادة  396المتعلقة بجريمة الوضع العمدي للنار في الغابات أو
1

 -رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة ،مرجع سابق ،ص  .202نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  153وما بعدها .بشير محمد

أمين ،مرجع سابق ،ص  144وما بعدها .وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص  160وما بعدها.

 - 2جاء في المادة  160من التعديل الدستوري لسنة  2016ما يلي" :تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية."...
3

 -واعلي جمال ،مرجع سابق ،ص .328

4

 -بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  238وما بعدها .لحمر نجوى ،مرجع سابق ،ص  .90بكوش محمد أمين ،مرجع سابق،

ص  .476رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة ،مرجع سابق ،ص .204
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الحقول المزروعة أو األشجار أو األخشاب أو في المحصوالت القائمة ،إلى اإلعدام وهذا في الحالة التي يترتب
فيها عن هذا الفعل موت شخص أو عدة أشخاص ،ونالحظ أن عقوبة اإلعدام هنا لم تقرر لحماية البيئة في حد

ذاتها ،وإنما جاءت كظرف مشددة نتيجة وفاة أحد األشخاص .1كما أن هناك مواد أخرى تعاقب باإلعدام على

الجرائم ذات الصلة بالبيئة مثل المادة  432من قانون العقوبات ،كما تعاقب المادة  500من القانون البحري
باإلعدام كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني.

كما عاقب المشرع الجزائري على استعمال األسلحة الكيماوية بالسجن المؤبد ،وهذا وفق ا لما نصت عليه

المادة  09من القانون  09 – 03المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال األسلحة الكيماوية وتدمير تلك األسلحة ،المشار إليه آنفا.2
 – 2العقوبات المقررة لألشخاص االعتبارية في الجرائم البيئية:
بالرجوع ل لعقوبات المقررة لألشخاص االعتبا رية المرتكبين لجرائم ماسة بالبيئة ،فتنحصر أساسا في الغرامات

الجزائية كعقوبة أصلية ،3وهذا حسب ما نصت عليه المادة  18مكرر من قانون العقوبات ،حيث أن هذه الغرامة
تساوي الحد األقصى المقرر كعقوبة لألشخاص الطبيعية ،ويمكن أن يضاعف إلى خمس مرات في حالة ما إذا
كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.4

وتطبيقا للمادة  18مكرر من قانون العقوبات جاء في المادة  18من القانون  09 – 03المشار إليه

سابقا ،أنه "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة  09أعاله بغرامة من
 5 000 000دج إلى  15 000 000دج.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب ج ريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 10

و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17من هذا القانون ،بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص
الطبيعي."...

 - 1انظر في ذلك :بكوش محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  .475وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص  .109لحمر نجوى ،مرجع سابق،
ص  .81 – 80حنان عزيرية" ،الحماية الجنائية للبيئة في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري" ،مجلة القانون الدولي والتنمية،
جامعة مستغانم ،مجلد  ،01العدد  ،2013 ،01ص .133
2

 -انظر حاالت أخرى في :لحمر نجوى ،مرجع سابق ،ص  .89بكوش محمد أمين ،مرجع سابق ،ص  .474رشيد بن فريحة

3

 -انظر تفصيل هذه العقوبات في :علي سعيدان ،مرجع سابق ،ص  321وما بعدها .محمد المدني بوساق ،الجزاءات الجنائية

ومعمر حيتالة ،مرجع سابق ،ص  .196حنان عزيرية ،مرجع سابق ،ص .134 – 133

لحماية البيئة ،مرجع سابق ،ص ص .40 – 39 :نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  183وما بعدها .وانظر في القانون المقارن:

علي عدنان الفيل" ،دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلويث البيئي" ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات
اإلنسانية ،المجلد  ،09العدد ،2009 ،02ص  112وما بعدها .بشير محمد أمين ،مرجع سابق ،ص .254
4

 نفس العقوبة يحكم بها قانون العقوبات الفرنسي .انظر في هذا الصدد:Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, Op cit, 54.
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والغرامة الجزائية كعقوبة للشخص المعنوي ،تعتبر في نظر طائفة كبيرة من الفقهاء والباح ثين متناسبة مع
طبيعة الشخص المعنوي ،كما أن فيها سلطة تقديرية للقاضي يضاعفها في الحدود المسموحة قانونا لتتناسب مع
الضرر الحاصل ،وهو ما يعتبر أداة فعالة إذا ما أحسن تطبيقها ،خاصة أن هدف الشخص المعنوي هو تحقيق

ال ربح والغرامة تمس بذمته المالية ، 1وتؤثر في إثرائه مما يحتم عليه االنضباط مع التدابير واإلجراءات القانونية

المعمول بها ،كما أن الغرامة تحقق مبدأ أساسيا من المبادئ المستقرة في القانون البيئي وهو مبدأ الملوث الدافع،2

حيث إ ن كل شخص تسبب في إحداث ضرر للبيئة وجب عليه دفع نفقات الوقاية من التلوث وتقليص األضرار،

وإرجاع األمر إلى ما كان عليه.

غير إ ن اإلشكال يكمن في أن مآل الغرامات المحكوم بها هو الخزينة العمومية لتصرف بعد ذلك في أوجه
اإلنفاق العام وفقا للمقتضيات التنموية للدولة دونما أي اعتبار لجبر الضرر البيئي ،في حين أن األسلم أن توجه

هذه األموال إلى جبر الضرر البيئي الحاصل.3

يضاف إلى ذلك أن الغرامة الجزائية إذا ما كانت أقل من األرباح المحققة نتيجة النشاط الملوث ،فإن

األشخاص لن يحجموا عن اإلضرار بالبيئة ،مادام الفارق مربح بالنسبة لهم ،ثم إن الغرامة مقدرة جملة دونما النظر

إلى قيمة الضرر الحقيقي الذي أصاب البيئة بالدرجة األولى ثم األفراد والممتلكات بالدرجة الثانية ،حيث يثار بهذا

الصدد تساؤل مهم حول طبيعة الحق المعتدى عليه هل هو المصلحة العامة أم الحقوق الفردية؟ وفي حالة ما إذا

رجحنا أن طبيعة المصلحة المحمية هي طبي عة مختلطة مثلما يذهب إليه البعض ،4فكيف تقدر التعويضات
للطرفين الدولة واألفراد؟

يضاف إلى عقوبة الغرامة الجزائية المحكوم بها كعقوبة أصلية على نشاط األشخاص االعتبارية عقوبات

أخرى تكميلية 5حسب ما نصت عليه المادة  18مكرر من قانون العقوبات دائما ،وهي:
 -عقوبة حل الشخص المعنوي.

 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس سنوات. اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز خمس سنوات. المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس سنوات. -مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.

 - 1نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  .187رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة ،مرجع سابق ،ص  .204 – 203بشير محمد أمين،
مرجع سابق ،ص  .255وناسة جدي ،مرجع سابق ،ص  .115لحمر نجوى ،مرجع سابق ،ص  .90حنان عزيرية ،مرجع سابق،

ص .136 – 135
2

 -انظر أكثر تفصيال في هذا المبدأ ،عايدة مصطفاوي ،مرجع سابق ،ص .368

3

 -عبد الغني حسونة ،مرجع سابق ،ص .125

4

 -واعلي جمال ،مرجع سابق ،ص .344

5

 نور الدين حمشة ،مرجع سابق ،ص  188وما بعدها .حنان عزيرية ،مرجع سابق ،ص  136وما بعدها.Arsène Capo-Chichi.Op cit. P 36.
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 نشر وتعليق حكم اإلدانة. -الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات ،وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط

الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العقوبات التكميلية يحكم القاضي بها إلزاميا ،وبعقوبة أو أكثر .والمالحظ على

هذه العقوبات التكميلية أنها قد تكون أكثر نجاعة من الغرامة الجزائية ،ففي بعض األنشطة ذات التلويث المرتفع،

والتي تؤدي إلى أضرار بالغة يكون األحسن معها حل الشخص المعنوي أو توقيفه مؤقتا أو مصادرة الوسائل التي
أحدثت التلويث ،وهذا كضمان لعدم تكرار التلويث مرة أخرى.

والمالحظ عموم ا على العقوبات المرصودة للتلويث البيئي أنها عقوبات تتسم في بعض األحيان بالضعف،

وعدم التناسب مع األضرار أو المخاطر التي تصيب البيئة بداية ثم األفراد من بعدها ،فال فرق عند المشرع
الجزائري بين من أهلك شجرة أو غابة ،ومن أصاب صحة شخص أو أدى إلى وفاته بتأثير من تلويث البيئة.
خاتمة:

في ختام هذا المقال نشير إلى أن الحق البيئ ي قد نال حظا وافرا من الحماية القانونية ،على الرغم من

حداثته النسبية بالمقارنة مع غيره من الحقوق التي يحميها القانون الوضعي ،حيث إنه خالل فترة وجيزة ال تتعدى
الثالثة عقود ،على األقل بالنسبة للمشرع الجزائري ،نجد أنفسنا أمام زخم هائل من النصوص القانونية المنظمة

للحقوق ا لبيئية ،مع تعدد في أنواع الحماية القانونية ،لعل أبرزها ما سلطنا عليه الضوء في هذه الدراسة ،أال وهي
الحماية الج زائية ،التي أخرجت إلى دائرة التجريم العديد من السلوكي ات المضرة بالبيئة ،وفرضت عليها عقوبات
متنوعة ،بحسب جسامة الضرر أو الخطر المحدق بالبيئة.

غير أنه كما أشرنا في صلب هذه الدراسة ،فإن الحماية الجزائية للبيئة قد شابها العديد من القصور،

والثغرات ،والغموض في بعض األحيان ،يرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى أن موضوع الجرائم البيئية في
بدايات تشكله ،حيث ال يزال ينتظره العديد من التعديالت ،التي البد أن تنطلق بداية من إحساس ووعي األفراد
بضرورة المحافظة البيئة ،لتصبح بعد ذلك قيمة اجتماعية حقيقية تشكل أحد ضرورات الحياة ،مما يجعلها تستأهل

الحماية الجزائية ،التي تعتبر أسمى أنواع الحماية.
كما أن هناك مجموعة من العيوب التي يجب على المشرع أن يعمل على تالفيها مستقبال ،واقتراحات

يحبذ أن يأخذ بها ،نستعرضها فيما يلي:

 -ضرورة جمع أجزاء القانون البيئي ،وتركيزه في مدونة واحدة ،تتضمن كل ما هو متعلق بعناص ر هذا

الموضوع  ،وإن كان هذا األمر شبه مستحيل بالنظر إلى الغ ازرة التشريعية في هذا المجال ،فنقترح أن تكون هناك
مدونة للقانون الجنائي البيئي ،في انتظار ترقية قواعد البيئة إلى قانون العقوبات ،بشكل نهائي وحاسم ،وهذا من
أجل تك ريس مبدأ الشرعية الجنائية ،لتسهيل عمل القضاة ،وتيسير العلم بالنسبة لألشخاص المكلفين.

 يجب أن تنصب الحماية الجنائية المقررة في هذا المجال على حماية البيئة ،وليس حماية الممتلكاتأو أمن الدولة واألشخاص واألموال ،ذلك أن النصوص القانونية عند التجريم ،ال تجعل البيئة مناطها ،ونحس كأن
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البيئة أمر عرضي ،فيجب أن تعاد صياغة النصوص بالشكل الذي يفهم منه أن البيئة هي محل الحماية ،وهذا

دون أن ننسى أن المتضررين عرضيا بسبب تلوث البيئة يجب يستفيدوا من الحماية الكافية لحقوقهم.

 -يجب أن توجه العقوبات إلى إصالح الضرر ،خاصة الغرامات الجزائية التي تعود إلى الخزينة ،إذ يجب

أن يحكم بها إلصالح الضرر البيئي الناجم عن الجرائم المرتكبة ،وإن كان هذا األمر صعب التطبيق من الناحية

العملية على المحكوم عليهم ،فيمكن أن نستعين بخبرة الدولة في هذا المجال ،وذلك بتخصيص صندوق خاص
بجباية الغرامات المحصلة من الجرائم البيئية ،من أجل استعماله في مشاريع تعيد للطبيعة توازنها.
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قائمة المصادر المراجع:
المراجع باللغة العربية:
أ – الكتب:
 .1ابتسام سعيد الملكاوي ،جريمة تلويث البيئة :دراسة مقارنة ،عمان (األردن) :دار الثقافة للنشر والتوزيع،
.2008
 .2محمد المدني بوساق ،الجزاءات الجنائية لحماية البيئة ،الجزائر" دار الخلدونية.2004 ،

 .3علي سعيدان ،حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري ،الجزائ ر :دار
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ملخص:
بدخول العالم في عصر النظام الرقمي وتطور المعلوماتية  ،ظهرت عناصر مستحدثة لحقوق الملكية
الصناعية منها التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،باعتبارها تقنيات جديدة يستعملها بكثرة المنتجين وأصحاب
المصانع والمستثمرين األجانب ،وهي في األصل مستوردة من دول متقدمة في المجال االلكتروني والرقمي،
حديثة في الجزائر ،نظمها المشرع الجزائري ألول مرة بموجب األمر رقم  08-03الذي يتعلق بحماية الت صاميم
الشكلية للدوائر المتكاملة ،وبما أن الجزائر ليست دولة تنتجها فإن حمايتها في الجزائر موجهة لحماية المستثمر
األجنبي الذ ي عند إنشاء شركات االستثمار ينقلها مع التكنولوجيا الحديثة.
لقد اخترنا الموضوع بسبب أهميته وحداثة إدراجه ضمن مواضيع حماية ملكية المستثمر األجنبي
الذي يعزف عن االستثمار في الدول التي ال تحمي عناصر الملكية الصناعية من مخاطر التقليد ،باعتبارها
قرينة على التقدم التكنولوجي والصناعي ،لذا تساءلنا عن النظام القانوني للت صاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
للمستثمر األجنبي في التشريع الجزائري.
وقد توصلنا الى نتيجة مهمة هي أن تنظيم وحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة للمستثمر
األجنبي جزء ال يتجزأ من النظام العام لالستثمار األجنبي ،كرسه المشرع الجزائري لتحفيز المستثمرين األجانب
على االستثمار في الجزائر بكل أمان.
كما قدمنا توصية ندعو فيها المشرع الجزائري الى تشجيع نشاط إنتاجها وتصنيعها في الجزائر من
طرف الوطنيين باعتبارها من حقوق الملكية الصناعية االلكترونية المتطورة ،واعتبارها آلية للتنويع االقتصادي
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 وعدم االكتفاء بتدابير حماية التصاميم المستوردة في إطار،لحل األزمة المالية التي تعاني منها الجزائر
.االستثمار األجنبي
.الحماية القانونية-المستثمر األجنبي- التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The advent of the world in the era of the digital system and the development
of information and communication resulting from the development of electronics,
after the invention of the transeur and computer in the Internet, new elements of
industrial property rights emerged, including the formal designs of integrated
circuits. These are all new technologies used by a large number of producers,
manufacturers and foreign investors. They are originally imported from countries
of advanced development in the field of electronic and digital, which are modern
in use and spread in Algeria, organized by the Algerian legislator for the first time
under Order No. 03-08 of 19 July 2003 Which concerns the protection of formal
designs of integrated circuits. As Algeria is not a producer of formal designs of
integrated circuits, its protection in Algeria is aimed at protecting the foreign
investor who, when establishing investment companies, transfers modern and
advanced technology, including the formal designs of integrated circuits.
Through this study, we address its legal system and its protection
mechanisms in Algeria.
Key Words: Formal Designs of Integrated Circuits, Foreign Investor, Legal
Protection.
:مقدمة
تعتبر عناصر الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة والصناعة واالستثمار التي يصطلح عليها الملكية
 واالبتكار الذي، أصبحت قرينة المتالك المشروع االستثماري.الصناعية عنصرا هاما في العصر الحالي
 وهذا ما جعل الدولة أمام رهانات حمايتها بوضع نظام،ينطوي عليها قرينة للتقدم الصناعي واالقتصادي
قانوني قوي ومتكامل يكفل الحماية القانونية الكافية للمشاريع االستثمارية التنافسية من خطر التقليد بصفة
.1عامة

 الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، جالل وفاء محمدين.9  ص،2000 ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديد للنشر،)(تريبس
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1

لقد أدت عملية تحرير التجارة الخارجية نحو م حاولة اندماج الجزائر في وتيرة التجارة العالمية ،األمر
الذي وضع االقتصاد الجزائري أمام رهانات متعددة مرتبطة في شق منها بتحديد الخيارات االستراتيجية المتعلقة
بمناهج التفتح بالشكل الذي يضمن تنظيم السوق وضمان المنافسة المشروعة بين األعوان االقتصاديين من
جهة وأ صحاب حقوق الملكية الصناعية أو مستغليها ،وفي شق آخر في تبني آليات الحماية الدولية المكرسة
للملكية الصناعية التي تضم عناصر كثيرة أهمها االختراعات الجديدة ،العالمات التجارية وعالمات الخدمة
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية واألسماء التجارية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة،1
كعناصر مهمة يتم استغاللها في إطار شركات االستثمار األجنبي.
فب دخول العالم في عصر جديد بظهور عصر المعلوماتية واالتصاالت الناجمة عن تطور االلكترونيات
وذلك بعد اخت راع الترانزيستور والحاسوب ظهرت عناصر مستحدثة لحقوق الملكية الصناعية تسمى التصاميم
الشكلية للدوائر المتكاملة .حيث بتالقي تقنية الحاسبات وااللكترونيات تم اختصار الزمن في مجال تبادل
المعلومات في العالم ،2وذلك باستعمال االلكترونيات الصغيرة " "Micro électroniqueالتي ت رتكز على عنصر
الكتروني دقيق أبتكر في أوائل الخمسينيات يسمى بالترانزيستور،3حيث يعمل هذا األخير كموصل كهربائي
يركب في دائرة ،يطلق عليها الد ائرة المتكاملة " "le circuit intégréأو كما تسمى أيضا األشكال البرغوثية
" ،"Configuration des pucesوهي عبارة عن بلورة صغيرة من السليكون " "siliconeتدعى رقاقة
" ،"chipحيث تركب هذه الدائرة على معدن أو صندوق بالستيكي ،بواسطة مثبتات خارجي ة تسم ى باألرجل
" "exteralpinsمكونة بذلك دائرة متكاملة ثابتة ،وقد يركب الترانزيستور على دوائر متكاملة متعددة تؤلف
دائرة كهربائية واحدة.4
تنقسم الدوائر المتكاملة من حيث طريقة عملها إلى قسمين أساسيين يتمثل االول في دوائر متكاملة
خطية والثاني في دوائر متكاملة رقمية ،تشمل األولى دوائر الت كبير في نقل الشحنات االلكترونية ،في حين
تشمل الثانية دوائر التحويل ،وتمتاز األخيرة بأنها تعمل على تشغيل وتخزين المعلومات في الدائرة الرقمية
مثل الحاسبات الكبي رة ،وحاسبات الجيب ونظم التحكم الصناعي ،وهي وثيقة الصلة بالحاسوب ،خاصة في
- HAMIDI Hamid, Réforme économique et propriété industrielle, OPU, Alger, 1993, p. 3.
- Truchon Isabelle, la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, heurs et
malheurs d’une convention à vocation universelle, Tome II, Thèse doctorat d’Etat en droit Privé,
Université Panthéon - Assas, Paris II, 1995, p. 9.
 - 3رياض القاضي ،سامي سرحان ،اإللكترونيات ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،1991 ،ص .3
1
2

4

 نوري حمد خاطر ،مرجع سابق شرح قواعد الملكية الفكرية ،الملكية الصناعية ،دار وائل ،األردن ،2005 ،ص .206- 35 -

برامجه التي تعمل بموجب النظام الرقمي .وتخص ص مثل هذه الدوائر للقيام بوظائف منطقية ألغراض
البرمجة منها عمل الذاكرة الثابتة ( ،)Romأو الذاكرة التي تعمل بنفس كفاءة الذاكرة السابقة ،إال أنه يمكن
مسحها باألشعة فوق البنفسجية (.)Eprom
وه ي كلها تقنيات جديدة يستعملها بكثرة المنتجين وأصحاب المصانع والمستثمرين األجانب وهي في
األصل مستوردة من دول في درجة متقدمة من التطور في المجال االلكتروني والرقمي ،وهي حديثة االستعمال
واالنتشار في الجزائر.
نظمها المشرع الجزائري ألول مرة بموجب األمر رقم  08-03المؤرخ في  19جويلية  12003الذي
يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.2
وقد ت زامن سن هذا القانون مع المفاوضات التي تمت بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة سنة
 ،2003عندما ُفرض عليها باعتبارها من بين الدول المستوردة بالدرجة األولى للتكنولوجيا والمعرفة الفنية،
وضع نظام قانوني لحماية كل عناصر الملكية الفكرية وخاصة المتعلقة بالت صاميم الشكلية والدوائر المتكاملة
لتحفيز األعوان االقتصاديين والمستثمرين األجانب على االستثمار في الجزائر وعلى نقل كل اختراعاتهم
االلكترونية والرقمية بكل طمأنينة ألنها ذات قيمة اقتصادية عالمية.
 -إشكالية البحث:

لدراسة موضوع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة كحق من حقوق المستثمر األجنبي وباعتبارها

عنصر بالغ األهمية من عناصر الملكية الصناعية والتي تم استحداثها بدخول العالم في عصر االلكترونيات
ا
والحاسبات والنظام الرقمي نتساءل عن :ما مدى توفيق المشرع الجزائري في تأطير نظام قانوني يحمي حقوق
المستثمر األجنبي الم رتبطة ب التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة؟ .
وللتفصيل نتناول مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في (المبحث األول) ،ثم شروط حمايتها
في الجزائر والعقوبات المقررة ألفعال االعتداء عليها بالتقليد في (المبحث الثاني).
1

-أمر رقم  ،08-03مؤرخ في  19جويلية  ،2003ج ر عدد  ،44مؤرخة في  23يوليو .2003

 -2يمكن حماية الدوائر المتكاملة بموجب القانون الذي ينظم براءة االختراع بمنحها البراءة عندما تكون متوفرة على شرط الجدة وقابلة
لالستغالل الصناعي ،وفي هذا اإلطار المنتج يستطيع أن يضمن توسيع نطاق حماية حقوقه في الحالة التي تكون فيها اختراعاته
متعلقة بالطريقة المستعملة ال بالنتيجة المتوصل إليها .كما يمكن كذلك حمايتها بموجب القانون الذي ينظم الرسوم والنماذج ألن
شروط هذه األخيرة تنطبق عليها ،أي تتوافر على شروط الجدة وقابلة للتصنيع الصناعي.
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أهمية الدراسة:
تعتبر حقوق الملكية الصناعية بمختلف عناصرها عموما ومنها التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في
عصر التكنولوجيا الرقمية ذات عالقة بالتجارة والصناعة واالستثمار ،وق رينة بالغة األهمية على درجة تقدم
الدول ،تتسم بالعالمية وتساعد في استمرار المؤسسات االقتصادية الكبرى بقوة ،وحمايتها تشجع االستثمار؛
ألنها تهيئ ظروف المنافسة المشروعة وتتصدى لكل أفعال التقليد ،وكل ما يخلف ذلك من وضع ينعكس
على النظام العام الذي يطبق عليها ال سيما قوانين االستثمار ،وهي االسباب التي تجعل من موضوع تنظيم
وحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في الدول النامية ،الجزائر نموذجا ،موضوع ا من مواضيع الساعة،
ومن ثمة يجعل دراسته ذات أهمية .
أهداف الدراسة:
لقد اخترنا الموضوع بهدف التطرق إ لى تبيان أنه من ضمن أهم المواضيع المستحدثة المتعلقة بحماية
ملكية المستثمر األجنبي ،وللتأكيد عن العالقة التي تربط عزوف المستثمرين األجانب عن االستثمار في
الدول النامية بواقع الحماية القانونية المكرسة لعناصر الملكية الصناعية وخصصنا نحن الدراسة للتصاميم
الشكلية للدوائر المتكاملة من مخاطر التقليد والقرصنة هذا من جهة أولى ،ومن جهة ثانية إلثارة أهمية حمايتها
وأثرها على ق اررات االستثمار ففي الوقت الذي فتحت الدول أبوابها على مصرعيها الستقطاب االستثمارات
األجنبية وتنافسها على ذلك يبقى حجم االستثمارات األجنبية ضعيفة بالمقارنة مع النسبة التي تترصدها،
وذلك رغم التنازالت المغرية الجمركية والضريبية والبنكية ...وغيره وهذا يرجع الستفحال جنحة التقليد التي
مؤخر من أهم المسائل التي يتفاوض حولها قبل قرار االستثمار.
ا
تثير مخاوف المستثمر األجنبي ،الذي جعلها
وبالتالي امتدت أهداف الدراسة الى التركيز على مضمون التنظيم القانوني المحكم للتصاميم الشكلية
للدوائر المتكاملة التابعة للمستثمر األجنبي وعلى صرامة الحماية القانونية التي كرسها المشرع الجزائري
لتشجيع االستثمار في الجزائر.
 منهج الدراسة:اتبعنا في البحث المنهج الوصفي التحليلي ،بحيث تطرقنا لدراسة الموضوع على ضوء النصوص
القانونية الجزائرية.

- 37 -

المبحث األول  :مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة عنصر جديد في عناصر الملكية الصناعية ال سيما من حيث
استغالله في الجزائر ،يستغلها المستثمر األجنبي في إطار شركات االستثمار وتكون عادة جزء من التكنولوجيا
التي ينقلها الى الدولة المضيفة ،نتناول تعريفها في (المطلب االول) ثم الحقوق المخولة ألصحاب ا لت صاميم
الشكلية والدوائر المتكاملة في إطار هذا األمر في (المطلب الثاني).
للدوائر المتكاملة:
المطلب األول-تعريف ال ّتصاميم ّ
الشكلية ّ
تعتبر الدوائر المتكاملة كل منتج يؤدي وظيفة الكترونية ،ويتكون من مجموعة من العناصر المت صل
بعضها ببعض ،إحداها على األقل عنصر نشط ،بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصالت ضمن
جسم مادي معين أو عليه سواء كان المنتج مكتمال أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه.
عرفها المشرع الجزائري في المادة  1/2من األمر رقم  08-03المتعلق بحماية الت صاميم الشكلية
للدوائر المتكاملة السابق الذكر كما يلي:
الدائرة المتكاملة :منتوج في شكله الّنهائي أو في شكله االنتقالي يكون أحد عناصره على األ ّقل عنصرا
« ّ
وكل االرتباطات أو جزًء منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة ،ويكون
نشيطا ّ

مخص ًصا ألداء وظيفة الكترونية».
ّ

أما التصميم (الخطوط) فهو تركيب ثالثي األبعاد للعناصر المكونة للدوائر المتكاملة أو المعد
خصيص ا إلنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع.
عرفها أيضا المشرع الجزائري في نفس األمر في المادة  2/2كما يلي:
الصيغة التي يظهر فيها ،لعناصر يكون
كل ترتيب ثالثي األبعاد ،مهما كانت ّ
«ال ّتصميم ،نظير الطبوغرافيةّ :
ولكل وصالت دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك ال ّترتيب ال ّثالثي
األقل عنصرا نشيطا ّ
أحدها على ّ
المعد لدائرة متكاملة بغرض ال ّتصنيع».
األبعاد
ّ

ويكون التصميم الشكلي أصلي ا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره ،ولم يكن متداوال لدى مبتكري التصاميم
الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة.
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من خالل قراءتنا الشخصية للتعريفين السابقين ،نالحظ أنه من جهة قام المشرع الجزائري بتعريف
كل من الدوائر المتكاملة والتصاميم أو الخطوط بصفة منفردة وكأنهما منفصالن عن بعضهما ،في حين
الدوائر ذاتها تتكون من الت صاميم مرسومة على شكل ثالثي األبعاد مربوطة مع بعضها بعض لتكون مجموعة
عناصر الكترونية تعمل بنظام أشباه الموصالت " "Semi Conducteurمثل السيليزيوم والجرانيوم التي
توصل الشحنات االلكترونية عندما تكون درجة ح اررتها أعلى من الصفر وتتوقف تلقائيا إذا كانت درجة الح اررة
تساوي الصفر أو أقل.
ومن جهة أخرى ،جاءت التعاريف السابقة بأسلوب فني بعيدة كل البعد عن التعاريف القانونية التي
يتحدد بها الحماية القانونية ،وذلك ألنها عناصر ذات طابع فني تقني وحديث تحتاج للجانب القانوني فقط
لضمان حمايتها م ن التقليد والمنافسة غير المشروعة.
المطلب الثاني – الحقوق
الشكلية للدوائر المتكاملة:
المخولة ألصحاب ال ّتصاميم ّ
ّ
تحتاج التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة إلى نصوص قانونية صارمة وفعالة ،1ألن الحماية المطلوبة

بالنسبة لها يجدر أن تكون قادرة على مكافحة ومنع التقليد والمنافسة غير المشروعة التي تؤدي دائما إلى
إنتاج السلعة نفسها وعرضها في السوق بقيمة أرخص بكثير من قيمة السلعة الحقيقية أو األصلية ،األمر
الذي يجعل الفائدة التي تعود بعد ذلك للمقلد أفضل بكثير من الفائدة المحصلة من المخترع.2

لكن ذلك دون أن تتجاوز مدة الحماية التي تقرر لها المدة المعقولة ،التي تحددها القوانين الداخلية،3

ألن السرية الطويلة المدى في مجال االختراعات االلكترونية والرقمية تبقى حاج از أمام التقدم والتطور في إقليم

الدولة النامية.

وعليه تعطي الحماية الممنوحة بموجب األمر رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر
المتكاملة لصاحبها سواء كان وطني ا أو أجنبي ا حق احتكار اختراعه ومنع الغير من القيام باألعمال التالية
دون رضاه:

 - 1نصت المادة  45من اتفاقية واشنطن المتعلقة بالدوائر المتكاملة على أنه يمكن للدولة الطرف اختيار األسلوب المناسب
للحماية سواء عن طريق قانون خاص بشأن التصميمات الطبوغرافية أو عن طريق حق المؤلف أو البراءة أو النماذج الصناعية
أو المنافسة غير المشروعة أو أي قانون آخر ،أو عن طريق المزج بينهما.

 -2مصطفى سالمة ،منظمة التجارة العالمية ،النظام الدولي للتجارة الدولية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .274

ابتداء
 -3تنص المادة  7من األمر رقم  08-03على أنه « :يبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا األمر
ً
السنة
من تاريخ إيداع طلب تسجيله أو من تاريخ ّأول استغالل تجاري له في أي مكان من العالم ...وتنتهي هذه الحماية عند نهاية ّ
المدنية التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول ».
العاشرة ()10
ّ
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 نسخ الت صميم الش كلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كل ي باإلدماج في دائرة متكاملة أو بطريقةأخرى ،إال إذا تعلق األمر بنسخ جزء ال يستجيب لشروط األصالة كما هي محددة في المادة  3من األمر
نفسه.
 استيراد ،أو بيع أو توزيع ،بأي شكل آخر ألغراض تجارية تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكونتصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على الت صميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير
شرعية.
 التنازل عن التصميم الشكلي حسب ما نصت عليه المادة  23من األمر رقم  08-03على أن ه:الشكلي وذلك بطلب ممضي يرسل إلى
جزئيا أو كليا عن تصميمه ّ
« يمكن أن يتنازل مالك تصميم شكلي ّ

المختصة »،
المصلحة
ّ

 تحويل التصميم عن طريق اإلرث حسب ما نصت عليه المادة  29من األمر رقم  08-03في الفصلالمتعلق بالتحويل على أنه « :تكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة لالنتقال كليا أو جزئيا.
 إبرام عقود التراخيص حسبما نصت عليه المادة  30من األمر رقم  08-03التالية:الشكلي ».
« يمكن أن يمنح صاحب تصميم شكلي بموجب عقد شخصا آخر رخصة استغالل تصميمه ّ
وعليه نالحظ حسب رأينا ان هذه الحقوق تمارس مع بقاء حق مالك التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
في نسبة اختراعه إليه حتى لو تنازل عنه إلى غيره ألنه حق معنوي طبيعي لصيق بشخص اإلنس ان ال يجوز
المساس به.
وقد نص المشرع الجزائري على أنه ت كون حقوق مالك التصاميم الشكلية محمية قانون ا من تاريخ إيداع
تصميمه وتسجيله ،بطريقة ردعية ،بحيث كل مساس بهذه الحقوق يكيف على أنه جنحة تقليد تترتب عليه
مسؤولية مدنية وجزائية يعاقب عليها بالحبس من  6أشهر إلى سنتين ،وبغرامة من مليونين وخمسة مئة ألف
دينار إلى عشرة ماليين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،مع إمكانية إتالف المنتوجات محل الجريمة أو
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وضعها خارج التداول التجاري ومصادرة األدوات التي استخدمت في صنعها في حالة اإلدانة ،بناء على أمر
المحكمة.1
ثانيا-شروط حماية ّتصاميم المستثمر األجنبي:
ً
نص المشرع الجزائري في المادة األولى من األمر رقم  08-03الذي يتعلق بحماية الت صاميم الشكلية
للدوائر المتكاملة ،على أن ه يهدف هذا األمر إلى تحديد القواعد المتعلقة بحماية التصاميم ،وأهم هذه القواعد
تلك التي تنص على الشروط الموضوعية والشكلية التي يتوقف على احترامها منح القانون الحماية المطلوبة
من صاحبها على اإلقليم الجزائري ،وهو نص عام ومجرد يرمي الى حماية كل التصاميم المسجلة بالجزائر
بغض النظر عن جنسية صاحبها ،وهو االمر الذي يخول المستثمر األجنبي الحقوق ذاتها التي يتمتع بها
أي وطني عن تصاميمه ،وقد جاءت هذه القواعد في مجملها خليطا بين قواعد الحماية الممنوحة لحق المؤلف
وقواعد حماي ة االختراعات ،وذلك لما للتصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة من مميزات خاصة تجعلها قابلة
للحماية سواء بقانون المخترع أو بقانون حق المؤلف ،وذلك على أساس أنها إنتاج فكري إبداعي أي قابل
لإلنتاج الصناعي.
وللتفصيل أكثر نتناول الشروط الموضوعية أوال تم الشروط الشكلية للحماية ثانيا.
الموضوعية لحماية تصاميم المستثمر األجنبي:
الشروط
أوًال– ّ
ّ
نصت المادة الثالثة من األمر رقم  08-03على أنه « :يمكن بموجب هذا األمر حماية ال ّتصاميم
األصلية.
للدوائر المتكاملة
ّ
الشكلية ّ
ّ
الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكرهن ولم يكن متداوًال لدى مبتكري
يعتبر ال ّتصميم ّ
الدوائر المتكاملة ».
ال ّتصاميم ّ
الشكلية وصانعي ّ
وعليه فال يمكن حماية الت صاميم باعتبارها إنتاج فكري لمبتكرها أو اختراع إال إذا كانت أصلية وغير
مألوفة ،أو غير شائعة لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها.

1
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 – 1شرط األصالة:
يطبق شرط األصالة " "originalitéفي قانون حماية حقوق المؤلف ،وهي معرفة في المفهوم التقليدي
الذي يأخذ بالمعيار الشخصي بأنها مجموعة من العناصر التي تعكس الطابع الشخصي للمؤلف في مصنفه
من خالل األسلوب الت عبيري أي الصوت ،الصورة ،الرسم ،النحت ...الخ ،بحيث يجب أن يكون هذا المصنف
غير مستنسخ وذو أسلوب تعبيري مميز يعكس الطابع الشخصي للمؤلف.1
لكن بظهور مصنفات جديدة ،تطورت فكرة األصالة وتوس عت لتشمل حتى األسلوب التعبيري وتنسيقه
واختيار طريقة عرضه.2
ومع اخت راع الحاسوب وبرامجه أصبحت األصالة تشمل أداء البرنامج الوظيفي ،وأصبحت بذلك تعرف
بالجهد اإلبداعي ".3"Effort intellectuel
وعليه فاألصالة بمفهومها الموضوعي ال تختلف كثي ار عن مفهوم الجدة في االختراع بحيث ال يفصلهما
سوى موضوع السرية وشرط التطبيق الصناعي.
وعليه فالمقصود باألصالة في التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة هي األصالة بالمفهوم الموضوعي،
بحيث كي تتحقق في التصميم يجب أن يكون جديدا في أدائه الوظيفي قياسا بالتصاميم السابقة .4وهذا يعني
أن ه ال يمكن البحث عن األصالة في األسلوب التعبيري للت صاميم ألنها تفتقر إليه ،فهي مجرد خطوط سلكية
مركبة بعضها فوق بعض غير مخصصة لمخاطبة الجمهور ،بل هي مخصصة لعمل وظيفي معين ،وال
يعني تركيبها أي شيء للجمهور حتى المختصين منهم.

1
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2
تطبق الحماية الممنوحة للتّصميم
 -تنطبق هذه الفكرة على التصاميم حيث نصت المادة  4من األمر رقم  08-03على أنه « :ال ّ

3
4

تقنية أو معلومة
الشكلي إ ّال على ال ّتصاميم ّ
ّ
الشكلية ّ
تصور أو طريقة أو منظومة أو ّ
كل ّ
للدوائر المتكاملة ذاتها ،باستثناء ّ
الشكلي ».
مصغرة في هذا التّصميم ّ

 -عرف القضاء الفرنسي األصالة في الحاسوب بالجهد اإلبداعي في قضية " "Pachotبتاريخ  6مارس .1986

 -إن األصالة المعروفة في القانون األمريكي لحماية التصاميم ،تعني أن يكون التصميم غير مستنسخ من تصميم آخر قياسا إلى

نظام " "copyrightالذي ال يحمي إال المصنفات غير المستنسخة.
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 –2عدم شيوع ال ّتصميم:
يقصد بشرط عدم شيوع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة أن تكون غير مألوفة لدى مبتكري التصاميم،
وهو مشابه لشرط الجدة المطبق في االختراعات ،1والذي يقضي بأن يكون التصميم جديد ا ،بحيث ال يمكن ألهل
المهنة التوصل إليه ببذل الجهد المعقول ،وبالمقابل بالنسبة للتصاميم يقصد المشرع من عدم الشيوع عدم إطالع
أهل الخبرة من المبدعين على هذا التصميم أو إضافة التصميم إلى معرفتهم شيئا جديدا أو تحسين أداء وظيفي
للتصاميم السابقة.
وقد نص ت المادة  3/3من األمر رقم  08-03السالف الذكر على أن ه:
فإن حمايته ال تكون ممكنة
« عندما يكون ال ّتصميم ّ
مكونا من تركيب لعناصر ووصالت معروفةّ ،
الشكلي ّ

السابقتين ».
إ ّال إذا استجاب ّ
للشروط المذكورة في الفترتين ّ

وعليه نقول عدم الشيوع في الت صاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ال يعني أن التصميم جديدا ،بل هو
وارد في ذهن المبدعين لكن غير ثابت على اليقين في أذهانهم ،ويمكن التوصل إليه ببذل جهد معقول .فال
يشترط في الت صميم أن يكون جديدا ،وال يشترط فيه أن يكون أصيال بأسلوبه التعبيري ،بل أصيال في أدائه
الوظيفي وعدم شيوعه بين أهل الخبرة.2
الشكلية لحماية التصاميم الشكلية للمستثمر األجنبي:
الشروط ّ
ثانياّ -
ً
لقد نصت القوانين على أن المستثمر األجنبي صاحب الحق في ملكية التصاميم الشكلية للدوائر
المتكاملة يتمتع بحماية قانونية من كل اإلجراءات التي تشكل اعتداء عليها كالمنافسة غير المشروعة والتقليد
وغيره ،غير أن هذه الحماية مقترنة بشروط شكلية إجرائية حدد مبادئها القانون وترك تفاصيلها ل لتنظيم ،وهي
حماية مقترنة بإجراءات اإليداع والتسجيل ،على أنها إجراءات جوهرية يؤدي عدم القيام بها إلى سقوط الحق

1

 -حتى وإن كان المصطلحين متشابهين ،فال يمكن استعمال شرط الجدة في التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لتفادي استبعاد

2
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بعض التصاميم المتميزة وغير المألوفة بحجة أنه يمكن التوصل إليها من أهل الخبرة.
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في الحماية بموجب قانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،ليستفيد صاحبها من الحماية بموجب قانون
آخر يحدده القانون ،بسبب كون التصميم في هذه الحالة غير مسجل.1
 – 1إجراءات ايداع وتسجيل تصاميم المستثمر األجنبي:
األصل أنه يتم إيداع طلب تسجيل التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لدى المعهد الوطني الجزائري
للملكية الصناعية ،من طرف مالكها ،2وطنيا كان أو أجنبيا ،بصفة مباشرة أو بإرسال الطلب عن طريق البريد
مع إشعار بوصل االستالم أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الوصول واالستالم .بالنسبة للمستثمر األجنبي
االلتزام باإليداع والتسجيل يجعله ملزم على التقدم أمام المعهد الوطني الجزائري شخصيا أو عن طريق منح
وكالة لشخص يباشر اإلجراءات مكانه ،كما يمكن أن يتم ذلك بالتسجيل لدى المكتب الدولي للتسجيل الذي
يقع مقره بجنيف بحيث يحدد في طلب التسجيل أن الدولة المرغوب الحماية فيها هي الجزائر.
ويتضمن طلب حماية التصاميم الشكلية حسب نص المادة  3من المرسوم التنفيذي رقم ،3276-05
الوثائق التالية:
 طلب تسجيل التصميم الشكلي ،والمواصفات التي تحدد الوظيفة االلكترونية للدائ رة المتكاملة ،غيرأنه يمكن للمودع أن يستثني األجزاء ذات العالقة بكيفية صنع الدائرة المتكاملة من النسخة ،بشرط أن تكون
األجزاء المقدمة كافية للتعريف بالتصميم الشكلي.
 العناصر المثبتة لهوية الطالب للحماية ،ومدى حقه في طلب اإليداع والتسجيل ،بالنسبة للمستثمراألجنبي يحدد نشاطه ومقره وكل العناصر المحددة للهوية.
 -وثيقة إثبات دفع الرسوم المنصوص عليها.

 - 1نظ ار لكونها ذات طابع صناعي ،فإنه وإن لم يكن ممكن حمايتها بقانون خاص بها فحمايتها تبقى دائما ممكنة ومضمونة بموجب قانون
الملكية الصناعية ما دامت عنصر منها ألنها تتوافر على عنصر الجدة وقابلة للتصنيع الصناعي .وهذا ما يجعل الدولة المطلوب الحماية
فيها غير قادرة على رفض منح الحماية إذا كانت قد صادقت على اتفاقية باريس ،كما أنه بسبب كونها إنتاج ذهني ""Une oeuvre

فهي قابلة للحماية بموجب اتفاقية برن واتفاقية جنيف.
2

تم إنجاز تصميم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل،
 نصت المادة  20من األمر رقم  08-03على أنه « :إذا ّنصت أحكام تعاقدية مخالفة على غير ذلك ».
ّ
فإن الحق في اإليداع يعود إلى صاحب المشروع أو الهيئة المستخدمة ،إالّ إذا ّ

3

 -مرسوم تنفيذي رقم  276-05مؤرخ في  2أوت  2005الذي يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،ج ر

عدد  ،54مؤرخة في  7أوت .2005
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طرفه.

 وكالة الوكيل ،في حالة ما إذا كان المستثمر األجنبي ممثال من طرف وكيل ،مؤرخة وممضاة منهذا إلى جانب كون هذا الطلب يتضمن إجباريا مجموعة من البيانات تتمثل في:
 -اسم المودع ولقبه وعنوانه وجنسيته ،وإذا كان األمر يتعلق بشخص معنوي أي شركة استثمار أجنبية

اسم الشركة وعنوانها ومقرها.

 اسم وعنوان الوكيل إن وجد. -وصف مختصر ودقيق للتصميم الشكلي ،ويمكن أن يتمثل هذا الوصف في تحديد اسم التص ميم

الشكلي أو تعيين المنتوج الملحق به وكذا مجال استعمال هذا المنتوج.

 -تاريخ أول استغالل تجاري للتصميم الشكلي أو أي مكان من العالم إذا كان هذا التاريخ سابق لتاريخ

طلب التسجيل ،كأن يكون قد تم استغالله من المستثمر األجنبي خارج الجزائر في الشركة االم.
بها.

 قائمة المستندات المودعة ،تبين عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسم ،وكذا الوثيقة الملحقةوفي كل األحوال إذا لم يستوف الطلب الشروط المطلوبة أو إذا كانت فيه نقائص تتعلق بالوثائق التي

يجدر على صاحب الطلب تسليمها أو البيانات السابق ذكرها ،فت بلغ المصلحة المختصة المودع المعني

باألمر بذلك ،حيث تطلب منه إتمام ملفه في أجل شهرين قابلة للتمديد لمدة شهر واحد في حالة الضرورة،

بحيث إنه إذا لم يستجيب للطلب ولم يصحح النقائص في األجل المحدد له اعتبر الطلب مسحوبا منه.

ويعد تاريخ إيداع طلب حماية التصميم الشكلي هو التاريخ الذي تتلقى فيه المصلحة المختصة على

األقل طلبا يمكن من التعرف به على المودع وعلى نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي ونسخة أو

رسما للتصميم الشكلي.

وإذا كانت كل الشروط متوفرة وكل اإلجراءات صحيحة تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم

الشكلي في سجل التصاميم الشكلية ،وينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية.

وما تجدر اإلشارة إليه هو أن المشرع الجزائري اعتبر الحق في حماية التصاميم الشكلية للدوائر

المتكاملة محددا بمدة مسقطة للحماية ومتوقفة على مباشرة إجراءات اإليداع والتسجيل ،وذلك من خالل المادة

 8من األمر رقم  08-03التي نصت على أنه « :يمكن إيداع طلب التسجيل قبل أي استغالل تجاري
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ابتداء من التاريخ الذي بدأ فيه االستغالل
للتصميم الشكلي ،أو في أجل أقصاه سنتان ( )2على األكثر
ً
».1
بحيث أنه بعد مرور هذه المدة إذا لم يقم المستثمر صاحب الحق بمباشرة إجراءات التسجيل واإليداع،
يبطل ويسقط الحق في الحماية المقررة للتصاميم الشكلية ،وقد نصت المادة  26من األمر رقم  08-03على
ما يلي « :يبطل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائي ...إذا لم يتم اإليداع في األجل المحدد في المادة 8
أعاله ».
 – 2اآلثار المترتبة عن عدم تسجيل المستثمر األجنبي لتصميمه:
يؤدي عدم التسجيل مبدئي ا إلى سقوط الحماية القانونية المقررة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
لتخلف شرط الشكل ،ولكن ذلك لم يكن واضحا في القانون الجزائري ،فمن خالل فحصنا لنصي المادتين
 1/11و 7من األمر رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وذلك لما تضمنته من
كل من يريد الحصول على الحماية
تناقض يظهر لنا من خالل المادة  1/11التي نصت على أنه « :على ّ

القانونية لتصميم شكلي أن يقوم بطلب ذلك صراحة لدى السلطة المختصة » بحيث جعلت الحماية القانونية

على أساسها ،متوقفة على إيداع طلب التسجيل بصفة مطلقة.
غير أن نص المادة  7من القانون نفسه نجدها تنص على أنه « :يبدأ سريان مفعول الحماية
ابتداء من تاريخ إيداع طلب تسجيله ،أو من تاريخ ّأول استغالل
الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا األمر
ً

تجاري له في أي مكان من العالم من طرف صاحب الحق أو برضاه إذا كان هذا االستغالل سابق لتاريخ
اإليداع.»...
وعليه ،ومن خالل النص تصبح الحماية القانونية من حق المستثمر األجنبي صاحب التصميم الشكلي
أي مستغله في حالتين هما:
 – 1حالة الحماية بالنسبة للتصاميم المسجلة من تاريخ إيداع طلب التسجيل.

 - 1يقصد من االستغالل التجاري للتصميم الشكلي للدوائر المتكاملة الوارد في نص المادة هو إما تسويق التصميم الشكلي أو مجرد
التنازل عنه لغرض تسويقه.
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 – 2حالة الحماية بالنسبة للتصاميم غير المسجلة تحسب من تاريخ أول استغالل تجاري له في أي
مكان من العالم.
وبهذا الشكل نحن نرى أن المشرع قد ارتكب خطأ في تناقضه حيث أقر بأن التسجيل إجراء جوهري
لمنح الحماية القانونية بموجب قانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من جهة ،وسماحه بإمكانية حمايتها
بالقانون نفسه حتى وإن لم يتم التسجيل لمجرد أنها تصاميم مستغلة تجاريا ،وبالتمعن في النص ،نقول أنه
كان األولى بالمشرع أن يجعل من تاريخ تقديم الطلب للتسجيل شرطا الحتساب مد ة الحماية ،ومن االستغالل
التجاري شرطا لتقديم الطلب بالحماية ،وذلك لتفادي االعتقاد بأن المشرع الجزائري يحمي التصاميم غير
المسجلة بقانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
والتأكيد من جانب آخر أن المشرع الجزائري يحيل أصحاب التصاميم الشكلية غير المسجلة على غرار
التشريعات األخرى ،في ما يخص الحماية إلى قانون المؤلف ،ألنه يبقى القانون األنسب في هذه الحالة،1
لألسباب التالية:
 – 1على الرغم من أنه ال يقوم في التصميم الشكلي شرط األسلوب التعبيري األصيل ألنه عبارة عن
دوائر ثالثية متصلة بعضها ببعض ومركبة منطقيا ،بحيث على كل مصمم لها أن يتبع ذات الخطوات ،إال
أنه يمكن حماية التصميم بموجب قانون المؤلف ،ألن هناك ابتكارات أدخلت في قانون المؤلف ،وال تتمتع
بأسلوب تعبيري يدركه الجمهور كبرامج الحاسوب الذي هو عبارة عن خطوات منطقية يحرر بموجب لغة
برمجة معينة ويترجم إلى لغة الحاسوب ،إلى جانب أنه على كل مبرمج إتباع ذات الخطوات المنطقية الالزمة
إلعداد البرنامج .وبما أن األسلوب التعبيري في الحاسوب غير موجود فإن مسالة البحث عن األصالة بالمعنى
التقليدي صعبة ،يجعلنا نبحث عنها في أداء البرنامج الوظيفي لجهاز الحاسوب ،2وهذه الفكرة تنطبق على
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة التي يتم إعدادها بموجب النظام الرقمي ،الذي يجعل الدائرة المتكاملة مثبتة
في ذاكرة الحاسوب وتدار بواسطة الحاسوب .والمقصود هو كون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ملحقة
بالبرنامج األمر الذي يجعلها قابلة للحماية بالقانون الذي يحميه.

1

 « -ال يوجد مانع من التوجه إلى قانون حماية حق المؤلف لحماية الرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم للدوائر المتكاملة

عند غياب شرط التسجيل ،وذلك عندما يتمتع الحق بالمزايا التي ينص عليها قانون حق المؤلف » .عبد الكريم حسين ،مرجع
سابق ،ص .336

2
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 – 2اعتراف بعض التشريعات المتعلقة بقانون المؤلف بأن المنتجات ذات الطابع الصناعي التي تقوم
من خالل أدائها الوظيفي وليس من خالل أسلوبها التعبيري ،هي مصنفات قابلة للحماية بموجب هذا القانون.1
المبحث الثاني-الحماية الجزائية المقررة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:
يعد االعتداء على حقوق الملكية الفكرية الصناعية عموما ظاهرة بارزة في الوسط التجاري
واالقتصادي ،لذا تحاول معظم التش ريعات وضع قواعد وضوابط صارمة ضدها من خالل تبني ضوابط إجرائية
فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية بكل أصنافها ،مصحوبة بقواعد ردعية تتضمن عقوبات صارمة لقمع
التقليد والقرصنة والغش في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات واستنساخ الرسوم والتصاميم.
تعتبر حقوق الملكية الصناعية المتعلقة بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة حقوقا عينية تمنح
لصاحبها حق احتكار االستغالل واالستعمال والتصرف ،بحيث ال يجوز لغيره ممارسة أي حق من هذه
الحقوق دون موافقة المالك األصلي أو دون ترخيص منه ،وكل ما يخالف ذلك هو اعتداء على الحق ،يكيف
على أنه جنحة تقليد يترتب عنه مسؤولية جنائية في مواجهة فاعلها ،وقد حدد المشرع الجزائري بدقة األفعال
مباشر أو غير مباشر على حقوق ملكية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،سواء كانت
ا
التي تعتبر اعتداء
لدى مالكها أو مستغلها ،كما حد د العقوبات والجزاءات المترتبة عن قيام المسؤولية الجنائية في مواجهة
المعتدي عليها  ،وبحكم أن التصاميم التي يستغلها المستثمر األجنبي في الجزائر تخضع للقوانين الجزائرية
فإن حمايتها مكرسة في األمر رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة .
وللتفصيل أكثر نتناول الصور المختلفة لالعتداء على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في
(المطلب االول) ،ثم للجزاءات المترتبة عن كل اعتداء منها في (المطلب الثاني).
المطلب االول :صور االعتداء على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:
يعتبر التقليد جنحة معاقب عليها في كل القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ،إذ بتوافر ُركنها

المادي المتمثل في وقوع فعل التعدي أو المساس بحقوق المالك أو المستغل ،مقترنا بتوافر الركن المعنوي

 - 1تجدر اإلشارة هنا إلى أن حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بموجب قانون المؤلف يخدم مصلحة الدولة أكثر من مصلحة
صاحب التصميم أو مستغله ،وهو حكم يشمل المستثمر األجنبي المستغل للتصميم ،وذلك ألن هذا القانون يسمح بمنح تراخيص
واسعة الستغالل المصنف أي التصميم دون الرجوع إلى صاحبه أو خلفه.
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المتمثل في القصد الجنائي أو النية اإلجرامية ،1التي تشمل علم الفاعل بأن أفعاله تمس حقوق المالك األصلي
للحق المقلد من جهة أخرى ،يثبت لصاحب المصلحة الحق في رفع دعوى التقليد للحصول على حقه في
الحماية الجنائية ،وإن لم يكن للفاعل أية نية سيئة أو إجرامية ،ألن المشرع قد افترض سوء نية المقلد كقرينة
قانونية قاطعة من وجوب تسجيل التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،وإتمام الشهر عنها لتكون تحت علم
الجمهور وكافة المتنافسين.
وقد نصت المادة  35من األمر رقم  08-03على أنه « :يعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم
شكلي كما هو محدد في المادتين  5و 6أعاله ،جنحة تقليد وتترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية
».وعليه يعاقب المشرع الجزائري على كل األفعال التي تشكل تعدى على حقوق مالك التصاميم الشكلية
للدوائر المتكاملة المسجلة ،باستثناء كل تصور أو طريقة أو منظومة أو تقنية أو معلومة مشفرة في هذا
التصميم الشكلي ،وال تستلزم األعمال السابقة لإليداع أو األعمال الالحقة له والسابقة للنشر أي دعوى مدنية
أو جزائية ،إال إذا قام الطرف المتضرر بإثبات سوء نية الفاعل ،2حيث تشمل األفعال التالية:
 – 1نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة:
نصت المادة  1/5من األمر رقم  08-03على أنه تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا األمر لصاحب
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة حق منع الغير من القيام بنسخ التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة بشكل
جزئي أو كلي ،باإلدماج في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى.
وال تعاقب األفعال التي تتعلق بنسخ جزء من الدائرة المتكاملة أو من التصميم إذا كان ال يستجيب لشروط
األصالة كما هو محدد في نص المادة  3من األمر نفسه.
كما أنه ال تشمل الحماية الممنوحة للتصاميم األعمال المتعلقة بنسخ التصميم الشكلي المحمي إذا
كانت ألغراض خاصة أو ألغراض بحثه هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم ،3وقد أراد المشرع من
خالل هذا السماح تشجيع البحث العلمي لتطوير تقنية أشباه الموصالت والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة،

 - 1األصل أنه في كل الجرائم يشترط الركن المعنوي ،وعليه يلزم المشرع في حالة التقليد الشخص المتضرر من أفعال التقليد إثبات
تضرره لقيام الجنحة حتى في حالة عدم وجود قصد أو نية إجرامية لدى المتهم باألفعال ،فممارسة فعل التقليد قرينة كافية.

2

 -المادة  38من األمر رقم  ،08-03مرجع سابق.

 - 3المادة  6من األمر رقم  ،08-03القانون السالف الذكر.
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كما أجاز كذلك االستنساخ أو اال طالع الداخلي على التصميم إذا كان الغرض هو إعداد تصميم مستقل
أصيل.
 – 2استعمال أو استغالل التصميم المحمي:
يمنع المشرع الجزائري على كل شخص االعتداء على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة باالستعمال
أو االستغالل ألغراض تجارية دون الحصول على التراخيص أو الموافقة من صاحب التصميم ،أو من الوزير
المختص إذا كان االستعمال ألغراض علمية . 1غير أنه ال يعاقب هذا الشخص عن هذه األفعال ،إذا قام
باستغالل أو استعمال تصميم شكلي لدائرة متكاملة منسوخة بطريقة غير مشروعة إذا كان حسن النية أو ال
يعلم أن التصميم قد نسخ بطريقة غير مشروعة وذلك حسب نص المادة  4/6التي جاء فيها أنه« :ال تشمل
الحماية الممنوحة...عندما يكون الشخص القائم بهذه األفعال ،على غير علم أو ليس له حجة كافية للعلم
تصميما شكليا نسخ بطريقة
عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة بأن هذه المادة تتضمن
ً

غير مشروعة ».

 – 3استيراد أو بيع أو توزيع التصميم المنسوخ:
نصت المادة  2/5على أنه « :تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا األمر لصاحبها حق منع الغير من
القيام...باستيراد ،أو بيع أو توزيع ،بأي شكل آخر ألغراض تجارية ،تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة
يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ
بطريقة غير شرعية ».وعليه ال يكتفي المشرع بمعاقبة أفعال االستنساخ بل يعاقب كذلك على أي فعل مرتبط
بالتصميم المنسوخ بطريقة غير مشروعة من استيراده وبيعه وعرضه للبيع أو توزيعه شريطة أن يكون ذلك
عن قصد ومع علمه بأنها موضوعه بطريقة غير مشروعة ،غير أنه تكون هذه األفعال غير معاقبة حسب
نص المادة  5/6عندما تكون منجزة على تصميم شكلي أصلي مماثل لكن تم ابتكاره من الغير بطريقة
مستقلة.

1

 -نوري حمد خاطر ،مرجع سابق ،ص .232
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المطلب الثاني :العقوبات المقررة لجنحة تقليد تصاميم المستثمر األجنبي:
يترتب عن أفعال االعتداء على حقوق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة للمستثمر األجنبي المسؤولية
الجزائية التي تت رتب بالعادة على االعتداء على ذات الحقوق ألي صاحب اختراع أو عالمة وطنيا كان أو
أجنبيا.
وما دامت الجنح أكثر انتشارا في مجال حقوق الملكية الصناعية تتراوح ما بين جنحة التقليد
واالستعمال واالستنساخ غير المشروع لهذه الحقوق أو بيع واستيراد وتوزيع المنتوجات المقلدة فإن العقوبات
التي تطبق عليها تتراوح كذلك ما بين الحبس ،والغرامات المالية ،والمصادرة ،وبعض العقوبات األخرى
كالحجز على المنتوجات أو إتالفها أو غلق المحل التجاري المستعمل في تصنيع أو تسويق المنتوجات المقلدة
أو الحكم بتعليق ولصق الحكم باإلدانة هذا إلى جانب الحق في التعويض عن األضرار المادية والمعنوية
التي تلحق المتضرر .وعليه يستطيع القاضي الجنائي في دعوى التقليد ،وحسب الظروف الحكم بما يلي:
 – 1الحبس:
يعتبر الحبس عقوبة مقررة في مادة الجنح كعقوبة أصلية ،تقوم على سلب الحرية للمحكوم عليه،1
وهي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له العون االقتصادي 2عند ممارسته للنشاط التجاري واالقتصادي عندما
يقوم بارتكاب جنحة تقليد أو تزوير أو استعمال غير مشروع للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة عمدا .وتطبيقا
لمبدأ شرعية العقوبة الذي يقضي أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،فإن المشرع الجزائري قد حدد نوع التقليد
الذي يقع عليه عقوبة الحبس في هذه الحالة وهو استنساخ تصميم شكلي بطريقة تضلل الجمهور ،أو بيعه
واستغالله واستيراده أو تداوله مع العلم أنه مقلد ،أو استعماله واستغالله دون موافقة صاحبه .حيث نص األمر
رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائ ر المتكاملة في المادة  36على أنه يعاقب كل من قام
بالمساس عمدا بحقوق مالك إيداع التصميم الشكلي بالحبس من ستة ( )06أشهر إلى سنتين (.)02

1

 -عبد هللا سليمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام ،الجزء الثاني ،الجزاء الجنائي ،ديوان المطبوعات الجامعية،

2

 -يعتبر الحبس من بين العقوبات التي نصت اتفاقية تريبس على تبنيها لردع كل األفعال التي تمس بحقوق الملكية الصناعية

الجزائر ،2002 ،ص .447

وذلك في نص المادة .61
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 – 2الغرامات:
نصت المادة  36من األمر رقم  08-03المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة على أنه
يعاقب كل من يقوم بال مساس عمدا بالحقوق المتعلقة بالتصميم الشكلي بغرامة تتراوح ما بين مليونين وخمسمائة
ألف دينار (2.500.000د ج) إلى عشرة ماليين دينار (10.000.000د ج).
 – 3المصادرة:
المصادرة عقوبة تكميلية مالية ترد على مال مملوك للجاني ،توقع في مواد الجنايات دون الجنح
والمخالفات إال إذا كان نص صريح يقضي بذلك ،وقد نصت المادة  15من قانون العقوبات في الفترة األخيرة
على أنه « :ال يجوز األمر بمصادرة األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو
نص القانون صراحة على ذلك» .1وهي بناء على ما سبق في جنحة التقليد مقررة يحكم بها
مخالفة إ ّال إذا ّ
القاضي الجنائي حسب الظروف ،حيث نصت المادة  37من األمر رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم
الشكلية للدوائر المتكاملة السالف الذكر على أنه « :يمكن أن تأمر المحكمة في حالة اإلدانة ...بمصادرة
األدوات التي استخدمت لصنعها ».
 – 4غلق المؤسسة التي يتم التقليد فيها:
إن عقوبة الحل أو غلق المؤسسة التي يتم ارتكاب جريمة التقليد داخلها أو التي أسست خصيصا
لممارسة مثل هذه األفعال قد كيفت في بعض التشريعات على أنها عقوبات تكميلية وفي بعض القوانين
األخرى على أنها تدابير أ من ،إال أنها تميل لتكون أكثر تكميلية للعقوبات األصلية مثلما هو األمر بالنسبة
للمشرع الجزائري الذي نص في قانون العقوبات في المادة  17على أنه « :منع الشخص االعتباري من
االستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن ال يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين
وأعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير
حسن النية » .ونصت كذلك المادة  26من قانون العقوبات على أنه « :يجوز أن يؤمر بإغالق المؤسسة
مؤقتا في الحاالت والشروط المنصوص عليها في القانون » .وفحوى هاتين العقوبتين أن المؤسسة
نهائيا أو ً
1

 -انظر قرار محكمة الجنايات المؤرخ في  09نوفمبر  1983الذي قضت فيه بأنه « :ال يجوز األمر بالمصادرة في حالة الحكم

بجنحة أو مخالفة إالّ إذا نص القانون صراحة على ذلك ...فإن القرار المتخذ خالفا لذلك يتعرض للنقض » .المجلة القضائية،

عدد  ،2لسنة .1983

- 52 -

كشخص اعتباري تساعد وتهيئ الظروف المالئمة للجاني من أجل اقتراف جريمة التقليد ،وإن استمرار العمل
بالمؤسسة يعمل على زيادة احتمال وقوع جرائم أخرى جديدة مشابهة ،ولذا فإن توقيع عقوبة الغلق المؤقت أو
النهائي يبقى أمر ضروري لقطع الظروف الم سهلة التي تساعد في ممارسة نشاطات غير مشروعة ،من تقليد
وتوزيع وبيع واستنساخ لتصاميم مسجلة ومودعة ،على أن تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد أي
العقوبتين عليه توقيعها ،وذلك بالنظر إلى درجة خطورة الفعل المعاقب سواء كان فعل يبلغ من الخطورة درجة
الغلق النهائي للمؤسسة أو الغلق المؤقت.
 –5نشر الحكم:
يسمح المشرع بتوقيع هذه العقوبة باعتبارها ذات طابع خاص يحكم بها تبعا للظروف تمس بالجانب
المعنوي للمنافس االقتصادي المخالف للقواعد ألنها تؤثر على سمعته وعالقته بالغير ،وذلك على سبيل
التعويض المعنوي للمتضرر .1حيث يجوز للمحكمة األمر بنشر الحكم في بعض الجرائد والصحف الوطنية
التي تحددها ،2وذلك بنصه الكامل أو ملخصا عنه ،أو بلصقه في بعض األماكن البارزة المعروفة ،والتي
تحدد كذلك من القاضي ،وعادة ما تكون هذه األماكن إما ساحة المحكمة أو جدران مركز السجل التجاري،
وذلك على نفقة المحكوم عليه ،3بعد أن يصبح الحكم نهائيا ومستنفذ ا لكل طرق الطعن القضائية ،ليصبح
مكتسب ا لحجية الشيء المقضي فيه .نصت عليها المادة  2/36من األمر رقم  08-03المتعلق بحماية
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة كما يلي « :يمكن أن تأمر المحكمة زيادة على ذلك بتعليق الحكم في
ملخص ا منه في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم
كامال أو
األماكن التي تراها مناسبة ،وتنشره ً
ً

عليه ».

1

 قد يجد المستثمر األجنبي باعتباره المدعي المتضرر في النشر األسلوب الوحيد لرد االعتبار لعالمته التي تأثرت من التقليد أولمنتوجاته المشابهة للمنتوجات ا لمقلدة والمغشوشة ،والطريقة الوحيدة إلعالم التجار والعمالء أو األعوان االقتصاديين اآلخرين

بمضمون الحكم وبمصدر المنتوجات األصلية.
2

3

 انظر حكم محكمة قضاء الجزائر الصادر عن القسم المدني بتاريخ  23أفريل  1971يقضي بإلصاق القرار ونشره في الجرائداليومية المتمثلة في :المجاهد ،الجمهورية ،النصر ،وذلك على نفقة المستأنفين.

 -عبد هللا سليمان ،مرجع سابق ،ص .489
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 – 6التدابير األمنية والتحفظية:
تواجه تدابير األمن واإلجراءات التحفظية خطورة إجرامية كامنة لدى الجاني بحيث تدوم بدوامها
وتزول بزوالها ،وهي قابلة للمراجعة أثناء التنفيذ وذلك بقصد دوام مالئمة التدبير المتخذ من القاضي لتطور
الحالة أو الخطورة اإلجرامية التي يواجهها ،فمن الصعب على المشرع أو القاضي أن يحدد سلفا نوع التدبير
الالزم وأن يقطعا بأنه قادر على القضاء على حالة الخطورة لدى الش خص الم رتكب للجريمة ومن بين هذه
التدابير نذكر:
 حجز التقليد:
يتحمل المدعي في دعوى التقليد عبئ إثبات عملية التقليد أو حتى وجوده أصال  ،ولتسهيل المهمة عليه
تنص القوانين على إجراء خاص قانوني يسمى بحجز التقليـد " ،"La Saisie – Contrefaçonوعلى ذلك
يجوز لصاحب التصاميم القيام باإلجراءات التحفظية قبل رفع دعوى التقليد ،الغرض منها حفظ حقوقه
والحصول على األدلة الالزمة إلثبات االعتداء على حقه ،غير أن إجراء حجز التقليد ليس إجراء إجباريا
لدعوى التقليد ،لكنه كثير االستعمال بسبب فعاليته في دعاوي تقليد حقوق الملكية الصناعية بحيث يقدم طلب
لرئيس المحكمة المختصة ،الذي يأمر بدوره بإجراء التعيين والوصف المفصلين لألشياء المعتبرة مقلدة مع
حجزها أو بدونه ،1يقوم بهذا اإلجراء عون محلف بمساعدة خبير يعين من القاضي .
وقد نصت المادة  39من األمر رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة على
تدبير الحجز كما يلي « :يمكن أن يقوم الطرف المتضرر وحتى قبل إشهار التسجيل بواسطة محضر
مفصل بالحجز أو بعدم الحجز لألشياء محل الجريمة ،بموجب أمر من رئيس المحكمة
قضائي ،بوصف ّ

بناء على عريضة وتقديم شهادة تسجيل ».
المختصة ً

1

 وذلك في انتظار رفع الدعوى القضائية ،حيث تنص المادة  35من األمر رقم  ،06-03على أنه « :يعد الوصف أو الحجزباطال بقوة القانون إذا لم يلتمس المدعي الطريق المدني أو الجزائي في خالل أجل شهر وذلك بصرف النظر عن تعويضات
األضرار التي يمكن طلبها » ،مرجع سابق.
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 إتالف المنتوجات:

تنص معظم التشريعات القانونية عند تقريرها للعقوبات الالزمة عند المساس بحقوق الملكية الصناعية على
أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإتالف المنتوجات والسلع المقلدة والمزيفة أو المغشوشة1وحتى إتالف كل األدوات
والوسائل التي لها عالقة بإنتاج وتصنيع هذه المنتوجات 2أو المستعملة في ذلك .غير أنه ال يرد اإلتالف
على البضاعة نفسها واألدوات المستعملة في صنعها إال إذا كانت ملحقة بالعالمة أو الرسم أو النموذج أو
التصميم الذي تم تقليده .3وفي هذا الصدد نصت المادة  37من األمر رقم  08-03المتعلق بحماية التصاميم
الشكلية للدوائر المتكاملة على أنه « :يمكن أن تأمر المحكمة في حالة اإلدانة ،بإتالف المنتوجات محل
الجريمة أو بوضعها خارج التداول التجاري » .غير أنه إذا كانت المواد والبضائع صحية وقابلة لالستهالك
أو االستعمال فال يتم إتالفها ،بل يتم تحويلها إلى المراكز االستشفائية أو دور العجزة أو أي هيئات عمومية
خيرية وإنسانية ،أو للمدارس والجامعات الستغاللها باألسلوب المناسب ،وذلك حسب الظروف وحسب طبيعة
المنتوج.
ابعا– تعويض المتضرر من التقليد:
ر ً
يتثبت الحق في التعويض عن أضرار التعدي على الحقوق المادية والمعنوية للتصاميم بمجرد وقوع
فعل التقليـد ،فالتعويـض الـذي ينطق به القاضـي الجنائـي في دعـوى التقليـد "Les Dommages et
" Intérêtsهو تكريس حقيقي لحماية الملكية الصناعية ،4إذا يعتبر الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الذي لحق
بالمالك األصلي للحقوق المعتدى عليها ،إلى جانب العقوبات السابقة الذكر والتي تهدف إلى ردع الفعل

وتجنب تك ارره .وعلى هذا األساس يتم تعويض األضرار المؤكدة التي وقعت فعال والقابلة لإلثبات من
المتضرر ،على أن يكون مقداره كامال ومتناسبا مع درجة الضرر الذي تعرض له .وفي هذا النطاق ،يتمتع

1

 -كثي ار ما تنطق المحاكم بهذا التدبير بعد النطق بالمصادرة حيث يبدو أنه في نظر المحاكم تكملة ضرورية له.

بيوت نذير،

مرجع سابق ،ص .74
2

3

 يؤكد ذلك حكم محكمة نقض باريس المؤرخ في  22نوفمبر  ،2002نقال عن:COHEN Denis, Le droit des dessins et modèles, 2ème édition, Economica, Paris, 2004, p. 233.
 على سبيل المثال ،بالنسبة للعالمة المقلدة ،يجوز للمحكمة األمر بإتالف األختام والكليشات ونماذج العالمة لما لها من عالقةمع المنتوج المقلد ،حيث ال يمكن استعمالها في غير ذلك.

4

 التعويضات يمكن أن ينطق بها القاضي الجنائي في إطار الدعوى العمومية مباشرة أو القاضي المدني في إطار الدعوىالمدنية بالتبعية للدعوى العمومية.
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القاضي الجنائي بسلطات واسعة في تقدير قيمة هذا التعويض ،1على أن يراعي عند ذلك خصوصيات األفعال
المختلفة التي تشكل جنحة التقليد في مجال حقوق الملكية الصناعية ،وفي هذه الحاالت يستطيع االعتماد
على الخبراء والمختصين الذين يعتمدون على عدة عوامل ومعايير للتدقيق في الضرر الناتج عن الفعل الذي
تم تكييفه بأنه جنحة ،وهنا يأخذ الخبراء بعين االعتبار حجم التقليد أو التشبيه ،سمعة التصميم المقلد ،األرباح
التي لم يحققها صاحب التصميم األصل ،ويؤخذ بعين االعتبار كل التكاليف الناتجة عن اإلجراءات القضائية.
وعليه ،تدفع للعون المتضرر من أفعال التقليد في إطار التعويضات التي يحكم بها القاضي الخسائر واأل رباح
الضائعة والفرص أو الكسب الفائت.
خاتمة:
في األخير يمكن أن نقول أن الحماية القانونية للملكية الصناعية عموما ،للتصاميم الشكلية للدوائر
المتكاملة كعنصر من عناصرها ،باتت من ضروريات العصر الذي دخل رحاب العولمة واالقتصاد الحر
والطفرة التكنولوجية وال رقمية ،بل وذات أهمية بالغة جدا في الوقت الذي صارت فيه االبتكارات واالختراعات
في المجال الصناعي والتكنولوجي قرينة أو مؤشر لتقدم الدول الصناعي.
فالجزائر بحكم أهمية حقوق الملكية الصناعية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في االستثمار
واالنتاج والصناعة بسبب تكثيف استغاللها من الشركات والمؤسسات الصناعية كرست لها نظاما شامال
للحماية القانونية من مخاطر التقليد والسطو بآليات الحماية المدنية والجزائية ،وقامت باتخاذ كل اإلجراءات
والتدابير الالزمة لتفعيل حمايتها ،بترتيب كافة العقوبات المالية والبدنية الفاعلة لردع كل من يخالفها.
وقد كيف المشرع الجزائري أفعال االعتداء على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بالجنحة ،وقرر
ألصحابها حق رفع الدعوى الجزائية أي دعوى التقليد ،ورتب لها عقوبات صارمة لضمان حمايتها.
لذا نرى أنه من بين النتائج التي توصلنا اليها هو أن:
الحماية القانونية المكرسة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في الجزائر ماهي إال مجرد حماية
للمنتجين والمستثمرين الذين يستغلونها في انتاجهم ومصانعهم واستثماراتهم من التقليد والقرصنة بمجرد
1

 -انظر حكم محكمة االستئناف التجارية بباريس المؤرخ في  13جانفي 1971

Voir :COHEN Denis,op. cit, p. 231.
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االستثمار في الجزائر ألن هذه األخيرة ليست دولة منتجة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،تدخل ضمن
النظام العام التحفيزي للمستثمرين األجانب ،لذلك ندعوا المشرع الجزائري الى تشجيع نشاط انتاج وتصنيع
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في الجزائر من طرف الوطنيين باعتبارها من حقوق الملكية الصناعية
االلكترونية المتطورة ،ولما ال االرتقاء بالنشاط الى التصدير لخلق آلية للتنويع االقتصادي لحل األزمة المالية
التي تعاني منها الجزائر.
وألجل ذلك نقدم االقتراحات التالية بهدف تشجيع إنتاجها واستغاللها في الجزائر:
 تسهيل إجراءات ايداع وتسجيل التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من الوطنيين وتحفيزالمخترعين على اقتحام ميدان االلكترونيات للتنويع الصناعي.

 منح تسهيالت وحقوق مادية أكثر للمخترعين وأصحاب التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملةإلطالق ملكات اإلبداع ولتنشيط نشاط االختراع واإلنتاج فيها.

 إنشاء أجهزة متخصصة للقضاء على تقليد التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ومنع استي رادالمقلدة منها.
 التشديد في إجراءات حجز التقليد ،والرقابة على النشاط الصناعي في مجال االلكترونيات. التوسيع في االفعال المكي فة على أنها تقليد ،لحماية أكثر ألصحاب التصاميم الشكلية للدوائرالمتكاملة.

-

إعادة تكييف جريمة التقليد بالجناية والتشديد في العقوبات أكثر لتنشيط االختراع في الجزائر من
جديد ،ال سيما وأنها جرائم تمس باالقتصاد الوطني.

 إعادة النظر في الغرامات وجعلها ردعية أكثر ومتناسبة مع الضرر المعنوي الذي يلحق بأصحابالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ومع حجم ودرجة خطورة تقليدها.

 هذا باإلضافة الى أنه على المشرع الجزائري تكريس قانون خاص بحماية حقوق المستثمر األجنبيالمتعلقة بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة أو حتى جعلها جزء من قانون االستثمار حتى تكون

آلية لتشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر.
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مصادر الوقف في التشريع الجزائري
)دراسة تحليلية مقارنة)
Sources of waqf in Algerian Legislation
A comparative and analytical study
الدكتورة جميلة جبار
أستاذة محاضرة قسم أ

مديرة خبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص
جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة ـ الجزائر
d.djebbar@univ-dbkm.dz
الملخص:
الوقف تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف تبرعي يهدف إلى تحقيق التكافل االجتماعي ،أخذت به الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ومن بعدها

التشريعات الوضعية ال سيما العربية منها ،بما في ذلك التشريع الجزائري والتشريع المغربي محل الدراسة.

وحتى يرتب الوقف أثره ،كان البد أن يثبت للوقف مصادر.

على ضــوء هذا التقديم نطرح التســاؤل التالي :فيم تكمن مصــادر الوقف بالنســبة للتشـريعات قيد الد ارســة؟ وهل هي
ذات المصادر أم أنها مصادر مختلفة؟

من خالل تحديد هذا التساؤل يتضح لنا جليا أهمية دراسة مصادر الوقف في التشريعات قيد الدراسة كونها

من المسـائل الجوهرية التي ينبغي الفصـل فيها ،باعتبارها اإلطار المنظم والمحدد ألحكام الوقف من أجل حمايتها
وصيانتها من أشكال الضياع والتبديد.

ظر لتشــابه
لذا كانت د ارســة الموضــوع تهدف إلى تحديد مصــادر الوقف في كل من التش ـريع الجزائري والمغربي ،ن ا

بيئة الوقف في كل من الجزائر والمغرب ،والتي تحكمها عوامل دينية واجتماعية واقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية وثقافية متقاربة إل ى
حد كبير.

من أجل ذلك اعتمدنا في د ارســتنا على المنهج التحليلي والمقارن ،بغرض التوصــل إلى تحديد مصــادر الوقف

في التش ـ ـريعات قيد الد ارسـ ــة ،والتي تمثلت في كل من التصـ ــرف الوقفي والوصـ ــية بالتحبيس كمصـ ــدرين متطابقين

وص ـ ـريحين أخذ بهما المشـ ــرع الجزائري والمغربي ،يضـ ــاف إليهما مصـ ــدر ثالث يتمثل في القانون ،بحيث اعتد به
المشرع المغربي كمصدر صريح ،في حين المشرع الجزائري لم يعتد به صراحة.

في الختام توص ـ ـ ــلنا إلى تحديد بعض النتائج تمثلت على العموم في ض ـ ـ ــرورة تعديل بعض النص ـ ـ ــوص القانونية

نظر للتجربة الفتية من جهة تذبذب موقفه
وإلغاء البعض اآلخر بالنسـ ــبة للمشـ ــرع الجزائري دون المشـ ــرع المغربي ،ا
بين األخذ باألوقاف وإلغائها ،ليتم إعادة اإلقرار بها في اآلونة األخيرة.
الكلمات المفتاحية :الوقف ،العقد ،تصرف تبرعي ،القانون ،الوصية.
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Abstract:
The waqf is a charitable act aimed to strengthen the social solidarity. It is
adopted by Islamic law and other legislations, especially the Arab ones, including the
Algerian and the Moroccan legislations.
In order to determine the effects of the waqf, it is necessary to precise the sources
of waqf. So, we ask the following question: What are the sources of waqf in Algerian
and Moroccan legislations ? have they the same or different sources?
Certainly, the answers of this question make us consider the importance of
determining the sources of waqf in the legislation object to our study. These issues
are fundament as they give us more details about all provisions of this charitable act.
Therefore, the study of the topic aimed to identify the sources of the waqf in both
Algerian and Moroccan legislations because of the similarity of the waqf
characteristics in Algeria and Morocco due to closely related religious, social,
economic and cultural factors.
For this purpose, we conduct an analytical and comparative approaches in
order to determine the sources of the waqf in the legislations object of study which
consisted of both the waqf and the testament as an direct sources adopted by both
Algerian as well as Moroccan legislator.
We came up to the conclusion that the Algerian legislator should amend
different legal texts and cancel others related to waqf , as there are many ambiguities
and fluctuations in the way he dealt with this issue.
Key words :Waqf, contract, charitable act,law, testament.
:موضوع الدراسة-أوًال
 قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،يعد الوقف تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف تبرعي يؤدي إلى إخراج المال الموقوف من ذمة الواقف على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل التبرع
 ولعل بلدان المغرب العربي بص ـ ـ ـ ـ ـ ــفة عامة والجزائر والمغرب بص ـ ـ ـ ـ ـ ــفة،المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة في تحقيق التكافل االجتماعي
 وما يوحي إلى،خاصـ ـ ــة عرفتا كغيرهما من البلدان اإلسـ ـ ــالمية منذ وصـ ـ ــول الفاتحين المسـ ـ ــلمين الوقف وعملت به
.ذلك توالي بناء المنشآت الوقفية التي وصلت إلى ذروتها
 أدى، أبرزها التأثيرات الس ــلبية التي تركها المس ــتعمر،ونظر للتقلبات الكثيرة التي عرفتها الدول اإلس ــالمية
ا
لكن
 األمر الذي فرض على الحكومات والمنظمات اإلسـ ــالمية العمل بجد وإخالص،إلى تراجع الوقف تراجعا ملحوظا
 حتى تكون هذه البنية قادرة على،لبعث بنية قانونية تخص نظام الوقف بعد حص ـ ــول هذه البلدان على اس ـ ــتقاللها
.حماية وصيانة األوقاف من أشكال الضياع والتبديد والنهب الذي تعرضت له
لعل أهم أوجه الحماية القانونية التي أقرتها التشـريعات العربية وعلى وجه الخصــوص التشـريعات محل الد ارســة
. التي عملت هذه التشريعات على ضبط هذه المصادر،نجد ما تعلق منها بمصادر الوقف
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ثانيا-اإلشكالية:
ً

على ض ــوء ما س ــبق تقديمه نطرح التس ــاؤل التالي :فيم تكمن مص ــادر الوقف بالنس ــبة للتشـ ـريعات قيد الد ارس ــة؟

وهل هي ذات المصادر أم أنها مصادر مختلفة؟
ثال ًثا-أهمية الدراسة:
من خالل تحديد هذا التس ـ ـ ــاؤل يتض ـ ـ ــح لنا جليا أهمية د ارس ـ ـ ــة الموض ـ ـ ــوع مص ـ ـ ــادر الوقف في التشـ ـ ـ ـريعات قيد
الد ارس ـ ـ ــة كونها من المس ـ ـ ــائل الجوهرية التي ينبغي الفص ـ ـ ــل فيها ،باعتبارها اإلطار المنظم والمحدد ألحكام الوقف
من أجل حمايتها وصيانتها من أشكال الضياع والتبديد.
ابعا-أهداف البحث:
ر ً

 الوقوف عند مصادر الوقف في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي. معالجة هذه المصادر من أجل الوقوف على مدى استجابتها لمتطلبات حماية األمالك الوقفية. تفيد د ارس ـ ـ ــة الموض ـ ـ ــوع في حص ـ ـ ــر وتعداد هذه المص ـ ـ ــادر التي تعتبر في حد ذاتها أس ـ ـ ــباب لكس ـ ـ ــب حقاالنتفاع الوقفي ،لكونه أثر يترتب على ثبوت الوقف.

خامسا-منهج البحث:
ً

اتبعت في البحث المنهج العلمي االســتقرائي التحليلي ،حيث قمت باســتقراء النصــوص القانونية للتش ـريعات قيد

الدراسة وتحليلها وتأصيلها ،كان ذلك من أجل تحديد هذه المصادر.
سادسا-خطة البحث:
ً

قمنا بتقسيم خطة البحث إلى ثالثة مطالب:

المطلب األول :التصرف الوقفي كمصدر للوقف في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي
الفرع األول :طبيعة عقد الوقف.
الفرع الثاني :إثبات عقد الوقف.
المطلب الثاني :الوصية بطريق الحبس.
الفرع األول :مفهوم الوصية بطريق الحبس.
الفرع الثاني :حاالت تكييف عقد الوقف على أنه وصية بالحبس.
المطلب الثالث :القانون مصدر من مصادر الوقف.
الفرع األول :الوقف بقوة القانون على ضوء التشريع الجزائري.
الفرع الثاني :الوقف بقوة القانون في التشريع المغربي.
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خاتمة :تتضمن النتائج والتوصيات:
المطلب األول :التصرف الوقفي كمصدر للوقف في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي:
ينص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف المدلول الخاص للعقد في الفقه اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي إلى ذلك التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الذي يتطلب توافق اإلرادتين
مظهرهما اإليجاب والقبول ،بينما ينصــرف المدلول العام لمصــطلح العقد إلى كونه تصــرف يترتب التزام ولو بإرادة
واحدة ( )1وإلس ـ ـ ـ ـ ــقاط مدلول العقد على التص ـ ـ ـ ـ ــرف الوقفي يرى فقهاء المذاهب األربعة على أن الوقف على جهة
عامة كجهات غير محصــورة أو محددة مثل الفقراء ،أو جهة ال يتصــور منها القبول ،ويعد تصــرف بإرادة منفردة
يتم إنشـ ـ ـ ــاؤه بمجرد صـ ـ ـ ــدور إيجاب من الواقف ال يحتاج لتمامه ولزومه صـ ـ ـ ــدور قبول من الموقوف عليه ،هذا ما
ينطبق والمدلول العام للوقف حتى ولو كان الوقف على معين وقام
هذا األخير برده ،إذ يعد التص ـ ــرف وحال هذه تصـ ـ ـرفا بإرادة منفردة ال يبطل بالرد ،بل ينتقل إلى غيره سـ ـ ـواء كان
الموقوف عليهم معينين أو غير معينين كالفقراء ،ما دام الوقف لم يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن عبارات تدل على اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره على
المعين الذي رده.
هذا المدلول تبنته التشريعات قيد الدراسة وعملتا به عند تحديدهما لطبيعة الوقف بمعنى العقد
فالمشــرع الجزائري كرس هذا المدلول بموجب نص المادة  04من قانون األوقاف المعدل والمتمم ( ،)2أما المشــرع
المغربي نجده تطرق لهذا الحكم في نص المادة األولى من مدونة األوقاف . 3
من خالل هذا المطلب س ــنعرج بالد ارس ــة إلى عقد الوقف باعتباره مص ــدر من مص ــادره ،بل العقد هو مص ــدر لكل
التصـ ـ ـ ـ ـرفات القانونية في كل من التشـ ـ ـ ـ ـريع الجزائري والتشـ ـ ـ ـ ـريع المغربي ،وذلك من خالل تقس ـ ـ ـ ــم هذا المطلب إلى
فرعين ،نتناول في الفرع األول طبيعة عقد الوقف على أن يكون الفرع الثاني
متعلقا بخصائص هذا العقد.

(- ) 1محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية سنة  ،1971ص . 41

( )2القانون رقم  10/91المؤرخ في  27أبريل  1991يتعلق باألوقاف في التش ـريع الجزائري المعدل والمتمم ،الجريدة الرســمية رقم
 21المؤرخة في  1991/05/08المعدل والمتمم بالقانونين األول رقم  07/01المؤرخ في  22مايو  ،2001الجريدة الرس ـ ـ ـ ـ ــمية رقم
 29المؤرخة في  ،2001/05/23والثاني القانون رقم  10/02المؤرخ في  14ديس ـ ــمبر  ،2002الجريدة الرس ـ ــمية رقم  83المؤرخة
في .2002/12/15
(  )3ظهير شريف رقم  1.09.236صادر في  08ربيع األول  1431الموافق ل 23فبراير  2010يتعلق بمدونة األوقاف للمشرع

المغربي ،الجريدة الرسمية عدد  5847بتاريخ فاتح رجب  1431الموافق ل 14يونيو . 2010
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الفرع األول :طبيعة عقد الوقف:
تقتضـ ــي منا د ارسـ ــة طبيعة عقد الوقف توضـ ــيح ما إذا كان تعريف العقد يندرج ضـ ــمن التعريف العام الذي ال
يتطل ــب توافق اإلرادتين في ترتي ــب االلتزام ،أم أن ــه تعريف خ ــاص نحت ــاج في ــه إلى توافق إرادتين هم ــا اإليج ــاب
والقبول ،وهذا بتبيان موقف كل من المشرع الجزائري والمشرع المغربي من المسألة ،من خالل النقطتين التاليتين.
أوًال-طبيعة عقد الوقف في التشريع الجزائري:
تطرق المشـ ـ ـ ـ ــرع الجزائري من خالل المادة األولى من قانون األوقاف المعدل والمتمم إلى تحديد مدلول الوقف
من دون أن يتطرق إلى مصـ ـ ـ ـ ــادره ،لكن بالرجوع إلى نصـ ـ ـ ـ ــوص قانونية أخرى وجدناها متفرقة بين قانون األوقاف
وقانون التوجيه العقاري ،ولقد تطرقت هذه التش ـ ـ ـ ـ ـريعات إلى مصـ ـ ـ ـ ــادر الوقف المتمثلة في كل من العقد والوصـ ـ ـ ـ ــية
بطريق الحبس ،دون النص صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراحة على القانون كمص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر قائم بذاته عكس ما ذهبته إليه بعض التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات
العربية األخرى.
فعقد الوقف عن المشـ ــرع الجزائري يعد مصـ ــدر أسـ ــاس لنشـ ــوء الوقف وترتيب اآلثار الناجمة عنه ،لكن السـ ــؤال
المطروح :هل مدلول العقد عند المشرع الجزائري ينصرف إلى المدلول العام أم أنه يقتصر على المدلول الخاص؟
اإلجابة على هذا الس ـ ـ ـ ـؤال تضـ ـ ـ ــمنتها بعض النصـ ـ ـ ــوص قانونية منها المادة  59القانون المدني المعدل والمتمم
1التي تقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بما يلي (( :يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون اإلخالل
بالنصـــوص القانونية)) ،بحيث نسـ ــتش ـ ــف من خالل هذا النص أن عبارة العقد يراد بها ذلك االرتباط الحكمي بين
اإليجاب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر من أحد المتعاقدين والقبول الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر من متعاقد آخر ،أي ارتباط القبول باإليجاب ارتباطـا
ينصب على محل العقد الذي يجب أن يكون مشروعا.
في حين لو رجعنـا إلى نص المـادة  01/04من قـانون األوقـاف المعـدل والمتمم لوجـدنـا للعقـد مـدلول آخر يتمثــل
في ذلك التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف المبني على اإلرادة منفردة تتمثل في اإليجاب تؤدي إلى إحداث آثار قانونية ،أما القبول في
عقد الوقف يكون شرطا الستحقاق الوقف فقط.
ولرفع الغموض الناجم عن تكييف طبيعة العقد في التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعين المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليهما أعاله نحكم قاعدة الخاص يقيد
العام ،أي :أن مدلول عقد الوقف ينص ــرف إلى المدلول العام وليس المدلول الخاص ما دام المش ــرع قد فص ــل في

( )1األمر رقم  58/75المؤرخ في  20رمضان  1395الموافق ل  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني الجزائري ،الجريدة
الرسمية العدد  78المؤرخة في  30سبتمبر  1975المعدل والمتمم.
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المســألة بنص خاص ورد ضــمن أحكام قانون الوقف ،ويبقى الحكم الوارد ضــمن الش ـريعة العامة (القانون المدني)
يسري على عقود أخرى في غياب نصوص قانونية خاصة تنظمها.
ومنه نخلص بالقول أن تعبير الواقف الناجم عن إرادته المنفردة يكون الســبب المنشــئ لعقد الوقف ،سـواء كان هذا
التعبير ص ـريحا أو ضــمنيا؛ ألن الوقف في حد ذاته تصــرف قانوني بإرادة منفردة ( ،)1وما القبول في عقد الوقف
إال شرطا الستحقاق الوقف وليس النعقاد التصرف.
لقد ســكت المشــرع الجزائري عن مســألة القبول ولم يفصــل فيها ،في حين عمل المشــرع المغربي على تفصــيل
المسألة تفصيال دقيقا ،كونه يأخذ باألوقاف الخاصة التي تتطلب قبول.
وهو ما سنعمل على تبيانه من خالل النقطة الموالية.
ثانيا-طبيعة عقد الوقف عند المشرع المغربي:
ً
تطرقت مدونة األوقاف المشــار إليها ســابقا للمشــرع المغربي إلى تعداد مصــادر الوقف بما فيها العقد حســب نص
المادة األولى ،حيث ورد هذا المصدر في الترتيب األول يليه كل من الوصية والقانون.
لكن السؤال الذي يطرح :هل المشرع المغربي أخذ بالتعريف العام أم بالتعريف الخاص لعقد الوقف؟
اإلجابة على هذا السـؤال تقتضـي البحث في مسـألة مدى توافق اإل اردتين في إنشـاء العقد يكون مظهرهما اإليجاب
والقبول وهو ما ينص ـ ـ ـ ــرف إليه المدلول الخاص للعقد ،أما المدلول العام للعقد يتحدد بالتص ـ ـ ـ ــرف الذي يرتب التزام
ولو بإرادة واحدة ،هذا ما عملت على تبيانه وتوضيحه المواد من  17إلى  21من مدونة األوقاف.
إذ ينعقد الوقف باإليجاب الذي يكون إما صـ ـ ـ ـريحا أو ض ـ ـ ــمنيا ،بينما يأتي القبول إلتمام اإليجاب وال يش ـ ـ ــكل بذلك
شرطا الستحقاق الوقف ،إال إذا كان الوقف وقفا معقبا أو ما يعرف في تشريعات أخرى بالوقف الخاص؛ ألن في
هذا النوع من الوقف يكون الموقوف عليه شـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـا معينا حسـ ـ ـ ـ ــب ما تشـ ـ ـ ـ ــير إليه المادة  18من مدونة األوقاف
والستحقاقه الوقف ال بد من صدور قبول منه أو من ينوب عنه ،وإذا رفض الموقوف عليه الوقف عاد الوقف إلى
األوقاف العامة وال يبطل برده ،األمر الذي نستشف من خالله أن المشرع المغربي ال يقر ببطالن الوقف برده أو
رفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من قبـل الموقوف عليـه ،هـذا الحكم نجـده مكرس بموجـب المـادة  19فقرة  01من مـدونـة األوقـاف التي

(  )1أ  /محمد كنازة ـ ـ ـ الوقف العام في التشريع الجزائري ـ ـ ـ دراسة قانونية مدعمة باألحكام الفقهية والق اررات القضائية  ،دار الهدى
للطباعة والتوزيع و النشر عين مليلة الجزائر  ،طبعة سنة  ، 2006ص . 96... 95
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تنص (( :إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا باألهلية صـــح القبول منه أو من وكيله ،فإن رفض عاد الوقف
إلى األوقاف العامة )).
أما إذا كان الموقوف عليه فاقد األهلية فيص ـ ــدر القبول من نائبه الش ـ ــرعي ،فإن لم يكن له نائب ش ـ ــرعي عين له
القاضي من يصدر القبول بدله ،بينما الموقوف عليه إذا كان ناقص األهلية جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي
حسـ ــب ما تبينه الفقرة الثانية والثالثة من نص المادة ...(( :19إذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا لألهلية ،تعين
على نائبه الشرعي أن يقبل عنه ،فإن لم يكن له نائب شرعي عين له القاضي من يقبل عنه.
وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص األهلية ،جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي))؛ ألن القبول الذي يبديه
ناقص األهلية هو ص ـ ـ ـ ـ ــحيح مادام الوقف من التصـ ـ ـ ـ ـ ـرفات التبرعية التي يتلقى فيها الموقوف عليه االنتفاع بالعين
الموقوفة من دون مقابل ( ،)1هذا ويكون التعبير عن القبول إما ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراحة بالعبرات الدالة على ذلك أو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنا
كحالة حوز المال الموقوف بعد نشوء الوقف ،الذي يعد قرينة على قبول الوقف (.)2
الفرع الثاني :إثبات عقد الوقف:
بعد نشوء عقد الوقف يترتب عن هذا األخير آثار قانونية تتمثل في خروج المال من ملكية الواقف ،بالمقابل يثبت
حق االنتفاع للموقوف عليه أو الموقوف عليهم ،وحتى ينتج العقد مثل هذه اآلثار ال بد أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفي هذا األخير
اإلجراءات المتعلقة بإثباته.
من خالل هذا الفرع ،س ـ ـ ـ ـ ــوف نعمل على توض ـ ـ ـ ـ ــيح إجراءات إثبات عقد الوقف في التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعات قيد الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة في
نقطتين.

(  - ) 1أ  /شــيخ نســيمة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحكام الرجوع في التص ـرفات التبرعية في القانون الجزائري  ،د ارســة مقارنة مدعمة باألحكام الفقهية و
اإلجتهاد القضائي  ،دار هومة الطبعة الثانية سنة  ، 2014ص . 258... 255

( - ) 2د  /عبد الكريم شهبون ـ ـ ـ ـ عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب الفقه اإلسالمي األخرى و القانون الوضعي  ،مكتبة
الرشاد سطات المغرب  ،الطبعة الثانية  ، 2012ص . 62... 56
- 65 -

أوًال-إثبات عقد الوقف في التشريع الجزائري:
نصـ ــت المادة  35من قانون األوقاف رقم  10/91المعدل والمتمم على وسـ ــائل إثبات الوقف ،بحيث يثبت بجميع
طرق اإلثبات الشــرعية والقانونية ،بما في ذلك العقد كوثيقة مكتوبة تثبت العالقة التعاقدية أو التصــرف الذي أنشــأ
الوقف ،غير أن عقد الوقف الذي يكون محله عقار يتطلب مراعاة الرسمية وإال كان العقد باطال حسب ما تقضي
به المادة  324مكرر  01من األمر رقم  58/75المؤرخ في  26سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  1975المتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن القانون المدني
المعدل والمتمم (( :زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضـــــــاعها إلى الشـــــــكل الرســـــــمي يجب تحت طائلة
البطالن تحرير العقود التي تتضـــــمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية  ، ))...تطبيقا ألحكام هذا النص يجب
على الواقف مراعاة اإلجراءات الرسـ ـ ــمية بتحرير العقد من قبل ضـ ـ ــابط عمومي أو شـ ـ ــخص مكلف بخدمة عامة،
هذا وقد أكدت المادة  41من قانون األوقاف الجزائري على نفس الحكم بضـ ـ ـ ــرورة إثبات عقد الوقف بعقد رسـ ـ ـ ــمي
يحرره موثق ويس ــجله لدى المص ــالح المكلفة بالس ــجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نس ــخة منه إلى
الس ـ ـ ــلطة المكلفة باألوقاف ،غير أن هذا النص لم يتض ـ ـ ــمن الجزاء المترتب عن إغفال الرس ـ ـ ــمية كالبطالن مثال ،
ألن العقد قد ينشــأ صــحيحا مســتوفيا ألركان الوقف :من واقف ،موقوف عليه ،صــيغة ومحل للوقف ،وبالتالي ال
يمكن اإلقرار بحكم بطالن عقــد الوقف مع تحقق األركــان الوقف ،كــل مــا في األمر أن العقــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح غير أن
تخلف الرسمية أو الشكلية ينجر عنه عدم زوال ملكية الواقف.
فمسـ ــألة مراعاة الشـ ــكلية في عقد الوقف المنصـ ــب على عقار من رسـ ــمية وشـ ــهر لدى المحافظة العقارية ،الغرض
منها ثبوت زوال حق ملكية الواقف وانتقال حق االنتفاع الوقفي إلى الموقوف عليه.
غير أنه وبالرجوع إلى نص المادة  271من قانون األسرة الجزائري  1نجدها تقضي بأن الوقف يتم إثباته
بنفس الوسـائل التي تثبت بها الوصـية (( :يثبت الوقف بما تثبت به الوصـية طبقا للمادة  191من هذا القانون))،
بالرجوع إلى نص المادة  191من قانون األسـرة نجد وســائل إثبات الوصــية حصــرها المشــرع الجزائري في وســلتين
هما :العقد الموثق ،والحكم القضـ ـ ـ ـ ــائي يؤشـ ـ ـ ـ ــر به على هامش أصـ ـ ـ ـ ــل الملكية في حالة تحقق المانع القاهر الذي

( )1القانون رقم  11/84المؤرخ في  09رمض ـ ـ ــان عام  1404الموافق ل  09يونيو س ـ ـ ــنة  1984يتض ـ ـ ــمن قانون األسـ ـ ـ ـرة المعدل
والمتمم.
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يحول دون تحرير العقد الموثق  ،1بينما نجد الوقف يثبت بجميع الطرق الش ــرعية بما فيها ش ــهادة الش ــهود واليمين
والبينة ،وهذا بناء على نص المادة  35من قانون األوقاف المعدل والمتمم.
وعليه نرى أن الحكم المكرس بموجب المادة  191من قانون األسـ ـ ـ ـ ـ ـرة المش ـ ـ ـ ـ ــار إليه أعاله حكما مناقضـ ـ ـ ـ ـ ـا لنص
المادة  35من قانون األوقاف ،ولضــمان انســجام النصــوص القانونية كان من األجدر إلغاء نص المادة  217من
قانون األسرة.
وس ـ ــائل اإلثبات هذه لم تكن ذات الوس ـ ــائل المنص ـ ــوص عليها بموجب المرس ـ ــوم التنفيذي رقم 336/2000
المؤرخ في  ،)2( 2000/10/26ذلك أن المش ـ ـ ـ ـ ــرع الجزائري أقر وس ـ ـ ـ ـ ــيلة أخرى حس ـ ـ ـ ـ ــب هذا المرس ـ ـ ـ ـ ــوم تتمثل في
اإلشــهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي تمســكها المصــالح المعنية ( مديرية الشــؤون الدينية واألوقاف على مســتوى
الوالية ) ،تسجل وثيقة اإلشهاد المكتوب في سجل خاص لدى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف المختصة إقليمي ا،
هذا ويحدث بالمقابل لدى المص ـ ـ ـ ـ ــالح المعنية ألمالك الدولة س ـ ـ ـ ـ ــجل عقاري خاص باألمالك الوقفية تس ـ ـ ـ ـ ــجل فيه
العقارات الوقفية على أن يتم إشـ ـ ــعار السـ ـ ــلطة المكلفة باألوقاف بذلك حسـ ـ ــب ما تشـ ـ ــير إليه المادة  08مكرر من
قانون األوقاف رقم  10/91المعدل والمتمم.
بعدما تطرقنا في األولى إلى مس ـ ــألة إثبات عقد الوقف في التشـ ـ ـريع الجزائري ،نعرج من خالل النقطة الموالية
إلى دراسة عقد الوقف في التشريع المغربي مادامت الدراسة دراسة مقارنة.
ثانيا-إثبات عقد الوقف في التشريع المغربي:
ً

اعتبر المشــرع المغربي عقد الوقف من العقود الشــكلية التي تســتوجب الرســمية ،ومنه فإن مشــروعية الوقف تجعل

منه تص ـرفا مقيدا بض ـوابط شــرعية وقانونية الزمة لصــحته ،من بين هذه الشــروط نجد اإلشــهاد الذي يتم بحضــور
معتبر الوقف من التصرفات أو العقود االحتفائية وتوثيقه في وثيقة رسمية كأصل.
ا
شاهدي عدل

(  )1قد يتخذ عقد الوقف الطابع اإلداري  ،عندما يتعلق األمر بالعقود المبرمة من أجل تحويل األمالك المخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة للمس ـ ـ ــاجد و
المشاريع الدينية  ،كونها عقود يتم تحريرها من قبل مدراء أمالك الدولة .

( - )2مرسوم تنفيذي رقم  2000ـ ـ ـ ـ  336مؤرخ في  26أكتوبر سنة  2000يتضمن إحداث اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي
و شروط و كيفيات إصدارها و تسليمها  ،الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  ، 2000/10/31العدد . 64
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لكن وفي حاالت أخرى يعتبر الوقف صــحيحا ولو لم تتحقق هذه الرســمية ،أي :لم يكتف المشــرع المغربي بإثبات
الوقف بمراعاة التوثيق والرسـ ــمية ،بل أقرن هذه المسـ ــألة بمسـ ــألة أخرى لها أهمية بالغة وهي الحيازة أو الحوز ،لذا
سوف نعمل على تفصيل هذه األحكام من خالل نقطتين.
 / 1اإلشهاد على الوقف بورقة رسمية :يعبر اإلشهاد على الوقف من بين شروط صحة الوقف حسب ما تقضـ ي
به المادة  24من مدونة األوقاف التي تنص(( :يشترط لصحة الوقف شرطان)):
 اإلشهاد على الوقف. حوز المال الموقوف قبل حصول المانع .))...يتلقى العدول اإلشـ ــهاد على الوقف بحيث تشـ ــمل وثيقة الحبس اسـ ــم عدلي التلقي ،أي :يتلقى الشـ ــهادة في آن
واحد عدالن منتصـ ـ ــبان لإلشـ ـ ــهاد ( ،)1يضـ ـ ــاف إلى ذكر اسـ ـ ــم عدلي التلقي ذكر التاريخ والسـ ـ ــاعة واليوم والشـ ـ ــهر
والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة بــالحروف واألرقــام وفق تقويم هجري مع بيــان مــا يوافقــه من التقويم الميالدي وذلــك يوم ـا فيوم بتتــابع
الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها.
يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن العدالن في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة فصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام ،مع تثبيت كل
المعلومات والمس ـ ــتندات التي يتعين اس ـ ــتيفاؤها ،وتعيين العقار الواجب تعيينه من ذكر اس ـ ــم ورقم الص ـ ــك العقاري،
ورقم مطلب التحفيظ ،مسـ ــاحته ،قيمته ،موقعه وحدوده ،ثم يقوم العدالن بتالوة مضـ ــمون الشـ ــهادة على المتعاقدين
والشهود ،مع اإلشارة في الشهادة إلى ذلك وإلى توقيعهم وإمضاءاتهم ،وبصماتهم إذا تعذر اإلمضاء.
كما يجب أن تتضمن وثيقة التحبيس أركان الحبس أو الوقف من أسم المحبس ،المحبس عليه ،والحبس موضوعه
وحدوده واإلش ـ ـ ــهاد عليه ومعرفة الملك المحبس ،وال تكن وثيقة اإلش ـ ـ ــهاد تامة إال إذا كانت مذيلة بخطاب قاض ـ ـ ــي
التوثيق عليها الذي يفحصـ ـ ـ ــها ويتأكد من خلوها من النقص حتى تصـ ـ ـ ــبح ورقة رسـ ـ ـ ــمية وحجة قاطعة بقوة القانون
(.)2
 / 2توثيق العقد العرفي للتحبيس :في الحالة التي يتعذر فيها إثبات الوقف بورقة رسمية يمكن أن يعتد في مسألة
اإلثبات بالعقد العرفي هذا ما نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتجه من نص المادة  25في فقرتها  02من مدونة األوقاف على أنه (( :إذا
تعذر تلقي هذا اإلشــــهاد اكتفى اســــتثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصــــاد ًقا على صــــحة توقيعها

1
2

المادة  25فقرة  01و 02من ظهير شريف رقم  1.09.236المذكور أعاله.

ـ المادة  25فقرة  03من ظهير شريف رقم  1.09.236المشار إليه أعاله.
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طبقا للقانون )) .بمعنى إذا حـالـت الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة دون تحرير إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـاد على كتـابـة الوقف ،يمكن االكتفـاء بوثيقــة
ً
التحبيس العرفية الموقعة من قبل الواقف ،وتكون لهذه الوثيقة العرفية نفس القيمة
القانونية للوثيقة الرسمية ،إذا كان لها تاريخ ثابت وتحمل رسمية التوقيع محل المصادقة (.)1
يكمل هذا النص نص آخر هو المادة  425من قانون االلتزامات والعقود للمش ــرع المغربي الذي يعتد فيه المش ــرع
بــالعقود أو المحررات العرفيــة إذا كــان لهــا تــاريخ ثــابــت(( :المحررات العرفيــة دليــل على تــاريخهــا بين المتعــاقــدين
وورثتهم وخلفهم الخاص حين ما يعمل كل منهم باسم مدينه)) ،وفق الحاالت التالية:
 .1من يوم تسجيلها ،سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج.
 .2من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي.
 .3من يوم وفاة أو من يوم العجز الثابت ،إذا كان الذي وقع على الورقة بص ـ ـ ــفته متعاقدا أو ش ـ ـ ــاهدا قد توفى أو
عجز بدنيا.
ا
عاجز عن الكتابة
ا
أصبح
 .4من يوم التأش ـ ـ ــير أو المص ـ ـ ــادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض سـ ـ ـ ـواء في
المغرب أو الخارج.
 .5إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
 .6إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع اإللكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها ،وفق التشـ ـ ـريع الجاري به
العمل (.)2
المطلب الثاني :الوصية بطريق الحبس:
تعد الوصــية بالحبس أحد مصــادر الوقف ،لد ارســة هذا المصــدر بشــيء من التفصــيل خص ـصــنا هذا المطلب
فرعين ،نعالج في الفرع األول مفهوم الوص ـ ـ ــية بطريق الحبس ،على أن يكون الفرع الثاني متعلقا بص ـ ـ ــور وحاالت
التي يأخذ فيها عقد الوقف حكم الوصية بطريق الحبس في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي.

1

زهيرة فونتير منظومة األوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية أطروحة لنيل الدكتوراه في

القانون الخاص ،جامعة القاضي عياض ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش ،السنة الجامعية  2015/ 2014ـ
ص .92... 90

(  - )2الطيب لمنوار ـ ـ ـ ـ ـ ـ القوة اإلثباتية في الوثيقة العدلية  ،فقها و تشريعا و قضاء ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقال منشور مجلة الحقوق المغربية  ،عدد
مزدوج  3/2السنة الثانية  ،ماي  ، 2007ص . 147
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الفرع األول :مفهوم الوصية بطريق الحبس:
عالج كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي مسألة الوصية بطريق الحبس ،على اعتبار أنها مصدر من
مصادر الوقف ،وعليه سوف نعمل على تفصيل هذا المصدر من خالل النقطتين التاليتين:
 / 1المقصود بالوصية بطريق الحبس في المشرع الجزائري:
بيان معنى هذا المصـ ـ ـ ـ ـ ــدر يقتضـ ـ ـ ـ ـ ــي تحليل العبارتين (الوصـ ـ ـ ـ ـ ــية ،التحبيس أو وقف) ،فالوصـ ـ ـ ـ ـ ــية كغيرها من
التصرفات القانونية تصدر بإرادة منفردة تنفذ بعد موت الموصي توجب حقا في حدود الثلث 1؛
ألنها تعد في حد ذاتها سبب من أسباب كسب الملكية.
أما مدلول الوقف أو الحبس في االصـطالح يقصـد به حبس العين عن التملك ،والتصـدق بالمنفعة على الفقراء أو
على وجه من وجوه البر وهو التعريف نفسه الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة  03من قانون األوقاف.
بناء على ما ســبق نســتطيع القول أن الوصــية بطريق الحبس هي مصــدر من مصــادر الوقف ،تنفذ في حدود
الثلث ،حيث نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت المادة  31من القانون رقم  25/90المتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم على أنه:
((األمالك الوقفية هي األمالك العقارية التي حبســــــــــها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به
جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين
يعينهم المالك المذكور)) .
فعبارة وفاة الموص ـ ـ ــين الوس ـ ـ ــطاء التي تض ـ ـ ــمنها النص توحي إلى اعتماد المش ـ ـ ــرع هذا المص ـ ـ ــدر ،مثال ذلك أن
منجز إال بعد وفاة الواقف أو األشخاص الموصى لهم ،مثل
ا
يوقف شخص ممتلكات وال يكون هذا الوقف نافذا أو
هذا التص ـ ـ ـ ـ ــرف الذي يقوم به الواقف يفيد ثبوت وقف معلق على ش ـ ـ ـ ـ ــرط تحقق واقعة وفاة الموص ـ ـ ـ ـ ــي وهو الواقف
مصدره وصية بطريق الحبس.
هذا المصــدر تضــمنه النص المشــار إليه أعاله وهو المادة  31من قانون التوجيه العقاري ،كان األجدر به أن
ينص عليه ضمن أحكام قانون األوقاف ،حتى ال يبقى هذا النص بمعزل عنه.

(  - )1لقد أصاب المشرع الجزائري عندما حصر وسائل إثبات الوصية في العقد الموثق و في حالة تعذر تحرير هذا األخير تثبت
الوصية بحكم قضائي يؤشر به على هامش أصل الملكية و هذا بغرض حماية التركات من التحايل عليها .
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 / 2المقصود بالوصية بطريق الحبس في التشريع المغربي:
تطرق المش ـ ــرع المغربي في المادة األولى من مدونة األوقاف إلى الوص ـ ــية بالتحبيس كمص ـ ــدر من مص ـ ــادر
الوقف عند تعريفه للوقف حيث تنص هذه المادة على ما يلي(( :الوقف هو كل مال حبس أصــــله بصــــفة مؤبدة
أو مؤقتة ،وخصــصــت منفعته لفائدة جهة بر وإحســان عامة أو خاصــة .ويتم إنشــاده بعقد ،أو وصــية ،أو بقوة
القانون . )).....
وعليه للوقوف عند هذا المصـ ــدر نكون مضـ ــطرين إلى الرجوع لعقد الحبس في حد ذاته لنعرف ما إذا كان الوقف
ناجزا أو أنه مض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إلى ما بعد الموت أي معلق على واقعة الوفاة ،فإنه والحالة هذه يعتبر ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحا يلزم من
الثلث بالموت ال قبله ،كأن يقول الشخص وقفت داري بعد موتي على الفقراء.
فهو تبرع مشـروط بالموت وبالتالي فالوصـية بطريق الحبس ليسـت وصـية بمعناها الحقيقي ،وإنما تعتبر كذلك
في حق اعتبار الثلث ( ،) 1تؤدي بهذا المعنى إلى ثبوت الوقف بعد تحقق واقعة الوفاة.
ففي هذه الحالة تكون الوصـ ـ ــية بطريق الحبس قد نشـ ـ ــأت ابتداء ،كما يمكن وفي حاالت أخرى تكييف عقد الوقف
على أنه وصـ ــية بطريق الحبس عند كل من المشـ ــرع الجزائري والمشـ ــرع المغربي ،هذا ما سـ ــنبينه من خالل الفرع
الموالي.
الفرع الثاني :حاالت تكييف عقد الوقف على أنه وصية بالحبس:
من بين حــاالت تكييف عقــد الوقف على أنــه وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ،نجــد حــالــة تحبيس المريض مرض الموت ،والوقف
المض ـ ـ ـ ــاف إلى ما بعد الموت .هاتين الحالتين س ـ ـ ـ ــوف نعالجهما من جانب التشـ ـ ـ ـ ـريعات قيد الد ارس ـ ـ ـ ــة في نقطتين،
نخصص لكل حالة نقطة.
الحالة األولى :حالة تحبس أموال مريض مرض الموت:
إن التبرعات بوجه عام والوقف على وجه الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ،إذا وقع والواقف يتمتع بحالة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية جيدة فإن هذا
التصــرف يخرج األموال الموقوفة من ملك الواقف والواقف على قيد الحياة ،أما إذا صــدر من واقف مريض مرض

(  - ) 1عبد الســالم فيغو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التص ـرفات الصــادرة من المريض مرض الموت  ،الطبعة الثانية  ،دون مكان الطبع ،ســنة ، 2010
ص 172
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موت يجري عليه حكم الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،أي ينفذ في حدود الثلث لغير وارث ما لم يجزه الورثة  .1وعلة ذلك أن حرية
الش ـ ـ ـ ــخص عندما يقوم بإبرام وص ـ ـ ـ ــية في هذه الحالة تكون وص ـ ـ ـ ــيته مقيدة ،بحيث ال تنفذ فيما زاد على النص ـ ـ ـ ــاب
المقرر اس ــتنادا لقول الرس ــول ص ــلى هللا عليه وس ــلم(( :إن هللا تعالى تص ــدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة
لكم في أعمـالكم)) ( ،)2فمـا زاد عن ذلـك يتوقف على إجـازة الورثـة بعـد وفـاة الواقف ،فـإذا أجـازوه نفـذ التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
وأصبح وقفا ،وإذا لم يجيزوه بطل ما زاد عن المقدار الوصية ،أي :الثلث.
وهو الموقف الذي تبناه المش ـ ـ ـ ـ ـ ــرع الجزائري اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا إلى نص المادة  776من القانون المدني المعدل والمتمم
التي تقض ـي(( :كل تصـرف قانوني يصـدر عن شـخص في حال مرض الموت بقصـد التبرع يعتبر تبر ًعا مضـاف

إلى ما بعد الموت ،وتســري عليه أحكام الوصــية أيا كانت التســمية التي تعطى إلى هذا التصــرف)) .من خالل

هذا النص نسـ ـ ـ ــتطيع القول أن الوقف الواقف مريض مرض الموت يأخذ حكم الوصـ ـ ـ ــية ( ،) 3و كأن الوقف الذي
ص ــدر حال المرض المؤدي إلى الوفاة هو وص ــية بطريق الحبس ،وال يمكن بأي حال من األحوال أن يأخذ حكم
التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الوقفي؛ ألنه تم والواقف مريض مرض موت.

وعليه من المقرر قانونا أن التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الوقفي الذي

تعلق بواقعـة المرض المؤدي إلى الوفـاة ،يعـاد تكييفـه بعـد الوفـاة على أنـه وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة بطريق الحبس تلزم في حـدود
الثلث ،وتس ـ ـ ـ ــري عليها باقي أحكام الوقف التي يكون الواقف قد ض ـ ـ ـ ــمنها في تصـ ـ ـ ـ ـرفه ،وال يمكن اعتبارها وص ـ ـ ـ ــية
عادية ،ألن الحكم الذي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنه نص المادة  776من القانون المدني المعدل والمتمم هو حكم عام .فكان من
األجدر أن يتدخل المشـ ــرع الجزائري بنص خاص ضـ ــمن قانون األوقاف ويؤكد من خالله على أن وقف المريض
مرض الموت وقفا الزما في حدود الثلث وما زاد عن الثلث تعلق بحقوق الورثة.
الغريب في األمر أن حكم تصـ ـ ـ ـرفات المريض مرض موت اعتبرها القض ـ ـ ــاء من التصـ ـ ـ ـرفات الباطلة ( )4في
حين حكم البطالن لم يقره المشرع في نص المادة  776من القانون المدني المعدل والمتمم.
(  - )1زهيرة فونتر ـ مرجع سابق ـ ص . 97
(  - )2أ  /شيخ نسيمة ـ مرجع سابق ـ ص . 217
(  - ) 3مرض الموت يشترط فيه شرطان :

ـ أن يكون من األمراض التي يغلب فيها الموت عادة حسب تقرير األطباء
ـ أن يتصل الموت به من غير برء مدة طويلة قدرت بسنة حتى ولو كان الموت بسبب آخر غير المرض.

راجع في ذلك الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ ـ ـ ـ أحكام الوصايا واألوقاف ـ ـ ـ ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ،دون سنة النشر،
ص .351... 350
(  ) 4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ راجع في هذا الصـ ــدد قرار المحكمة العليا صـ ــادر عن غرفة األحوال الشـ ــخصـ ــية  ،ملف رقم  33719الصـ ــادر بتاريخ

 1984/07/09منش ـ ـ ــور م ق العدد  ، 1989 ، 03ص  51و الذي جاء فيه  (( :متى كان من المقرر فقها و قض ـ ـ ــاء أن مرض
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بالموازاة نجد المش ـ ـ ـ ـ ـ ــرع المغربي هو اآلخر يقر بحالة الوقف الذي يتم حال مرض الموت ،إذ يعطيه هو اآلخر
حكم الوص ـ ــية ،وهذا طبقا لنص المادة  06من مدونة األوقاف المش ـ ــار إليها أعاله ،حيث تقض ـ ــي المادة بما يلي:
طبقا ألحكام مدونة األسرة )).
الزما ،ويعطي حكم الوصية ً
((يعتبر وقف المريض مرض الموت ً
ومنه نخلص إلى القول أن الوقف إذا تم والواقف مريض مرض موت ،يكيف التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف بعد الوفاة على أنـه
وصية ينفذ في حدود الثلث تسري عليها أحكام الوقف .هذا ما اعتمده المشرع المغربي ،في حين المشرع الجزائري
اكتفى بحكم عام بينته المادة  776من القانون المدني المعدل والمتمم على اعتبار أن كل التصـرفات التبرعية بما
فيها الوقف تأخذ حكم الوصـ ـ ـ ــية ،إال أن الوقف الذي يتم حال مرض الموت ينبغي أن يأخذ حكم الوصـ ـ ـ ــية بطريق
الحبس؛ ألنه وقف الزم يتم في حدود ثلث المال الموقوف.
الحالة الثانية :حالة وقف مضاف إلى ما بعد الموت:
الوقف قد يكون
ناجز تاما حال حياة الش ـ ـ ـ ـ ــخص ،كما قد يكون غير ناجز ،أي :أنه مض ـ ـ ـ ـ ــاف إلى ما بعد الموت،
ا
فإنه والحالة هذه يعتبر تصرف صحيح يلزم من الثلث بالموت ال قبله.
المطلب الثالث :القانون مصدر من مصادر الوقـــف:
أدرك المس ـ ـ ـ ـ ــلمون حقيقة الوقف ومقاص ـ ـ ـ ـ ــده الش ـ ـ ـ ـ ــرعية ورس ـ ـ ـ ـ ــالته الدينية واالجتماعية ،وتعرفوا على فض ـ ـ ـ ـ ــله ونفعه
وأحكامه ،فتس ــابقوا إليه وتنافسـ ـوا فيه طمعا في فض ــل هللا ومرض ــاته ،فأص ــبحوا يحبس ــون جزءا من ممتلكاتهم التي
يخص ــص ريعها لمختلف جهات البر واإلحس ــان ،في مقدمة هذه الجهات نجد الوقف على المس ــاجد ،كيف ال وقد

الموت الذي يبطل التصــرف هو المرض األخير إذا كان خطي ار و يجر إلى الموت و به يفقد المتصــرف وعيه و تمييزه فإن القضــاء
بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الفقهية المسـ ـ ــتمدة من أحكام الش ـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ــالمية و اإلجتهاد القضـ ـ ــائي السـ ـ ــائد بشـ ـ ــأن هذا
الخصوص ))
و كذلك القرار الصــادر بتاريخ  ، 1971/03/03نش ـرة القضــاة عدد  02ص  ((. 73من المقرر في الش ـريعة اإلســالمية أن الحبس
الواقع في مرض موت المحبس باطل  ،و على مدعي بطالنه بذلك السـ ــبب إقامة بينة على أن المحبس كان مصـ ــابا وقت تحبيسـ ــه

بالمرض الذي مات من جرائه .و حيث لم يأخذ المجلس القضـ ــائي تلك الدعوى و ال بطلب إقامة البينة على صـ ــحتها  ،واكتفى في
حكمه بمجرد ما جاء في وثيقة الحبس بالوجه الس ـ ــابق الذكر كان قرار خارقا ألش ـ ــكال المرافعات الجوهرية و حتى القواعد الش ـ ــرعية
مما يستوجب نقضه )) .
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ونظر للطابع الخاص
ا
أذن الحق سبحانه أن ترفع ويذكر فيها اسمه ،إلى جانب المساجد نجد المقابر واألضرحة.
لهذا النوع من األوقاف تدخلت بعض التشريعات بنصوص صريحة معتبرة هذه األوقاف أوقافا عامة بحكم القانون
كالتشريع المغربي مثال ،بينما المشرع الجزائري سكت عن المسألة واكتفى بتعداد األوقاف العامة فقط.
لتوضـ ــيح المسـ ــألة أكثر ،ارتأينا تقسـ ــيم د ارسـ ــة هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول موقف المشـ ــرع
الجزائري من هذا المصدر ،على أن يكون الفرع الثاني متعلقا بموقف المشرع المغربي من المصدر قيد الدراسة.
الفرع األول :الوقف بقوة القانون في ضوء التشريع الجزائري:
مسـ ـ ــألة اعتبار األوقاف جميعا أوقاف عامة يسـ ـ ــتفيد منها كافة المسـ ـ ــلمين لم تكن يوما محل نقاش ،لكن هناك
بعض األوقاف العامة كالمس ــاجد والمقابر واألض ــرحة والزوايا تحتاج إلى أن يتدخل المش ــرع بنص قانوني صـ ـريح
ليضـ ـ ــفي عليها طابع األوقاف العامة بحكم القانون كونها أوقاف يسـ ـ ــتفيد منها عامة المسـ ـ ــلمين ،األمر الذي أغفله
المشـ ـ ـ ــرع الجزائري واكتفى بتعداد األوقاف العامة س ـ ـ ـ ـواء خص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــت هذه األوقاف إلقامة الشـ ـ ـ ــعائر الدينية أو لم
تخص ـ ــص ذات الغرض ،و اعتبرها في الوقت نفس ـ ــه أوقاف عامة مص ـ ــونة حس ـ ــب مل تبينه المادة  08من قانون
األوقاف المعدل والمتمم (( :األوقاف العامة المصونة هي المتمثلة في اآلتي:
 .1األماكن التي تقوم فيها الشعائر الدينية.
 .2العقارات أو المنقوالت التابعة لهذه األماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها.
 .3األموال والعقارات التابعة لهذه األماكن ،سواء كانت متصلة بها أو كانت غير بعيدة عنها.
 .4األموال والعقارات والمنقوالت الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية.
 .5األمالك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم.
 .6األمالك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من األهالي وسكان المنطقة
التي يقع فيها العقار.
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 .7األوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أمالك الدولة أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
 .8األوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها.
 .9كل األمالك التي آلت إلى األوقاف العامة ولم يعرف واقفها وال الموقوف عليها ومتعارف عليها أنها وقف.
 .10األمالك والعقارات والمنقوالت الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن )).........
بعدما تطرقنا في الفرع األول إلى تحديد موقف المشرع الجزائري من القانون كمصدر للوقف ،نبحث في الفرع
الموالي موقف المشرع المغربي من هذا المصدر.
الفرع الثاني :الوقف بقوة القانون في التشريع المغربي:
اعتبر المش ـ ــرع المغربي بعض األوقاف العامة أوقاف بقوة القانون تطرقت إليها المادة  50من مدونة األوقاف من
بين األوقاف العامة بقوة القانون نجد المساجد والزوايا يضاف إليهما األضرحة والمقابر ،وهذا عمال بسنة الرسـول
صلى هللا عليه وسلم-التي تحث على الترغيب في بناء المساجد وعمارتها وتطهيرها ،حيث وردت أحاديث كثيرةتدل على وقف المس ــاجد وبناؤها ،فعن عثمان بن عفان -رضـ ـي هللا عنه-قال :س ــمعت الرس ــول -ص ــلى هللا عليه
وسلم-يقول(( :من بنى مسجدا يبتغي به وجه هللا تعالى بني هللا له بيتا في الجنة)).1
الجدير بالذكر أن المس ـ ـ ــجد في التشـ ـ ـ ـريع المغربي يكتس ـ ـ ــي ص ـ ـ ــبغة الوقف العام ابتداء من تاريخ تعيين وتحديد
القطعة األرضــية المزمع بناء المســجد فوقها وتحبيســها لهذه الغاية تحت إشـراف و ازرة األوقاف والشــؤون اإلســالمية
التي يرجع لها االختصاص في هذا الشأن.

(  - ) 1مختصر اإلمام البخاري لمحمد ناصر الدين األلباني  ،الطبعة الشرعية الوحيدة مكتبة المعارف للنشر و التوزيع  ،المجلد
األول  ،ص . 162
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يضــاف إلى المســاجد الزوايا واألضــرحة والمقابر تعد هي األخرى أوقاف عامة بقوة القانون ،لما تقوم به من أدوار
اجتماعية كبيرة ،حيث تعمل على خلق نوع من التوازن الستقرار الحياة االجتماعية لألفراد.
الخاتمة:
توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى تحديد جملة من النتائج نلخصها في اآلتي:
 .1اعتمد كل من المش ـ ـ ــرع الجزائري والمش ـ ـ ــرع المغربي ،نظام الوقف وأفردا للملكية الوقفية قانون خاص تض ـ ـ ــمن
األحكام المتعلقة بالوقف ،منها على وجه الخصوص مصادر الوقف.
 .2حدد المشرع المغربي مصادر الوقف ضمن نص المادة  01من مدونة األوقاف ،تمثلت في التصرف الوقفي،
الوصية بطريق الحبس والقانون.
 .3المشـ ـ ـ ــرع الجزائري اكتفى بتعريف التصـ ـ ـ ــرف الوقفي من خالل المادة  04من قانون األوقاف  10/91المعدل
والمتمم ،باعتباره مصدر من مصادر الوقف ،دون أن يشمل هذا النص باقي المصادر.
 .4للبحث عن بقية مص ـ ــادر الوقف في التشـ ـ ـريع الجزائري مقارنة بالمش ـ ــرع المغربي ،وجدنا المش ـ ــرع الجزائري قد
تطرق إلى مصـ ـ ـ ــدر الوصـ ـ ـ ــية بطريق الحبس ضـ ـ ـ ــمن نص المادة  31من قانون التوجيه العقاري رقم 25/09
المعدل والمتمم ،ولم ينص على هذا المصدر صراحة ضمن قانون األوقاف ،وإن كان القانون هو مصدر كل
التصرفات حسب ما تقضي به المادة  53من القانون المدني المعدل والمتمم.
على ض ـ ـ ـ ــوء هذه النتائج توص ـ ـ ـ ــي الباحثة ببعض االقتراحات تراها ض ـ ـ ـ ــرورية لمعالجة النقص والغموض الذي
يكتنف على وجه التحديد التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع الجزائري باعتبار تجربة األوقاف من الناحية التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية تجربة فتية مق ارنة
بالمشرع المغربي ذلك أن دراسة مسألة مصادر الوقف عنده وجدناها واضحة ال يشوبها وال يعتريها في تقديرنا أي
لبس ،أهم هذه االقتراحات ما يلي:
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 .1نوص ـ ـ ـ ـ ــي المش ـ ـ ـ ـ ــرع الجزائري ض ـ ـ ـ ـ ــرورة دمج أحكام المادتين  03و 04في نص مادة واحدة يعطى لها رقم 03
تصاغ على النحو التالي(( :الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد تخصص منفعته لفائدة جهة
بر وخير ،يتم إنشاؤه بعقد أو بوصية أو بقوة القانون ،ويكون الوقف وقفا عاما دون سواه)).
 .2إلغاء المادة  31من قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم.
 .3ض ــرورة قيام المش ــرع بإض ــافة نص قانوني ض ــمن قانون األوقاف يكون مض ــمونه على النحو التالي(( :ينعقد
الوقف باإليجاب ،وإذا كان محله عقار وجب مراعاة األحكام المتعلقة بالتوثيق في العقارات)) ،بهذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
نضــمن االنســجام بين العديد من القوانين هي( :القانون المدني ،قانون التوثيق ،قوانين الشــهر العقاري ،قانون
التسجيل).
 .4نوصـ ـ ـ ــي المشـ ـ ـ ــرع بوجوب إلغاء نص المادة  217من القانون رقم  11/84المتعلق باألس ـ ـ ـ ـرة المعدل والمتمم،
لتعارض هذا النص ونص المادة  35من القانون قم  10/91المتعلق األوقاف المعدل والمتمم.
 .5ندعو المش ـ ــرع إلى ض ـ ــرورة إض ـ ــافة نص لقانون األوقاف يتعلق مض ـ ــمونه بوقف المريض مرض الموت على
أنه وقف الزما في حدود الثلث وما زاد عن الثلث توقف على إجازة الورثة.
 .6ضـ ـ ــرورة قيام المشـ ـ ــرع بإضـ ـ ــافة نص قانوني آخر لقانون األوقاف رقم  10/91المعدل والمتمم يفيد مضـ ـ ــمونه
على أن الحوز شرط لنفاذ الوقف واستحقاقه.
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المصادر والمراجع
أوًال-القرآن الكريم.
ثانيا -الكتب.
ً
 .1الطيب لمنوار ـ القوة اإلثباتية في الوثيقة العدلية ،فقها وتشريعا وقضاء ،ـ مقال منشور مجلة الحقوق المغربية،
عدد مزدوج  3/2السنة الثانية ،ماي .2007
 .2اإلمام البخاري لمحمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة الشرعية الوحيدة ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،المجلد
األول.
 .3أ  /شـ ــيخ نسـ ــيمة ،أحكام الرجوع في التص ـ ـرفات التبرعية في القانون الجزائري ،د ارسـ ــة مقارنة مدعمة باألحكام
الفقهية واالجتهاد القضائي ،دار هومة الطبعة الثانية سنة .2014

 .4د  /عبد الكريم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهبون ،عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب الفقه اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي األخرى والقـانون
الوضعي ،مكتبة الرشاد سطات المغرب ،الطبعة الثانية .2012

 .5عبد السـ ـ ــالم فيغو ،التص ـ ـ ـرفات الصـ ـ ــادرة من المريض مرض الموت ،الطبعة الثانية ،دون مكان الطبع ،س ـ ـ ـنة
.2010

 .6محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية سنة .1971
 .7أ  /محمد كنازة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوقف العام في التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريع الجزائري ،د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة قانونية مدعمة باألحكام الفقهية والق ار ارت
القضائية ،دار الهدى للطباعة والتوزيع والنشر عين مليلة الجزائر ،طبعة سنة .2006
ثال ًثا – الرسائل العلمية:
 .1زهيرة فونتير ،منظومة األوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية أطروحـة
لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة القاضـ ـ ـ ـ ــي عياض ،كلية العلوم القانونية واالقتصـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية

بمراكش ،السنة الجامعية .2015/ 2014

ابعا – األبحاث القانونية:
ر ً
 01ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الطيب لمنوار ،القوة اإلثباتية في الوثيقة العدلية ،فقها وتشـ ـ ـ ـ ـريعا وقض ـ ـ ـ ــاء ،مقال منش ـ ـ ـ ــور مجلة الحقوق
المغربية ،عدد مزدوج  3/2السنة الثانية ،ماي .2007
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خامسا-مجالت األحكام القضائية:
ً
 .1نشرة القضاة العدد  ،03سنة .1989
 .2نشرة القضاة عدد  02سنة .1988

سادسا :القوانين :بالنسبة للمشرع الجزائري:
ً
 .1القانون رقم  11/84المؤرخ في  9رمض ـ ـ ـ ــان عام  1404الموافق ل  09يونيو س ـ ـ ـ ــنة  1984يتض ـ ـ ـ ــمن قانون
األسرة المعدل والمتمم.
 .2القـانون رقم  10/91المؤرخ في  27أبريـل  1991يتعلق بـاألوقـاف في التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع الجزائري المعـدل والمتمم،
الجريدة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية رقم  21المؤرخة في  1991/05/08المعدل والمتمم بالقانونين األول رقم  07/01المؤرخ
في  22مايو  ،2001الجريدة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية رقم  29المؤرخة في  ،2001/05/23والثاني القانون رقم 10/02
المؤرخ في  14ديسمبر  ،2002الجريدة الرسمية رقم  83المؤرخة في .2002/12/15
 .3األمر رقم  58/75المؤرخ في  20رمضــان  1395الموافق ل  26ســبتمبر  1975المتضــمن القانون المدني
الجزائري ،الجريدة الرسمية العدد  78المؤرخة في  30سبتمبر  1975المعدل والمتمم.
 .4مرسوم تنفيذي رقم  2000ـ ـ  336مؤرخ في  26أكتوبر سنة  2000يتضمن إحداث اإلشهاد المكتوب إلثبات
الملك الوقفي وش ــروط وكيفيات إص ــدارها وتس ــليمها ،الجريدة الرس ــمية الص ــادرة بتاريخ  ،2000/10/31العدد
.64
بالنسبة للمشرع المغربي:
 .1ظهير شريف رقم  1.09.236صادر في  08ربيع األول  1431الموافق لـ  23فبراير  2010يتعلق بمدونة
األوقاف للمش ـ ـ ـ ــرع المغربي ،الجريدة الرس ـ ـ ـ ــمية عدد  5847بتاريخ فاتح رجب  1431الموافق لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 14يونيو
.2010
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طبيعة نظام العدالة الجنائية لألحداث في الضفة الغربية وسبل إصالحه
The nature of the criminal justice system for juveniles in the West Bank and
ways of reforming it
د .عصام األطرش
دكتوراه علم الجريمة
جامعة االستقالل_ فلسطين
Esam_al_atrash@yahoo.com

ملخص:

هـ ـ ــدفت هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة إلـ ـ ــى التعـ ـ ــرف علـ ـ ــى طبيعـ ـ ــة نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة فـ ـ ــي الضـ ـ ــفة الغربيـ ـ ــة وسـ ـ ــبل إصـ ـ ــالحه،
كمـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــدفت الد ارسـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى التعـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ــى طبيعـ ـ ـ ــة العالقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــين ركـ ـ ـ ــائز نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ــفة
الغربيـ ـ ـ ــة ،وعـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــدرتها فـ ـ ـ ــي إعطـ ـ ـ ــاء أجوبـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول خصـ ـ ـ ــائص األحـ ـ ـ ــداث المنح ـ ـ ـ ـرفين والمتهمـ ـ ـ ــين ،وقـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ــتخدم
الباح ـ ـ ــث ف ـ ـ ــي د ارس ـ ـ ــته الم ـ ـ ــنهج الكيف ـ ـ ــي ،حي ـ ـ ــث تمث ـ ـ ــل أداة الد ارس ـ ـ ــة بمقابل ـ ـ ــة ت ـ ـ ــم تص ـ ـ ــميمها وتوزيعه ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى رك ـ ـ ــائز
نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ــة (شـ ـ ـ ــرطة األحـ ـ ـ ــداث ،نيابـ ـ ـ ــة األحـ ـ ـ ــداث ،المحـ ـ ـ ــاكم ،مرشـ ـ ـ ــدي حمايـ ـ ـ ــة
الطفولة ،دار الرعاية االجتماعية) ،وقد تم تحليل البيانات من خالل تحليل المضمون .
وقـ ـ ــد توصـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ــة إلـ ـ ــى العديـ ـ ــد مـ ـ ــن النتـ ـ ــائج أبرزهـ ـ ــا :أن ـ ـ ـه تسـ ـ ــود عالقـ ـ ــة التعـ ـ ــاون وتكامـ ـ ــل األداء بـ ـ ــين ركـ ـ ــائز
نظـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة الخ ـ ـ ــاص باألح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي الضـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة ،وأن رك ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث
ف ـ ـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ـ ـ ــة تقـ ـ ـ ـ ـ ــدم إجابـ ـ ـ ـ ـ ــات واضـ ـ ـ ـ ـ ــحة وإحص ـ ـ ـ ـ ــاءات دقيقـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ــن خصـ ـ ـ ـ ـ ــائص األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث المتهمـ ـ ـ ـ ـ ــين
والمحكـ ـ ــومين ،كمـ ـ ــا يـ ـ ــوفر نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل ركـ ـ ــائزه الضـ ـ ــمانات القانونيـ ـ ــة لألحـ ـ ــداث فـ ـ ــي جميـ ـ ــع
م ارح ـ ــل الـ ـ ــدعوى ابتـ ـ ــداء م ـ ــن لحظـ ـ ــة ارتكـ ـ ــاب الحـ ـ ــدث الجريم ـ ــة حتـ ـ ــى تنفيـ ـ ــذ التـ ـ ــدابير بحق ـ ــه ،وقـ ـ ــد أوصـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة
بع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن التوص ـ ـ ـ ــيات أبرزه ـ ـ ـ ــا :وض ـ ـ ـ ــع خط ـ ـ ـ ــة واس ـ ـ ـ ــتراتيجية إلص ـ ـ ـ ــالح نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ــتوى
الممارسـ ـ ـ ــة ،تعتمـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــى المحـ ـ ـ ــاور التاليـ ـ ـ ــة :الـ ـ ـ ــدعم المـ ـ ـ ــادي ،والـ ـ ـ ــدعم البشـ ـ ـ ــري ،وتـ ـ ـ ــدريب وتأهيـ ـ ـ ــل العـ ـ ـ ــاملين فـ ـ ـ ــي
مؤسس ـ ـ ـ ــات نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة لألح ـ ـ ـ ــداث عل ـ ـ ـ ــى اآللي ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــتم م ـ ـ ـ ــن خالله ـ ـ ـ ــا التعام ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع األح ـ ـ ـ ــداث
المنحرفي ن ،وعلى الضمانات القانونية وحقوق اإلنسان الخاصة باألحداث .
كلمات مفتاحية :نظام العدالة الجنائية ،األحداث ،الضفة الغربية.
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Abstract:
The aim of this study was to identify the nature of the criminal justice system in the
West Bank and ways of reforming it. The study also aimed to identify the nature of the
relationship between the pillars of the criminal justice system in the West Bank and its
ability to provide answers on the characteristics of juvenile delinquents and accused,
The study tool was designed and distributed on the pillars of the criminal justice system
in the West Bank (Juvenile Police, Juvenile Prosecution, Courts, Child Protection
Guides, Social Care House). The data was analyzed by analyzing the content
The findings of the study have reached a number of conclusions, the most prominent
of which is that the relationship of cooperation and integration of performance among
the pillars of the juvenile justice system in the West Bank and the foundations of the
criminal justice system for juveniles in the West Bank provide clear answers and
accurate statistics on the characteristics of accused and sentenced juveniles. Through
its foundations the legal guarantees of events at all stages of the proceedings from the
moment of the commission of the crime to the implementation of the measures against
him, The study recommended a number of recommendations, including the
development of a plan and strategy for the reform of the criminal justice system in
practice, based on the following axes: material support, human support, training and
rehabilitation of workers in the criminal justice system of juveniles on the mechanism
through which juveniles are dealt with; Legal guarantees and human rights of juveniles
Key words: Criminal justice system, juveniles, the West Bank.
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المبحث التمهيدي
مقدمة
يحت ـ ـ ــاج األطف ـ ـ ــال أو األحـ ـ ـ ــداث رعاي ـ ـ ــة خاص ـ ـ ــة أو معاملـ ـ ـ ــة رقيق ـ ـ ــة تتناس ـ ـ ــب وفـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــرحلتهم العمري ـ ـ ــة بمـ ـ ـ ــا
تتضـ ـ ـ ــمنه هـ ـ ـ ــذه المرحلـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن نقـ ـ ـ ــص فـ ـ ـ ــي الخب ـ ـ ـ ـرات وضـ ـ ـ ــعف فـ ـ ـ ــي التمييـ ـ ـ ــز ونقـ ـ ـ ــص فـ ـ ـ ــي النضـ ـ ـ ــوج االجتمـ ـ ـ ــاعي
والسـ ـ ـ ــلوكي ،والعجـ ـ ـ ــز عـ ـ ـ ــن تقـ ـ ـ ــدير المواق ـ ـ ـ ــف وعواقـ ـ ـ ــب األمـ ـ ـ ــور وغلبـ ـ ـ ــة الغ ارئ ـ ـ ـ ــز الفطريـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــلوكه ،ويعتب ـ ـ ـ ــر
األح ـ ـ ــداث مـ ـ ـ ــن أحـ ـ ـ ــق النـ ـ ـ ــاس بحقـ ـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ـ ــان التـ ـ ـ ــي تقرهـ ـ ـ ــا الش ـ ـ ـ ـرائع السـ ـ ـ ــماوية والتش ـ ـ ـ ـريعات الوطنيـ ـ ـ ــة والمواثيـ ـ ـ ــق
الدولي ـ ـ ـ ــة ،وبه ـ ـ ـ ــذه الص ـ ـ ـ ــورة ه ـ ـ ـ ــم ذات األولوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــالحق ف ـ ـ ـ ــي رعاي ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــلطات العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي يتع ـ ـ ـ ــين أن
تس ـ ـ ــتهدف أو ت ـ ـ ــوفر العدال ـ ـ ــة والرعاي ـ ـ ــة القض ـ ـ ــائية لك ـ ـ ــل ح ـ ـ ــدث ،ويج ـ ـ ــب أن تك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه المعامل ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة تس ـ ـ ــعى
إلى إصالح الحدث وتأهيله للحياة االجتماعية السوية.1
وقـ ـ ـ ـ ــد ولـ ـ ـ ـ ــدت أول محكمـ ـ ـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــداث والعـ ـ ـ ـ ــالم علـ ـ ـ ـ ــى بوابـ ـ ـ ـ ــة القـ ـ ـ ـ ــرن العش ـ ـ ـ ـ ـرين فـ ـ ـ ـ ــي أحضـ ـ ـ ـ ــان المدرسـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة
الوسـ ـ ـ ــطية ،التـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ــتوحت فكرتهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن رسـ ـ ـ ــالة المدرسـ ـ ـ ــة الوضـ ـ ـ ــعية ،الداعيـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى د ارسـ ـ ـ ــة التكـ ـ ـ ــوين البيولـ ـ ـ ــوجي
والنفسـ ـ ـ ــي والبيئـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ــة لمرتكـ ـ ـ ــب الجريمـ ـ ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ــك التخـ ـ ـ ــاذ التـ ـ ـ ــدابير المالئمـ ـ ـ ــة لمعالجـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا يشـ ـ ـ ــوب مـ ـ ـ ــن
تكوين ـ ـ ــه م ـ ـ ــن عل ـ ـ ــل وم ـ ـ ــا تعت ـ ـ ــري بيئت ـ ـ ــه م ـ ـ ــن اخ ـ ـ ــتالالت أدت إل ـ ـ ــى س ـ ـ ــلوكه االج ارم ـ ـ ــي ،فف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذه الرس ـ ـ ــالة
ابتـ ـ ـ ـ ــدعت المدرسـ ـ ـ ـ ــة الوسـ ـ ـ ـ ــطية التـ ـ ـ ـ ــدابير التقويميـ ـ ـ ـ ــة إلصـ ـ ـ ـ ــالح األحـ ـ ـ ـ ــداث الجـ ـ ـ ـ ــانحين ،ورأت لتحقيـ ـ ـ ـ ــق ذلـ ـ ـ ـ ــك إنشـ ـ ـ ـ ــاء
محكم ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ــداث ،ال بوصـ ـ ـ ــفها محكمـ ـ ـ ــة مهمتهـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ــعي إلثب ـ ـ ــات ارتكـ ـ ـ ــاب الحـ ـ ـ ــدث الجريمـ ـ ـ ــة ،وتوقيـ ـ ـ ــع العقوبـ ـ ـ ــة
الرادعـ ـ ـ ــة عليـ ـ ـ ــه ،وإنمـ ـ ـ ــا مهمتهـ ـ ـ ــا األساسـ ـ ـ ـ ـية التعـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ــى العلـ ـ ـ ــل التكويني ـ ـ ـ ــة واالخـ ـ ـ ــتالالت البيئيـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي دفع ـ ـ ـ ــت
الح ـ ـ ـ ـ ــدث إل ـ ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ــالك الجن ـ ـ ـ ـ ــوح ،واتخ ـ ـ ـ ـ ــاذ الت ـ ـ ـ ـ ــدبير المناس ـ ـ ـ ـ ــب لمعالج ـ ـ ـ ـ ــة تل ـ ـ ـ ـ ــك العل ـ ـ ـ ـ ــل واالخ ـ ـ ـ ـ ــتالالت ،ولض ـ ـ ـ ـ ــمان
إصالحه وتأهيله ليكون عضوا صالحا في المجتمع.2
وهنال ـ ـ ـ ــك مجموع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الخص ـ ـ ـ ــائص تمي ـ ـ ـ ــز األح ـ ـ ـ ــداث ع ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاقي الفئ ـ ـ ـ ــات العمري ـ ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــا يتض ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ــن
اإلحصـ ـ ــاءات الصـ ـ ــادرة عـ ـ ــن الجهـ ـ ــاز المرك ـ ـ ــز لإلحصـ ـ ــاء الفلسـ ـ ــطيني ،حيـ ـ ــث يعتب ـ ـ ــر عـ ـ ــدد األحـ ـ ــداث الـ ـ ــذكور ف ـ ـ ــي
الضـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـوالي  1917حـ ـ ـ ــدث ،واإلنـ ـ ـ ــاث  28حـ ـ ـ ــدث ،ووفقـ ـ ـ ــا للمحافظـ ـ ـ ــة تعتبـ ـ ـ ــر محافظـ ـ ـ ــة أرم هللا والبي ـ ـ ـ ـرة
1
2

الشوربجي ،البشرى .) 2008( .العدالة الجنائية لألحداث ،مقال منشور على الموقع االلكتروني ftp://undp-pogar.org
إبراهيم ،أكرم .)2011( .السياسة الجنائية ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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أكثـ ـ ـ ــر المحافظـ ـ ـ ــات المـ ـ ـ ــتهم فيهـ ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ــداث بواقـ ـ ـ ــع ( )270حـ ـ ـ ــدث ،وتعتبـ ـ ـ ــر محافظـ ـ ـ ــة القـ ـ ـ ــدس األقـ ـ ـ ــل بواقـ ـ ـ ــع ()47
حـ ـ ـ ــدث ،ووفق ـ ـ ـ ــا للفئ ـ ـ ـ ــة العمريـ ـ ـ ــة كأنـ ـ ـ ـ ـت الفئ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ( )18 -16أكث ـ ـ ـ ــر الفئ ـ ـ ـ ــات العمريـ ـ ـ ــة اتهام ـ ـ ـ ــا لألح ـ ـ ـ ــداث بواق ـ ـ ـ ــع
( )1259حدث ،وأقلها الفئة العمرية حتى ( )12سنة ،بواقع ( )92حدث.1
كم ـ ـ ـ ــا يتض ـ ـ ـ ــح أن أكث ـ ـ ـ ــر األح ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـ ـ ــذين ت ـ ـ ـ ــم إي ـ ـ ـ ــداعهم ف ـ ـ ـ ــي المؤسس ـ ـ ـ ــات اإلص ـ ـ ـ ــالحية ط ـ ـ ـ ــالب م ـ ـ ـ ــدارس ()117
حـ ـ ـ ـ ــدث ،وأكثـ ـ ـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـ ـ ــذين تـ ـ ـ ـ ــم إيـ ـ ـ ـ ــداعهم فـ ـ ـ ـ ــي المؤسسـ ـ ـ ـ ــات اإلصـ ـ ـ ـ ــالحية كـ ـ ـ ـ ــانوا حاصـ ـ ـ ـ ــلين علـ ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ــهادة
اإلعدادية بواقع ( )113حدث.2
إشكالية الدراسة:
تش ـ ـ ـ ــير اإلحص ـ ـ ـ ــاءات الرس ـ ـ ـ ــمية الصـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ـ ــن الجه ـ ـ ـ ــاز المرك ـ ـ ـ ــزي لإلحصـ ـ ـ ـ ــاء الفلس ـ ـ ـ ــطيني وفق ـ ـ ـ ــا آلخـ ـ ـ ـ ــر
إحص ـ ـ ـ ـ ــائية ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عنه ـ ـ ـ ـ ــا لع ـ ـ ـ ـ ــام  2014أن ع ـ ـ ـ ـ ــدد األح ـ ـ ـ ـ ــداث المتهم ـ ـ ـ ـ ــين ف ـ ـ ـ ـ ــي الض ـ ـ ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ـ ـ ــة بل ـ ـ ـ ـ ــغ ()1945
ح ـ ـ ــدث ،األمـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ــذي يس ـ ـ ــتدعي الوق ـ ـ ــوف عل ـ ـ ــى ظ ـ ـ ــاهرة جن ـ ـ ــوح األح ـ ـ ــداث ،كم ـ ـ ــا يج ـ ـ ــب تحدي ـ ـ ــد اآللي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب
أن يـ ـ ـ ــتم إيـ ـ ـ ــداع األحـ ـ ـ ــداث بموجبهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي المؤسسـ ـ ـ ــات اإلصـ ـ ـ ــالحية والتـ ـ ـ ــي تضـ ـ ـ ــمن إصـ ـ ـ ــالحهم وتـ ـ ـ ــأهيلهم وضـ ـ ـ ــمان
عـ ـ ـ ــدم تك ـ ـ ـ ـرارهم الرتك ـ ـ ـ ــاب السـ ـ ـ ــلوك الجـ ـ ـ ــانح ،وذل ـ ـ ـ ــك انطالقـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن اللحظ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي ارتكـ ـ ـ ــب فيه ـ ـ ـ ــا الحـ ـ ـ ــدث س ـ ـ ـ ــلوكه
المخ ـ ـ ــالف للق ـ ـ ــانون ،حت ـ ـ ــى إص ـ ـ ــدار حك ـ ـ ــم بحق ـ ـ ــه وإيداع ـ ـ ــه المؤسس ـ ـ ــة اإلص ـ ـ ــالحية ،األمـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ــذي يس ـ ـ ــتوجب تحدي ـ ـ ــد
أركـ ـ ـ ـ ــان العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ــي تتعامـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ـ ـؤالء األحـ ـ ـ ـ ــداث وطبيعـ ـ ـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ـ ـ ــة
باألحداث في الضفة الغربية.
وعلي ـ ـ ــه يط ـ ـ ــرح سـ ـ ـ ـؤال البح ـ ـ ــث الـ ـ ـ ـرئيس ف ـ ـ ــي :م ـ ـ ــا طبيع ـ ـ ــة نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة
وسبل إصالحه؟
أهمية الدراسة:
تكم ـ ـ ــن أهمي ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الناحي ـ ـ ــة النظري ـ ـ ــة أن ه ـ ـ ــذه الورق ـ ـ ــة العلمي ـ ـ ــة تش ـ ـ ــتمل عل ـ ـ ــى موض ـ ـ ــوع ل ـ ـ ــم يتط ـ ـ ــرق إلي ـ ـ ــه
البـ ـ ــاحثين كثيـ ـ ــرا ،والتـ ـ ــي تتعلـ ـ ــق بطبيعـ ـ ــة نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة الخـ ـ ــاص باألحـ ـ ــداث فـ ـ ــي الضـ ـ ــفة الغربيـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث
تـ ـ ـرتبط فك ـ ـ ـرة نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة ب ـ ــالمجرمين البـ ـ ــالغين ولـ ـ ــم يـ ـ ــتم التطـ ـ ــرق إل ـ ــى نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة الخـ ـ ــاص
باألحـ ـ ـ ــداث كونـ ـ ـ ــه ،وبالتـ ـ ـ ــالي ستس ـ ـ ـ ـاهم فـ ـ ـ ــي إث ـ ـ ـ ـراء وإغنـ ـ ـ ــاء األدب النظـ ـ ـ ــري المتعلـ ـ ـ ــق بموضـ ـ ـ ــوع األحـ ـ ـ ــداث ،وأركـ ـ ـ ــان
1
2
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نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة الخـ ـ ــاص بهـ ـ ــم ،ممـ ـ ــا سيسـ ـ ــهل مهمـ ـ ــة البـ ـ ــاحثين اآلخ ـ ـ ـرين فـ ـ ــي االسـ ـ ــتناد إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة
في االنطالق نحو دراسات أخرى.
أمـ ـ ـا مـ ـ ــن الناحي ـ ــة العمليـ ـ ــة فتسـ ـ ــاعد ه ـ ــذه الورقـ ـ ــة العلمي ـ ــة فـ ـ ــي مسـ ـ ــاعدة أرك ـ ــان نظـ ـ ــام العدال ـ ــة الجنائيـ ـ ــة (المحـ ـ ــاكم،
نياب ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث ،ش ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ــداث ،دور الرعاي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة ،مرش ـ ـ ــدي حماي ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ــة) ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة
الخـ ـ ـ ــاص باألحـ ـ ـ ــداث علـ ـ ـ ــى التعـ ـ ـ ــرف إلـ ـ ـ ــى نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــاص باألحـ ـ ـ ــداث وجوانـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــنقص في ـ ـ ـ ــه،
والسبل التي يمكن من خاللها إصالحه.
أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما طبيعة العالقة بين ركائز نظام العدالة الجنائية الفلسطيني الخاص باألحداث؟ هـ ـ ـ ـ ـ ــل نظـ ـ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ـ ـ ــة يعط ـ ـ ـ ـ ـ ــي أجوبـ ـ ـ ـ ـ ــة لألح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث المتهمـ ـ ـ ـ ـ ــين وف ـ ـ ـ ـ ـ ــقخصائصهم؟
 مـ ـ ــا درجـ ـ ــة تـ ـ ــوفر الضـ ـ ــمانات القانونيـ ـ ــة لألحـ ـ ــداث مـ ـ ــن قبـ ـ ــل ركـ ـ ــائز نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة لألحـ ـ ــداث فـ ـ ــيالضفة الغربية؟
 ما آليات إصالح نظام العدالة الجنائية الفلسطيني الخاص باألحداث؟أهداف الدراسة:
حاولت هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية:
 التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــدرة نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة إعط ـ ـ ــاء أجوب ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث المتهمـ ـ ـ ــينوفق خصائصهم.
 تحديد مفهوم نظام العدالة الجنائية والتعرف على نماذجه. توضيح ركائز نظام العدالة الجنائية الفلسطيني الخاص باألحداث. تبيـ ـ ـ ـأن درج ـ ـ ــة ت ـ ـ ــوفر الض ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل رك ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداثفي الضفة الغربية.
 التعرف على آليات إصالح نظام العدالة الجنائية الفلسطيني الخاص باألحداث.- 85 -

منهجية الدراسة:
اسـ ـ ــتخدم الباح ـ ـ ــث ف ـ ـ ــي د ارس ـ ـ ــته الم ـ ـ ــنهج الكيف ـ ـ ــي ،م ـ ـ ــن خـ ـ ــالل تحلي ـ ـ ــل واس ـ ـ ــتقراء ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق بموض ـ ـ ــوع العدال ـ ـ ــة
الجنائية لألحداث.
مجتمع الدراسة:
تكـ ـ ــون مجتمـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــة مـ ـ ــن جميـ ـ ــع العـ ـ ــاملين فـ ـ ــي نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة الخـ ـ ــاص باألحـ ـ ــداث( ،المحـ ـ ــاكم ،نيابـ ـ ــة
األحداث ،شرطة األحداث ،دور الرعاية االجتماعية ،مرشدي حماية الطفولة).
عينة الدراسة:
تـ ـ ـ ــم اختيـ ـ ـ ــار ( )10مـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ــاملين فـ ـ ـ ــي نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــاص باألحـ ـ ـ ــداث ،بواقـ ـ ـ ــع مقـ ـ ـ ــابلتين لكـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن
(القض ـ ـ ـ ـ ــاة ،أفـ ـ ـ ـ ـ ـراد ش ـ ـ ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،الع ـ ـ ـ ـ ــاملين ف ـ ـ ـ ـ ــي النياب ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ــة لألح ـ ـ ـ ـ ــداث ،مرش ـ ـ ـ ـ ــدي حماي ـ ـ ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ـ ـ ــة،
العـ ـ ـ ـ ــاملين فـ ـ ـ ـ ــي دور الرعايـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ــة) ،إلج ـ ـ ـ ـ ـراء مقـ ـ ـ ـ ــابالت معهـ ـ ـ ـ ــم حـ ـ ـ ـ ــول طبيعـ ـ ـ ـ ــة نظـ ـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة
الفلسطيني الخاص باألحداث.
أدوات الدراسة:
قـ ـ ـ ــام الباح ـ ـ ـ ــث بتص ـ ـ ـ ــميم مقابل ـ ـ ـ ــة ،وف ـ ـ ـ ــق مح ـ ـ ـ ــاور الد ارس ـ ـ ـ ــة وأسـ ـ ـ ــئلتها الرئيسـ ـ ـ ـ ـة ،وق ـ ـ ـ ــام بتوزيعه ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى أفـ ـ ـ ـ ـراد عين ـ ـ ـ ــة
الدراسة.
طرق تحليل البيانات:
اس ـ ـ ــتخدم الباحـ ـ ـ ــث طريقـ ـ ـ ــة تحلي ـ ـ ــل المضـ ـ ـ ــمون فـ ـ ـ ــي تحلي ـ ـ ــل البيانـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ــم جمعهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي المق ـ ـ ــابالت التـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــم
توزيعها على أفراد عينة الدراسة.
الدراسات السابقة:
أوًال-الدراسات العربية:
أج ـ ـ ــرت طوباس ـ ـ ــي ،س ـ ـ ــهير ( )2015د ارس ـ ـ ــة بعنـ ـ ـ ـوان (العدالــــــة اإلصــــــالحية لألحــــــداث فــــــي القــــــوانين الجزائيــــــة
األردنيــــــة) ،وه ـ ـ ــدفت ه ـ ـ ــذه الد ارس ـ ـ ــة إلـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى األس ـ ـ ــاس الق ـ ـ ــانوني لمس ـ ـ ــؤولية الطف ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن الجـ ـ ـ ـرائم الت ـ ـ ــي
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ارتكبه ـ ـ ـ ــا ،وم ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ــن المس ـ ـ ـ ــؤولية الجزائي ـ ـ ـ ــة الواج ـ ـ ـ ــب اعتم ـ ـ ـ ــاده كأس ـ ـ ـ ــاس لمس ـ ـ ـ ــؤوليته الجزائي ـ ـ ـ ــة؟ ،كم ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــدفت
الد ارسـ ـ ــة إل ـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى االتجاه ـ ـ ــات العالمي ـ ـ ــة الحديثـ ـ ــة الس ـ ـ ــائدة ف ـ ـ ــي قض ـ ـ ــاء األح ـ ـ ــداث ،والتع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى دور
القضاء في تطبيق نظام العدالة اإلصالحية.
كم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــدفت د ارس ـ ـ ــة الش ـ ـ ــيخ ،ب ـ ـ ــابكر ( ( )2005السياســــــة الجنائيــــــة لقضــــــاء األحــــــداث) ،إل ـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى
مفه ـ ـ ـ ـ ــوم قاض ـ ـ ـ ـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ــداث المتخص ـ ـ ـ ـ ــص والمتغيـ ـ ـ ـ ـ ـرات الواقعي ـ ـ ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــدفت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى التع ـ ـ ـ ـ ــرف عل ـ ـ ـ ـ ــى
اتجاه ـ ـ ـ ــات الممارسـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي تشـ ـ ـ ـ ــكيل محـ ـ ـ ـ ــاكم األحـ ـ ـ ـ ــداث ،والتعـ ـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ـ ــى مواضـ ـ ـ ـ ــع األحكـ ـ ـ ـ ــام الخاصـ ـ ـ ـ ــة
باألحداث ،والتعرف إلى معوقات وأسباب اتجاه قاضي األحداث نحو التخصص.
كمـ ـ ــا هـ ـ ــدفت د ارسـ ـ ــة حسـ ـ ــنين ،سـ ـ ــهيل (( )2003قضـــــاء األحـــــداث فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة) ،إلـ ـ ــى
تـ ـ ـ ــوفير وصـ ـ ـ ــف وتحليـ ـ ـ ــل ألجه ـ ـ ـ ـزة العدال ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي فلسـ ـ ـ ــطين وارتباطه ـ ـ ـ ــا باألحـ ـ ـ ــداث ،وقـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــدفت ه ـ ـ ـ ــذه
الد ارسـ ـ ـ ــة أيضـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى فهـ ـ ـ ــم األجه ـ ـ ـ ـزة والمؤسس ـ ـ ـ ــات القضـ ـ ـ ــائية الت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـرتبط بمجـ ـ ـ ــال انح ـ ـ ـ ــرف األحـ ـ ـ ــداث ،ود ارس ـ ـ ـ ــة
وتحلي ـ ـ ــل الظ ـ ـ ــروف واالمكان ـ ـ ــات المت ـ ـ ــوفرة ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه المؤسس ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي تعامله ـ ـ ــا م ـ ـ ــع األح ـ ـ ــداث الج ـ ـ ــانحين والثغـ ـ ـ ـرات
الناتجة من هذه األوضاع.
ثانيا-الدراسات األجنبية:
ً
أج ـ ــرى ( Pervan

 ، )2016( )Uniqueد ارس ـ ــة بعنـ ـ ـوان ( نظـــــام قضـــــاء األحـــــداث فـــــي جنـــــوب أفريقيـــــا)،

حيـ ـ ــث أشـ ـ ــارت الد ارسـ ـ ــة إال أن ـ ـ ـه تـ ـ ــم األنتهـ ـ ــاء مـ ـ ــن نظـ ـ ــام قضـ ـ ــاء األحـ ـ ــداث فـ ـ ــي جنـ ـ ــوب أفريقيـ ـ ــا فـ ـ ــي عـ ـ ــام 2009
بع ـ ـ ــد  16عامـ ـ ـ ـا م ـ ـ ــن العم ـ ـ ــل ،حي ـ ـ ــث كأنـ ـ ـ ـت فكـ ـ ـ ـرة وج ـ ـ ــود نظ ـ ـ ــام عدال ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي جن ـ ـ ــوب أفريقي ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام
 1993بعـ ـ ــد أن تعـ ـ ــرض نيفيـ ـ ــل سـ ـ ــنيمان البـ ـ ــالغ مـ ـ ــن العمـ ـ ــر  13عام ـ ـ ـا الـ ـ ــى الضـ ـ ــرب حتـ ـ ــى المـ ـ ــوت فـ ـ ــي السـ ـ ــجن
على يد زمالئه السجناء الذين تتراوح أعمارهم بين  18و  21عاما تقريبا.
كمـ ـ ــا أشـ ـ ــارت د ارسـ ـ ــة ( Routiya

 ( )2016( )Venudharدراســـــة نقديـــــة لألطفـــــال تحـــــت نظـــــام قضـــــاء

األحـــــداث فـــــي الهنـــــد) أن نظ ـ ــام عدالـ ـ ــة األح ـ ــداث هـ ـ ــو اإلط ـ ــار األكث ـ ــر ديناميكيـ ـ ــة وإشـ ـ ـراقة الـ ـ ــذي يتبن ـ ــاه م ـ ـ ـواطني
العـ ـ ـ ــالم مـ ـ ـ ــع التنميـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــاملة لألطفـ ـ ـ ــال ،والمركـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـرئيس هـ ـ ـ ــو تغييـ ـ ـ ــر االنحطـ ـ ـ ــاط وإعطـ ـ ـ ــاء االعتبـ ـ ـ ــار لألطفـ ـ ـ ــال
غير المحميين إلى الحد الممكن عمليا ،وإعادة تأهيل الطفل وإعادة تأهيله إلى العائلة.
كم ـ ــا أش ـ ــارت د ارس ـ ــة (krohn

( )2015( )Marvinقضــــاء األحــــداث فــــي جنــــوب أفريقيــــا) إال أن سياس ـ ــات

عدال ـ ـ ـ ــة األطفـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ــي جنـ ـ ـ ـ ــوب أفريقيـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـرتبط تاريخي ـ ـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـ ــديثا ارتباطـ ـ ـ ـ ــا وثيق ـ ـ ـ ـ ـا باإليـ ـ ـ ـ ــديولوجيات السـ ـ ـ ـ ــائدة التـ ـ ـ ـ ــي
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ظهـ ـ ــرت بهـ ـ ــا هـ ـ ــذه السياسـ ـ ــات ،كمـ ـ ــا تتنـ ـ ــاول هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة نهـ ـ ــج العدالـ ـ ــة التصـ ـ ــالحية الـ ـ ــذي ال يمكـ ـ ــن أن يـ ـ ــنجح إال
بطريقـ ـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ـ ــتدامة إذا كـ ـ ـ ـ ــأن يشـ ـ ـ ـ ــكل جـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية عدالـ ـ ـ ـ ــة أوسـ ـ ـ ـ ــع نطاقـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي المسـ ـ ـ ـ ــتقبل المتوسـ ـ ـ ـ ــط
والطويل األجل.
كم ـ ــا أش ـ ــارت د ارس ـ ــة ( Brown

Alice

( )2015( )Sarahاالتجاهــــات فــــي قضــــاء األحــــداث تشــــريعات

الواليـــــــــة  )2015-2011إال أن سياس ـ ـ ـ ـ ــات قض ـ ـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــداث تتطل ـ ـ ـ ـ ــب موازن ـ ـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ـ ــالح الس ـ ـ ـ ـ ــالمة العام ـ ـ ـ ـ ــة
والمس ـ ـ ــاءلة وإع ـ ـ ــادة التأهي ـ ـ ــل ،و التح ـ ـ ــدي بالنس ـ ـ ــبة لمش ـ ـ ــرعي الدول ـ ـ ــة ه ـ ـ ــو تط ـ ـ ــوير السياس ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تس ـ ـ ــعى لتعطي ـ ـ ــل
المس ـ ـ ــارات وأن الش ـ ـ ــباب يتبع ـ ـ ــون نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة ،فف ـ ـ ــي الخم ـ ـ ــس س ـ ـ ــنوات الماض ـ ـ ــية ،نم ـ ـ ــى ق ـ ـ ــانون إص ـ ـ ــالح قض ـ ـ ــاء
األحـ ـ ــداث ب ـ ـ ــوتيرة ملحوظ ـ ـ ــة ،حيـ ـ ــث تعك ـ ـ ــس اإلص ـ ـ ــالحات اهتمامـ ـ ــا بالتنمي ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ــا يعكـ ـ ــس ال ـ ـ ــنهج المناس ـ ـ ــب لمزي ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ــن األدلـ ـ ـ ــة القائمـ ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـ ــدائل فعالـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث التكلفـ ـ ـ ــة للسـ ـ ـ ــجن ،وأن التحـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي سياسـ ـ ـ ــة قضـ ـ ـ ــاء األحـ ـ ـ ــداث
يمثل خروج واضح عن القوانين التي سنت قبل عشرين عاما.
وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي:
 أنه ـ ـ ـ ــا رك ـ ـ ـ ــزت عل ـ ـ ـ ــى رك ـ ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ـ ــطيني وفق ـ ـ ـ ــا للقـ ـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ـ ــنة 2106بشأن حماية األحداث.
 أنهـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ــتخدمت المـ ـ ـ ــنهج الكيفـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي الد ارسـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل تحليـ ـ ـ ــل المضـ ـ ـ ــمون للمقـ ـ ـ ــابالت التـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــمإجراءها مع مجتمع الدراسة.
 تمي ـ ـ ــزت الد ارس ـ ـ ــة بمجتمعهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي اعتم ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــى رك ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ــطيني (المحـ ـ ـ ــاكم،نيابة األحداث ،شرطة األحداث ،مرشدي حماية الطفولة ،دار الرعاية االجتماعية).
المبحث األول
ماهية نظام العدالة الجنائية لألحداث
س ـ ـ ــنتناول ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا المبح ـ ـ ــث ماهي ـ ـ ــة نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل التط ـ ـ ــرق إل ـ ـ ــى المص ـ ـ ــطلحات
المرتبطـ ـ ـ ـ ــة بنظـ ـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ـ ــداث ،ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــم التطـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ــى نمـ ـ ـ ـ ــاذج العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ـ ــة
باألحداث ،ومن ثم التطرق إلى مميزات نظام العدالة الجنائية الخاص باألحداث.
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المطلب األول :مصطلحات الدراسة:
الح ـ ــدث ف ـ ــي اللغـ ـ ــة :الح ـ ــدث م ـ ــن الحداثـ ـ ــة والحداث ـ ــة مـ ـ ــن األمـ ـ ـر أول ـ ــه وابتـ ـ ــداؤه وحداث ـ ــة الس ـ ــن كنايـ ـ ــة ع ـ ــن الشـ ـ ــباب
وأول العم ـ ـ ــر يق ـ ـ ــال رج ـ ـ ــل ح ـ ـ ــدث ،أي ط ـ ـ ــري الس ـ ـ ــن ،وال يص ـ ـ ــح الق ـ ـ ــول رج ـ ـ ــل ح ـ ـ ــدث الس ـ ـ ــن ب ـ ـ ــل يق ـ ـ ــال رج ـ ـ ــل ح ـ ـ ــدث
ألن الحدث صفة الرجل نفسه.1
الحـ ـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ـ ــي المفهـ ـ ـ ـ ــوم النفسـ ـ ـ ـ ــي واالجتمـ ـ ـ ـ ــاعي :هـ ـ ـ ـ ــو الصـ ـ ـ ـ ــغير منـ ـ ـ ـ ــذ والدتـ ـ ـ ـ ــه حتـ ـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ـ ــتم نضـ ـ ـ ـ ــوجه االجتمـ ـ ـ ـ ــاعي
والنفس ـ ـ ــي ،وتكامـ ـ ـ ــل لديـ ـ ـ ــه عناصـ ـ ـ ــر الرشـ ـ ـ ــد المتمثلـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي اإلدراك ،أي :القـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ــى فهـ ـ ـ ــم ماهيـ ـ ـ ــة وطبيعـ ـ ـ ــة فعلـ ـ ـ ــه
وتقدير نتائجه ،مع توافر اإل رادة لديه على توجيه نفسه إلى فعل معين أو إلى االمتناع عنه.2
الحـ ـ ــدث فـ ـ ــي المفهـ ـ ــوم القـ ـ ــانوني :الطفـ ـ ــل الـ ـ ــذي لـ ـ ــم يتجـ ـ ــاوز سـ ـ ــنه ( )18سـ ـ ــنة ميالديـ ـ ــة كأملـ ـ ــة وقـ ـ ــت ارتكابـ ـ ــه فعـ ـ ــال
مجرم ـ ـ ــا ،أو عن ـ ـ ــد وج ـ ـ ــوده ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى ح ـ ـ ــاالت التع ـ ـ ــرض لالنحـ ـ ـ ـراف ،ويح ـ ـ ــدد س ـ ـ ــن الح ـ ـ ــدث بوثيق ـ ـ ــة رس ـ ـ ــمية ،ف ـ ـ ــإذا
ثبت عدم وجودها ُيقدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة األحداث حسب مقتضى الحال.3
مفه ـ ــوم الحـ ـ ــدث والتـ ـ ــي سـ ـ ــمته الطفـ ـ ــل فـ ـ ــي اتفاقيـ ـ ــة حقـ ـ ــوق الطف ـ ــل :ك ـ ـ ـل أنس ـ ـ ـأن لـ ـ ــم يتجـ ـ ــاوز الثامنـ ـ ــة عشـ ـ ــر ،مـ ـ ــا لـ ـ ــم
يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.4
مفهـ ـ ـ ــوم الح ـ ـ ـ ــدث ف ـ ـ ـ ــي قواع ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة النموذجي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدنيا إلدارة ش ـ ـ ـ ــؤون قض ـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ــداث :ه ـ ـ ـ ــو طف ـ ـ ـ ــل أو
شـ ـ ــخص صـ ـ ــغير السـ ـ ــن يجـ ـ ــوز بموجـ ـ ــب الـ ـ ــنظم القانونيـ ـ ــة ذات العالقـ ـ ــة مسـ ـ ــاءلته ع ـ ـ ـن جـ ـ ــرم بطريقـ ـ ــة تختلـ ـ ــف عـ ـ ــن
طريقة مساءلة البالغ.5
مفهـــــوم نظـــــام العدالـــــة الجنائيـــــة لألحـــــداث :مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن المؤسسـ ـ ــات التنفيذيـ ـ ــة (شـ ـ ــرطة ،مؤسسـ ـ ــات الخدمـ ـ ــة
االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،دور الرعاي ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،والقض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية (النيابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكم) ،والمجتمعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة المدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(نقابـ ـ ـ ــة المحـ ـ ـ ــامين ،مؤسسـ ـ ـ ــات المجتمـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـريكة) ،التـ ـ ـ ــي تعمـ ـ ـ ــل بموجـ ـ ـ ــب التش ـ ـ ـ ـريعات الناظمـ ـ ـ ــة لعملهـ ـ ـ ــا لتق ـ ـ ـ ــديم

1

القزويني ،ابن فارس .)2001( .معجم مقاييس اللغة ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.

2

عوين ،زينب .)2009( .قضاء األحداث ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.

3
4
5

قرار بقانون رقم  4لسنة  2016الفلسطيني بشأن حماية األحداث.
اتفاقية حقوق الطفل لسنة .1989

القواعد النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث لسنة .1985

- 89 -

خـ ـ ــدماتها الضـ ـ ــبطية لفئتـ ـ ــين مـ ـ ــن األطفـ ـ ــال األولـ ـ ــى متهمـ ـ ــة ومدانـ ـ ــة بخـ ـ ــرق القـ ـ ــانون والثاني ـ ـ ـة محتاجـ ـ ــة للحمايـ ـ ــة م ـ ـ ــا
يؤثر سلبا في نوعية حياتها.1
المطلب الثاني :نماذج العدالة الجنائية الخاصة باألحداث:
يوجد ثالثة نماذج رئيسة خاصة بالعدالة الجنائية لألحداث ،وهي:
أوال-نمـ ـ ـ ـ ــوذج الرعايـ ـ ـ ـ ــة  :1960-1900ينظـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذا النمـ ـ ـ ـ ــوذج إلـ ـ ـ ـ ــى الحـ ـ ـ ـ ــدث الج ـ ـ ـ ـ ـأني مـ ـ ـ ـ ــن منظـ ـ ـ ـ ــارين األول أن
الح ـ ـ ــدث أق ـ ـ ــل ق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى تق ـ ـ ــدير نت ـ ـ ــائج الفع ـ ـ ــل ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام ب ـ ـ ــه ،أم ـ ـ ــا الث ـ ـ ــاني فعـ ـ ـ ـن الح ـ ـ ــدث أكث ـ ـ ــر قابلي ـ ـ ــة إلع ـ ـ ــادة
التأهي ـ ــل م ـ ــن البـ ـ ــالغين ،ل ـ ــذلك ف ـ ـ ـأن ه ـ ــذا الـ ـ ــنهج ينظ ـ ــر إلـ ـ ــى الح ـ ــدث علـ ـ ــى أنـ ـ ـه ضـ ـ ــحية ،أكث ـ ــر مـ ـ ــن كون ـ ــه معتـ ـ ــديا،
فه ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ــحية األس ـ ـ ـ ـرة والماضـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــه ،والبيئـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي يعـ ـ ـ ــيش فيه ـ ـ ــا ،وفت ـ ـ ـ ـرة المراهقـ ـ ـ ــة وعـ ـ ـ ــدم النضـ ـ ـ ــوج،
دور مهم ـ ـ ـا وهـ ـ ــو
حيـ ـ ــث يبـ ـ ــرز فـ ـ ــي هـ ـ ــذا النمـ ـ ــوذج دور القاضـ ـ ــي بشـ ـ ــكل كبيـ ـ ــر حيـ ـ ــث يضـ ـ ــيف إلـ ـ ــى أدواره األخـ ـ ــرى ا
البحث عن أسباب القيام بالسلوك.2
ثانيـ ـ ـ ــا-نمـ ـ ـ ــوذج العدالـ ـ ـ ــة أو السـ ـ ـ ــيطرة  :1980-1960لقـ ـ ـ ــد بنـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا النمـ ـ ـ ــوذج علـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــاس فك ـ ـ ـ ـرة أن الج ـ ـ ـ ــأني
مسـ ـ ــؤول عـ ـ ــن تص ـ ـ ـرفاته ،وطالمـ ـ ــا أن ـ ـ ـه اختـ ـ ــار سـ ـ ــوء التصـ ـ ــرف فعليـ ـ ــه أن يـ ـ ــدفع ثمـ ـ ــن ذلـ ـ ــك كعقـ ـ ــاب ج ازئـ ـ ــي ،حيـ ـ ــث
أن الحكـ ـ ـ ــم األول ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا النم ـ ـ ـ ــوذج ه ـ ـ ـ ــو الحرم ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــن الحري ـ ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ـ ــا أن ه ـ ـ ـ ــذا النم ـ ـ ـ ــوذج يض ـ ـ ـ ــمن الحق ـ ـ ـ ــوق
اإلجرائي ـ ـ ـ ــة لألح ـ ـ ـ ــداث ،ولك ـ ـ ـ ــن ال يض ـ ـ ـ ــمن العناي ـ ـ ـ ــة له ـ ـ ـ ــم ،إض ـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ــى أن مس ـ ـ ـ ــألة م ـ ـ ـ ــذنب أو غي ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــذنب ه ـ ـ ـ ــي
النقطة الجوهرية في الموضوع.3
ثالث ـ ـ ــا-نم ـ ـ ــوذج العدال ـ ـ ــة التص ـ ـ ــالحية  :1980يرك ـ ـ ــز م ـ ـ ــنهج العدال ـ ـ ــة اإلص ـ ـ ــالحية عل ـ ـ ــى إص ـ ـ ــالح الض ـ ـ ــرر المباش ـ ـ ــر
المتسـ ـ ـ ــبب أو النـ ـ ـ ــاتج عـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــلوك االج ارمـ ـ ـ ــي ،والعدالـ ـ ـ ــة اإلصـ ـ ـ ــالحية هنـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي عمليـ ـ ـ ــة يجـ ـ ـ ــب أن يشـ ـ ـ ــارك بهـ ـ ـ ــا
الجميـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ـ ــل حسـ ـ ـ ـ ــب دوره ،ومـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم مبادئهـ ـ ـ ـ ــا ومرتكزاته ـ ـ ـ ـ ـا فـ ـ ـ ـ ــتح المجـ ـ ـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ــام المهتمـ ـ ـ ـ ــين لبحـ ـ ـ ـ ــث القضـ ـ ـ ـ ــية
والتـ ـ ـ ـ ــدخل وبالتحديـ ـ ـ ـ ــد المعتـ ـ ـ ـ ــدي والمشـ ـ ـ ـ ــتكي وأسـ ـ ـ ـ ــرهم والمجتمـ ـ ـ ـ ــع ،وبحـ ـ ـ ـ ــث الجريمـ ـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ـ ــمن سـ ـ ـ ـ ــياقها االجتمـ ـ ـ ـ ــاعي
خير المرونة واإلبداع في التطبيق.4
والتطلع للمستقبل والتركيز على حل المشكالت قبل حدوثها وأ ا
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المطلب الثالث :مميزات نظام العدالة الجنائية لألحداث:
يتمي ـ ـ ـ ــز هـ ـ ـ ـ ــذا النظـ ـ ـ ـ ــام بوجـ ـ ـ ـ ــود س ـ ـ ـ ــمتين رئيسـ ـ ـ ـ ــيتين همـ ـ ـ ـ ــا ،انسـ ـ ـ ـ ــانيته التـ ـ ـ ـ ــي تق ـ ـ ـ ــوم علـ ـ ـ ـ ــى احت ارمـ ـ ـ ـ ــه لك ارمـ ـ ـ ـ ــة وحقـ ـ ـ ـ ــوق
األح ـ ـ ــداث ،ال ـ ـ ــذين ينظ ـ ـ ــر أو يب ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي قض ـ ـ ــاياهم عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس التشـ ـ ـ ـريعات الناظم ـ ـ ــة ل ـ ـ ــه ،ومنطقيت ـ ـ ــه الت ـ ـ ــي تش ـ ـ ــير
إل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدى أخ ـ ـ ــذه بمـ ـ ـ ــا يسـ ـ ـ ــاعد عل ـ ـ ــى تعظـ ـ ـ ــيم كفاءت ـ ـ ــه ،وفاعليتـ ـ ـ ــه ،ومالءمتـ ـ ـ ــه ،واس ـ ـ ــتدامته التـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــد يجـ ـ ـ ــدها فـ ـ ـ ــي
نمطه اإلصالحي أو التصالحي أكثر من نمطه الجنائي.1
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الواق ـ ـ ــع العمل ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي يؤك ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــود خل ـ ـ ــيط معق ـ ـ ــد م ـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـراءات الت ـ ـ ــي يم ـ ـ ــر به ـ ـ ــا الح ـ ـ ــدث،
حي ـ ـ ـ ـ ــث يم ـ ـ ـ ـ ــر الح ـ ـ ـ ـ ــدث ض ـ ـ ـ ـ ــمن مؤسس ـ ـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ـ ـ ــوظفين ودوائ ـ ـ ـ ـ ــر حكومي ـ ـ ـ ـ ــة ووك ـ ـ ـ ـ ــاالت ومنظم ـ ـ ـ ـ ــات مث ـ ـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ـ ــرطة
والرعاي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة ودوائ ـ ـ ــر مراقب ـ ـ ــة الس ـ ـ ــلوك والقض ـ ـ ــاء والمح ـ ـ ــامين وم ارك ـ ـ ــز االحتج ـ ـ ــاز والس ـ ـ ــجون ،ب ـ ـ ــالرغم أنـ ـ ـ ـه
مـ ـ ــن المفتـ ـ ــرض وجـ ـ ــود نظـ ـ ــام تحويـ ـ ــل يضـ ـ ــمن تواصـ ـ ــل تلـ ـ ــك المؤسسـ ـ ــات وأنظمتهـ ـ ــا بعضـ ـ ــها الـ ـ ــبعض وتنسـ ـ ــق فيمـ ـ ــا
بينهـ ـ ـ ـ ــا وتعتمـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ــى بعض ـ ـ ـ ـ ــها الـ ـ ـ ـ ــبعض ،إال أن لكـ ـ ـ ـ ــل قطـ ـ ـ ـ ــاع تكليف ـ ـ ـ ـ ــه وتعليماتـ ـ ـ ـ ــه وموازنتـ ـ ـ ـ ــه وهيئاتـ ـ ـ ـ ــه الحاكم ـ ـ ـ ـ ــة
وأجندته.2
وبناء عليه تظهر فلسفة نظام عدالة األحداث التي تتمحور حول تأمين الحماية الالزمة للحدث في خالف مع
القانون أو الحدث الذي يعتبر ضحية لجرم جزائي ،كما أن نظام عدالة األحداث له دور عالجي ووقائي لجهة
الوقاية من التكرار لدى األحداث ،كما أن مفهوم عدالة األحداث الجديد يركز على التدابير اإلصالحية والتربوية
غير السالبة للح رية ،التي تعتمد على تنمية المسؤولية للحدث ،من خالل إشراكه الفعلي في عملية التأهيل.3
المبحث الثاني
مقومات نظام العدالة الجنائية الخاص باألحداث في الضفة الغربية
سـ ـ ـ ــنتناول فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا المبحـ ـ ـ ــث مقومـ ـ ـ ــات نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــاص باألحـ ـ ـ ــداث فـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ــن
خـ ـ ــالل التط ـ ـ ــرق إل ـ ـ ــى ركـ ـ ــائز وأرك ـ ـ ــان نظ ـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث فـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن ث ـ ـ ــم التط ـ ـ ــرق
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المساعيد ،اماني .) 2014( .العدالة اإلصالحية المفهوم الحديث للعدالة الجنائية لألحداث ،رسالة ماجستير ،جامعة بير زيت،
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إل ـ ـ ــى الض ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ــة لمعامل ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم التط ـ ـ ــرق ع ـ ـ ــرض نت ـ ـ ــائج الد ارس ـ ـ ــة
الميدانية.
المطلب األول :ركائز نظام العدالة الجنائية لألحداث في الضفة الغربية:
يق ـ ـ ـ ــوم نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة الخ ـ ـ ـ ــاص باألح ـ ـ ـ ــداث فـ ـ ـ ـ ــي الض ـ ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى العدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن الرك ـ ـ ـ ــائز والتـ ـ ـ ـ ــي
سنتطرق إليها على النحو التالي:
أوال -شـ ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ـ ــداث :تمث ـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ــرطة نقطـ ـ ـ ــة االتص ـ ـ ـ ــال األول ـ ـ ـ ــى بنظ ـ ـ ـ ــام قضـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ــداث ،وأول م ـ ـ ـ ــن تواج ـ ـ ـ ــه
األحـ ـ ـ ـ ــداث عنـ ـ ـ ـ ــد جنـ ـ ـ ـ ــوحهم ،وبالتـ ـ ـ ـ ــالي تعتبـ ـ ـ ـ ــر معاملـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ــرطة للحـ ـ ـ ـ ــدث أول خط ـ ـ ـ ـ ـوات إصـ ـ ـ ـ ــالحه وتقويمـ ـ ـ ـ ــه ،وال
يمكـ ـ ـ ــن أن يتحقـ ـ ـ ــق ذلـ ـ ـ ــك إال إذا كأن ـ ـ ـ ـت الشـ ـ ـ ــرطة متفهمـ ـ ـ ــة لطبيعـ ـ ـ ــة األحـ ـ ـ ــداث وتكـ ـ ـ ــوينهم وظـ ـ ـ ــروفهم البيئيـ ـ ـ ــة ،ولمـ ـ ـ ــا
كأن ـ ـ ـت الشـ ـ ــرطة العاديـ ـ ــة غيـ ـ ــر قـ ـ ــادرة علـ ـ ــى القيـ ـ ــام بكـ ـ ــل تلـ ـ ــك المهـ ـ ــام ،جعـ ـ ــل المنظمـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة للشـ ـ ــرطة الجنائيـ ـ ــة
ت ـ ـ ــدعو إلـ ـ ـ ــى إنشـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ــرطة خاصـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ــداث ،وأكـ ـ ـ ــدت علـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة أن يكـ ـ ـ ــون رجـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــرطة األحـ ـ ـ ــداث ذوي
صـ ـ ــفات خاص ـ ـ ــة وم ـ ـ ــؤهالت معين ـ ـ ــة ،وأن ين ـ ـ ــالوا تثقيفـ ـ ـ ـا وتدريس ـ ـ ـا خاصـ ـ ـ ـا ي ـ ـ ــؤهلهم له ـ ـ ــذا العم ـ ـ ــل ،وأن يباش ـ ـ ــروا عل ـ ـ ــى
وجه يتفق مع االعتبارات الحديثة في معاملة األحداث والتصرف في شؤونهم.1
وق ـ ـ ــد أك ـ ـ ــدت القواع ـ ـ ــد النموذجي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدنيا لمعامل ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث عل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة إنش ـ ـ ــاء ش ـ ـ ــرطة خاص ـ ـ ــة ،وق ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتجاب
ل ـ ـ ــذلك القـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ــنة  2016بشـ ـ ـ ـأن حماي ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث الت ـ ـ ــي ج ـ ـ ــاء فيه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الم ـ ـ ــادة ( )15عل ـ ـ ــى
أن شرطة األحداث هي من تقوم بأعمال االستدالل.
كمـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــرف الق ـ ـ ـ ــانون نفس ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي الم ـ ـ ـ ــادة األول ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ـ ــداث بأنه ـ ـ ـ ــا الش ـ ـ ـ ــرطة المختص ـ ـ ـ ــة بأعم ـ ـ ـ ــال جم ـ ـ ـ ــع
االستدالالت والضبط القضائي بقضايا األحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف.
ثانيـ ـ ــا-نيابـ ـ ــة األحـ ـ ــداث :نصـ ـ ــت المعـ ـ ــايير الدوليـ ـ ــة لعدال ـ ـ ــة األحـ ـ ــداث بخصـ ـ ــوص دور النيابـ ـ ــة العامـ ـ ــة فـ ـ ــي التعام ـ ـ ــل
مع قضايا األحداث ،على العديد من المبادئ الواجب اتباعها من قبل النيابة العامة وهي:2
 ضرورة حضور مراقب السلوك وولي األمر أو الممثل القانوني للحدث أثناء استجوابه. فصل الحدث عن البالغين أثناء التحقيق واالنتظار والنقل.1
2

عوين ،قضاء األحداث ،مرجع سابق.

المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

- 92 -

 سرعة البت في أمر الحدث وإحالته إلى المحكمة المختصة. توفير وكالء نيابة مختصين في التعامل مع قضايا األحداث. التفتيش على مراكز التوقيف من قبل النيابة العامة بشكل دائم. أن يكون قرار النيابة العامة اإلبقاء على توقيف الحدث آخر تدبير وألقصر فترة زمنية ممكنة. إيجاد تدابير احت ارزية بديلة عن االحتجاز.والجـ ـ ــدير بالـ ـ ــذكر أن الق ـ ـ ـرار بقـ ـ ــانون رقـ ـ ــم ( )4لسـ ـ ــنة  2016بشـ ـ ـ ـأن حمايـ ـ ــة األحـ ـ ــداث ،نـ ـ ــص ص ـ ـ ـراحة فـ ـ ــي الم ـ ـ ــادة
( )1/16أنه تخصص بموجب أحكام القانون نيابة لألحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف.
كمـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــرف القـ ـ ـ ـ ــانون ذاتـ ـ ـ ـ ــه نيابـ ـ ـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث بأنهـ ـ ـ ـ ــا النيابـ ـ ـ ـ ــة المختصـ ـ ـ ـ ــة بمتابعـ ـ ـ ـ ــة قضـ ـ ـ ـ ــايا األحـ ـ ـ ـ ــداث واألطفـ ـ ـ ـ ــال
المعرضين للخطر وخطر االنحراف.1
ثالث ـ ـ ــا-المح ـ ـ ــاكم :مم ـ ـ ــا ال ش ـ ـ ــك في ـ ـ ــه أن وج ـ ـ ــود محكم ـ ـ ــة مختص ـ ـ ــة بنظ ـ ـ ــر قض ـ ـ ــايا األح ـ ـ ــداث ،ض ـ ـ ــمن نظ ـ ـ ــام قض ـ ـ ــاء
أح ـ ـ ــداث متخص ـ ـ ــص يش ـ ـ ــتمل عل ـ ـ ــى كاف ـ ـ ــة األجهـ ـ ـ ـزة المس ـ ـ ــاندة والمس ـ ـ ــاعدة للقض ـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــب ش ـ ـ ــرعي واخص ـ ـ ــائي
نفس ـ ـ ــي واجتم ـ ـ ــاعي وم ارق ـ ـ ــب س ـ ـ ــلوك وغيرهـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن احتياج ـ ـ ــات تتطلبه ـ ـ ــا إج ـ ـ ـ ـراءات المحاكم ـ ـ ــة ،ه ـ ـ ــو مطل ـ ـ ــب عـ ـ ـ ــادل
شديد األهمية لحسن سير قضاء األحداث.2
وقـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ــص الق ـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم ( )4لسـ ـ ـ ــنة  2016عل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـه تنش ـ ـ ـ ــأ ف ـ ـ ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـرة ك ـ ـ ـ ــل محكمـ ـ ـ ــة هيئ ـ ـ ـ ــة أو أكث ـ ـ ـ ــر
مختص ـ ـ ـ ــة بنظ ـ ـ ـ ــر قض ـ ـ ـ ــايا األح ـ ـ ـ ــداث ،كم ـ ـ ـ ــا أوج ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ــانون أنـ ـ ـ ـ ـه للمحكم ـ ـ ـ ــة أن تنعق ـ ـ ـ ــد أي ـ ـ ـ ــام العط ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ــبوعية
والرس ـ ـ ــمية والفتـ ـ ـ ـرات المس ـ ـ ــائية إذا اقتض ـ ـ ــت الض ـ ـ ــرورة أو مص ـ ـ ــلحة الطف ـ ـ ــل الفض ـ ـ ــلى ذل ـ ـ ــك ،كم ـ ـ ــا يج ـ ـ ــوز أن تنعق ـ ـ ــد
المحكمة في مكان وجود دور الرعاية االجتماعية.3
كم ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــرف القـ ـ ـ ـ ــانون ذاتـ ـ ـ ـ ــه المحكمـ ـ ـ ـ ــة بأنهـ ـ ـ ـ ــا المحكم ـ ـ ـ ــة المختصـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــالنظر فـ ـ ـ ـ ــي قضـ ـ ـ ـ ــايا األحـ ـ ـ ـ ــداث واألطفـ ـ ـ ـ ــال
المعرضين للخطر وخطر االنحراف.4

1

المادة األولى من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.

2

العدوان ،ثائر .) 2012( .العدالة الجنائية لألحداث ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.

3
4

المادة الرابعة وعشرون من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
المادة األولى من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
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رابع ـ ـ ـ ــا -مرش ـ ـ ـ ــد حماي ـ ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ـ ــة :المهم ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ـية لمرش ـ ـ ـ ــد حماي ـ ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــي مراقب ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــلوك األح ـ ـ ـ ــداث
المخ ـ ـ ــالفين للقـ ـ ـ ــانون أو المعرضـ ـ ـ ــين لخط ـ ـ ــر االنح ـ ـ ـ ـراف ،حيـ ـ ـ ــث ي ـ ـ ــأتي فـ ـ ـ ــرض تـ ـ ـ ــدبير مرش ـ ـ ــد حمايـ ـ ـ ــة الطفولـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
قب ـ ـ ــل المحكم ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن الت ـ ـ ــدابير العالجي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي يقص ـ ـ ــد به ـ ـ ــا وض ـ ـ ــع الح ـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي بيئ ـ ـ ــة طبيعي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين أسـ ـ ـ ـرته
تحـ ـ ــت توجيـ ـ ــه وإش ـ ـ ـراف مرشـ ـ ــد حمايـ ـ ــة الطفولـ ـ ــة ،بقصـ ـ ــد إصـ ـ ــالحه كمـ ـ ــا هـ ـ ــو منصـ ـ ــوص عليـ ـ ــه فـ ـ ــي جميـ ـ ــع ق ـ ـ ـوانين
األح ـ ـ ــداث ،كمـ ـ ـ ــا يعتب ـ ـ ــر دور مرشـ ـ ـ ــد حماي ـ ـ ــة الطفولـ ـ ـ ــة محوريـ ـ ـ ـا فـ ـ ـ ــي التعام ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع األح ـ ـ ــداث ،فهـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن يضـ ـ ـ ــطلع
بـ ـ ـ ـ ــإجراء التقيـ ـ ـ ـ ــيم األولـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــم التقريـ ـ ـ ـ ــر المفصـ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ــول وضـ ـ ـ ـ ــع الحـ ـ ـ ـ ــدث األسـ ـ ـ ـ ــري والنفسـ ـ ـ ـ ــي واالجتمـ ـ ـ ـ ــاعي
واالقتصـ ـ ـ ـ ــادي والتعليمـ ـ ـ ـ ــي والصـ ـ ـ ـ ــحي ،ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــم تحويلـ ـ ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى الجهـ ـ ـ ـ ــة المختصـ ـ ـ ـ ــة لمتابعـ ـ ـ ـ ــة حالتـ ـ ـ ـ ــه وبمـ ـ ـ ـ ــا يلبـ ـ ـ ـ ــي
مصلحته الفضلى وحصوله على حقوقه األساسية كأي طفل.1
وق ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــرف القـ ـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ـ ــنة  2016مرش ـ ـ ـ ــد حماي ـ ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ـ ــة بأنـ ـ ـ ـ ـه الموظ ـ ـ ـ ــف الع ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي و ازرة
الش ـ ـ ــؤون االجتماعي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذي يعم ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي دائـ ـ ـ ـرة حماي ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ــة ،ويخ ـ ـ ــتص بمهم ـ ـ ــة تقي ـ ـ ــيم حال ـ ـ ــة ومتابع ـ ـ ــة قض ـ ـ ــايا
األطفال طبقا للقانون واللوائح واألنظمة الصادرة بموجبه.2
خامس ـ ـ ـ ــا-دار الرعاي ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ــة :ع ـ ـ ـ ــرف الق ـ ـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ـ ــنة  2016دار الرعاي ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ــة:
بأنهـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي دار مالحظـ ـ ـ ــة ورعايـ ـ ـ ــة وتأهيـ ـ ـ ــل األحـ ـ ـ ــداث واألطفـ ـ ـ ــال المعرضـ ـ ـ ــين للخطـ ـ ـ ــر وخطـ ـ ـ ــر االنح ـ ـ ـ ـراف ،وهـ ـ ـ ــي
أي مؤسس ـ ـ ـ ـ ــة إص ـ ـ ـ ـ ــالحية ،حكومي ـ ـ ـ ـ ــة ،أو أهلي ـ ـ ـ ـ ــة ،يعتم ـ ـ ـ ـ ــدها ال ـ ـ ـ ـ ــوزير بالتنس ـ ـ ـ ـ ــيق م ـ ـ ـ ـ ــع و ازرة الع ـ ـ ـ ـ ــدل وو ازرة الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة
والنياب ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة لل ـ ـ ـ ـ ـ ــتحفظ عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى األطف ـ ـ ـ ـ ـ ــال ومالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم ،وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء وإص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح وتأهي ـ ـ ـ ـ ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث واألطف ـ ـ ـ ـ ـ ــال
المعرضـ ـ ـ ـ ــين للخطـ ـ ـ ـ ــر وخطـ ـ ـ ـ ــر االنح ـ ـ ـ ـ ـراف علميـ ـ ـ ـ ــا ومهنيـ ـ ـ ـ ــا ،إلعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـ ـ ــأهيلهم ودمجهـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي المجتمـ ـ ـ ـ ــع ،وتـ ـ ـ ـ ــنظم
بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذا الخصوص.3
والج ـ ـ ـ ـ ــدير بال ـ ـ ـ ـ ــذكر أن هنال ـ ـ ـ ـ ــك ثالثـ ـ ـ ـ ـ ـة دور لرعاي ـ ـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ـ ـ ــي الض ـ ـ ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ـ ـ ــة ،مؤسس ـ ـ ـ ـ ــة الربي ـ ـ ـ ـ ــع لرعاي ـ ـ ـ ـ ــة
األحداث ،ودار األمل ،ودار رعاية الفتيات.
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المطلب الثاني :الضمانات القانونية لمعاملة األحداث في الضفة الغربية:
تحـ ـ ـ ــدد الضـ ـ ـ ــمانات الدولي ـ ـ ـ ــة المنصـ ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي بعـ ـ ـ ــض االتفاقي ـ ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ــض المبـ ـ ـ ــادئ االسترش ـ ـ ـ ــادية
بشـ ـ ـأن قضـ ـ ــاء األح ـ ــداث لكـ ـ ــي تس ـ ــتهدي بـ ـ ــه ال ـ ــدول لتـ ـ ــأمين المص ـ ــلحة الفضـ ـ ــلى لك ـ ــل طفـ ـ ــل ،وم ـ ــا يـ ـ ــالزم ذل ـ ــك مـ ـ ــن
ض ـ ـ ــمان تناس ـ ـ ــب الت ـ ـ ــدابير الت ـ ـ ــي تم ـ ـ ــس األح ـ ـ ــداث الج ـ ـ ــانحين م ـ ـ ــع خط ـ ـ ــورة الجـ ـ ـ ـرائم الت ـ ـ ــي ارتكبوه ـ ـ ــا ،م ـ ـ ــع ض ـ ـ ــرورة
األخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة بالحدث.1
وعلي ـ ـ ــه ،فق ـ ـ ــد نص ـ ـ ــت الم ـ ـ ــادة /2/40ب م ـ ـ ــن اتفاقي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل لس ـ ـ ــنة  1990عل ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـه (يك ـ ـ ــون لك ـ ـ ــل طفـ ـ ـ ـل
يدعى بأنه أنتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على األقل:
 افت ـ ـ ـ ـراض براءتـ ـ ـ ــه إال أن تثبـ ـ ـ ــت إدانتـ ـ ـ ــه وفقـ ـ ـ ــا للقـ ـ ـ ــانون ،وهـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ــق كفلتـ ـ ـ ــه التش ـ ـ ـ ـريعات الفلسـ ـ ـ ــطينية لكافـ ـ ـ ــةالمواطنين سواء كانوا أحداث أم بالغين.
فور ومباشرة بالتهم الموجه إليه.
 إخطاره ا قيـ ـ ـ ـ ــام سـ ـ ـ ـ ــلطة أو هيئـ ـ ـ ـ ــة قضـ ـ ـ ـ ــائية مختصـ ـ ـ ـ ــة ومسـ ـ ـ ـ ــتقلة ونزيهـ ـ ـ ـ ــة بالفصـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ـواه دون تـ ـ ـ ـ ــأخير فـ ـ ـ ـ ــيمحاكمة عادلة وفقا للقانون.
 عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب. إذا اعتب ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـه أنته ـ ـ ــك ق ـ ـ ــانون العقوب ـ ـ ــات يج ـ ـ ــب ت ـ ـ ــأمين قي ـ ـ ــام س ـ ـ ــلطة مختص ـ ـ ــة أو هيئ ـ ـ ــة قض ـ ـ ــائية مس ـ ـ ــتقلةونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار.
 الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا. تأمين احترام حياته الخاصة تمام في أثناء جميع مراحل الدعوى.ومـ ـ ـ ــن جهـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى وضـ ـ ـ ــعت قواعـ ـ ـ ــد األمـ ـ ـ ــم المتحـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ــدنيا النموذجيـ ـ ـ ــة إلدارة شـ ـ ـ ــؤون األحـ ـ ـ ــداث (قواعـ ـ ـ ــد بكـ ـ ـ ــين
 )1985مجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن القواع ـ ـ ــد واألحك ـ ـ ــام الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب أن تت ـ ـ ــوفر ف ـ ـ ــي قض ـ ـ ــاء األح ـ ـ ــداث م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل تعزي ـ ـ ــز رف ـ ـ ــاه
الح ـ ـ ـ ــدث وأسـ ـ ـ ـ ـرته وتهيئ ـ ـ ـ ــة الظ ـ ـ ـ ــروف الت ـ ـ ـ ــي تض ـ ـ ـ ــمن للح ـ ـ ـ ــدث حي ـ ـ ـ ــاة هادف ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الجماع ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل تحقي ـ ـ ـ ــق
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الحماي ـ ـ ــة الالزم ـ ـ ــة للح ـ ـ ــدث أم ـ ـ ــام القض ـ ـ ــاء فق ـ ـ ــد تض ـ ـ ــمنت قواع ـ ـ ــد بك ـ ـ ــين مجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الض ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي
يجب توفرها في قضاء األحداث.
أوال-حق ـ ـ ــوق األح ـ ـ ــداث :يج ـ ـ ــب أن تكف ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع م ارح ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدعوى ض ـ ـ ــمانات إجرائي ـ ـ ــة أساسـ ـ ـ ـية للح ـ ـ ــدث مث ـ ـ ــل،
افتـ ـ ـ ـراض البـ ـ ـ ـراءة ،والح ـ ـ ــق فـ ـ ـ ــي اإلب ـ ـ ــالغ ب ـ ـ ــالتهم الموجهـ ـ ـ ــة ،والح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي التـ ـ ـ ـزام الصـ ـ ـ ــمت ،والح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي الحصـ ـ ـ ــول
عل ـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ـ ـ ــدمات مح ـ ـ ـ ـ ــام ،والح ـ ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ــي حض ـ ـ ـ ـ ــور أح ـ ـ ـ ـ ــد الوال ـ ـ ـ ـ ــدين أو الوص ـ ـ ـ ـ ــي ،والح ـ ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ــي مواجه ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــهود
واستجوابهم ،والحق في االستئناف أمام سلطة أعلى.1
ثانيـ ـ ــا -أهـ ـ ــداف قضـ ـ ــاء األحـ ـ ــداث :مـ ـ ــن أهـ ـ ــم اهـ ـ ــداف قضـ ـ ــاء األحـ ـ ــداث هـ ـ ــو السـ ـ ــعي إلـ ـ ــى تحقيـ ـ ــق رفـ ـ ــاه الحـ ـ ــدث ،إذ
ي ـ ـ ـ ـ ــولي نظ ـ ـ ـ ـ ــام قض ـ ـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــداث االهتم ـ ـ ـ ـ ــام برف ـ ـ ـ ـ ــاه الح ـ ـ ـ ـ ــدث ،ويكف ـ ـ ـ ـ ــل أن تك ـ ـ ـ ـ ــون ردود الفع ـ ـ ـ ـ ــل تج ـ ـ ـ ـ ــاه المج ـ ـ ـ ـ ــرمين
األح ـ ـ ــداث متناس ـ ـ ــبة دائمـ ـ ـ ـا م ـ ـ ــع ظ ـ ـ ــروف المج ـ ـ ــرم والج ـ ـ ــرم معـ ـ ـ ـا ،حي ـ ـ ــث تبن ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه القاع ـ ـ ــدة عل ـ ـ ــى مب ـ ـ ــدأ التناس ـ ـ ــب
بوصـ ـ ـ ــفه أداة للحـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الج ـ ـ ـ ـزاءات العقابيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي يعبـ ـ ـ ــر عنـ ـ ـ ــه غالبـ ـ ـ ــا بالعقـ ـ ـ ــاب العـ ـ ـ ــادل المناسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــع خطـ ـ ـ ــورة
الج ـ ـ ـ ــرم ،ويج ـ ـ ـ ــب أن ال يبن ـ ـ ـ ــى فق ـ ـ ـ ــط إزاء األح ـ ـ ـ ــداث عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــاس خط ـ ـ ـ ــورة المج ـ ـ ـ ــرم فحس ـ ـ ـ ــب ،وإنم ـ ـ ـ ــا يبن ـ ـ ـ ــى عل ـ ـ ـ ــى
الظروف الشخصية مثل الوضع االجتماعي أو حالة األسرة والظروف المحيطة.2
ثالثـ ـ ـ ــا-ح ـ ـ ـ ــق الح ـ ـ ـ ــدث ف ـ ـ ـ ــي الحص ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ــى مستش ـ ـ ـ ــار ق ـ ـ ـ ــانوني وحض ـ ـ ـ ــور الوال ـ ـ ـ ــدين أو األوص ـ ـ ـ ــياء :حي ـ ـ ـ ــث أك ـ ـ ـ ــدت
الم ـ ـ ــادة ( )15م ـ ـ ــن قواع ـ ـ ــد بك ـ ـ ــين عل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا الح ـ ـ ــق ،إذ نص ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـه (للح ـ ـ ــدث الح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي أن يمثل ـ ـ ــه طـ ـ ـ ـوال س ـ ـ ــير
اإلج ـ ـ ـ ـ ـراءات القضـ ـ ـ ـ ــائية مستش ـ ـ ـ ـ ــاره القـ ـ ـ ـ ــانوني أو أن يطل ـ ـ ـ ـ ــب أو تنتـ ـ ـ ـ ــدب ل ـ ـ ـ ـ ــه المحكمـ ـ ـ ـ ــة محامي ـ ـ ـ ـ ــا مجانـ ـ ـ ـ ــا إذ ي ـ ـ ـ ـ ــنص
قانون البلد على جواز ذلك ،كما يحق للوالدين أو الوصي االشتراك في اإلجراءات.3
رابع ـ ـ ــا-حماي ـ ـ ــة خصوصـ ـ ـ ــية الح ـ ـ ــدث :يجـ ـ ـ ــب ت ـ ـ ــوفير ه ـ ـ ــذه الحمايـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي جميـ ـ ـ ــع م ارح ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدعوى التـ ـ ـ ــي يم ـ ـ ــر بهـ ـ ـ ــا
الحـ ـ ـ ــدث ،حيـ ـ ـ ــث نصـ ـ ـ ــت قواعـ ـ ـ ــد بكـ ـ ـ ــين علـ ـ ـ ــى احت ـ ـ ـ ـرام حـ ـ ـ ــق الحـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ــي حمايـ ـ ـ ــة خصوصـ ـ ـ ــياته ،وعـ ـ ـ ــدم نشـ ـ ـ ــر أي
معلومـ ـ ــات يمكـ ـ ــن أن تـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى التعـ ـ ــرف إلـ ـ ــى هويـ ـ ــة المجـ ـ ــرم الحـ ـ ــدث ،كمـ ـ ــا أكـ ـ ــدت قواعـ ـ ــد بكـ ـ ــين علـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
حفظ سجالت المجرمين األحداث في سرية تامة وعدم إطالع الغير عليها.4
1

سهير الطوباسي .) 2015( ،العدالة اإلصالحية لألحداث في القوانين الجزائية االردنية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االردنية،

األردن.
2
3

الزعبي ،الضمانات القانونية المقررة لألحداث ،مرجع سابق.

الشامي ،عبد الكريم .)2016( .العدالة الجنائية لألحداث في فلسطين ،عمان :دار الخليج للنشر والتوزيع.

4

الزعبي ،الضمانات القانونية المقررة لألحداث ،مرجع سابق.
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خامسـ ـ ــا-الفصـ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ــدعوى دون تـ ـ ــأخير أن اإلس ـ ـ ـراع فـ ـ ــي البـ ـ ــت فـ ـ ــي قضـ ـ ــايا األحـ ـ ــداث مـ ـ ــن األمـ ـ ــور الجوهريـ ـ ــة
التي يجب مراعاتها ،وهذا ما أكدته قواعد بكين في المادة (.1)20
سادسـ ـ ـ ــا-اللجـ ـ ـ ــوء إلـ ـ ـ ــى الطـ ـ ـ ــرق البديلـ ـ ـ ــة لحـ ـ ـ ــل الن ازعـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ــي يكـ ـ ـ ــون األحـ ـ ـ ــداث طرف ـ ـ ـ ـا فيهـ ـ ـ ــا :بحيـ ـ ـ ــث يـ ـ ـ ــتم تجنـ ـ ـ ــب
الح ـ ـ ـ ــدث المث ـ ـ ـ ــول أمـ ـ ـ ـ ــام المح ـ ـ ـ ــاكم ،وخصوص ـ ـ ـ ـ ـا ف ـ ـ ـ ــي الج ـ ـ ـ ـ ـرائم ذات الط ـ ـ ـ ــابع غيـ ـ ـ ـ ــر الخطي ـ ـ ـ ــر التـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن الممكـ ـ ـ ـ ــن
معالجتهـ ـ ـ ـ ــا بشـ ـ ـ ـ ــكل مناسـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل األس ـ ـ ـ ـ ـرة أو المدرسـ ـ ـ ـ ــة أو مؤسسـ ـ ـ ـ ــات الرقابـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــين
الوسائل البديلة للمحاكمة تكليف الحدث بأداء عمل في خدمة المجتمع المحلي أو أي عمل آخر.2
سـ ـ ـ ــابعا-تخصـ ـ ـ ــيص شـ ـ ـ ــرطة لألحـ ـ ـ ــداث داخـ ـ ـ ــل جهـ ـ ـ ــاز الشـ ـ ـ ــرطة :مـ ـ ـ ــن المعلـ ـ ـ ــوم أن الشـ ـ ـ ــرطة هـ ـ ـ ــي الجهـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
الت ـ ـ ــي تتعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع األح ـ ـ ــداث ،فم ـ ـ ــن خالله ـ ـ ــا ي ـ ـ ــتم االتص ـ ـ ــال األول ـ ـ ــي بالح ـ ـ ــدث ،وه ـ ـ ــي المرحل ـ ـ ــة األه ـ ـ ــم والمرش ـ ـ ــحة
األكث ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن غيره ـ ـ ـ ــا النته ـ ـ ـ ــاك حق ـ ـ ـ ــوق األح ـ ـ ـ ــداث ،فم ـ ـ ـ ــن الض ـ ـ ـ ــروري القي ـ ـ ـ ــام بإنش ـ ـ ـ ــاء إدارة ووح ـ ـ ـ ــدات متخصص ـ ـ ـ ــة
داخل جهاز الشرطة لمعالجة ومتابعة قضايا األحداث ،وهذا ما أكدته قواعد بكين في المادة (.3)12
ثامنـ ـ ــا-تقـ ـ ــارير الخبيـ ـ ــر االجتمـ ـ ــاعي :تعـ ـ ــد هـ ـ ــذه التقـ ـ ــارير إج ـ ـ ـراء مهم ـ ـ ـا بمـ ـ ــا تشـ ـ ــتمل عليـ ـ ــه مـ ـ ــن تقـ ـ ــص سـ ـ ــليم للبيئـ ـ ــة
والظـ ـ ــروف التـ ـ ــي يع ـ ـ ــيش فيهـ ـ ــا الحـ ـ ــدث أو الظ ـ ـ ــروف التـ ـ ــي ارتكبـ ـ ــت فيه ـ ـ ــا الجريمـ ـ ــة ،وتبـ ـ ــرز أهميته ـ ـ ــا أيضـ ـ ــا كونه ـ ـ ــا
ار نهائيا يسبق إصدار الحكم.4
تقدم قبل أن تتخذ السلطة المختصة قر ا
أم ـ ـ ـ ـا الق ـ ـ ـ ـرار بقـ ـ ـ ــانون رقـ ـ ـ ــم ( )4لسـ ـ ـ ــنة  2016بش ـ ـ ـ ـأن حمايـ ـ ـ ــة األحـ ـ ـ ــداث ،فقـ ـ ـ ــد خصـ ـ ـ ــص العديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن البنـ ـ ـ ــود التـ ـ ـ ــي
تشكل ضمانات قانونية لألحداث في جميع مراحل الدعوى وإجراءاتها ،وفق التي:
 تعتبر المصلحة الفضلى للطفل الفلسفة القانونية الحديثة في عدالة األحداث.5 ضـ ـ ـ ــرورة اإلبقـ ـ ـ ــاء علـ ـ ـ ــى الطفـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي محيطـ ـ ـ ــه األسـ ـ ـ ــري أو م ارعـ ـ ـ ــاة حـ ـ ـ ــق اتصـ ـ ـ ــاله بوالديـ ـ ـ ــه ومحيطـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــاليجـ ـ ـ ــوز منعـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن االتصـ ـ ـ ــال به ـ ـ ـ ــم وكـ ـ ـ ــذلك يح ـ ـ ـ ــق لـ ـ ـ ــه التمت ـ ـ ـ ــع بإجـ ـ ـ ــازة دوري ـ ـ ـ ــة ومحـ ـ ـ ــدودة م ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــم تق ـ ـ ـ ــرر
المحكمة خالف ذلك وفقا لمصلحته الفضلى.6
1

الشامي ،العدالة الجنائية لألحداث في فلسطين ،مرجع سابق.

2

الطوباسي ،العدالة اإلصالحية لألحداث في القوانين الجزائية االردنية ،مرجع سابق.

3

الزعبي ،الضمانات القانونية المقررة لألحداث ،مرجع سابق.

4

الشامي ،العدالة الجنائية لألحداث في فلسطين ،مرجع سابق.

5
6

المادة الثانية من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.

المادة الثالثة والرابعة من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
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 حـ ـ ــدد القـ ـ ــانون سـ ـ ــنا للمسـ ـ ــؤولية الجزائيـ ـ ــة فـ ـ ــال يسـ ـ ــاءل جزائيـ ـ ــا مـ ـ ــن لـ ـ ــم يـ ـ ــتم الثانيـ ـ ــة عشـ ـ ــر مـ ـ ــن عم ـ ـ ـره لفعلـ ـ ــهالمخالف للقانون واعتبره طفال معرضا لخطر االنحراف.1
 إي ـ ــداع الطف ـ ــل ف ـ ــي أح ـ ــد المش ـ ــافي إذا م ـ ــا ق ـ ــرر ذل ـ ــك مرش ـ ــد حماي ـ ــة الطفول ـ ــة بالتنس ـ ــيق م ـ ــع النياب ـ ــة العامـ ـ ــةمـ ـ ــا دأم الفعـ ـ ــل المرتكـ ـ ــب قـ ـ ــد وقـ ـ ــع تحـ ـ ــت تـ ـ ــأثير مـ ـ ــرض عقلـ ـ ــي أو نفسـ ـ ــي أو ضـ ـ ــعف عقلـ ـ ــي أفقـ ـ ــده القـ ـ ــدرة
على اإلدراك أو االختيار.2
 حظ ـ ـ ـ ـ ــر التع ـ ـ ـ ـ ــذيب الجسـ ـ ـ ـ ـ ــدي والنفس ـ ـ ـ ـ ــي أو العقوبـ ـ ـ ـ ـ ــة أو المعامل ـ ـ ـ ـ ــة القاس ـ ـ ـ ـ ــية ومنعـ ـ ـ ـ ـ ــت العقوب ـ ـ ـ ـ ــات الماليـ ـ ـ ـ ـ ــةوالحك ـ ــم باإلع ـ ــدام عل ـ ــى الح ـ ــدث ب ـ ــل عل ـ ــى األكث ـ ــر منع ـ ــت تقيي ـ ــده م ـ ــا ل ـ ــم يب ـ ــدي م ـ ــن التم ـ ــرد والش ارس ـ ــة م ـ ــا
يوجب ذلك.3
 جع ـ ـ ــل القـ ـ ـ ــانون قض ـ ـ ــايا األحـ ـ ـ ــداث مـ ـ ـ ــن القض ـ ـ ــايا المسـ ـ ـ ــتعجلة وأح ـ ـ ــاط كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق بقضـ ـ ـ ــايا األحـ ـ ـ ــداثبالسـ ـ ـ ـرية وأوج ـ ـ ــب الق ـ ـ ــانون ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــاالت الجناي ـ ـ ــات والج ـ ـ ــنح وج ـ ـ ــود مح ـ ـ ــام لل ـ ـ ــدفاع عن ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـواء أكـ ـ ـ ـان ذل ـ ـ ــك
في مرحلة التحقيق االبتدائي أو مرحلة المحاكمة.4
ـر واض ـ ـ ــحا ألي عالم ـ ـ ــة مميـ ـ ـ ـزة أو وثيق ـ ـ ــة ت ـ ـ ــدل عل ـ ـ ــى أنه ـ ـ ــا ص ـ ـ ــادرة م ـ ـ ــن دار رعاي ـ ـ ــة اجتماعي ـ ـ ــة كم ـ ـ ــا
 حظ ـ ـ ـ امن ـ ـ ــع أن تس ـ ـ ــري عل ـ ـ ــيهم أحك ـ ـ ــام التكـ ـ ـ ـرار وال تطب ـ ـ ــق بحقه ـ ـ ــم العقوب ـ ـ ــات التكميلي ـ ـ ــة والتبعي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدا المص ـ ـ ــادرة
واإلغـ ـ ــالق وخفـ ـ ــض مـ ـ ــدة التقـ ـ ــادم الـ ـ ــى النصـ ـ ــف وجعـ ـ ــل مـ ـ ــن حـ ـ ــق الحـ ـ ــدث المحكـ ـ ــوم عليـ ـ ــه باإليـ ـ ــداع الحـ ـ ــق
ف ـ ـ ـ ــي التعلـ ـ ـ ـ ــيم كم ـ ـ ـ ــا أعفـ ـ ـ ـ ــي األح ـ ـ ـ ــداث مـ ـ ـ ـ ــن أداء أي ـ ـ ـ ــة رسـ ـ ـ ـ ــوم أو مص ـ ـ ـ ــاريف أمـ ـ ـ ـ ــام جمي ـ ـ ـ ــع المحـ ـ ـ ـ ــاكم فـ ـ ـ ـ ــي
الدعاوى المتعلقة في القانون.5
 وجـ ـ ــود شـ ـ ــرطة متخصصـ ـ ــة تتـ ـ ــولى جميـ ـ ــع أعمـ ـ ــال االسـ ـ ــتدالل فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق باألحـ ـ ــداث أو األطفـ ـ ــالالمعرضين لخطر االنحراف.6

1
2
3
4
5
6

المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
المادة السادسة من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
المادة السابعة من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.

المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.

المواد الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.

المادة الخامسة عشر من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
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 يعتب ـ ـ ـ ــر الفص ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــين األح ـ ـ ـ ــداث والب ـ ـ ـ ــالغين مث ـ ـ ـ ــار اهتم ـ ـ ـ ــام المش ـ ـ ـ ــرع إذ فص ـ ـ ـ ــل أوال ب ـ ـ ـ ــين األح ـ ـ ـ ــداث ذاته ـ ـ ـ ــموفقـ ـ ـ ـ ــا لتصـ ـ ـ ـ ــنيف مخـ ـ ـ ـ ــالفتهم والتـ ـ ـ ـ ــدابير المحكـ ـ ـ ـ ــوم بهـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ــيهم ،كمـ ـ ـ ـ ــا فصـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــين األحـ ـ ـ ـ ــداث الموقـ ـ ـ ـ ــوفين
والمحكومين ،وفصل أيضا بين األحداث الموقوفين والبا لغين ،وكذلك بين الذكور واإلناث.1
 وجـ ـ ـ ــوب عـ ـ ـ ــرض الحـ ـ ـ ــدث أو الطفـ ـ ـ ــل المعـ ـ ـ ــرض لخطـ ـ ـ ــر االنح ـ ـ ـ ـراف فـ ـ ـ ــور توقيفـ ـ ـ ــه أو إيداعـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ــى جهـ ـ ـ ــةطبية معتمدة.2
كمـ ـ ـ ــا أقـ ـ ـ ــر المجلـ ـ ـ ــس التش ـ ـ ـ ـريعي الفلسـ ـ ـ ــطيني قـ ـ ـ ــانون الطفـ ـ ـ ــل الفلسـ ـ ـ ــطيني فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2004كخطـ ـ ـ ــوة أولـ ـ ـ ــى نحـ ـ ـ ــو
إصـ ـ ـ ــالح المنظوم ـ ـ ـ ــة القانوني ـ ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ـ ــة باألطف ـ ـ ـ ــال ،ويمث ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ــانون المب ـ ـ ـ ــادئ القانوني ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة لك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــا
يتعلـ ـ ــق باألطفـ ـ ــال ،كمـ ـ ــا يهـ ـ ــدف إلـ ـ ــى ضـ ـ ــمان عـ ـ ــدم تعـ ـ ــرض األطفـ ـ ــال للعنـ ـ ــف ،ولإلش ـ ـ ـراف رعايـ ـ ــة ضـ ـ ــحايا العنـ ـ ــف
مـ ـ ــن األطفـ ـ ــال ،فق ـ ـ ــد نـ ـ ــص قـ ـ ــانون الطف ـ ـ ــل علـ ـ ــى إنش ـ ـ ــاء آليـ ـ ــة لإلبـ ـ ــالغ ،بحي ـ ـ ــث تشـ ـ ــكل دائ ـ ـ ـرة حماي ـ ـ ــة الطفولـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
و ازرة الشـ ـ ـ ــؤون االجتماعيـ ـ ـ ــة ،وتأخـ ـ ـ ــذ علـ ـ ـ ــى عاتقه ـ ـ ـ ــا حمايـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل طفـ ـ ـ ــل فلس ـ ـ ـ ــطيني عـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ــق مرشـ ـ ـ ــدي حماي ـ ـ ـ ــة
الطفولـ ـ ــة ،بمـ ـ ــا يتمتـ ـ ــع بـ ـ ــه موظفـ ـ ــو هـ ـ ــذه الوحـ ـ ــدة مـ ـ ــن صـ ـ ــفة الضـ ـ ــابطة القضـ ـ ــائية ،التـ ـ ــي تمكـ ـ ــنهم مـ ـ ــن اتخـ ـ ــاذ عـ ـ ــدد
مـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـراءات لضـ ـ ــمان حمايـ ـ ــة الطفـ ـ ــل ،ومثـ ـ ــال ذلـ ـ ــك التحقيـ ـ ــق فـ ـ ــي قضـ ـ ــايا فيهـ ـ ــا شـ ـ ــبهة تعـ ـ ــرض الطفـ ـ ــل للعنـ ـ ــف
األس ـ ـ ــري ،كم ـ ـ ــا يف ـ ـ ــرض ق ـ ـ ــانون الطف ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى و ازرة الش ـ ـ ــؤون االجتماعي ـ ـ ــة واج ـ ـ ــب إنش ـ ـ ــاء مؤسس ـ ـ ــات تس ـ ـ ــمى م ارك ـ ـ ــز
الحماية.3
كمـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــنص قـ ـ ـ ـ ــانون الطفـ ـ ـ ـ ــل علـ ـ ـ ـ ــى المسـ ـ ـ ـ ــاءلة القانونيـ ـ ـ ـ ــة لمقـ ـ ـ ـ ــدمي الرعايـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــيين ولكنـ ـ ـ ـ ــه ال يـ ـ ـ ـ ــنص علـ ـ ـ ـ ــى
واجب ـ ـ ــات قانوني ـ ـ ــة مح ـ ـ ــددة وملزم ـ ـ ــة بش ـ ـ ــكل موس ـ ـ ــع وموض ـ ـ ــح عل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــاتق الجه ـ ـ ــات الحكومي ـ ـ ــة ذات العالق ـ ـ ــة مث ـ ـ ــل
(و ازرة الداخلي ـ ـ ـ ــة ،و ازرة التربي ـ ـ ـ ــة والتعل ـ ـ ـ ــيم ،و ازرة الص ـ ـ ـ ــحة) ،فه ـ ـ ـ ــو أش ـ ـ ـ ــبه بالمب ـ ـ ـ ــادئ القانوني ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة إذا ل ـ ـ ـ ــم يض ـ ـ ـ ــع
القانون.4
ومن التدابير المخصصة لألحداث في الضفة الغربية ،والتي تنحصر فيما يلي:5
1
2
3

المادة الحادية وعشرون من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
المادة الثانية وعشرون من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.

احمد براك .) 2018( ،األحداث الجانحين والقضاء غير النظامي محافظة الخليل نموذج ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،مجلد،1

عدد  ،45ص.90-72
4

براك ،المرجع نفسه.

5

المادة السادسة وثالثون من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حماية األحداث.
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 التوبيخ. التسليم اإللحاق بالتدريب المهني اإللزام بواجبات معينة االختبار القضائي أمر المراقبة االجتماعية اإليداع في إحدى دور الرعاية االجتماعية اإليداع في إحدى المشافي المتخصصةكما تتمثل أهم سبل إصالح عدالة األحداث في ما يلي:1
 إفراد تشريع خاص باألحداث. إنشاء ضبطية قضائية خاصة ب األحداث. العناية بالخبراء واإلخصائيين االجتماعيين في مجال األحداث. إنشاء نيابات متخصصة أو ادعاء عام متخصص في شؤون األحداث. إنشاء محاكم خاصة باألحداث. تنفيذ العقوبات في مؤسسات خاصة باألحداث. بسط ال رقابة القضائية على التنفيذ العقابي وعلى تنفيذ التدابير. مراعاة توفير العدالة لألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. ضرورة إعداد مدونة للسلوك للعاملين في مجال عدالة األحداث.المطلب الثالث :عرض نتائج الدراسة:
تـ ـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ـراء ( )10مقـ ـ ـ ــابالت مـ ـ ـ ــع العـ ـ ـ ــاملين فـ ـ ـ ــي نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ــداث فـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ــة ،بواقـ ـ ـ ــع
مق ـ ـ ـ ــابلتين لكـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن (ض ـ ـ ـ ــباط شـ ـ ـ ـ ــرطة أحـ ـ ـ ـ ــداث ،قض ـ ـ ـ ــاة محـ ـ ـ ـ ــاكم مختصـ ـ ـ ـ ــين بقض ـ ـ ـ ــايا األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وكـ ـ ـ ـ ــالء نيابـ ـ ـ ـ ــة
األحداث ،مرشدي حماية الطفولة ،العاملين في دور الرعاية االجتماعية)

1

الشوربجي ،البشرى .) 2008( .العدالة الجنائية لألحداث ،مقال منشور على الموقع االلكتروني ftp://undp-pogar.org
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أوًال-النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال األول والـــذي نصـــه مـــا طبيعــــة العالقـــة بـــين ركـــائز نظـــام العدالـــة الجنائيــــة
لألحداث الفلسطيني في الضفة الغربية؟
أجمعـ ـ ـ ـ ــت عينـ ـ ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة إال أن طبيعـ ـ ـ ـ ــة العالقـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين ركـ ـ ـ ـ ــائز نظـ ـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ـ ــة
الخ ـ ـ ـ ــاص باألح ـ ـ ـ ــداث (ش ـ ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ـ ــداث ،نياب ـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ــداث ،المح ـ ـ ـ ــاكم ،مرش ـ ـ ـ ــدي حماي ـ ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ـ ــة ،دار الرعاي ـ ـ ـ ــة
االجتماعيـ ـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ــي عالقـ ـ ـ ــة تعـ ـ ـ ــاون وتكامـ ـ ـ ــل ،ويعـ ـ ـ ــود سـ ـ ـ ــبب هـ ـ ـ ــذا التكامـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي األداء مـ ـ ـ ــن وجهـ ـ ـ ــة نظـ ـ ـ ــر عينـ ـ ـ ــة
الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة إال أن القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2016الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأن حماي ـ ـ ـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الصـ ـ ـ ــالحيات والمهـ ـ ـ ــام المطلوبـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ــل جه ـ ـ ـ ــة تتعامـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع األحـ ـ ـ ــداث ،ابتـ ـ ـ ــداء مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ـ ــداث
م ـ ـ ــرو ار بالنياب ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث واسترش ـ ـ ــادا بتقري ـ ـ ــر مرش ـ ـ ــدي حماي ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ــة م ـ ـ ــرو ار بالمحكم ـ ـ ــة وانته ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــدار
الرعاي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة ،فق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــدد الق ـ ـ ــانون بش ـ ـ ــكل صـ ـ ـ ـريح ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـواده م ـ ـ ــا يج ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى مؤسس ـ ـ ــات نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة
الجنائية لألحداث القيام به عند تعاملها مع األحداث .
وي ـ ـ ــرى الباح ـ ـ ــث أن تلـ ـ ـ ــك النتيج ـ ـ ــة تتفـ ـ ـ ــق والمنط ـ ـ ــق ،وذلـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل الرج ـ ـ ــوع إلـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ــانون لـ ـ ـ ــوحظ أنـ ـ ـ ـه محـ ـ ـ ــدد
لجمي ـ ـ ـ ــع مه ـ ـ ـ ــام وص ـ ـ ـ ــالحيات ركـ ـ ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الض ـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ـ ــة وال يوج ـ ـ ـ ــد أي ت ـ ـ ـ ــداخل فـ ـ ـ ـ ــي
االختصاصات مطلقا بينهم.
ثانيــــا-النتــــائج المتعلقــــة بالســــؤال الثــــاني والــــذي نصــــه هــــل نظــــام العدالــــة الجنائيــــة فــــي الضــــفة الغربيــــة
ً
يعطي أجوبة لألحداث المتهمين وفق خصائصهم؟

غالبـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا اتجهـ ـ ـ ــت عينـ ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تعتبـ ـ ـ ــر نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ــة يعطـ ـ ـ ــي أجوبـ ـ ـ ــة
واضـ ـ ـ ـ ــحة وإحصـ ـ ـ ـ ــائيات دقيقـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــداث المتهمـ ـ ـ ـ ــين والمحكـ ـ ـ ـ ــومين ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ــم إيـ ـ ـ ـ ــداعهم فـ ـ ـ ـ ــي المؤسس ـ ـ ـ ـ ــات
اإلصـ ـ ــالحية ،حي ـ ـ ــث يصـ ـ ــدر تقري ـ ـ ــر رسـ ـ ــمي ع ـ ـ ــن جه ـ ـ ــاز الشـ ـ ــرطة الفلس ـ ـ ــطينية سـ ـ ــنويا يب ـ ـ ــين فيـ ـ ــه خص ـ ـ ــائص كاف ـ ـ ــة
ـادر مـ ـ ـ ــا اتجهـ ـ ـ ــت عينـ ـ ـ ــة الدارسـ ـ ـ ــة أن نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة ال
المجـ ـ ـ ــرمين س ـ ـ ـ ـواء كـ ـ ـ ــانوا بـ ـ ـ ــالغين أم أحـ ـ ـ ــداث ،ونـ ـ ـ ـ ا
يعطـ ـ ـ ــي إجابـ ـ ـ ــات واضـ ـ ـ ــحة عـ ـ ـ ــن خصـ ـ ـ ــائص األحـ ـ ـ ــداث المنح ـ ـ ـ ـرفين أو المحكـ ـ ـ ــومين ،علـ ـ ـ ــى اعتبـ ـ ـ ــار أن المعلومـ ـ ـ ــات
الخاصة باألحداث سرية ال يجوز اإلفصاح عنها ،وبالتالي من الصعب أن يتم نشرها أو تعميمها .
ويـ ـ ـ ــرى الباحـ ـ ـ ــث أن اإلحصـ ـ ـ ــائيات الصـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ـ ــن ركـ ـ ـ ــائز نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ــداث ال تعطـ ـ ـ ــي إجابـ ـ ـ ــات
كافي ـ ـ ـ ــة وصـ ـ ـ ـ ـريحة ع ـ ـ ـ ــن خص ـ ـ ـ ــائص األح ـ ـ ـ ــداث ،فـ ـ ـ ـ ــال يص ـ ـ ـ ــدر تق ـ ـ ـ ــارير ع ـ ـ ـ ــن النياب ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة أو المحـ ـ ـ ـ ــاكم أو دور
الرعاي ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ــة أو دائـ ـ ـ ـ ـرة حماي ـ ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ـ ــة التابع ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــو ازرة الش ـ ـ ـ ــؤون االجتماعي ـ ـ ـ ــة ،وإنم ـ ـ ـ ــا الجه ـ ـ ـ ــة الوحي ـ ـ ـ ــدة
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الت ـ ـ ـ ــي يمك ـ ـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ــتفادة منه ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي تحدي ـ ـ ـ ــد خص ـ ـ ـ ــائص األح ـ ـ ـ ــداث ه ـ ـ ـ ــي جه ـ ـ ـ ــاز الش ـ ـ ـ ــرطة الفلس ـ ـ ـ ــطينية والجه ـ ـ ـ ــاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
ثال ًثـــا-النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الثالـــث والـــذي نصـــه درجـــة تـــوفير الضـــمانات القانونيـــة لألحـــداث مـــن قبـــل
ركائز نظام العدالة الجنائية لألحداث؟
غالب ـ ـ ــا م ـ ـ ــا اتجه ـ ـ ــت عين ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ــة أن رك ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــوفر الض ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي
جمي ـ ـ ــع م ارحـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدعوى منـ ـ ـ ــذ لحظـ ـ ـ ــة ارتكـ ـ ـ ــاب الحـ ـ ـ ــدث الجريمـ ـ ـ ــة وانتهـ ـ ـ ــاء بمحاكمتـ ـ ـ ــه ووضـ ـ ـ ــعه فـ ـ ـ ــي دور الرعايـ ـ ـ ــة
االجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة ،وتل ـ ـ ـ ـ ــك الض ـ ـ ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ــي كفله ـ ـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ـ ـ ـرار بق ـ ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ـ ـ ــنة  2016الفلس ـ ـ ـ ـ ــطيني
بش ـ ـ ـ ـ ـأن حماي ـ ـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،وق ـ ـ ـ ـ ــانون الطف ـ ـ ـ ـ ــل الفلس ـ ـ ـ ـ ــطيني رقـ ـ ـ ـ ــم ( )7لس ـ ـ ـ ـ ــنة  ،2004ون ـ ـ ـ ـ ــاد ار م ـ ـ ـ ـ ــا اتجه ـ ـ ـ ـ ــت عين ـ ـ ـ ـ ــة
الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـه يح ـ ـ ــدث خرق ـ ـ ــا للض ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي ي ـ ـ ــتم توفيره ـ ـ ــا لألح ـ ـ ــداث ،فالنص ـ ـ ــوص الموج ـ ـ ــودة ف ـ ـ ــي
القـ ـ ـ ــانون والتـ ـ ـ ــي تتعلـ ـ ـ ــق بالضـ ـ ـ ــمانات القانونيـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ــداث غيـ ـ ـ ــر مفعلـ ـ ـ ــة ،وخصوصـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق بضـ ـ ـ ــرورة إنشـ ـ ـ ــاء
شرطة خاصة لألحداث ونيابة أحداث مستقلة واللتان تعتبران من أبرز الضمانات القانونية لألحداث .
ويـ ـ ـ ـ ــرى الباحـ ـ ـ ـ ــث أن الضـ ـ ـ ـ ــمانات القانونيـ ـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ـ ــداث مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل ركـ ـ ـ ـ ــائز نظـ ـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ـ ــة تختلـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ــن
القـ ـ ــانون عـ ـ ــن الممارسـ ـ ــة ،فالنصـ ـ ــوص القانونيـ ـ ــة وفـ ـ ــرت ضـ ـ ــمانات قانونيـ ـ ــة علـ ـ ــى درجـ ـ ــة كبي ـ ـ ـرة مـ ـ ــن التقـ ـ ــدم والرقـ ـ ــي
والتطـ ـ ـ ــور ،ولكـ ـ ـ ــن الممارسـ ـ ـ ــة تختلـ ـ ـ ــف ،حيـ ـ ـ ــث يتطلـ ـ ـ ــب تـ ـ ـ ــوفير تلـ ـ ـ ــك الضـ ـ ـ ــمانات امكانيـ ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ـرية وماديـ ـ ـ ــة كبيـ ـ ـ ــرة
من الصعب في الوقت الحالي توفيرها.
ابعـــا-النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الرابـــع والـــذي نصـــه مـــا ســـبل إصـــال نظـــام العدالـــة الجنائيـــة لألحـــداث فـــي
ر ً
الضفة الغربية؟

أجمعـ ـ ـ ـ ــت عينـ ـ ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة أن الق ـ ـ ـ ـ ـرار بقـ ـ ـ ـ ــانون رقـ ـ ـ ـ ــم ( )4لسـ ـ ـ ـ ــنة  2016يعتبـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن التش ـ ـ ـ ـ ـريعات المثاليـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــي
أصـ ـ ـ ــلحت مـ ـ ـ ــن خاللـ ـ ـ ــه نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــاص باألحـ ـ ـ ــداث ،ولكـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا القـ ـ ـ ــانون بحاجـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ــوفير
امكانيات مادية وبشرية ،وذلك حتى نكون قادرين على انجاز األمور التالية:
 إنشاء محكمة مختصة بقضايا األحداث. إنشاء شرطة مختصة باألحداث. إنشاء نيابة أحداث. تطوير وتأهيل دور الرعاية االجتماعية الخاصة باألحداث.- 102 -

 تدريب وتطوير العاملين في مجال العدالة الجنائية الخاص باألحداث. إيجاد بدائل للنظام القضائي التقليدي لعدالة األحداث.ويـ ـ ـ ــرى الباحـ ـ ـ ــث أن إصـ ـ ـ ــالح منظومـ ـ ـ ــة العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ــة باألحـ ـ ـ ــداث فـ ـ ـ ــي الضـ ـ ـ ــفة الغربيـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــد نجحـ ـ ـ ــت
عل ـ ـ ـ ـ ــى المس ـ ـ ـ ـ ــتوى التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعي ،ولكنه ـ ـ ـ ـ ــا بحاج ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ـ ــالح وتفعي ـ ـ ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ـ ـ ــة العملي ـ ـ ـ ـ ــة لتل ـ ـ ـ ـ ــك التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعات
ونصوصها.
االستنتاجات:
توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:
 تس ـ ـ ـ ــود عالق ـ ـ ـ ــة التع ـ ـ ـ ــاون وتكام ـ ـ ـ ــل األداء ب ـ ـ ـ ــين رك ـ ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة الخ ـ ـ ـ ــاص باألح ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ـ ــيالض ـ ـ ـ ـ ـ ـفة الغربيـ ـ ـ ـ ـ ــة (شـ ـ ـ ـ ـ ــرطة األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،نيابـ ـ ـ ـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،المحـ ـ ـ ـ ـ ــاكم ،مرشـ ـ ـ ـ ـ ــدي حمايـ ـ ـ ـ ـ ــة الطفولـ ـ ـ ـ ـ ــة ،دار
الرعاية االجتماعية).
 تق ـ ـ ـ ــدم رك ـ ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــة لألح ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ـ ــي الض ـ ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ـ ــة إجاب ـ ـ ـ ــات واض ـ ـ ـ ــحة وإحص ـ ـ ـ ــاءاتدقيقة عن خصائص األحداث المتهمين والمحكومين.
 تـ ـ ـ ــوفر ركـ ـ ـ ــائز نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الخ ـ ـ ـ ـاص باألحـ ـ ـ ــداث الضـ ـ ـ ــمانات القانونيـ ـ ـ ــة لألحـ ـ ـ ــداث فـ ـ ـ ــي جميـ ـ ـ ــعمراحل الدعوى ابتداء من لحظة ارتكاب الحدث الجريمة حتى تنفيذ التدابير بحقه.
 نجحـ ـ ــت سـ ـ ــبل إصـ ـ ــالح نظـ ـ ــام العدالـ ـ ــة الجنائيـ ـ ــة الخـ ـ ــاص باألحـ ـ ــداث فـ ـ ــي الضـ ـ ــفة الغربيـ ـ ــة علـ ـ ــى المسـ ـ ــتوىالتشريعي ،ولم تنجح تماما على مستوى الممارسة.
التوصيات:
توصل الباحث إلى التوصيات التالية:
 وضـ ـ ـ ــع خطـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـ ــتراتيجية إلصـ ـ ـ ــالح نظـ ـ ـ ــام العدالـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ــتوى الممارسـ ـ ـ ــة ،تعتمـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــىالمحاور التالية ،الدعم المادي ،والدعم البشري.
 ت ـ ـ ــدريب وتأهي ـ ـ ــل الع ـ ـ ــاملين ف ـ ـ ــي مؤسس ـ ـ ــات وأرك ـ ـ ــان نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة لألح ـ ـ ــداث عل ـ ـ ــى اآللي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــيي ـ ـ ــتم م ـ ـ ــن خالله ـ ـ ــا التعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع األح ـ ـ ــداث المنحـ ـ ـ ـرفين ،وعل ـ ـ ــى الض ـ ـ ــمانات القانوني ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب أن ي ـ ـ ــتم
توفيرها لألحداث ،وحقوق اإلنسان الخاصة باألحداث.
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 تعزي ـ ـ ــز االتص ـ ـ ــاالت والعالق ـ ـ ــات المتبادل ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين رك ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ــة الخ ـ ـ ــاص باألح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــيالضفة الغربية.
 ض ـ ـ ـ ــرورة إع ـ ـ ـ ــداد س ـ ـ ـ ــجالت وإحص ـ ـ ـ ــاءات خاص ـ ـ ـ ــة باألح ـ ـ ـ ــداث ل ـ ـ ـ ــدى ك ـ ـ ـ ــل رك ـ ـ ـ ــائز نظ ـ ـ ـ ــام العدال ـ ـ ـ ــة الجنائي ـ ـ ـ ــةالخاص باألحداث في الضفة الغربية.
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الملخص:

نال حق اللجوء اهتمام األوساط الدولية باعتباره أحد الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان ،فقد

نجح المجتمع الدولي عقب تكريس حق اللجوء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948في إقرار عددا
من المواثيق الدولية واإلقليمية لتوفير الضمانات األساسية لحماية الالجئين وتكريس حقوقهم بشكل يمكنهم من
العيش بكرامة وأمان.
نظر لما تشهده العديد من دول العالم من حروب
وفي ظل ازدياد معاناة الالجئين وارتفاع حدة تلك المشكلة ا

ونزاعات نتج عنها تدفق أعداد هائلة من الالجئين الباحثين عن المالذ األمن والكرامة ،يالحظ أن واقع التعامل مع
تغير ملحوظا بعزوف الدول عن استقبال الالجئين وتنكر بعضها لحقوقهم المكرس ة
قضية الالجئين اليوم قد شهد ا
قانونا ،إضافة لما يعانيه الالجئون من تعرض للمضايقات واالعتداءات والتمييز العنصري في بلدان االستقبال.

وهو ما يستدعي ضرورة التزام الدول بمسؤوليتها القانونية لتمكين الالجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة
حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق اإلنسان واالتفاقيات الخاصة بالالجئين وعدم ردهم أو طردهم ،إضافة لضرورة

تكاتف أعضاء الجماعة الدولية لتفعيل مبدأ تقاسم األعباء لتخفيف العبء عن بلدان االستقبال ،والسعي إليجاد
حلول دائمة لمشكالت الالجئين.

الكلمات المفتاحية :الالجئ؛ حقوق الالجئين؛ الحماية الدولية لالجئين؛ اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالالجئين

لعام 1951؛ مبدأ عدم اإلعادة القسرية.

Abstract:
The right of asylum has gained the attention of the international community as one
of the rights recognized by the International Bill of Human Rights, the international
community succeeded after devoting the right of asylum in the Universal Declaration
of Human Rights of 1948 and in the adoption of a number of international and regional
instruments to provide the basic guarantees to protect refugees and to devote their
rights to live in dignity and safety.
With the increase in the suffering of refugees and the problem nowadays because in
many countries of the world wars and the resulting flow of huge numbers of refugees
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seeking safe haven and dignity, noted that the reality of dealing with the refugee issue
today has witnessed a remarkable change, I must confess of States for the reception of
refugees some denies their rights enshrined by law, in addition to the suffering of the
refugees from the harassment and aggressions, racial discrimination in the countries of
reception. This requires the need for the commitment of legal responsibility to enable
refugees to obtain their rights and freedoms guaranteed by the human rights charters
and conventions on refugees and non-refoulement or expulsion, in addition to the need
for the solidarity of the members of the international community to activate the
principle of burden-sharing to ease the burden on countries of reception, and seeking
permanent solutions to refugee problems.
Keywords: Refugee status; the rights of refugees; the international protection
of refugees; The United Nations Convention on Refugees of 1951; principle of nonrefoulement.
مقدمة:
تعد ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر اإلنسانية فهي ظاهرة مالزمة لخوف اإلنسان من التعرض للخطر ،األمر

الذي يدفعه للبحث عن ملجأ آمن يحتمي فيه من خطر االضطهاد والذي قد يكون ألسباب عرقية أو دينية أو

اجتماعية أو سياسية أو بسبب الحروب والكوارث الطبيعية ،وقد نال حق اللجوء اهتمام األوساط الدولية باعتباره

أحد الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،1حيث نصت المادة ( )1/14من اإلعالن العالمي لحقوق

اإلنسان على أنه ":لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد" ،2ومع ازدياد

أزمات الالجئي ن وتنامي االهتمام الدولي بمركز الفرد توصلت الجماعة الدولية إلقرار عددا من الوثائق على
المستويين الدولي واإلقليمي لتوفير الضمانات األساسية لحماية الالجئين ولتكرس حقوقهم بشكل يمكنهم من العيش
بكرامة وأمان.
فمشكلة الالجئين أضحت اليوم من المشكالت الخطيرة التي تقلق العالم بأسره فأعداد الالجئين في تزايد

مستمر فوفقا إلحصائيات مفوضية الالجئين فقد فاق عددهم  21مليون الجئ حتى عام  ،2017إال إن الناظر

لواقع الالجئين في الوقت الراهن يالحظ عزوف الدول عن استقبال الالجئين أو تنكر بعض الدول المستقبلة لهم
 -1يطلق مصطلح الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان علي خمس وثائق دولية وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق اإلنسان في دورتها
ٍ
وقتئذ وهي (االعالن العالمي لحقوق االنسان والعهدين)
األولى المنعقدة في ديسمبر  1947على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها
وتتكون الشرعة الدولية من :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،العهد الدولي الخاص

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،البروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد ،والبروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف

العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام.

 -2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  217ألف (د )3-بتاريخ  10كانون
األول/ديسمبر .1948
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لحقوقهم المكرسة قانونا ،بإقامتها للعديد من الحواجز المادية أو اإلدارية أو القانونية إلعاقة وصول الالجئين إليها
أو إلجبارهم للعودة إلى بلد األصل حتى وان كانت الظروف السائدة فيه غير أمنة ومستقرة ،باإلضافة لمالحظة

تعرض الالجئين الذين نجحوا في الوصول لبلدان االستقبال للمضايقات واالعتداءات والتمييز العنصري.

إن إشكالية دراستنا تنصب على بيان األساس القانوني لحقوق الالجئين وإب راز طبيعة حقوقهم والتزاماتهم تجاه
الدولة المضيفة وفق ما أقرته المواثيق الدولية ذات الصلة بالالجئين في ظل تفاوت االلتزام الدولي بتطبيق قواعد

القانون الدولي المكرسة لحقوقهم.

وتكمن أهمية دراستنا في تناولها لمسألة حقوق الالجئين في ظل تزايد تدفقات الالجئين حول العالم ومحاوالت

العديد منهم للوصول لبلدان اللجوء بشتى الطرق وأكثرها خطورة كعبور البحار ،إضافة لما يعيشه الالجئون اليوم
من مأساة ومعاناة متكررة في العديد من بلدان اللجوء ،وكذلك إيضاح الواجبات الملقاة على عاتق الالجئ تجاه بلد
الملجأ ،فمشكلة اللجوء تخلق مشكال ذا جانبين يتعلق أولهما بالبلد المستقبل الذي يخشى من اآلثار االقتصادية

واالجتماعية والسياسي ة التي قد تترتب على استقباله لمجموعات الالجئين ،أما ثانيهما فيتعلق بالالجئ الهارب من
الخوف واالضطهاد حيث يواجه صعوبات خالل بحثه عن دولة تمنحه حق اللجوء وما يترتب عليه من حماية
قانونية قد حرم منها في بلده األصلي.
ونهدف من خالل دراستنا لبيان الطبيعة القانونية لحق اللجوء والتعرف على أنواعه واسبابه ،باإلضافة لبيان
مفهوم الالجئ وفق ما جاءت به المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين ،وإبراز األساس القانوني لحماية
الالجئين والذي يستمد منه الالجئ حقوقه ويتحمل التزاماته تجاه الدولة المضيفة له ،وذلك وفقا ل لتقسيم التالي:
المبحث األول ونتناول فيه ماهية حق اللجوء ومفهوم الالجئ في المواثيق الدولية واإلقليمية ،وفي المبحث الثاني

نتناول حقوق الالجئ وواجباته تجاه الدولة المضيفة.

المبحث األول :ماهية حق اللجوء ومفهوم الالجئ في القانون الدولي:
يعتبر حق اللجوء من أهم حقوق اإلنسان ويمثل الدفاع عن حقوق الالجئين أحد أبرز المجاالت التي اهتمت

بها الشرعة الدولية وغيرها من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والالجئين حيث وضعت الضمانات

لحمايتهم ومواجهة نتائج إنكار حقوقهم أو انتهاكها ،1وقد بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين واالتفاقيات

والمبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية الالجئين في الشطر األول من القرن العش رين في ظل عصبة األمم،2
 -1عقبة خضراوي ،حق اللجوء في القانون الدولي العام ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،2014 ،ص .19

 -2أنشأت عصبة األمم عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية  1919لضمان السلم واألمن العالميين وتنظيم التعاون الدولي ،ومنذ
بداية عملها اهتمت العصبة بمشكلة الالجئين باعتبارها مشكلة إنسانية واجتماعية واقتصادية ،حيث قامت بوضع مجموعة من
الترتيبات واالتفاقيات الرامية لتسهيل إقامة الالجئين في دول الملجأ بصفة دائمة أو مؤقتة وضمان حصولهم على الوثائق الالزمة
لتسهيل تنقلهم ،و تمثلت أولى مبادراتها بإنشاء المفوضية السامية لالجئين  1921والتي اهتمت بالالجئين الروس الفارين بسبب قيام
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وبلغت ذروتها في عهد هيئة األمم المتحدة التي خلفت العصبة وتحديد ا في  25يوليو ،1951عندما وافقت الجمعية
العامة لألمم الم تحدة على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين.1
وألهمية هذا الحق يتوجب علينا التطرق لتع ريفه وأنواعه (المطلب األول) ثم تحديد مفهوم الالجئ (المطلب
الثاني).
المطلب األول :تعريف حق اللجوء وأنواعه:
حق اللجوء وفقا للمواثيق الدولية هو حق مكفول لكل شخص ينتابه خوف أكيد من تعرضه لالضطهاد،

فيلجأ إلى بلد يشعر فيه باألمان واالستقرار وفق آلليات حقوق اإلنسان الدولية.
الفرع األول :تعريف حق اللجوء:

تعددت التعريفات حول حق اللجوء لتصب كلها في حماية أي دولة لإلنسان بهدف التعبير عن رأيه بكل حرية

بعد أن كان مضطهد ا في دولته األم إما لمعتقداته الدينية أو لفكره وآرائه السياسية أو نتيجة حروب أو نزاعات
داخلية ،ولحق اللجوء تعريف قانوني (أوال) وآخر فقهي (ثانيا).
أوًال-التعريف القانوني لحق اللجوء:
عرف معهد القانون الدولي اللجوء بأنه الحماية التي تمنحها دولة فوق أراضيها أو فوق أي مكان تاب ع
لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية ،فحق اللجوء حماية قانونية تمنحها الدولة لشخص أجنبي في مواجهة أعمال

دولة أخرى ،وال يمنح إال لضرورة تقتضيه ويتحدد نطاقه بمداها .2وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في

البلشفية في روسيا  ،1917وتبع ذلك إنشاء العديد من الوكاالت التي اهتمت بحماية ومساعدة فئات محددة من الالجئين كاأللمان

والنمساويين ،وقد اقتصرت مهام تلك الوكاالت على الالجئين المشردين بسبب الحرب وغالبيتهم من األوروبيين الذين كانوا ضحايا

للمالحقات السياسية أو العرقية أو الدينية .راجع :سليم معروق ،حماية الالجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية ،مذكرة لنيل درجة
الماجستير في العلوم القانونية-تخصص القانون الدولي اإلنساني ،كلية الحقوق ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر ،2009 ،ص

.22-19
-1االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين تم اعتمدها يوم  25يوليو  1951من قبل مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين
وعديمي الجنسية ،الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى االنعقاد بمقتضى قرارها رقم ( 429د )5-المؤرخ في  14ديسمبر
 ،1950وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ  22نيسان/أبريل  ،1954وفقا ألحكام المادة .43

 -2وليد خالد الربيعي ،حق اللجوء السياسي في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي-دراسة مقارنة ،-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
جامعة الكويت ،الرابط:

 ،http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05157.pdfتاريخ االطالع.2017/10/06 :
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المادة ( 1)2/13على حرية االنتقال وحق كل فرد في أن يغادر إقليم الدولة التي يعيش فيها أو إقليم أية دولة
أخرى والعودة إلى هذا اإلقليم مرة ثانية ،وهو نفس المعنى الذي نصت عليه المادة  12من العهد الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية حيث تنص على أنه ":لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق ح رية التنقل فيه

وحرية اختيار مكان إقامته ،كما أن لكل فرد ح رية مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده .2"...وتجدر اإلشارة الى المادة

 12تضيف شرطا أساسيا لم تذكره المادة  13من اإلعالن يتمثل في ضرورة التواجد على نحو قانوني ،وتسمح

بتقييد هذا الحق بموجب القانون العتبارات األمن القومي والنظام العام.3

أما المادة ( ) 1/14من اإلعالن فنصت على أنه يحق لكل فرد يعاني من االضطهاد أن يسعى إلى طلب
اللجوء لدى دولة أخرى ،إال أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد قيدت هذه الحق من خالل النص على أنه ":ال

يمكن التذ رع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد
األمم المتحدة ومبادئها".4

وفيما يتعلق بالوثائق اإلقليمية المكرسة لحق اللجوء فقد نصت المادة  22من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
لسنة  1969على الحق في طلب اللجوء في حالة المالحقة بسبب الجرائم السياسية أو العادية ،5كما تنص المادة
 -1تنص المادة ( )2/13من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على أنه .." :لكل فرد حق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفى
العودة إلى بلده".

 -2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم

المتحدة  2200ألف (د )21-المؤرخ في  16كانون األول/ديسمبر 1966ودخل حيز النفاذ في  3كانون الثاني/يناير  ،1976وفقا
لنص المادة 27منه.

 -3تنص المادة ( )3/12من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ":ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القان ون ،وتكون ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد".

 -4تجدر اإلشارة الى أن مشروع المادة  14من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والذي عرض على اللجنة الثالثة ،كانت فيه صياغة
الفقرة األولى كالتالي ":لكل فرد حق التماس ملجأ والحصول عليه في بلدان أخرى هربا من االضطهاد" .إال إن معارضة مندوبي

بعض الدول إضافة جملة "والحصول عليه" في هذا المشروع ألنها تعني بأنه من حق كل فرد الحصول على ملجأ في البلد الذي
يختاره حتى ولو كان هذا البلد غير مستعد الستقباله وهو ما يمثل اعتداء على سيادة الدولة أدت لحذف الجملة ،حيث اقترح مندوب
المملكة السعودية إلغاء هذه الجملة مؤكدا بأن بلده تقبل بمبدأ االستفادة من حق اللجوء الذي هو حق ال خالف عليه ،كما أنه يعد
مبدأ أساسيا من مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ليتم بعدها حذف جملة "والحصول عليه" بأغلبية  18صوتا ،وامتناع 8

دول عن التصويت .راجع :محمد أمين الميداني ،العرب وصياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،مجلة الديمقراطية ،مجلة فصلية
تصدر عن مؤسسة األهرام ،القاهرة ،العدد  ،33يناير  ،2009ص .164

 -5تنص الفقرتان 7و 8من المادة  22في االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان المعتمدة من طرف منظمة الدولة االمريكية بتاريخ 22
نوفمبر  1969على أنه ..." :لكل شخص الحق في أن يطلب ويمنح ملجأ في قطر أجنبي ،وفقا لتشريعات الدولة واالتفاقيات الدولية،

إذا كان مالحقا بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة بها؛ وال يجوز في أي حال من األحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إلى
- 111 -

 12من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة  1981على حق كل شخص عند اضطهاده بأن يسعى

ويحصل على ملجأ في أية دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد ولالتفاقيات الدولية.1

أما عن ميثاق ال حقوق األساسية لالتحاد األوروبي والذي بدأ العمل به في ديسمبر  2000فتنص المادة 18
منه على أن ":يكفل حق اللجوء باالحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ  28يوليو  ،1951وبروتوكول 31
يناير  1967الذي يتعلق بوضع الالجئين وطبقا للمعاهدة التي تنشأ المجتمع األوروبي".2
إذا فحق اللجوء هو الحق المكفول ألي إنسان مورس بحقه االضطهاد بشتى أن واعه ،وهو حق يخضع بشكل

خاص لقانون الالجئين المتفرع عن القانون الدولي المهتم بشكل عام بحقوق اإلنسان.3
ثانيا-التعريف الفقهي لحق اللجوء:
ً

يعرف فقهاء القانون الدولي حق اللجوء بأنه ذلك الحق الذي يمنح ألجنبي خرج أو أخرج من دولته األصلية

وال يرغب أو ال يستطيع العودة إلى هذه الدولة بسبب تمزق العالقة التي تربطه بها ،إما بسبب االضطهاد السياسي

والتهديد ،وإما لرغبته في عدم الخضوع لحكومة جديدة التي قد تكون ظالمة أو غير شرعية .كما يعرفون الملجأ
بأنه حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة تسمى دولة الملجأ ألجنبي تتوافر فيه صفة الالجئ.4

وفي الفقه اإلسالمي يرى بعض الباحثين المعاصرين أن حق اللجوء هو المعروف شرعا بالهجرة والتي كانت سنة
األنبياء مع أم مهم وأقوامهم ،فالدكتور محمد الزحلي يعرف اللجوء على أنه ":حق االنتقال إلى بلد ال يحمل جنسيته
وذلك ألهداف سياسية أو إنسانية أو دينية ينادي بها."5

ويعرف الكاتب السويسري فيكتور ليبر الملجأ على أنه" :الحماية القانونية التي تمنحها أحدى الدول (دولة
الملجأ) داخل إقليمها أو داخل إقليم آخر خارج حدودها وتمارس والية عليه ،ألحد األجانب (الجئا أو مضطهدا
سياسيا) ضد اضطهاد سياسي تمارسه أجهزة دولة أخرى (دولة األصل)" ،أما الدكتور السيد أحمد محمد الغنيمي

بلد ما سواء كان بلده األصلي أم ال ،إذا كان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضا لخطر االنتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه
أو جنسيته أو دينه أو وضعه االجتماعي أو آرائه السياسية.

 -1الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تمت اعتماده من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  18المنعقدة في
نيروبي (كينيا) يونيو .1981
-2

راجع نص ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي على الرابطhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights- :

 ،charter.htmlتاريخ االطالع.2018/7/25 :
 -3عقبة خضراوي ،المرجع السابق ،ص.28
 -4محمد تامر ،حق اإلنسان في التنقل واإلقامة واللجوء ،متاح على الرابط:
 ،http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=457707&r=0&cid=0&u=&i=0&qتاريخ االطالع.2017/10/22 :

-5وليد خالد الربيعي ،المرجع السابق.
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فيرى أن الملجأ هو "مالذ الشخص إلى مأوى طلبا للحماية واألمان ،إما في داخل األرض التي تقله في سفارة ،أو
دار التمثيل لدولة أجنبية ،أو إلى أحدى السفن العامة أو أحد المعسكرات الحربية أو عبر الحدود إلى إقليم

آخر".1وعليه ،فاللجوء هو حق الفرد الذي توفرت فيه صفة الالجئ في التمتع بالحماية القانونية ذات الطابع المؤقت
التي تمنحه ا دولة ما تسمى دولة الملجأ سواء داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجه.2
الفرع الثاني :أنواع اللجوء:
عرف المجتمع الدولي عدة أنواع من اللجوء منها الديني واللجوء السياسي واللجوء اإلنساني.
أوًال-اللجوء الديني :ويقصد بالملجأ الديني ذلك المكان الذي يعت صم ويحتمي به الالجئ ف ار ار من االضطهاد أو

القتل وطلبا لألمن والحماية لما لذلك المكان من حرمة دينية وقدسية عند أفراد المجتمع ،3ففي الحضارات القديمة
كان يحظر على رجال السلطة دخول المعابد ،وابتداء من القرن الخامس للميالد تم االعتراف للكنائس بأهلية منح

الملجأ باعتبارها أماكن مقدسة واستمر الوضع على ذلك إلى أن بدأ الحكام يخشون تحول الملجأ الديني إلى سالح

ضدهم في يد الكنيسة ،فعمدوا إلى تقييده والحد من نطاق تطبيقه .4أما بالنسبة للشريعة اإلسالمية فقد أقرت حصانة

للبيت الحرام وزودته بأساس قانوني مصدره القرآن والسنة قا ل تعالى ":وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا" ،5وقول
رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم –يوم فتح مكة ":-من دخل المسجد الحرام فهو آمن" ،كما أسست الشريعة
اإلسالمية منهجا اتبعه العرب بالنسبة للملجأ اإلقليمي ووضعت لهذا األخير نظاما يتفق مع مبادئها اصطلح على

تس ميته "األمان" ويترتب على إعطاء األمان حق المستأمن في اإلقامة المؤقتة في دار اإلسالم ،أي لمدة ال تزيد
على سنة واحدة وإال كان عليه أن يستلزم شروطا معينة.6

ثانيا -اللجوء اإلقليمي :يقصد به اللجوء إلى إقليم دولة أخرى ،أو ما يتم في إقليم الدولة المانحة لحق اللجوء
ً
استنادا إلى السيادة التي تتمتع بها كل دولة ،وقد نظم هذا النوع من اللجوء كل من إعالن األمم المتحدة بصدد
الملجأ اإلقليمي لعام  ،1967والذي تناول الكثير من المسائل المتعلقة بهذا ا لنوع من اللجوء ،وكذلك اتفاقية

 -1برهان أمر هللا ،حق اللجوء السياسي (دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2008،
ص.153

 -2فارس علي مصطفى ،اللجوء السياسي بين عقد األمان في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي العام دراسة مقارنة ،مجلة بحوث
إسالمية واجتماعية متقدمة ،صادرة جامعة ماليا بماليزيا ،المجلد ،2العدد ،3يوليو  ،2012ص.323

 -3صالح الدين فرج ،حقوق الالجئين في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد  ،17ع ،1غزة -
فلسطين ،يناير  ،2009ص .170

 -4بدوية ذيب ،النظام القانوني لالجئين في ضوء القانون الدولي العام ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي ،معهد الحقوق
والعلوم السياسية واإلدارية ،جامعة الجزائر ،1979 ،ص.12-9
 -5القرآن الكريم ،سورة البقرة ،اآلية .125

 -6برهان أمر هللا ،المرجع السابق ،ص.44
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كاراكاس بشأن الملجأ اإلقليمي لسنة  1954واإلعالن األوروبي الخاص باللجوء اإلقليمي لعام  ،1977ويحصل
اللجوء اإلقليمي عادة بفعل الحروب والتوترات الداخلية والعنف السياسي حيث شكلت أقاليم الكثير من الدول هدفا

يقصده الالجئين ومن هذه ا لدول الواليات المتحدة األمريكية ،والدول األوروبية ،وتعتبر أقاليم الدول التي تجاور
تأثير بموجات الالجئين كتركيا ولبنان اللتان تمثالن مكان
ا
الدول التي تشهد توترات داخلية من أكثر أقاليم الدول
التجاء السوريين.
ثال ًثا -اللجوء السياسي :وهو الذي يمنح إلى الشخصي ات السياسية والقادة المنشقين عن حكوماتهم أو جيوشهم،

أو الناشطين السياسيين حيث يطلبون األمان والحماية في دولة أجنبية أو إحدى سفاراتها أو سفنها وطائراتها،1

ويشكل الالجئون السياسيون أقل فئات الالجئين عددا ،وهي فئة من الناس تضطهد بسبب أفكارها وآرائها المعارضة.
المطلب الثاني :مفهوم الالجئ في االتفاقيات الدولية واإلقليمية:

يعتبر تعريف الالجئ مسألة في غاية األهمية لما يترتب عليه من تحديد للحماية القانونية الواجبة لألفراد

الذين ينطبق عليهم التعريف ،وتتعدد التعريفات الواردة لمصطلح الالجئ فال يوجد في القانون الدولي تعريفا عاما

موحدا حيث اختلفت التعريفات باختالف االتفاقا ت واإلعالنات التي تناولت مسألة الالجئين ،وعليه سنتطرق ألبرز
االتفاقات التي وضعت تعريفا لالجئ على المستويين الدولي واإلقليمي كما يلي:
الفرع األول :تعريف الالجئ في االتفاقيات الدولية:
عالجت األمم المتحدة قضية الالجئين من خالل إقرار العديد من الوثائق الدولية ،التي وضعت األسس القانونية

للتعامل مع الالجئين ،حيث بات من غير الممكن إيجاد حل م ْر ٍ
ض لهذه الظاهرة دون تعاون دولي ،وذلك بسبب
ُ
األعباء الباهظة التي تقع على عاتق بلدان االستقبال خالل الحروب واألزمات .وتتمثل تلك الوثائق في اتفاقية

األمم المتحدة لعام  1951ال متعلقة بحماية الالجئين ،والنظام األساسي لمكتب مندوب األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئين لعام  1950باإلضافة للبرتوكول اإلضافي االختياري الملحق باالتفاقية والذي وقع عام .1967

أ -تعريف الالجئ في اتفاقية األمم المتحدة لسنة  :1951نصت المادة األولى من االتفاقية الخاصة بوضع
الالجئين على حالتين ،يمكن اعتبار أي شخص فيهما الجئا الحالة األولى وهي إذا كان الفرد قد سبق اعتباره الجئ ا

طبقا لوثيقتي  1926/05/12و  ،1928/06/30أو االتفاقيات المؤرخة في 1933/10/28و ،1938/03/10

وبروتوكول  ،1939/9 /14أو دستور منظمة الالجئ الدولية ،2إما الحالة الثانية إذا كان الشخص يوجد ،بنتيجة
 -1بدوية ذيب ،المرجع السابق ،ص .28-22
 -2أن الترتيبات واالتفاقات المعنية هي :ترتيب  05يوليو  1922الخاص بالالجئين الروس والذي صدرت بمقتضاه وثيقة نانسن،
وترتيب  31مايو  1924الذي صدرت بمقتضاه نفس الوثيقة لالجئين األرمن ،وترتيب  30يونيو  1928الخاص بالالجئين اآلشوريين
والكلدانيين واألتراك ،واتفاقية  28أكتوبر  1933الخاصة بوضع الالجئين دوليا ،وترتيب  01يوليو 1936واتفاقية  10فبراير 1938
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أحداث وقعت قبل  1كانون الثاني/يناير  ،1951وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه
أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال

ي ريد ب سبب ذلك الخوف ،أن يستظل بحماية ذلك البلد ،أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته

المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يعود إلي ذلك البلد .فإذا
كان الشخص يحمل أكثر من جنسية ،تعني عبارة "بلد جنسيته" كال من البلدان التي يحمل جنسيتها .وال يعتبر

محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان ،دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره ،لم يطلب االستظالل

بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.

وعلى ال رغم من أن اتفاقية األمم المتحدة لسنة  1951تعتبر أول اتفاقية جاءت بتعريف عام لالجئ إال أنها

جاءت مقيدة ،بقيد جغرافي حيث أن هذه االتفاقية تخدم األشخاص الالجئين في أوروبا طبقا للمادة (/1ب )1/من
اتفاقية  ،1951وقيد زماني يتمثل في أن االتفاقية تخدم األشخاص الذي ن أصبحوا الجئين بعد أحداث الحرب
العالمية الثانية وقبل  01يناير  1951ويترتب على ذلك أن مجموعات األشخاص الذين يعانون من نفس الظروف

نتيجة أحداث وقعت بعد  01يناير  1951أو األحداث خارج نطاق أوروبا ال يمكن اعتبارهم الجئين ،1وقد ألغى
بروتوكول  1967الملحق باالتفاقية تلك القيود ،فحسب المادة  01من بروتوكول  1967يعتبر الجئا أي شخص
يدخل ضمن تع ريف الالجئ في المادة األولى من اتفاقية  1951بعد حذف عبارة "نتيجة أحداث وقعت قبل أول
يناير  " 1951وعبارة "نتيجة مثل هذه األحداث" ،مما يعني إلغاء القيد الزمني والقيد الجغرافي الوارد في تعريف
الالجئ في االتفاقية سواء كانت هذه األحداث قد وقعت في أوروبا أو في مكان أخر من العالم.
ب-تعريف الالجئ في النظام األساسي لمكتب مندوب األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين لعام :1950
حسب المادة  6من هذا النظام يقصد بالالجئ الذي يختص مكتب مندوب األمم المتحدة بحمايته ":أي شخص
اعتبر الجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في  12أيار/مايو  1926و 30حزيران/يونيه  ،1928أو بمقتضى

االتفاقيتين المؤرختين في  28تشرين األول/أكتوبر  1933و  10شباط/فبراير  ،1938أو بمقتضى البروتوكول
المؤرخ في  14أيلول/سبتمبر  ،1939أو بمقتضى د ستور المنظمة الدولية لالجئين ،وكذلك أي شخص يوجد،

نتيجة ألحداث وقعت قبل  1كانون الثاني/يناير  1951وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب

الخاصين بالالجئين األلمان والتي ألحقت ببرتوكول  14سبتمبر 1939ليشمل الالجئين النمساويين ،راجع :بدوية ذيب ،المرجع
السابق ،ص .55-30
 -1تجدر اإلشارة إلى أن التطبيق العملي لالتفاقية قد تجاوز تلك القيود من خالل المرونة في تفسير معنى االحداث التي وقعت قبل
األول من يناير  ، 1951حيث تم تطبيق االتفاقية على الالجئين المجرين نتيجة االحداث الواقعة بالمجر عام  1956باعتبار أنها
ناجمة عن وجود الحكم الشيوعي القائم منذ الحرب العالمية الثانية ،كما امتدت االتفاقية لتشمل الالجئين الجزائريين نتيجة الثورة
الجزائرية التي قامت عام  1954باعتبار ان الثورة كانت نتيجة لالستعمار القائم منذ عام  . 1830راجع :بدوية ذيب ،المرجع السابق،
ص .148
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عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع

أخري غير راحته الشخصية ،أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بال جنسية ويوجد خارج بلد إقامته
المعتادة السابق وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية ،أن يعود إلي ذلك

البلد.

1

يالحظ مما سبق ،أن التع ريف قد خال من القيد الجغرافي ،باإلضافة إلى أنه يتميز بكونه يوفر الحماية

لجميع األشخاص الالجئين سواء كانت الدولة التي يتواجدون على إقليمها طرفا في اتفاقية  1951أو بروتوكول
 1967أو ال.2
الفرع الثاني :تعريف الالجئ في الوثائق اإلقليمية:
على الرغم من أن بروتوكول  1967الخاص بمركز الالجئين قد أزال صراحة القيدين الزماني والمكاني من

مفهوم الالجئ ،إال أنه أبقى على السبب الوحيد لفعل اللجوء وهو الخوف من التعرض لالضطهاد بسبب العرق أو

الدين أو غير ذلك ،مما شكل نقص من حيث إخراج األشخاص ــ الذين اضطروا إلى مغادرة دولهم نتيجة نزاع

مسلح أو كارثة طبيعية من زمرة المؤهلين للتمتع بصفة الالجئ.3

لذلك تم التوصل بفضل الجهود الدولية إلى تبني اتفاقيات إقليمية تعنى بشأن الالجئين ووسعت من أسباب
اللجوء من أهمها ما يلي:
أ -تعريف الالجئ في مبادئ بانكوك  :41966طبقا لمبادئ بانكوك ينطبق وصف الجئ على أي شخص ـ
بسبب التعرض لالضطهاد أو الخوف المبني على أسباب معقولة ،والتي ترجع إلى العنصر ،اللون ،الدين،
العقيدة السياسية ،أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة ــ ،يغادر الدول التي هو من رعاياها أو يتمتع بجنسيتها،

أو دول ة أو بلد إقامته المعتادة ،أو يكون خارج تلك الدولة أو البلد وال يستطيع أو ال يرغب في العودة إليها أو

التمتع بحمايتها .وقد أقرت اللجنة االستشارية في دورتها الحادية عشرة في أك ار سنة  1970تعديال للتع ريف

السابق لتضيف ألسباب اللجوء العدوان الخارجي واالحتالل واألحداث الخارجية التي تهدد بشكل خطير النظام

-1

النظام األساسي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم ( 428د -

 )5المؤرخ في  14كانون األول/ديسمبر .1950
-2برهان أمر هللا ،المرجع السابق ،ص .111
 -3سليم معروق ،المرجع السابق ،ص.29
4

 -في الفترة الممتدة بين  17-08أغسطس  1966قررت اللجنة القانونية االستشارية لقارتي آسيا وإفريقيا ضمن دورتها الثامنة

المنعقدة في مدينة بانكوك بسنغافورة ،وضع مجموعة من المبادئ الحاكمة ألوضاع ومعاملة الالجئين عرفت باسم "مبادئ بانكوك"،
أكرا" عام .1970
والتي عدلت في الدورة الحادية عشر للجنة المنعقدة في " َ
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العام في جزء أو كل بلده األصلي ،إذن فتعريف الالجئ طبقا لمبادئ بانكوك يقترب من التع ريف الذي وضعته
االتفاقية اإلفريقية إال أنه ال يتطابق معها.1

ب -تعريف الالجئ في اتفاقية الوحدة اإلفريقية  1969بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل الالجئين في إفريقيا:2
بمقتضى المادة  1من االتفاقية يعتبر الجئ أي شخص يوجد في الوضعيات التالية:
 -ألغراض هذه االتفاقية ينطبق مصطلح الجئ على كل شخص يجد نفسه خارج البالد الذي يحمل جنسيته

بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئ ة اجتماعية
معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ألن يستظل بحماية ذلك البلد
أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع أو ال يريد

بسبب ذلك الخوف أن يعود لذلك البلد...

 -ينطبق مصطلح "الجئ" كذلك على كل شخص يجد نفسه مضط ار بسبب عدوان أو احتالل خارجي أو سيطرة

أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير األمن العام في جزء من بلد منشئه األصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته
أو في أراضي أي منهما بالكامل إلى أن يترك محل إقامته المعت ادة ليبحث عن ملجأ له في مكان أخر خارج بلد
منشئه األصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته.
مما سبق يتبين لنا أن التعريف الذي جاءت به اتفاقية اإلفريقية قد أضاف طائفة جديدة من األشخاص
الذين ينطبق عليهم وصف الجئ فقد وسعت االتفاقية من أسباب اللجوء حيث أدخلت النزاعات الدولية والحروب
األهلية ضمن تلك األسباب ،إال أنها ظلت ناقصة نوعا ما حيث لم تشمل الكوارث الطبيعية كأحد أهم مبررات

اللجوء.

ج -تعريف الالجئ في إعالن قرطاجنة لمنظمة الدول األمريكية لعام  :1984عرفت المادة  3من القسم الثالث
من هذا اإلعالن الالجئ كما يلي ":با إلضافة إلى العناصر التي احتوتها اتفاقية  1951وبروتوكول  1967يتضمن
تعريف الالجئ األشخاص الذين هربوا من بالدهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم بسبب العنف المنظم،

االعتداء األجنبي ،النزاعات الداخلية واالنتهاكات الشديدة لحقوق اإلنسان أو أية ظروف أخرى من ش أنها المساس
بشكل جدي بالنظام العام" .فلقد استحدث إعالن قرطاجنة أسباب جديدة للجوء غابت في الوثائق السابقة والمتمثلة

في العنف المنظم ،والنزاعات الداخلية ،واالنتهاكات الشديدة لحقوق اإلنسان.

 -1برهان أمر هللا ،المرجع السابق ،ص115
 -2تم اعتماد االتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية الخاصة بالالجئين من طرف مجلس رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية في دورته
السادسة المنعقدة في أديس أبابا في أثيوبيا بتاريخ  10سبتمبر  ،1969ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  20يونيو .1974
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د -تعريف الالجئ في مشروع االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية لعام  :11994تتضمن
االتفاقية العربية أوسع تعريف لمفهوم الالجئ ،فاالتفاقية لم تأخذ بالتع ريف الوارد في اتفاقية  1951فحسب بل

عنصر جديدا ،مما جعل التع ريف الع ربي لالجئ يفوق في مداه
ا
أخذت بتعريف االتفاقية اإلفريقية وأضافت عليه
أي تعريف دولي أو إقليم ي ،حيث تنص االتفاقية العربية على أن الالجئ بحكمها هو -1 " :أي شخص يوجد
خارج بلد جنسيته ،أو خارج مقر إقامته االعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى ألسباب معقولة أن يضطهد
من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية وأن يستظل بحماية ذلك البلد أو أن يع ود إليه؛

 -2كل شخص يلتجئ مضط ار إلى بلد غير بلده األصلي أو مقر إقامته االعتيادية ،بسبب العدوان المسلط على
ذلك البلد أو احتالله أو السيطرة األجنبية عليه أو لوقوع كارثة طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخالل كبير

بالنظام العام في كامل البلد أو في جزء منها".2

المبحث الثاني :حقوق الالجئ وواجباته في الدولة المضيفة:
يترتب على االعتراف للشخص بمركز الالجئ تمتعه بالحماية الدولية التي كفلتها المواثيق الدولية ،فالالجئ
قبل كل شيء هو إنسان يواجه مصاعب ومشكالت ،األمر الذي يفرض على الدول مساعدته وحمايته بمنحه

الحقوق المقررة له بموجب الوثائق الخاصة بالالجئين بصفة خاصة باإلضافة للحقوق المقررة في الوثائق الدولية
لحقوق اإلنسان بصفة عامة ،وفي المقابل يقع على عاتق الالجئ التزامات وشروط تحددها االتفاقيات ذات الصلة

أو تقررها دولة الملجأ بهدف الحفاظ على النظام العام واألمن الوطني فيها إلى جانب االلتزامات المتعلقة بالحفاظ

على حسن العالقات بين دولة الملجأ وغيرها من الدول خاصة دولة الالجئ األصلية.
المطلب األول :حقوق الالجئ:

باعتبار أن الالجئ أحد األجانب الموجودين على إقليم دولة غير دولته األصلية فقد كفلت له االتفاقيات

الخاصة بالالجئين حق االستفادة من حماية تلك الدولة والتمتع بمجموعة من الحقوق التي تميزه عن غيره من

 -1تم إقرار مشروع االتفاقية العربية الخاصة بتنظيم أوضاع الالجئين في العالم العربي بموجب قرار مجلس وزراء جامعة الدول
العربية رقم ( 5389د-ع  )101/بتاريخ  27مارس  ،1994وأجرى البرلمان العربي االنتقالي تحديثا لمشروع االتفاقية خالل اجتماعه
المنعقد في تونس عام  ، 2009وتم إصدار الصيغة المقترحة الجديدة ،التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى
اللجان المشتركة لخبراء وممثلي وزارت العدل والداخلية في الجامعة بتاريخ  08أغسطس  ،2016والذي تم خالله تعديل االتفاقية
وتحينها بغية إقرارها ،إال انه ولغية اآلن لم يتم إقرارها نتيجة عدم المصادقة عليها من قبل العدد المطلوب من الدول األعضاء في
جامعة الدول العربية ،فحسب المادة  7من هذا المشروع ال تدخل هده االتفاقية حي از التنفيذ إال بعد مصادقة ثلث أعضاء جامعة الدول
العربية؛ راجع :بلمديوني محمد ،وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني ،مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد

 ،17الشلف ،الجزائر ،2017 ،ص.163
 -2المادة األولى من مشروع االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في البلدان العربية ،لمطالعة نصوص االتفاقية ،راجع الرابط:
http://haqqi.info/ar/haqqi/legislation/arab-convention-regulating-status-refugees-arab-countries
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األجانب العاديين ،إلى جانب تمتعه بحقوق يشاركه فيها جميع األشخاص على إقليم دولة الملجأ سواء كانوا من

المواطنين أو األجانب.1

ويمكننا تقسيم الحقوق التي يتمتع بها الالجئين إلى فئتين :تتعلق الفئة األولى بالحقوق العامة والتي تثبت

لالجئ باعتباره إنسان ونجد مصدرها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الخاصة بالالجئين ،أما الفئة

الثانية فتتعلق بالحقوق الخاصة والتي تتالءم مع خصوصية وضعه وتمثل المبادئ الجوه رية األساسية في القانون
الدولي لالجئين.

أوًال-الحقوق العامة لالجئ:
تعد انتهاكات حقوق اإلنسان سواء في زمن السلم أو الحرب من أهم األسباب المؤدية للجوء ،فغالبا ما ي رتبط
فرار الالجئ من بلد األصل بتعرضه لالضطهاد و حرمانه من حقوقه وحرياته األساسية التي أقرتها جميع المواثيق

الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكفلتها للبش رية جمعاء كالحق بالحياة،

والعمل ،وعدم التعرض للتعذيب ،وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ،وحرية االنتماء والتعبير عن الرأي ...

الخ ،فهي حقوق إنسانية عامة ومجردة ال تقترن بظرف أو شخص معين وتثبت لالجئ تلقائيا باعتبارها حقوقا

لصيقة باإلنسان إلنسانيته ، 2ونتيجة لذلك فقد أكدت االتفاقيات واإلعالنات الخاصة بالالجئين على ضرورة تمتع

الالجئ بهذه الحقوق ،فقد عاملت اتفاقية  1951الالجئ معاملة مماثلة للمواطن في أمور معينة ،كما عاملته
أفضل معاملة ممكنة وبصفة عامة معاملة ال تقل عن معاملة ا ألجانب عموما في حاالت أخرى ،وعليه يمكن

تقسيم تلك الحقوق إلى ثالث فئات تتعلق األولى بالحقوق التي يتمتع بها الالجئ كغيره من مواطني دولة الملجأ،
وتتعلق الثانية بالحقوق التي تمنح لالجئ باعتباره أجنبي غير عادي ،أما الثالثة فتتعلق بالحقوق الممنوحة لألجانب

عموما.

أ-الحقوق التي يتمتع بها الالجئ كالمواطن:
لقد كفلت اتفاقية  1951تمتع الالجئين حقوقا مساوية في بعض األحيان لتلك المقررة لرعايا الدولة المتواجدين
على إقليمها ،وتتمثل في:
 -1احمد أبو الوفا ،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة ،ط ،1دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2000 ،ص .65

 -2لقد جاءت المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بصورة مطلقة وغير مقيدة حيث اعتبرت أن جميع الناس متساوين
في الحقوق والكرامة ،فهي ال تتطلب توافر أي شروط ليتمكن الشخص من التمتع بالحقوق الواردة في اإلعالن سوى أن يكون إنسانا،
وتظهر أهمية صيانة هذه الحقوق لما لها من دور في استئصال قيام حاالت اللجوء ،ونظ ار لكون الالجئين من الفئات األكثر عرضة
النتهاك تلك الحقوق في بيئة اللجوء ،ومن هنا تظهر ضرورة التزام الدول باحترام وصيانة هذه الحقوق لتأمين الحماية الدولية الفعالة
والالزمة لالجئين.
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أ /1-الحق في إقامة الشعائر الدينية :تنص غالبية الدول في دساتيرها على حرية المعتقد والحق في ممارسة

الشعائر الدينية ،1وهو ما كفلته المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ،2ويشمل هذا الحق حرية تغير العقيدة

وحرية نشرها وتدريسها ،3كما يحق لآلباء واألوصياء تأمين تعليم أبنائهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة وتماشيا

مع معتقداتهم ،وتضمن المادة  04من اتفاقية  41951حق الالجئ في ممارسة شعائره الدينية واختيار التعليم
الديني لألبناء.5
أ / 2-الحق في التقاضي :يتمتع الالجئ كغيره من المواطنين في دولة الملجأ بحق التقاضي الحر أمام المحاكم،
فضال عن االستفادة من المساعدة القضائية واإلعفاء من الرسوم الق ضائية ،6ويعد هذا الحق ضمانة لحماية الالجئ
فالقضاء هو المرجع األساسي إلنصاف الالجئ عندما تنتهك حقوقه ،فعلى دولة الملجأ تأمين الفرص الكافية

 -1يقصد بحرية المعتقد أن يكون ل لفرد حق االختيار في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يريده ،بما يؤدي إليه تفكيره ويستقر عليه
ضميره ،وأن يكون ح ار في ممارسة شعائره الدينية ،س ار أو علنا ،فرديا أو في جماعة ،وال يقيد هذا الحق إال بالقانون .راجع :عيسى

بيرم ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان بين النص والواقع ،ط  ،1دار المنهل اللبناني ،1998 ،ص .317-316

 -2المادة  18من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  ،1948والمادة 18من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام
.1966

 -3مصعب حياتلي ،اإلسالم والقانون الدولي وحماية الالجئين والنازحين ،نشرة الهجرة القسرية ،العدد  ،39مايو  ،2012ص ،02
متاح على الرابط:
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/pdf/NHQ31%20Human%20Rights/hayat
li.pdf
 -4تنص المادة  4من اتفاقية  1951على أن" :تمنح الدول المتعاقدة الالجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على األقل ذات
الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم".

 -5تجدر اإلشارة إلى أن ممارسة الالجئين لهذا الحق يكون بنفس الدرجة التي يمارسه بها رعايا الدولة المتواجدين على إقليمها،
حيث يعاملون معاملة المواطنين الذين يدينون بذات الديانة ،فعلى أساس أن الدولة تعامل مواطنيها بحسب معتقداتهم ودياناتهم

المختلفة يمكنها أن تعامل الالجئين بكيفية مختلفة حسب الديانة التي ينتمون إليها ،راجع :غالم نجوى ،المركز القانوني لالجئين في

الجزائر ،مذكرة شهادة ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر،2013 ،
ص .193

 -6تنص المادة  16من اتفاقية  1951على أنه" :يكون لكل الجئ علي أراضي جميع الدول المتعاقدة ،حق التقاضي الحر أمام
المحاكم؛ ويتمتع كل الجئ في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة ،بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي
أمام المحاكم ،بما في ذلك المساعدة القضائية ،واإلعفاء من ضمان أداء المحكوم به" ،وتؤكد المواد 08إلى 11من اإلعالن العالمي

لحقوق اإلنسان ،و المادة  14من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،على حق كل إنسان في محاكمة عادلة و علنية و
مستقلة و حيادية وبدون أي ضغوطات سياسية أو مالية.
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للجوئه للقضاء لتحصيل حقوقه ومساعدته في ذلك ،بحيث يعد هذا الحق من الحقوق التي ال يجوز للدول إبداء

أي تحفظ عليها.1

أ /3-الحق في حماية الحقوق الفنية والملكية الصناعية :طبقا للمادة  14من اتفاقية  1951يتمتع الالجئ بنفس
الحماية الممنوحة لمواطني دولة الملجأ في مجال حماية الفك رية الصناعية ،كاالختراعات والتصميمات والعالمات
واألسماء التجارية المسجلة ،وفي مجال حماية الملكية األدبية والفنية والعلمية ،يمنح الالجئ في بلد إقامته المعتادة
نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد ،ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة األخرى نفس الحماية الممنوحة
في ذلك اإلقليم لمواطني بلد الملجأ.

أ /4-الحق في الضمان االجتماعي 2والمساعدة العامة :ساوت اتفاقية  1951بين الالجئ والمواطن فيما يتعلق
بحق االستفادة من تشريعات العمل والتأمينات االجتماعية التي تشرف عليها السلطات اإلدارية في دولة الملجأ

شريطة أن تكون إقامته قانونية في دولة الملجأ (المادة ،)24كما كفلت له الحق بالحصول على اإلغاثة واإلسعاف

العام (المادة  ،)23واإلعانات االجتماعية التي يتلقاها المواطنون في الدولة فيما يتعلق بالتوزيع العمومي للمنتجات
غير المتوافرة بالقدر الكافي في الدولة (المادة.)20
أ /5-الحق في التعليم :يتساوى الالجئ مع مواطني دولة الملجأ في مرحلة التعليم االبتدائي من خالل إعفاءه من
أي رسوم أو تكاليف ،3باعتباره حق إلزامي ومجاني للجميع دون تمييز ،أما في مراحل التعليم األخرى فأن الالجئ

يعامل أفضل معاملة ممكنة على أال تقل عن تلك الممنوحة لألجانب العاديين في نفس الظروف ،كما تلتزم دولة
الملجأ باالعتراف بالشهادات والمصادقات والدرجات العلمية الممنوحة لالجئ خارجها ،وأن تقوم بدورها بمنحه

شهادات عملية كالتي يتحصل عليها رعاياها.
ب-حقوق الالجئ باعتباره أجنبي غير عادي:
يتمتع الالجئ بمجموعة من الحقوق التي تقر له وضع قانوني أفضل من مركز غيره من األجانب العاديين ،كونه
ال يتمتع بحماية دولته األصلية وال يستطيع التحكم في الظروف المحيطة به ،وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:

 -1سنان طالب عبد الشهيد ،حقوق وواجبات الدولة المضيفة لالجئ اإلنساني ،مقال منشور على الرابط:
 ، http://www.docudesk.comتاريخ االطالع.2017/09/15 :

 -2عالج اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق الفرد في الضمان االجتماعي وذلك بموجب المادة  28والتي تنص على أنه" :لكل
فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما".

 -3تنص الفقرة األولى من المادة  22من اتفاقية  1951على أنه ":تمنح الدول المتعاقدة الالجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها
فيما يخص التعليم االبتدائي ،".وتنص الفقرة األولى من المادة  26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه ":لكل شخص الحق

في التعلم ،ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل مجاني ،وأن يكون التعليم األولي إلزاميا ".وهو ما أكدته

المادة  14من العهد الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لعام.1966
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ب/ 1-اإلعفاء من شرط المعاملة بالمثل والتدابير االستثنائية واألعباء الضريبية :يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من
أهم القواعد الحاكمة للعالقات بين الدول ،ويقصد به معاملة الدولة لألجنبي المتواجد على إقليمها بنفس المعاملة
التي يتلقاها مواطنيها في إقليم الدولة التي ينتمي إليها هذا األجنبي ،ونظرا لخصوصية الالجئ فإنه يعفى من شرط

المعاملة بالمثل ويرجع سبب هذا االستثناء إلى أن إخضاع الالجئ لهذا المبدأ من شأنه زيادة التزاماته دون مقابل،
فباإلضافة الضطهاده وحرمانه من الحماية الوطنية ،سيجد نفسه ملزما بتحمل األعباء التي تفرضها دولته األصلية

على رعايا دولة الملجأ.1

كما يعفى الالجئ من الخضوع للتدابير االستثنائية التي تتخذها دولة الملجأ ضد أشخاص أو ممتلكات أو
مصالح مواطني دولة معينة ،حيث تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق تلك التدابير أو اإلجراءات على أي الجئ
لمجرد كونه يحمل هذه جنسية تلك الدولة ،وعلى الدول المتعاقدة التي ال تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق هذا

المبدأ بشكل عام أن تقوم في الحاالت المناسبة بمنح إعفاءات لمثل هؤالء الالجئين (المادة  08من اتفاقية .)1951

كما تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل الالجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب ،أيا كانت تسميتها ،تغاير أو

تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلى استيفائها في أحوال مماثلة ،وال يحول ذلك دون أن تطبق على الالجئين
القوانين واألنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق اإلدارية ،بما فيها بطاقات الهوية )المادة  29من

اتفاقية .)1951
ب / 2-الحق في الحصول على بطاقة هوية شخصية ووثائق للسفر والمساعدة اإلدارية:
يعد أمر امتالك الالجئ لوثائق إثبات الهوية غاية في األهمية و ذلك قصد تسهيل اإلجراءات اإلدارية

واألنشطة األخرى في الحياة اليومية ،ونظ ار لظروف اللجوء القاسية فإنه يستحيل على الالجئين في الكثير من

األحيان إثبات هويتهم في دولة الملجأ إما لعدم حيازتهم وثائقهم الخاصة بالهوية ،وإما لفقدانهم لها أثناء هروبهم
أو بسبب انتهاء مدة صالحيتها واستحالة االتصال بدولهم لتجديدها النقطاع عالقتهم بها ،ولذلك تلتزم دولة الملجأ

بإصدار بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود على إقليمها ال يمتلك وثيقة سفر صالحة ( المادة  27من اتفاقية

 ، 2)1951وتمنح دولة الملجأ بطاقة الهوية لجميع الالجئين بصرف النظر إن كانت إقامتهم على إقليم الدولة

شرعية أم ال  ،إال إن ذلك ال يفرض عليها إبقائهم فوق أراضيها.3

 -1غالم نجوى ،المرجع السابق ،ص.185
 -2يقصد ببطاقة الهوية في هذه الحالة الوثيقة التي تمنحها دولة الملجأ لالجئ والتي تدل على هويته فقط (االسم ،اللقب ،مكان
اإلقامة ،الجنسية) فهي ال تمكنه من السفر خارج الدولة.
 -3عبد الحميد الوالي ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالالجئين ،ط،1.
بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم ،لبنان  ،2007ص.240
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أما بالنسبة لوثائق السفر فقد ألزمت االتفاقية الدول المتعاقدة بإصدار جوازات سفر لالجئين المقيمين على
إقليمها بصفة قانونية لتمكينهم من السفر خارجها ،ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتعلق بالنظام العام أو

األمن القومي لدولة الملجأ ،1وتتولى المفوضية السامية لشؤون الالجئين أو اللجنة الدولية للصليب األحمر مهمة

إصدار هذه الوثائق في الحاالت التي تكون فيها دولة الملجأ غير طرف في اتفاقية  1951أو بروتوكول .1967

كما تلتزم الدولة المتعاقدة بتقديم المساعدة اإلدارية لالجئ عند رغبته بممارسة أحد الحقوق التي تتطلب مساعدة

سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليه وذلك بواسطة سلطاتها أو من خالل الهيئات الدولية )المادة  25من

اتفاقية .)1951

ب/ 3-الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات أو االنتماء إليها :يحق لالجئين تكوين الجمعيات والتنظيمات غير
السياسية والتي تهدف لتحقيق ال ربح المادي أو النقابات المهنية واالنضمام إليها ،2حيث تنص المادة  15من اتفاقية

 1951على أن ":تمنح الدول المتعا قدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها ،فيما يتعلق بالجمعيات غير
السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية ،أفضل معاملة ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد
أجنبي".
ب /4-الحق في العمل المأجور :نظ ار للصعوبات االقتصادية التي يعاني منها الالجئين فقد كفل لهم الحق بالعمل
مقابل أجر حتى ال يبقون عالة على المجتمع الذي يعيشون فيه (المادة 17من اتفاقية  )1951ويتمتع الالجئ

وفقا لهذه المادة بعدة امتيازات حيث يحظى بأفضل معاملة تكون قد منحتها الدول المعنية إلى فئة معينة من

 -1تنص المادة  28من اتفاقية  1951على أنه" :تصدر الدول المتعاقدة لالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر
لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا اإلقليم ،ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني أو النظام العام ،وتنطبق
أحكام ملحق هذه االتفاقية بصدد الوثائق المذكورة ،وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل الجئ آخر فيها .وعليها

خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم
النظامية من الالجئين الموجودين في إقليمها " ،ولقد دعمت المادة  28بملحق يوضح مضمونها جاء فيه -1 ":تأخذ الوثائق المقدمة
لالجئين شكل جواز سفر مماثل للنموذج الملحق باالتفاقية ،وال تتجاوز مدتها سنتين ويحق لالجئ أن يسجل أبناءه فيها ،و يعود أمر

تجديد أو تمديد صالحية الوثائق إلى السلطات التي أصدرتها ما لم يقرر الالجئ مغادرة هذه الدولة و يقوم باختيار دولة أخرى إلقامة

فيها بصفة شرعية فالدولة التي تصدر وثائق السفر ،ليس من الضروري أنها هي من تتولى الحماية الدولية لالجئ -2 ،تلتزم الدولة
بالسماح لحاملي وثائق السفر الصادرة عنها بالعودة إلى إقليمها في أي وقت أثناء فترة صالحية الوثائق المذكورة ،مع مراعاة شروط

العبور و الدخول واإلقامة و االستقرار في أراضي الدولة المتعاقدة أو الخروج منها -3،إن الوثيقة ال تمنحه حق طلب حماية الممثلين
الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة المصدرة لها " ،راجع :غالم نجوى ،المرجع السابق ،ص.200

 -2يؤكد هذا الحق كال من المادة  20من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  08من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
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األجانب المتواجدين في نفس الظروف ،1كما أنه ال يخضع للتدابير المفروضة من طرف الدولة لحماية السوق

الوطنية ،و يكون ذلك متى أمضى الالجئ ثالث سنوات مقيما في البلد ،أو كان زوجه حامال جنسية تلك الدولة،

أو كان لالجئ ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد اإلقامة (المادة ،)2/17وتحث االتفاقية الدول المتعاقدة على بذل
أقصى جهودها من أجل مساواة الالجئين مع المواطنين فيما يتعلق بالعمل المأجور.2

ب /5-الحق في التجنيس :تنص المادة  34من اتفاقية  1951على أن تعمل الدول المتعاقدة بقدر اإلمكان على
تسهيل استيعاب الالجئين ومنحهم جنسيتها ،وأن تبذل كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنيس ،وأن تعمل
على تخفيض رسوم هذه اإلجراءات إلى أدنى حد ممكن ،وهو ما دعا إليه النظام األساسي للمفوضية من خالل

تشجيع الدول على التعاون مع المفوض السامي الستيعاب الالجئين وتجنيسهم ،3فمنح الالجئ جنسية بلد اإلقامة
هو الخطوة الحاسمة نحو إدماجه في حال استحالة عودته لبلد األصل ،وتظهر أهمية هذا الحق بصورة خاصة
عندما يتعلق األمر بالالجئين من عديمي الجنسية.

ج-حقوق الالجئ باعتباره أجنبي عادي:
يتمتع الالجئ في دولة الملجأ بالحقوق التي تقرر لغيره من األجانب العاديين المقيمين على إقليمها ومن تلك

الحقوق وفقا التفاقية :1951

ج /1-الحق في التملك :يحق لالجئ امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة وما يرتبط بهذه الملكية من حقوق
كالحق في البيع والشراء أو اإليجار ،وسواء تعلق األمر باكتساب األموال أو التعامل فإنه يخضع لنف س الشروط

المطبقة على األجنبي ووفقا للقوانين واألنظمة الوطنية لكل دولة.4

 -1تنص المادة 1/17من اتفاقية  1951على أن ":تمنح الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة
ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور".

 -2تنص المادة  3/17على ":تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع الالجئين بحقوق مواطنيها
من حيث العمل المأجور ،وعلى وجه الخصوص حقوق أولئك الالجئين الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو

خطط الستقدام مهاجرين".

 -3المادة(/08د) من النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين لعام .1950

 -4لقد استثنى القانون رقم  296والذي أقره مجلس النواب اللبناني في  21آذار  2001الالجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط
الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين .وال يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديدا إنما اشترط
أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات شرط أال تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرسه

الدستور .ولقد كانت الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون رقم  296واضحة جدا باستثناء الفلسطينيين من حق التملك .وجاء

نص الفقرة على الشكل التالي" :ال يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف
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ج /2-الحق في نقل األموال واألمتعة :يحق لالجئ أن ينقل أمواله وأمتعته إلى دولة أخرى سمحت له باالستقرار
داخل إقليمها ،حيث تنص المادة  1/30من اتفاقية  1951على أن تسمح الدول المتعاقدة لالجئين ،وفقا لقوانينها
وأنظمتها ،بنقل ما حملوه إلى أرضها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه بقصد االستقرار فيه.
ج /3-الحق في التنقل واختيار محل اإلقامة :تنص المادة  26من اتفاقية  1951على أن " :تمنح الدول المتعاقدة
الالجئين المقيمين بصورة نظامي ة في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم و التنقل الحر ضمن أراضيها ،على أن

يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على األجانب عامة في نفس الظروف" ،ويخضع هذا الحق للقيد الخاص بالنظام

العام إذ يجوز للدول أن تقيده وفقا للشروط التي ينص عليها القانون بهدف حماية األمن القومي والنظام العام،
فيمكن للدولة مثال منع الالجئين من التواجد في أماكن معينة أو إلزامهم بالمكوث في أماكن أخرى ألسباب أمنية

أو عسكرية.1

ج /4-الحق في السكن :ويقصد به الحق في اإليجار وتخصيص السكن أو الدكاكين ،2حيث يتمتع الالجئ المقيم
بصورة قانونية بهذا الحق وفق ا للقوانين واألنظمة التي تطبقها الدولة على األجانب عموما (المادة  21من اتفاقية
.)1951

ج / 5-الحق في ممارسة العمل الحر والمهن الحرة :يتمتع الالجئ المقيم بصورة قانونية بالحق في ممارسة األعمال
الحرة بمختلف أنواعها سواء الزراعية ،الصناعية ،التجارية أو الحرفية ،فضال عن حقه في إنشاء شركات تجارية

أو صناعية داخل إقليم دولة الملجأ ،وتسري عليه نفس الشروط المطبقة على األجنبي قصد التمتع بهذا الحق

(المادة  ،) 18كما يتمتع بالحق في مزاولة المهن الحرة التي تتفق مع تخصصه وشهاداته المعترف بها من طرف
دولة إقامته (المادة .3)19

بها أو ألي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين" ،فلبنان لم تقيد على الفلسطيني حقه في التملك،

بل منعه منعا كامال ،راجع :المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ،قراءة قانونية لألوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان مع مقترحات

لتعديل الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق اإلنسان ،مقال منشور بتاريخ  ،2015/11/06على الرابط:
/c/637/19الالجئون ، http://pahrw.org/portal/ar-LB/تاريخ االطالع.2017/8/22 :
 -1محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى ،المرجع السابق ،ص .221
 -2عبد الحميد الوالي ،المرجع السابق ،ص 234

 -3من الجدير بالذكر أن القوانين اللبنانية تمنع الالجئين الفلسطينيين من مزاولة قرابة  70مهنة من ضمنها المهن الطبية والهندسية
والمحاماة ،راجع :المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ،قراءة قانونية لألوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان مع مقترحات لتعديل

الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق اإلنسان ،المرجع السابق.
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ثانيا-الحقوق الخاصة بالالجئ:
ً
تتالءم الحقوق الخاصة لالجئين مع خصوصية وضعهم حيث تستدعي حالة اللجوء أن يثبت لالجئين عالوة

على الحقوق العامة حقوقا خاصة تمثل جوهر نظام الحماية الدولية لالجئين ،فقد اثبت الواقع العملي انتهاك حقوق

الالجئين ضمن مبررات وذرائع تسوقها الدول بداعي الحفاظ على أمنها ،1وبالرجوع للوثائق الدولية الخاصة

بالالجئين يالحظ أنها ترمي لضمان تمتعهم بمجموعة من الحقوق الخاصة والتي ينفرد الالجئ بالتمتع بها دون
غيره من األشخاص ،وتتمثل أهم تلك الحقوق في حق الحماية من اإلعادة القسرية ،حق الحماية من العقوبة على

الدخول غير القانون ي للدولة ،الحق في الحصول على مأوى مؤقت ،باإلضافة لغيرها من الحقوق التي تتكامل مع

هذه الحقوق لتحقيق الحماية المرجوة لالجئين.

أ /الحق في الحماية من اإلعادة القسرية لدولة االضطهاد:
يمثل هذا الحق المتجسد في مبدأ عدم الطرد أو الرد حجر األساس في نظام الحماي ة الدولية لالجئين ،فال

يتصور قيام أيا من الحقوق األخرى دون تثبيت هذا الحق ،وتبعا لذلك فقد أكدت عليه جميع االتفاقيات واإلعالنات

الخاصة بالالجئين ،2حيث تنص المادة  1/33من اتفاقية  1951على أنه " :ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد
الجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو

دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية" ،وال يجوز للدول إبداء تحفظات على

هذا الحق نظ ار لآلثار الخطيرة التي تترتب على ذلك ،3إال إن هذا الحق ليس مطلقا حيث تورد االتفاقية استثناء

عليه في الفقرة الثانية من المادة  33والتي تنص على أنه ":ال يسمح باالحتجاج بهذا الحق ألي الجئ تتوافر دواع
 -1تؤكد المفوضية أن عددا من الدول تنتهك حقوق الالجئين ومن ذلك على سبيل المثال :قيام الدول المضيفة باحتجاز الالجئين
ضمن معسكرات يطلق عليها تجمعات سكنية إال أنها في حقيقة األمر عبارة عن مراكز اعتقال تتقيد فيها حركة الالجئ بصورة كبيرة،
أو منع ملتمسو اللجوء من اجتياز الحدود ورد الواصلين بواسطة المراكب ومنعهم من الوصول للمياه اإلقليمية ،راجع :محمود شريف

بسيوني ومحمد الدقاق وعبد العظيم وزير ،حقوق اإلنسان ،دراسات حول الوثائق الدولية واإلقليمية ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ص

.183

 -2يعد مبدأ عدم الطرد أو الرد من أهم وأقدم المبادئ التي أرستها الجماعة الدولية ،فقد تطرقت له الترتيبات الخاصة بالالجئين
والتي تم وضعها في عهد عصبة األمم ،ومن ذلك ما نصت عليه الترتيبات الخاصة بالالجئين الروس واألرمن عام  1933في المادة
( ) 2/03حيث تتعهد الدول بموجبها في جميع األحوال باالمتناع عن طرد أو إعادة الالجئين لحدود دولتهم األصلية ،وهو ما أكدته
االتفاقيات الالحقة ومن ذلك المادة( )1/33من اتفاقية  ،1951المادة( )1/03من إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام
 ،1967المادة ( )3/02من االتفاقية اإلفريقية الخاصة بالالجئين ،المادة  03من مبادئ بانكوك لعام  ،1966باإلضافة للمادة 45
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949حيث حظرت على الدول المتحاربة ترحيل األجنبي الموجود في إقليميها إلى دولة أخرى يخشى
تعرضه فيها لالضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو شعائره الدينية.
 -3تنص المادة  1/42من اتفاقية  1951على " :يحق ألية دولة عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام إبداء تحفظات حول مواد
في االتفاقية غير المواد ،33 ،1/16 ،4 ،3 ،1 ،والمواد من  36إلى ."46
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معقولة العتباره خطرا على امن البلد الذي يتواجد فيه ،أو ألنه يشكل خط ار على مجتمع ذلك البلد بسبب صدور
حكم نهائي بحقه الرتك ابه جرما استثنائي الخطورة" ،وفي هذه الحالة االستثنائية يمكن لدولة الملجأ ترحيل الالجئ،

إال أن االتفاقية وضعت بعض القيود التي تحد من سلطتها في إبعاد الالجئين ،فعلى الدولة قبل تنفيذ اإلبعاد

االلتزام بالشروط الواردة في المادة  32من االتفاقية.1

ويؤخذ على االتفاقية قصرها حق االستفادة من هذا الحق على الالجئين دون ملتمسي اللجوء ،2وهو ما

تداركته االتفاقيات واإلعالنات الالحقة لها ،حيث نصت المادة  03من مبادئ بانكوك لعام  1966على أنه ":ال
يجوز أن يتعرض طالب الملجأ في ما عدا األسباب المتعلقة باألمن القومي و حماية السكان إلجراءات كمنع من

الدخول عند الحدود أو الطرد أو اإلبعاد التي قد يكون من شأنها إجباره على البقاء أو العودة إلى أحد األقاليم ،إذا

كانت هناك خشية مبنية على أسباب معقولة من التعرض لالضطهاد في هذا اإلقليم  ،يهدد حياته أو سالمة جسمه

أو ح ريته" ،أما المادة ( )1/03من إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام  1967فتنص على أنه ":ال
يجوز إخضاع أي شخص من األشخاص المشار إليهم في المادة( )1/01لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو،

إذا كان الشخص قد دخل اإلقليم الذي ينشد اللجوء إليه ،إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها

لالضطهاد " ،إما االتفاقية اإلفريقية الخاصة بالالجئين لعام  1969فتنص على أنه ":ال يجوز أن يتعرض أي
شخص إلجراءات كمنع الدخول عند الحدود ،أو الطرد أو اإلبعاد ،قد تضطره للعودة أو البقاء في بلد تتعرض فيه
حياته وسالمته الشخصية أو حريته للخطر."..
يستفاد مما تقدم أن االتفاقيات واإلعالنات الالحقة التفاقية  1951قد أخذت بالمعنى الموسع للحماية التي

يكفلها مبدأ عدم الطرد أو الرد ،فقد شملت مكتسبي صفة الالجئ وطالبو تلك الصفة ،على عكس المادة  33التي

أخذت بالمعنى الضيق للحماية.3

 -1تنص المادة  32من اتفاقية  1951على -1":ال تطرد الدولة المتعاقدة الجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية ،إال ألسباب
تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام؛  -2ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ إال تطبيقا لقرار متخذ وفقا لألصول اإلجرائية التي ينص

عليها القانون ويجب أن يسمح لالجئ ،ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني ،بأن يقدم بيانات إلثبات براءته،
وبأن يمارس حق االستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من

قبل السلطة المختصة؛  -3تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خاللها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر.
وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق ،خالل هذه المهلة ،ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

 -2طالبت المفوضية السامية لشؤون الالجئين ف ي سبيل تدارك قصور االتفاقية بضرورة تمتع ملتمس اللجوء بهذا الحق والسماح له
باإلقامة المؤقتة في دولة الملجأ إلى غاية البت النهائي في طلبه ،على أساس انه قد يتم االعتراف له بصفة الالجئ بعد دراسة طلبه

من قبل الجهات المختصة ،راجع :صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2002 ،
ص .491

 -3غانم نجوى ،المرجع السابق ،ص.170
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ب /الحق في الحماية من العقاب على الدخول غير الشرعي لدولة الملجأ:
بعد تثبيت الحق في عدم اإلعادة القسرية لالجئ فمن المنطقي أن يكتمل نهج الحماية ،وذلك بحمايته من

المتابعة الجزائية أو اإلدارية بسبب دخوله إلقليم الدولة بصورة غير قانونية ،فاالضطهاد واالنتهاكات التي يتعرض

لها األشخاص الفا رين قد تدفعهم للفرار دون حمل أي وثائق ،األمر الذي يدفعه لدخول الدولة التي يلتمس الحصول

على الملجأ األمن فيها بصورة غير قانونية ،كما أن الطرق القانونية قد تقتضي إجراءات عديدة تطول مدتها وهو

ما يصعب على الالجئ القيام به ،ولتوفير الحصانة لالجئ جاءت المادة  31من اتفاقية 1951لتمنع الدول
المتعاقدة من فرض عقوبات جزائية على الالجئين بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني إلقليمها وذلك شريطة

أن يكونوا قادمين مباشرة من دولة االضطهاد ،وأن يقدموا أنفسهم دون إبطاء للسلطات المعنية ويبرهنوا وجاهة
أسباب دخولهم غير القانوني.

إال إن عبارة "القادمين مباشرة" الواردة في المادة سابقة الذكر تثير إشكاال في حالة مرور الملتجئ بالعديد
من البلدان قبل وصوله للبلد الذي يلتمس فيه اللجوء ،أي أنه لم يأت مباشرة من دولة االضطهاد بل أقام لفترة من

الزمن في دول أخرى قبل الوصول لوجهته األخيرة ،وهو ما قد تستند إليه دولة الملجأ لرفع الحصانة التي كفلتها

االتفاقية ،1ولذلك فقد أوضحت المفوضية أن هذه العبارة تعني أن طالب اللجوء وصل من بلد األصل مباشرة ،أو

من بلد أخر لم يكفل له الحماية – لم يقبل لجوؤه -أو من بلد عبور أقام فيه فترة قصيرة دون تقديم طلب للحصول
على اللجوء ،فعلى الدول المضيفة عدم التشدد في تفسير هذه العبارة و الحكم على كل حالة بناء على ظروفها،

فحرمان الالجئ من اختيار دولة اللجوء وإلزامه من بتقديم طلب اللجوء في أول دولة وضع قدمه بها دون السماح

له بحق االختيار يعد مساسا بحقوق اإلنسان لكون األمر يتعلق بمصي ره والذي يتوقف على اختياره تبعا العتبارات
كالروابط العائلية أو االنتماءات الثقافية و اللغوية ،ويسوء األمر في حالة الالجئ على المدار الذي يتنقل من دولة

ألخرى لرفض كل منها منحه حق اللجوء وتحميل مسؤولية كل طرف لألخر في نظر حالته تجنبا اللتزامه ا باألعباء

اإلدارية أو المادية.2

ج /الحق في المأوي المؤقت:
يقصد بهذا الحق أن الدولة إذا كانت غير ملزمة بمنح الملجأ للشخص الذي يلتمسه داخل إقليمها فإنه
ليس من حقها -إذا كان ذلك ال يتعارض مع مصالحها-حرمانه من أي مساعدة تمكنه من الحصول على ملجأ

في إقليم دولة أخرى غير دولة االضطهاد ،وذلك من خالل السماح له بالدخول إلى إقليمها والبقاء فيه لمدة محددة

 -1سليم معروق ،المرجع السابق ،ص .68

 -2سليم معروق ،المرجع السابق ،ص .69-68
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وفقا لشروطها ،أو تأجيل إبعاده إذا كان متواجد بالفعل في إقليمها ،قصد تمكينه من الحصول على تص ريح بالدخول
لدولة أخرى تقبل بمنحه ملجأ فيها.1

فلما كان استعمال الدولة لحقها في إبعاد الالجئين وعدم السماح لهم في البقاء على إقليمها يشكل خطرا

كبيرا على حياتهم ،كان من الضروري إيجاد حل توفيقي بين حق الدولة في ممارسة سيادتها اإلقليمية من ناحية
ومصلحة الملتجئ في الحصول على ملجأ وتفادي وقوعه في قبضة دولة االضطهاد من ناحية أخرى ،وتجلى هذا
الحل في منح الالجئ حق المأوى المؤقت.2

ونظ ار لأل همية الكبيرة التي يكتسيها هذا الحق فقد تم تضمينه في معظم الوثائق الدولية الخاصة بالالجئين،

والتي عبرت عنه بصيغ مختلفة مثل الحق في اإلقامة المؤقتة ،الحق في الملجأ المؤقت ،الحق في اإلقامة لفت رة
محدودة ،الحق في اإلقامة لفترة معقولة .فقد عالجت اتفاقية  1951فكرة المأوى المؤقت من خالل المادتين 31

و 32منها ،بحيث تقضي المادة  31بأن تلتزم الدول بمنح المأوى ولو بشكل مؤقت لالجئين المتواجدين داخل

إقليمها بصفة غير قانونية واللذين تقدموا للسلطات المختصة بأقرب وقت ،3أما المادة ( )3/ 32فتنص على التزام

الدولة بمنح المأوى المؤقت لالجئين المتواجدين على إقليمها بصفة قانونية ،ولكن قامت أسباب تستدعي إبعادهم
تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام لدولة الملجأ .4وفي كلتا الحالتين السابقتين تلتزم الدولة قبل البدء في
اإلجراءات الخاصة باإلبعاد بمنح الالجئ مهلة معقولة ،باإلضافة لتوفير ا لتسهيالت الالزمة التي تمكنه من السعي

للحصول على ملجأ في دولة أخرى.5

ورغم ما قدمته اتفاقية  1951في مجال حماية الالجئين إال أنه يؤخذ عليها قصر التمتع بحق المأوى المؤقت

على الالجئين المتواجدين في إقليم الدولة دون غيرهم من ملتمسي اللجوء المتواجدين عند الحدود والذي ن لم يفصل

في طلبه م ،وهو ما تداركته االتفاقية اإلفريقية إذ أن منح المأوى المؤقت طبقا لمادتها ( )5/02يشمل كال من

الالجئين المتواجدين داخل إقليم الدولة المضيفة وملتمسو اللجوء المتواجدين عند الحدود والذين هم في أمس الحاجة

 -1محمد شوقي عبد العال ،حقوق الالجئين طبقا لمواثيق األمم المتحدة ،ضمن أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين لسنة ،1996
تحرير :احمد الرشيدي ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،لقاهرة ،1997 ،ص.44
 -2برهان أمر هللا ،المرجع السابق ،ص .284
 -3تنص المادة  31على" :تمتنع الدولة المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني ،على الالجئين
الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه ،قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حرياتهم مهددة ،شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى

السلطات دون إبطاء ،وأن يبرهنون على وجاهة أسباب وجودهم غير القانوني"

 -4تنص المادة  2/32على أن ":تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ،ليلتمس خاللها قبولها بصورة قانونية في بلد
أخر ،وتحتفظ الدولة المتعاقدة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية".

 -5برهان أمر هللا ،المرجع السابق ،ص.286
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للمساعدة واإلنقاذ من مخاطر اال ضطهاد التي يتعرضون لها في دولهم .1وبالرغم من ذلك فأنه يؤخذ على االتفاقية
اإلفريقية استعمالها عبارة " ..يجوز منحه إقامة مؤقتة ".للتعبير عن فكرة المأوى المؤقت ،وهي الصياغة التي

توحي بأن فكرة المأوى المؤقت طبقا لهذه االتفاقية أقرب لكونها توصية من كونها الت ازم يمكن فرض ه على الدول
األعضاء.2

ومن الجدير بالذكر أن إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام  ،31967ومبادئ بانكوك لعام

 ،41966قد تضمنا النص على حق المأوى المؤقت ،ووجها دعوة للدول الحترام هذا المبدأ والعمل على تطبيقه.

إضافة للحقوق سالفة الذكر فأن هناك حقوق أخرى تتمتع بها بعض فئات الالجئين في ظروف معينة ،وتتعلق

غالبيتها بظروف النزاعات المسلحة التي ينظمها القانون الدولي اإلنساني ومن أهمهما حق االتصال ولم الشمل

والعودة وغيرها من الحقوق المتصلة بتلك الظروف ،كما هناك معاهدات أخرى توفر الحماية لطائفة من الحقوق
اإلنسانية لالجئين وطالبي اللجوء من بينها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهدين الدوليين ،واتفاقية مناهضة

التعذيب ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ،األمر الذي يعزز الحماية الدولية لالجئين.
وأخير يجب التنويه أن أوضاع الالجئين قد تستدعي بروز بعض الحقوق التي تتناولها االتفاقيات المذكورة
ا

تستحق أهمية أكبر من الحقوق التي سبق تفصيلها وذلك بحسب خصوصية حاالت اللجوء والدول المستقبلة
لالجئين ،فما ذكر من حقوق يعد أولى بالتقديم عن الحقوق األخرى ،فال يمكن تمتع الشخص بحق اللجوء والحماية

إن تم رده مثال ،وهذا ما يبرر انتقائنا لتلك الحقوق الخاصة ،إال إن ذلك ال ينفي فكرة التكامل بين كافة الحقوق

التي تثبت لالجئ فتظافر تلك الحقوق وتكاملها هو الضمان لتوفير الحماية المرجوة لالجئ.

 -1تنص المادة ( )5/02من االتفاقية اإلفريقية لالجئين لعام 1969على أنه" :يمكن لكل الجئ لم ينل حق اإلقامة في أي بلد من
بلدان اللجوء أن يقبل بصفة مؤقتة في أول بلد يلجأ إليه بصفة الجئ ريثما تتخذ اإلجراءات الالزمة إلعادة توطينه"...
 -2برهان أمر هللا ،المرجع السابق ،ص .287
 -3تنص المادة  3/03من اإلعالن على أنه ":إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة األولى من
هذه المادة (مبدأ عدم اإلعادة إلى دولة االضطهاد) فعليها أن تنظر في إمكانية منح الشخص المعنى بالشروط التي تستنسبها ،فرصة

للذهاب إلى دولة أخرى .وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقت أو بطرق أخرى".

 -4تنص المادة  4/03من مبادئ بانكوك على انه" :يمكن للدولة منح الملجأ المؤقت في ظل الحالة التي تراها مناسبة لتمكين
الشخص من طلب اللجوء في بلد آخر".
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وفي مقابل تلك الحقوق الممنوحة لالجئ يقع على عاتقه بعض االلتزامات التي يجب عليه مراعاتها والتقيد بها،
والتي ورد النص عليها في االتفاقيات الخاصة بالالجئين ،أو تفرضها الدولة المضيفة حفاظا على نظامها العام

وأمنها الداخلي والخارجي.

المطلب الثاني :التزامات الالجئين تجاه دولة الملجأ:
لم تخلو الصكوك الدولية الخاصة بالالجئين من معادلة الحق الذي يقابله التزام ،فكما كفلت تمتع الالجئين

بمجوعة من الحقوق فقد أوجبت عليهم التزامات تجاه دولة الملجأ ،وتقوم هذه االلتزامات على أساس اعتبارات

المحافظة على النظام العا م واألمن القومي للدولة من خالل التزامهم بالتشريعات والقوانين المعمول بها في دولة

الملجأ ،باإلضافة اللتزام الالجئ بعدم استخدام حق اللجوء لإلضرار بأقاليم أو أنظمة الحكم في الدول األخرى

خاصة دولة األصل وذلك لضمان حسن عالقة دولة الملجأ مع الدول األخرى.

وتخ تلف الوثائق الخاصة بالالجئين في تفصيل التزامات الالجئين ،فاتفاقية  1951التي تعد الركيزة األساسية
للنظام الدولي لحماية الالجئين لم تفصل هذا االلتزامات واكتفت بالنص على أنه ":على كل الجئ إزاء البلد الذي
يوجد فيه واجبات تفرض عليه ،خصوصا أن ينصاع لقوانينه وأنظمته ،وأن يتقيد بالتدابير المتخذة للمحافظة على

النظام العام في ذلك البلد" ،1أما إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام  1967فنص على أن ":ال تسمح
الدولة مانحة الملجأ لالجئين بالقيام بأي أنشطة تتعارض مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها" ،2في حين أن اتفاقية

منظمة الوحدة اإلفريقية الخاصة بالالجئين لعام  1969قد تناولت هذه االلتزامات بشيء من التفصيل فنصت على
أنه -1 ":يقع على عاتق كل الجئ التزامات تجاه البلد الذي يقيم فيه تتطلب منه أن يقوم بصفة خاصة باالمتثال
للقوانين واألحكام المعمول بها في هذا البلد ،وأن ينصا ع لإلجراءات التي تهدف للمحافظة على النظام العام ،كما
ينبغي عليه االمتناع عن ممارسة أي عمل هدام موجه ضد أي بلد عضو في المنظمة؛  -2تتعهد الدول األطراف

في االتفاقية بأن تحظر على الالجئين المقيمين في أراضيها مهاجمة أي دولة أخرى بأي أعمال من شأنها أن

تؤدي لنشوب توترات بين الدول األعضاء ،السيما من خالل استخدام السالح أو عن طريق وسائل اإلعالم".3

يالحظ أن جل هذه االلتزامات هي التزامات سلبية يمتنع بموجبها الالجئ عن القيام باألعمال التي تحظرها
االتفاقيات أو القوانين المعمول بها في البلد المضيف ،حيث تبقى هذه االلت زامات محدودة مقا رنة بما هو مقرر

لالجئ من حقوق ،فال يجوز للدول التوسع بفرض االلتزامات على الالجئين بتفسير هذه النصوص بشكل يفرغ

الصكوك من مضمونها.4

 -1المادة  02من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالالجئين لعام .1951
 -2المادة  04من إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام .1967
 -3المادة  03من االتفاقية اإلفريقية الحاكمة لمختلف جوانب مشكالت الالجئين في إفريقيا لعام .1969

 -4محمد علوان ،القانون العام :المقدمة والمصادر ،ط ،2دار وائل للطباعة والنشر ،األردن ،2000 ،ص .306-300
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وبناء على ما سبق يمكننا تقسيم التزامات الالجئين إلى قسمين :األول متعلق بااللتزامات التي تفرضها
اعتبارات الحفا ظ على النظام العام واألمن القومي لدولة الملجأ ،والثاني متعلق بااللتزامات التي تفرضها اعتبارات

المحافظة على العالقات الدولية الودية بين دولة الملجأ والدول األخرى خاصة دولة االضطهاد –بلد الالجئ
األصلية-
الفرع األول :االلتزامات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام واألمن القومي لدولة الملجأ:
تنص االتفاقيات الدولية الخاصة بالالجئين على ضرورة التزام الالجئ بالقوانين واألنظمة المطبقة في بلد
الملجأ وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام ،وبالتالي يمكن القول أن عالقة الالجئ بدولة
الملجأ تقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك ضمن إطار عالقة الدولة بالفرد ،ففي حال لم يلتزم الالجئ
باالنصياع للقوانين والتدابير المتخذة للمحافظة على نظامها العام أو ارتكب أفعاال تضر بأمنها أو بسالمة مواطنيها،

يحق لدولة الملجأ التحلل من التزامها بمنحه الحقوق المقررة له أو الكف عن إفادته بها ،وهو ما يعني أن اعتبا ارت
الحفاظ على النظام العام واألمن القومي للدولة قد تدفعها للتنصل من التزامها بمبدأ عدم الطرد.1

وتتصل هذه االعتبارات بملتمس اللجوء قبل االعت راف له بصفة الالجئ ،فقد وضعت الفقرة الثانية من المادة

 33من اتفاقية  1951حدا لمبدأ عدم الطرد أو الرد من خالل استثناءها من مجال تطبيقها األشخاص الذين
تتوافر دواعي معقولة العتبارهم خط ار على أمن دولة الملجأ ،أو سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم استثنائية

الخطورة ،2وبالتالي يمكن للدولة أن ترفض منحه حق اللجوء دون يشكل ذلك إخالال بالتزاماتها وفقا للمواثيق
الدولية.3
كما تنص المادة  09من اتفاقية  1951على أنه ":ليس في أي من أحكام هذه االتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة
في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة واالستثنائية ،من أن تتخذ مؤقتا من التدابير بحق شخص معين،
ما تعتبره أساسيا ألمنها القومي ،ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص الجئ بالفعل وأن اإلبقاء على

تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي".

 -1سليم معروق ،المرجع السابق ،ص .77
 -2إن توافر هذا الحاالت التي تشكل خط ار على النظام العام واألمن القومي لدولة الملجأ ،ال يمنع الدولة من إعطاء الالجئ الفرصة

خطر على حريته أو حياته ،وفي سبيل
ا
للبحث عن ملجأ في دولة أخرى تقبله على إقليمها ،نظ ار لكون رده لدولة االضطهاد قد يشكل
ذلك تتشاور الدولة مع المفوضية قبل اتخاذ القرار برده أو قبل تنفيذ القرار من اجل إيجاد حل اقل ضر ار لحالة الشخص – ملتمس

اللجوء.-
 -3يشار إلى أن إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام  1967قد ربط الحيد عن السماح بدخول طالب الالجئ عند الحدود
أو إبعاده أو رده قس ار بتوافر األسباب القاهرة ذات الصلة باألمن القومي أو بحماية السكان كما في حالة التدفق الجماعي لالجئين

(المادة .)2/03

- 132 -

أما بالنسبة لالجئ الذي قبلته الدولة واعترفت له بحقوقه وفقا لالتفاقيات الخاصة بالالجئين ،فيقع عليه االلت ازم

بالقوانين واألنظمة والتدابير المتخذة في دولة الملجأ للحفاظ على األمن والنظام العام فيها ويتساوى الالجئ في

خضوعه لهذا االلتزام مع غيره من األجانب المتواجدين في الدولة ،إضافة اللتزامه بالشروط التي قد تفرضها الدولة

على الالجئين بغية ضمان عدم تحول حق اللجوء ألداة ضارة بالنسيج االجتماعي للدولة.1

وفي حال مخالفة الالجئ لهذه االلتزامات فأنه يصبح عرضة لتوقيع عقوبات جزائية تتخذها الدولة على أساس

فردي ،استنادا لنصوص االتفاقيات الخاصة والسيما اتفاقية  1951مع األخذ بعين االعتبار ضرورة احترام
الضمانات المقررة لالج ئ بموجب تلك االتفاقيات ،ومن ذلك قيام الدولة باحتجاز الالجئ أو طرده عندما تقرر
اعتباره يشكل خط ار على األمن القومي والنظام العام فيها.
وبالرغم من تمتع دولة الملجأ بسلطة تقدير مدى الخطر الذي يشكله الالجئ على أمنها ونظامها العام ،إال

أن هذا الحق ليس مطلقا ،فالبد من توفر شروط وجيهة لتقرير ذلك ،حيث ينبغي أن يكون التهديد جسيما ومؤسسا
بشكل صحيح ،فعلى السلطات المختصة في دولة الملجأ أن تستعمل كل صالحياتها للتحقق من إن التهديد قائم

بالفعل وال مجال إلبقاء الالجئ على إقليم هذه الدولة.2

الفرع الثاني :االلتزامات المتعلقة بالمحافظة على حسن العالقات بين دولة الملجأ والدول األخرى:
باإلضافة لاللتزامات الملقاة على عاتق الالجئ بغرض الحفاظ على األمن القومي والنظام العام في الدولة،

هناك التزامات أخرى تفرضها اعتبارات حفاظ دولة الملجأ على عالقاتها الودية بالدول األخرى السيما دولته
األصلية ،حيث يهتم بعض فقهاء القانون الدولي بمعالجة موضوع التزامات الالجئ تجاه دولة الملجأ في إطار

ضرر
ا
مدى مسؤولية األخيرة عن األعمال التي يقوم بها الالجئ على إقليميها خاصة تلك األعمال التي قد تسبب

بالدول األخرى خاصة دولة االضطهاد.

فرغم أن حق الدولة بما لها من سيادة باستقبال الالجئين والسماح لهم باإلقامة في إقليمها عند استيفاءهم
للشروط ال يثير في ذاته موضوعا للمسؤولية الدولية باعتباره عمال إنسانيا ال يخضع ألي اعتبارات سياسية ،إال
أنه قد يؤدي لتوتر العالقات بين دولة الملجأ ودولة األصل إذا قام الالجئ بأعمال موجهة ضد دولته تعتبرها
 -1قاسم محي الدين ،التزامات الالجئ في القانون الدولي ،أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين ،تحرير :احمد الرشيدي ،مركز البحوث
والدراسات السياسية ،القاهرة ،1997 ،ص .154-123
 -2تتعدد األفعال التي يمكن اعتبار مرتكبها يشكل خطر على النظام العام واألمن القومي ،وفي مقدمتها المساس بأمن األشخاص
سواء بشكل فردي كالقتل ،أو من خالل االنضمام إلى جماعات إرهابية ،ويستشف من تكرار عبارة "ألسباب تتعلق باألمن القومي أو

النظام العام" المستعملة في المادتين  1/32و ،2/33تمتع عنصر األمن القومي باألهمية القصوى كونه دفع بواضعي االتفاقية
للحرص عليه بشدة ،فإخالل الالجئ به ال يقيد سلطة الدولة في طرده وإبعاده عن إقليمها .ومع ذلك ،ال يمكن تجاهل عناصر النظام

العام األخرى التي ال تقل أهمية ،والتي تشكل هي األخرى عند اإلخالل بها سببا وجيها لطرد الالجئ.
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األخيرة بمثابة أعمال عدائية تمس أمنها العام ،وبالتالي قيام مسؤولية دولة الملجأ عن هذه األعمال إذا ما توافرت
األركان األساسية للمسؤولية الدولية ( الضرر ،إسناد العمل غير المشروع ،الرابطة السببية بين الضرر والعمل

غي ر المشروع) ،ولذلك فإن غالبية االتفاقيات واإلعالنات الخاصة بالالجئين تفرض على دولة الملجأ وضع قيود
على الالجئين لمنعهم من ممارسة األنشطة السياسية التي قد تهدد أنظمة الحكم في أية دولة أخرى ،حتى ال تترتب
عليها أية مسؤولية دولية ،ومن بين االتفاقيات الدولية التي أقرت هذا االلتزام نجد اتفاقية كاراكاس لسنة 1954
بشأن الملجأ اإلقليمي والتي قررت في مادتها التاسعة أنه يجب على دولة الملجأ بناء على طلب الدولة التي يعنيها

األمر ،أن تتخذ اإلجراءات و التدابير الالزمة إلبعاد الالجئ مسافة معقولة تراها دولة الملجأ بعيدة عن الحدود،

كما أكدت المادة  2/03من االتفاقية اإلفريقية الخاصة بالالجئين لعام  1969على هذا االلتزام بشكل صريح
وحاسم من خالل تعهد الدول األطراف فيها بأن تحظر على الالجئين المقيمين فيها مهاجمة أية دولة عضو في

منظمة الوحدة اإلفريقية ،والتي من شأنها إحداث توتر في العالقة بين الدول األعضاء ،السيما من خالل استخدام
السالح أو الوسائل اإلعالمية ،كما نصت المادة  6/02على ضرورة قيام الدول – في حدود إمكانياتها -بجعل
أماكن إقامة الالجئين على مسافة معقولة من حدود بلدهم األصلي.
في حين أن اتفاقية  1951تخلو من أي نص متطرق لهذا االلتزام ،1فهي ال تلزم الدول باتخاذ تدابير أو

فرض قيود على أنشطة الالجئين أو مراقبتها ،إال إنها قد عبرت في ديباجتها عن أملها في أن تعمل الدول المتعاقدة

قدر المستطاع للحيلولة دون أن تصبح مشكلة الالجئين سببا في توتر العالقات بين الدول ،وقد أكدت المفوضية
على ضرورة بذل الدول المضيفة للعناية الواجبة من أجل منع تحول تجمعات الالجئين إلى قواعد للقيام بأنشطة

عسكرية أو شبه عسكرية ضد دولة األصل.2

ومن أجل قيام دولة الملجأ بضبط ما يقوم به الالجئون من نشاطات يمكنن ا تقسيم األنشطة السياسية لالجئ
والتي تتعلق باعتبارات الحفاظ على العالقات الودية بين الدول إلى فئتين:
الفئة األولى :تشمل أنشطة الجمعيات والتنظيمات التي يكون موضوعها سياسيا بحتا ،والتي تتعلق بالصراع من

أجل السلطة ،وتكون موجهة ضد دولة األصل أو أية دولة أخرى ،كالخطابات والتهجمات اإلعالمية ،التدريبات
العسكرية ،أو اإلمدادات المالية للجماعات المعارضة داخل بلد األصل أو غيرها.3

ويلتزم الالجئ بعدم القيام بمثل هذه األنشطة ،وعلى دولة الملجأ العمل على منعه من ممارستها لدرء المسؤولية
عن نفسها ،فإن تمكن الالجئ من القي ام بهذا األنشطة فال يمكن إثارة مسؤولية دولة الملجأ طالما أنها قد بذلت

 -1عقبة خضراوي ،حق اللجوء في القانون الدولي ،المرجع السابق ،ص.95
 -2قاسم محي الدين ،المرجع السابق ،ص .141
 -3سليم معروق ،المرجع السابق ،ص .83
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العناية الالزمة لمحاولة منعه ،فالتزامها هو التزام ببذل جهد من أجل منع األعمال العدائية من جانب الالجئين

وليس التزاما بنتيجة.1

الفئة الثانية :تشمل كل نشاط يكون ضمن إطار حقوق اإلنسان واستع مالها ،كالتجمعات السلمية والتنظيمات
السياسية التي تمارس األنشطة ذات األهداف االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو الدينية الخاصة بالالجئين
والتي تجيزها قوانين دولة الملجأ ،وال يثير هذا النوع من األنشطة أو التنظيمات مسؤولية دولة الملجأ طالما أنها

تمارس في إطار الحدود المقررة لها ولم توجه ضد مصالح دول الالجئين األصلية أو أية دولة أخرى ،2بل أن دولة
الملجأ ستكون موضع مساءلة في حال انتهكت حق الالجئين في ممارسة تلك الحقوق والحريات.3

يستفاد مما سبق أنه يترتب على االعتراف لطالب اللجوء بوضع الالجئ تمتعه بمجموعة من الحقوق التي

ت راعي خصوصية وضعه ،باإلضافة للحقوق والحريات التي يتمتع بها غيره من المواطنين واألجانب المقيمين في
نفس الدولة ،وفي مقابل ذلك يقع على عاتقه مجموعة من االلتزامات التي تفرضها اعتبارات المحافظة على األمن

القومي والنظام العام في دولة الملجأ أو اعتبارات المحافظة على عالقتها الودية مع الدول األخرى خاصة دولته

األصلية ،فعلى الالجئ االنصياع للقوانين واألنظمة والتدابير التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمنها الداخلي
والخارجي ليبقى متمتعا بالحماية الدولية المقررة له ،وفي حال مخالفته لتلك القواعد فأن احتمال إنهاء وضعه وطرده

من الدولة يصبح ممكنا طبقا للمادة  32من اتفاقية  ،1951إال وضع الالجئ قد ينتهي دون قيامه بأي مخالفة
أو انتهاكا لتلك القواعد ،حيث يصبح في غنى عن الحماية الدولية إذا انقضت أسبابها سواء بإرادته أو نتيجة لتغير
الظروف في بلده األصلية.

وفي األخير ال تخفى علينا األوضاع المأساوية التي وصل إليها حال الالجئين في الكثير من بلدان العالم
والبلدان العربية على وجه الخصوص ،ولهذا فأن عرضنا لهذا الموضوع قد جاء كعرض جهد المقل لحق اللجوء
بصفة عامة فتطرقنا لتعريف حق اللجوء فقها وقانونا وبينا أنواع ه ،كما تعرفنا على التعريفات المختلفة لمفهوم
الالجئ في المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين ،ثم فصلنا حقوق الالجئ والتزاماته تجاه الدولة المضيفة،

ونختتم دراستنا المتواضعة بعرض جملة من النتائج والتوصيات كما يلي:
 -1أحمد الرشيدي ،حقوق اإلنسان :دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،2003 ،ص .375
 تجدر اإلشارة إلى بعض الدول المستقبلة لالجئين قد تسعي لكسب والئهم ودفعهم للعمل السياسي المناهض لحكوماتهم األصليةخاصة في حال وجود خالفات سياسية أو حدودية بينهما ،و رغم أن االتفاقيات الدولية الخاصة بالالجئين لم تحظر صراحة قيام دول
الملجأ باستخدام الالجئين كأداة لتحقيق أغراضها السياسية الخارجية ضد دول أخرى ،فأن هذا الموضوع يطرح في إطار التزام دولة
الملجأ تجاه الجماعة الدولية بموجب ميثاق األمم المتحدة التي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سالمة واستقالل الدول األخرى،

كما يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 -2عقبة خضراوي ،حق اللجوء في القانون الدولي ،المرجع السابق ،ص.96
 -3سليم معروق ،المرجع السابق ،ص .83
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نتائج الدراسة:
-1يعد اللجوء حالة إنسانية فال يجب اعتبار مشكلة الالجئين سببا لتوتر عالقات الدول ،فمشكلة الالجئين تستدعي
تكاتف الدول لمساعدة وحماية الالجئين وإيجاد الحلول الدائمة لمشكالتهم.
مصدر أساسيا
ا
 -2أن اتفاقيات حقوق اإلنسان عموما واالتفاقيات الخاصة بالالجئين على وجه الخصوص تشكل
يتسند اليه لحماية الالجئين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها تلك المواثيق ،إال أن هذه القواعد
ال تجد طريقها للتطبيق في بعض الحاالت.

-3تعد اتفاقية  1951وبروتكول  1967الركيزة األساسية لنظام اللجوء وحماية الالجئين فهي توفر اإلطار العالمي

والمعايير وال مبادئ األساسية لحماية الالجئين بتعاون الدول األطراف وتقاسمها للمسؤولية تجاه مشكالت الالجئين.

 -4إن تعارض المصالح واالعتبارات األمنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية للدول في منح الالجئين حقوقهم

المقررة لهم وفق قواعد القانون الدولي يزيد من تفاقم المشكلة.
التوصيات:

في ظل ما يشهده العالم من ن زاعات مسلحة وكوارث أدت الزدياد تدفقات الالجئين تجاه الدول المستقبلة
نوصى بما يلي:
-1ضرورة توسيع تعريف الالجئ في اتفاقية  1951التي تعد الركيزة األساسية لحماية الالجئين على المستوى
الدولي ليشمل اللجوء بسبب النزاعات المسلحة والحروب االهلية والكوارث الطبيعية.
 -2ضرورة تكاتف أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة لالجئين في تحمل اعبائهم وتفعيل مبدأ تقاسم
األعباء والمسؤولية تجاههم ،فعلى الدول ان تدرك ضرورة معالجة مشكلة الالجئين بصورة متكاملة بتمكينهم من

ممارسة حقوقهم والسعي إليجاد حلول دائمة لمشكالتهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين وغيرها
من المنظمات والوكاالت ذات الصلة.

 -3ضرورة التزام الدول المضيفة بتحمل مسؤوليتها وتمكين الالجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم

التي كفلتها مواثيق حقوق اإلنسان واالتفاقيات الخاصة بالالجئين ،وأن تعمل على تثبيت حقوقهم السيما حقهم ف ي
عدم اإلعادة القسرية (مبدأ عدم الرد).

 -4ضرورة قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها سواء داخل أراضيها حيال الالجئين الوافدين إليها أو خارجها من خالل
تقديم المساعدة لالجئين في البلدان األخرى.
-5ضرورة نبذ التمييز العنصري واالستعالء والنظرة الدونية لالجئين في الدول المضيفة لالجئين.
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 -6ضرورة العمل على القضاء على أسباب النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية باعتبارها المصدر الرئيسي
لموجات اللجوء حول العالم ،فالوقاية خير من العالج.
 -7حث الدول الع ربية للمصادقة ع لى االتفاقية العربية الخاصة بالالجئين واحترام مواثيق حقوق اإلنسان كون اغلب
موجات اللجوء مصدرها تلك الدول.
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المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة عام 2014
International responsibility of the Israeli occupation of crimes against humanity
in the Gaza Strip in 2014
د .بوشوشة سامية
أستاذ محاضر قسم "أ"

كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار
عنابة – الجزائر
Samia.bouchoucha@univ-annaba.dz

الملخص
يسعى البحث إلى التعرف على المسؤولية الدولية المترتبة على ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي لجرائم ضد اإلنسانية
في قطاع غزة في عدوانه عام  ،2014واآلليات الدولية المتاحة لمالحقة االحتالل عن تلك الجرائم .وقد خلص
البحث إلى وجود مجموعة من التحديات السياسية والقانونية المتعلقة بالجانب الفلسطيني ،التي تقف عقبة أمام
مالحقة مجرمي كيان االحتالل اإلسرائيلي .كما يعد تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب
االنتصار لضحايا الجرائم الدولية ،ذات مردود سلبي على دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة المجرمين من
كيان االحتالل.
وفي نهايته طالب البحث األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف سيما الرابعة بأن تقوم بواجباتها بالضغط
على سلطات االحتالل لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين .كما طالب باتخاذ خطوات فاعلة إلنهاء االنقسام
الفلسطيني ،بما يتيح الفرصة للتغلب على التحديات السياسية والقانونية المتعلقة بالجانب الفلسطيني التي تقف
عقبة أمام مالحقة مجرمي كيان االحتالل اإلسرائيلي .وطالب أيضا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
بسرعة االنتهاء من الدراسة التمهيدية واالنتقال لمرحلة ال تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي
بحق المدنيين في قطاع عام .2014
الكلمات المفتاحية
المسؤولية الدولية ،االحتالل اإلسرائيلي ،جرائم ضد اإلنسانية ،المحكمة الجنائية الدولية.
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Abastract
The search seeks to identify the international responsibility arising from the Israeli
occupation of crimes against humanity in the Gaza Strip in its aggression in 2014, and
available international mechanisms to prosecute the occupation for these crimes. The
research concluded that there are a set of political and legal challenges related to the
Palestinian side, which is an obstacle to the prosecution of the Israeli occupying entity.
Moreover, the international community's preference to political interests at the expense
of the victory of the victims of international crimes has a negative impact on the role
of the International Criminal Court in prosecuting criminals from the occupying entity.
At the end of the research, the High Contracting Parties to the Geneva Conventions,
particularly the fourth, demanded that they carry out their duties by pressuring the
occupation authorities to stop their crimes against Palestinian civilians. It also called
for effective steps to end the Palestinian division, which would provide an opportunity
to overcome the political and legal challenges related to the Palestinian side, which is
an obstacle to the pursuit of criminals by the Israeli occupation. The Office of the
Prosecutor of the International Criminal Court also called for the speedy completion of
the preliminary study and the transition to the investigation of crimes committed by the
Israeli occupying forces against civilians in the Gaza Strip in 2014.
Key Words
International Responsibility, Israeli Occupation, Crimes Against Humanity,
International Criminal Court.

- 142 -

أو ًال -المـقــدمــــة:
تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم اإلنسانية ذاتها ومنذ العصور الغابرة حاولت المجتمعات البشرية
محاربة الجريمة والحد من انتشارها .فإذا كانت الجريمة ترتكب في الماضي بوسائل بدائية وتقليدية فإن التقدم الذي
شهده المجتمع الدولي في اآلونة األخيرة في شتى مجاالت العلوم والتكنولوجيا أدى إلى تطور األساليب واألدوات
الجرمية ،بحيث باتت الجريمة ت رتكب بشكل منظم وعلى نطاق واسع باستخدام تقنية متطورة وأكثر دموية من
الماضي .ومع تزايد وتيرة الجرائم واالنتهاكات الجسيمة التي تصاحبها وما تلحقه من أضرار بليغة أصبحت الحاجة
ملحة لمواجهتها ومعاقبة مرتكبيها.
وتعد االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود بعيدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق
اإلنسانية على مر التاريخ ،فكلما زادت تقنية األسلحة والمعدات العسكرية؛ زادت معها بشاعة وفظاعة الجرائم
واالنتهاكات التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية بحق المدنيين العزل وبالممتلكات الخاصة والعامة ،بل وتعدى ذلك إلى
قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بإجراء تجارب لألسلحة الفتاكة على الشعب الفلسطيني دون أيما اعتبار للعامل
اإلنساني ودون مراعاة ألية نتيجة تخلفها تلك األسلحة على األجيال الفلسطينية ضاربة عرض الحائط جميع ق اررات
الشرعية ا لدولية برفضها تحملها المسؤولية تجاه المدنيين وواجب حمايتهم وفق ما تقتضيه بالخصوص اتفاقية
جنيف الرابعة كونها سلطة احتالل.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه األصوات المنددة بمثل هذه الجرائم والمطالبة بمالحقة مجرمي الحرب على المستوى
الدولي ،يتنقل مجرمو الحرب اإلسرائيليين بين دول العالم دون أي اهتمام للقانون الدولي وقواعده اآلمرة.
ثانيا-أهمية البحث:
ً
تتمثل أهمية البحث بتركيزه على الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غ زة عام
 ، 2014والمسؤولية الدولية التي يتحملها االحتالل عن تلك الجرائم واآلليات المناسبة لمحاسبته ومالحقة مجرميه
أمام العدالة الدولية.
ثال ًثا-إشكالية البحث:
تتمحور إشكالية الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :مدى إمكانية إثارة المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في عدوانه على قطاع غزة عام 2014م؟
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وينبثق عن هذا التسادل األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما هو التكييف القانوني للجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت ها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة عام
.2014

 .2ما هي المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد اإلنسانية الم رتكبة في قطاع غ زة عام
.2014

 .3ما هي اآلليات القانونية المتاحة أمام الفلسطينيين لمحاكمة قوات االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد
اإلنسانية التي ارتكبها في قطاع غزة عام .2014

ابعا-منهج البحث:
ر ً

يعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.
خامسا-أقسام البحث:
ً
سيتم تناول موضوع البحث من خالل مبحثين رئيسين هما :المبحث األول وهو التكييف القانوني للجرائم ضد
اإلنسانية التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة عام  ،2014أما المبحث الثاني فيبحث في
المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في قطاع غزة عام .2014
المبحث األول
التكييف القانوني للجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة عام 2014
تنطلق فكرة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بالخصوص من فكرة أنه ليس للقوى المتحاربة مطلق الحرية في
اختيار أساليب الحرب وأهدافها  -مع أن الجرائم ضد اإلنسانية ال يشترط في قيامها عنصر المواجهة العسكرية(-)1
سيما تلك التي تلحق معاناة وأضرار مفرطة ال تبررها حتى الضرورات العسكرية كتلك التي تطال المدنيين
واألشخاص المشمولين بالحماية الذين ال يشتركون في العمليات الحربية.

)(1

منظمة العفو الدولية ،المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كيف ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاع في غزة؟ ،مجلة

الموارد ،العدد  /12ربيع  ،2009بيروت ،ص .18
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بناء على ذلك نحاول فيما يلي استعراض مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية بصفة عامة من خالل مطلب أول ،ثم
عبر المطلب الثاني ندرج إلى استعراض الجرائم ضد اإلنسانية التي وقعت في قطاع غزة عام .2014
المطلب األول :التعريف وشروط التحقق للجرائم ضد اإلنسانية:
تعتبر الجرائم ضد اإلنسانية من أحدث الجرائم الدولية عهدا ذلك أنها لم تتبلور إال بعد الحرب العالمية الثانية

(،)1

وذلك عندما تم النص عليها في النظام األساسي لمحكمة نورنبرغ الخاصة بمتابعة ومعاقبة مجرمي الحرب من
النازيين حيث ورد بالمادة  06من ذات الوثيقة " :تختص المحكمة في التحقيق مع األشخاص الذين ارتكبوا وهم
يتصرفون لصالح دول المحور األوروبية ،سواء كأفراد أو كأعضاء في منظمات ،إحدى الجرائم التالية،
ومعاقبتهم :أ -الجرائم ضد السلم ،...ب -جرائم الحرب ،...ج -الجرائم ضد اإلنسانية"(.)2
ولتبيان مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية بشيء من التفصيل نخصص الفرع األول :تعريف هذه الجرائم وفق وجهة
نظر الفقه أوال ،ثم من وجهة نظر الصكوك الدولية ذات العالقة ،وفي مرحلة ثانية نحاول إعطاء تحليل علمي
للركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة عن طريق وضع تصور عام لشروط قيامها وذلك عبر فرع دراسي ثاني.
الفرع األول :تعريف الجرائم ضد اإلنسانية:
يعرف الفقه الجرائم ضد اإلنسانية بكونها " :جريمة دولية من جرائم القانون العام بمقتضاها تعد دولة ما
مجرمة إذا أضرت بحياة شخص أو مجموعة من األشخاص األبرياء أو بحريتهم أو حقوقهم ،بسبب الجنس ،أو
التعصب للوطن ،أو ألسباب سياسية أو دينية ،أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابهم جريمة ما العقوبة
المنصوص عليها"( ،)3كما عرفها البعض اآلخر على أنها تلك " :الجرائم التي تنطوي على عدوان صارخ على
إنسان معين ،أو جماعات إنسانية العتبارات معينة"(.)4

)(1

محمد يوسف علوان ،الجرائم ضد اإلنسانية في المحكمة الجنائية الدولية ،تحدي الحصانة ،مجموعة بحوث ،مطبعة الدوادي ،دمشق،

 ،2002ص .201
)(2

عبد الواحد محمد الفار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص .289

علي عبد القادر القهوجي ،القانون الجنائي الدولي ،أهم الجرائم الدولية ،المحاكم الجنائية الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2001 ،ص

.113

) (3علي يوسف الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2008 ،ص .138

) (4حسنين إبراهيم صالح عبيد ،الجريمة الدولية ،دراسة تحليلية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1979 ،ص .203
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هذا وترتبط هذه الجريمة بصفة مباشرة بطابعها الالإنساني عبر هدرها للكرامة اإلنسانية ومساسها شخص
اإلنسان في ذاته وكيانه وهو السلوك الذي يتنافى مع مقاصد ميثاق األمم المتحدة ،فضال عما أكده اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان عبر المادة  02منه بقوله " :لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا
اإلعالن دون أي تمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي ،أو أي
رأي آخر ،أو األصل الوطني ،أو االجتماعي ،أو الثروة أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء،"..
يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات ،أو المعاملة القاسية أو الوحشية،
أما في المادة  05منه فقد ورد أنه " :ال ّ
أو الحاطة بالكرامة".

وقد عرف مشروع قانون االعتداءات ضد السلم وأمن البشرية الذي أوكلت عناية صياغته إلى لجنة القانون الدولي
ما بين  1951و 1954الجرائم ضد اإلنسانية بكونها " :قيام سلطات الدولة أو األفراد بأعمال يقصد منها القضاء
الكلي أو الجزئي على الجماعات الدينية أو الثقافية أو بالنظر للجنس."...
كما عرفت المادة  06من اتفاقية لندن الموقعة في  08أغسطس  1945المؤسسة للمحكمة العسك رية الدولية
لنورنبرغ الجرائم ضد اإلنسانية بأنها " :القتل واإلبعاد واالسترقاق وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد المدنيين
قبل وأثناء الحرب ،وكذلك أفعال االضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية متى كانت هذه
األفعال قد ارتكبت في إطار جريمة ضد السالم ،أو كانت ذات صلة بها حتى ولو كان ارتكاب هذه األفعال ال
يتعارض مع قوانين البلد الذي ارتكبت فيه"(.)1
وهو االتجاه ذاته الذي أخذ به ميثاق  19يناير  1946المؤسس للمحكمة العسك رية الدولية لطوكيو بموجب المادة
 05منه ،فضال عن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة –المادة  -05وأيضا
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواند ا –المادة  ،-03وفي هذا السياق جاء في قرار محكمة
النقض الفرنسية في قضية "باربي  "Barbieالصادر في  08مايو ": 1985إن الجريمة ضد اإلنسانية تستمد
تعريفها من إرادة أن ننكر على الشخص صفة اإلنسانية ذاتها"( ،)2أما النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الموقع في  17يوليو  1998والذي دخل حيز النفاذ في  01يوليو  2002بعد تحقق نصاب ستون دولة مصادقة،
)(1

نبيل أحمد حلمي ،اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ،د ار النهضة العربية ،القاهرة ،دون سنة ،ص  66وما بعدها.

« Le crime contre l’humanité se définit par la volonté de nier dans l’individu l’idée même de
l’humanité » - Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 5éme édition, Dalloz, 2005, p
483.
)(2
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وهو يضم اليوم  123دولة طرف( ،)1فقد عد ت الف قرة األولى من مادته السابع ،أحد عشر فعال ال إنسانيا مجرما
ومعاقب ا عليه ،يشكل كل واحد منهم جريمة ضد اإلنسانية( .)2مع ذلك ال يمكن لهذه األفعال إذا وردت معزولة أن
تشكل ج ريمة ضد اإلنسانية إنما البد وأن تتحقق معها جملة من شروط.
الفرع الثاني :شروط تحقق الجرائم ضد اإلنسانية:
لكل جريمة شروط ال بد من تحققها إلثارة المسؤولية الجنائية بحق مرتكبها ،وكذلك الحال بالنسبة للجرائم ضد
اإلنسانية ،تطلب المشرع الدولي العديد من الشروط يجب توافرها في األفعال المكونة للركن المادي حتى تندرج
ضمن الجرائم ضد اإلنسانية ،وبيان تلك الشروط على النحو التالي:
المجرم في إط ار هجوم مسلح ممنهج أو على نطاق واسع:
الشرط األول :أن يرتكب الفعل
ّ
ويقصد من ذلك أن يكون االعتداء المشكل للجريمة قد تم بشكل منهجي أي "منظم" ،أو على نطاق واسع بمعنى
أنه قد طال عددا كبيرا من السكان ،حيث يفسر معيار "التنظيم والمنهجية" على نحو ال تتأتى فيه الجريمة عن
فعل منعزل أو عشوائي ،وإنما ذلك يكون ناتج عن خطة منظمة أو سياسة عامة ،وهنا تبرز الخاصيتين التي تطبع
الجرائم الدولية في عمومها بحيث تشكل هذه األخيرة جرائم تدخل في إطار العمل الجماعي ولكنها ترتكب عمد ا

)(1

لالطالع على قائمة الدول الموقعة والمصادقة على نظام روما ،راجع الموقع االلكتروني
> - www.eda.admin.ch > Thèmes > Droit international public > Traités internationaux

Banque de données des traités internationaux
) (2للتعرف على مضمون الجرائم ضد اإلنسانية ،أنظر المادة  07من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما
في 17تموز /يوليه .1998
"لغرض هذا النظام األساسي ،يشكل أي فعل من األفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي

موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ،وعن علم بالهجوم- :القتل العمد - ،اإلبادة - ،االسترقاق - ،إبعاد السكان أو النقل القسري
للسكان ،السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي- ،التعذيب- ،

االغتصاب ،أو االستعباد الجنسي ،أو اإلكراه على البغاء ،أو الحمل القسري ،أو التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من أشكال العنف
الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة - ،اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو

قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية ،أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  ،3أو ألسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون

الدولي ال يجيزها ،و ذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة - ،االختفاء القسري

لألشخاص - ،جريمة الفصل العنصري ،األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المما ثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى
خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".

- 147 -

من طرف الفرد ،األمر الذي يستتبع مسؤوليته الشخصية في منأى عن مسؤولية الدولة أو المنظمة التي يعمل
لحسابها.
وقد عمل القضاء الجنائي الدولي

()1

على تبيان أهمية العالقة العضوية التي تربط بين العمل الفردي والجريمة

الجماعية سي ما فيما تعلق بالجرائم ضد اإلنسانية التي يتطلب تحققها خطة منسقة على نطاق واسع ال يمكن عمليا
وماديا أن تجسد إال من طرف دولة أو كيان يشبهها أما العمل الفردي فإنه وإن ظل مجرما لذاته؛ فإنه ال محالة
يندرج في إطار استراتيجية جماعية أشمل(.)2
كما يمكن لمعظم الجرائم الواقعة في نطاق تعريف "الجرائم ضد اإلنسانية" أن تكون نتيجة لفعل دولة أو سلطة ويتم
تنفيذها من خالل فاعلين ذي سلطة أو غير ذ ي سلطة رسمية(.)3
الشرط الثاني :أن يوجه الفعل ضد أية مجموعة من السكان المدنيين:
وفي هذا الفرض يستثنى استهداف فئة العسكريين أو القوات المسلحة فهذه األخيرة لها تنظيمها الخاص والجرائم
التي تمسها تدخل في اختصاص جرائم الحرب( ،)4وهنا تبرز األهمية الجوه رية للتمييز بين المحاربين وبين سواهم
من المدنيين المسالمين الذين ال يمكن بأي حال أن يشكلوا هدف ا للعمليات العسك رية وهم بذلك الموضوع الرئيس
للقانون الدولي اإلنساني والمشمولين بحمايته.
وعليه يتمتع السكان المدنيون بحماية خاصة خالل الحروب وهو المبدأ الذي بات من مسلمات القانون والممارسة
الدوليين بعد الجدل الذي حاق بالموضوع منذ أواخر القرن الثامن عشر( ،)5حيث تعرف الفقرة األولى من المادة
) (1المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا ،القرار االبتدائي الصادر في  14جويلية  1997في حق المدعو "تاديتش  ،"Tadicالفقرة
.477

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ،القرار االبتدائي  02سبتمبر  ،1998في حق المدعو "آكاييسو ."Akayesu
Paola GAETA, The Defence of Superior Orders : The Satute of the International Criminal Court
versus Customary International Law, E.J.I.L, n° 01/1998, pp 172, 192.
) (3محمود شريف بسيوني ،مدخل في القانون الدولي اإلنساني والرقابة على استخدام األسلحة ،بدون دار نشر ،1999 ،ص  ،75ذكره،
)(2

د .داود درعاوي ،تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية دولة إسرائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى،
الهيئة الفلسطينية المستقلة ،سلسلة التقارير القانونية ،العدد  ،24أغسطس  ،2001ص .33
)(4
)(5

لندة معمر يشوي ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2008 ،ص .197

تجدر اإلشارة في هذا المقام أن الشريعة اإلسالمية قد فرقت منذ بدايات القرن الثامن ميالدي بين المحارب وغيره من الفئات المسالمة

ووضعت ضوابط خاصة فيما تعلق بهؤالء ،فقد جاء عن أبي بكر الصديق (ض) عندما رافقه يزيد بن أبي سفيان حين بعث الجيوش إلى
الشام ،أنه نهى عن قتل النساء والولدان في الغزو ،رواه البيهقي في السنن الكبرى ،الحديث رقم  ،10الجزء التاسع ،ص .89
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الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام  1949األشخاص المدنيين على أنهم" :أولئك الذين ليس لهم دور
إيجابي في األعمال العدائية ،بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سالحهم أو أبعدوا عن القتال بسبب
المرض ،أو الجر  ،أو األسر ،أو ألي سبب آخر" ،وعلى ضوء هذه المادة تعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر
السكان المدنيين بأنهم" :أولئك الذين ال يشكلون جزًء ا من القوات المسلحة أو الهيئات المرتبطة بها ،أو ال
مباشرا في العمليات ذات الطابع العسكري ،وال يسهمون بطريقة مباشرة في نشاط المجهود
اكا
يشتركون اشتر ً
ً
الحربي"( ،)1كما يمتد هذا الوصف إلى كل من كان في حالة الشك من وضعه القانوني فضال عن رعايا الدول

التي ال تكون طرفا في النزاع أو تكون من رعايا الدول المحايدة.
الشرط الثالث :أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم الذي يقوده يشكل جريمة ضد اإلنسانية
وقد يعتبر هذا الشرط من قبيل الركن المعنوي في الجريمة بحيث ال يتحقق إال بتوافر نية ارتكاب هذه الجريمة لدى
المعتدي ،وهنا البد من إثبات أن المتهم قد تحرك عن وعي ودراية كافية باإلطار السياسي العام للجريمة دون
اشتراط العلم بالتفاصيل ،أو كونه قد ساهم في وضع هذه السياسة ،ودون هذه القدرة ال تكتمل أركان الجريمة ضد
اإلنسانية(.)2
الشرط الرابع :أال تكون الجريمة موجهة ضد شخص أو جماعة محددة بعينها:
ويتعلق هذا الشرط بأن الجريمة ضد اإلنسانية تقوم -بتضافر الشروط األخرى -متى كانت تطال أي إنسان أو أية
مجموعة كانت دون أن تكون لها صفة مميزة تتعلق بالعرق أو الدين أو االنتماء السياسي أو القومي أو غيرها من
الصفات ،وتلك مميزات قد تنطبق على جريمة االضطهاد التي بطبيعتها يقتضي تكييفها توافر األساس التمييزي
(.)3
الشرط الخامس :عدم ارتباط ارتكاب الجريمة ضد اإلنسانية بنزاع مسلح دولي كان أو غير دولي:
المالحظ أن هذه المسالة كانت وراء جدل وتجاذب كبيرين خالل مؤتمر روما حول النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،حيث رأت العديد من الدول ضرورة ربط الجرائم ضد اإلنسانية بظرف النزاع المسلح ،أما البعض

)(1

زكريا عزمي ،من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،1978 ،ص .264

)(3

محمد يوسف علوان ،المرجع السابق ،ص .208

) (2للمزيد راجع - ،لندة معمر يشوي ،المرجع السابق ،ص .198
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اآلخر فقد ذهب إلى إقحام فكرة النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ،على أن الطرح الذي استقر عليه التوافق في
األخير هو عدم اشتراط ارتباط الجريمة ضد اإلنسانية بنزاع مسلح دولي كان أو غير دولي البتة ،فالجريمة تقوم
لمجرد التئام شروطها وأوصافها بصرف النظر عن الظرف المحيط بارتكابها في السلم أو في الحرب.
المطلب الثاني :الطبيعة القانونية لجرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة عام :2014
إن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة عام  ،2014وتحديدا الجرائم ضد اإلنسانية لم تأت بشكل معزول أو أحادي
إنما كانت تلك نتيجة سلسلة من االعتداءات المتكررة والمتشابهة في عنفها وفي استهدافها للمدنيين وكافة المقومات
األساسية للحياة عبر عشرات السنين ذلك أن قطاع غزة هو جزء ال يتجزأ من األراضي العربية المحتلة .وعليه
نخصص فيما يلي الفرع األول للوضع القانوني لقطاع غزة وفي الفرع الثاني نتعرض لوقائع العدوان الذي تعرض
له قطاع غزة صيف  2014وطبيعة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين خاصة الجرائم ضد اإلنسانية.
الفرع األول :الوضع القانوني لقطاع غزة:
إسرائيل هي قوة االحتالل لقطاع غزة منذ حرب  1967وفي عام  2005قامت باالنسحاب من القطاع عن طريق
تفكيك مستعمراتها وإجالء مستوطنيها في إطار ما سمي بعملية "فك االرتباط" ولكن هذا العمل لم يحقق استقالل
القطاع ألن قوات االحتالل اإلسرائيلي ال تزال تمارس سيطرة فعلية على معابر القطاع كافة باستثناء معبر "رفح"
الذي يربط القطاع مع مصر الذي يتمتع بمركز قانوني خاص( ،)1فضال عن الرقابة التي يمارسها االحتالل على
المجالين البحري والجوي للقطاع ،هذا من جهة ومن جهة أخرى يظل القطاع تابعا لالحتالل فيما تعلق بموارده
الحياتية كالمياه والكهرباء والوقود وغيرها من ضرورات الحياة.
وبصفتها قوة احتالل فإنه يقع على سلطات االحتالل اإلسرائيلي التزامات محددة بموجب القانون الدولي اإلنساني
المطبق على االحتالل المحارب والتي تشمل:
 .1أحكام محددة من اتفاقية الهاي الرابعة الخاصة باحترام قواعد وقوانين الحرب البرية والالئحة المرفقة بها
والمتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في  18أكتوبر .1907

 .2اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في  12أوت .)2(1949
)(1

راجع ،تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن تنفيذ اتفاقية االنتقال والدخول على الموقع
- http:/www.ochaopt.org
 -للمزيد راجع نص االتفاقية كامال على الموقع - http:/www.mfa.org.il access from+and+to+gaza

)(2

تظل إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ترى في أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949ال تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة.
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 .3القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني المنطبق على االحتالل المحارب ،سيما تلك التي تضفي حماية

خاصة على األشخاص الخاضعين لسيطرة أحد األطراف المتحاربة ،والتي يرد تفصيلها بالمادة  75من

البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام  1977الخا ص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة
الدولية.
 .4كما تفرض اتفاقية جنيف الرابعة التزامات على قوة االحتالل فيما يتعلق بسكان األراضي المحتلة الذين
يحق لهم الحصول على حماية خاصة ومعاملة إنسانية ،ومن بين مسائل أخرى تحظر القواعد الدولية

على قوة االحتالل قتل األشخاص المح ميين عن قصد أو إساءة معاملتهم أو ترحيلهم ،وهذا ما عمدت

إسرائيل إلى انتهاكه على الدوام.

الفرع الثاني :العملية الحربية الواسعة في قطاع غزة عام  2014والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة بحق المدنيين:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة في الفترة الممتدة من  2014/8/26-7/7عدوانا أطلقت عليه
اسم الجرف الصامد واستمر لمدة ( )51يوما ،قتلت فيه قوات االحتالل ( )2219من الفلسطينيين ،من بينهم
( )556طفال ،و( )299امرأة ،فيما بلغ عدد الجرحى األطفال الذين تم رصدهم ( )2647والجريحات من النساء
( ،)1442وهدمت ودمرت ( )31981منزال وبناية سكنية متعددة الطبقات ،من بينه ( )8381دمرت كلي ا ()1718
بناية سكنية (تتكون الواحدة منها من أكثر من وحدة سكنية) ،كما بلغ عدد المهجرين قسريا جراء هدم منازلهم
بشكل كلى ( ،)60623من بينهم ( )30842طفأل ،و( )16526سيدة ،يذكر أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل
المنشآت والمساكن التي تعرضت ألضرار طفيفة وهي تعد بعشرات اآلالف .كما أجبرت قوات االحتالل
( )520.000من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء واألطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة
من مناطقهم ،ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الد نيا لحفظ الكرامة اإلنسانية المتأصلة ،ما تسبب
في معاناة بالغة لكل سكان القطاع .وقد أسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز اإليواء والمنشآت وطواقم
المهمات الطبية واإلنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس اآلمنين ،وساهم في إيقاع مزيد من القتلى
في صفوف المهجرين قسريا وطواقم المهمات اإلنسانية والصحافيين.1

1في الذكرى السنوية الثالثة لعدوان " 2014الجرف الصامد" الميزان يطالب المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة وضمان عدم اإلفالت من

العقاب ،بيان صحفي2017/7/6،

http://mezan.org/post/23974/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9
%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D9
%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+2014+%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81+%D
8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%E2%80%9D
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أما عن الوضع اإلنساني الذي بات يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة عقب هذا العدوان فهو كارثي بتعبير
المنظمات الدولية اإلنسانية إذ يعيش القطاع بدون غذاء أو دواء أو رعاية طبية أو وقود أو كهرباء ،ف كل مقومات
الحياة انهارت بصفة جذرية ،فنصف مليون طفال لم يلتحقوا بالمدارس إما بسبب تدميرها ،أو تحويل بعضا منها
إلى مراكز إيواء للمهجرين(.)1
وعليه أمكن حصر الجرائم ضد اإلنسانية التي خلفها عدوان  2014مرفقة باألسانيد القانونية التي أخلت بها قوات
االحتالل اإلسرائيلي في هذا الصدد كالتالي:

أو ًال -أهم الصور الموثقة التي اتخذتها الجرائم ضد اإلنسانية خالل الهجوم على قطاع غزة عام :2014
 .1استهداف المدنيين بصفة مباشرة وقتلهم ويدخل في خانة المدنيين الصحفيين والطواقم الطبية وفرق اإلسعاف
والدفاع المدني والشرطة.

 .2تدمير المنازل والممتلكات واألعيان المدنية كالمدارس والمستشفيات ومراكز اللجوء والورش والمصانع
المدنية وكل البنية التحتية ذات االستخدام المدني الصرف.
 .3االعتقال التعسفي واإلداري.

 .4العقاب الجماعي عن طريق الحصار والتجويع العمد التي تتسبب كلها في معاناة شديدة وفي أذى خطي ر
يلحق بالجسم وبالصحة العقلية والبدنية.
 .5منع وصول المساعدات اإلنسانية والطبية وحظر إجالء الجرحى المدنيين.

وبالتالي تعتبر هذه األفعال انتهاكا صريحا وجسيما لكافة األعراف والقوانين الدولية وهو بذلك عمل غير مشروع
يرقى إلى جريمة الدولة المنظمة والممنهجة على ن طاق واسع ،وعليه فالجريمة ضد اإلنسانية قائمة ال تنتظر إال
المساءلة.
ثانيا-األسانيد القانونية التي يمكن اعتمادها في إقامة المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي:
ً
تنص المادة  57في فقرتها  2من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف  1949لعام  21977على ما يلي:
 .1يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ ق ار ار بشأنه:

)(1

تقرير اليونسيف بعنوان "عنف في غزة" ،الموقع -www.unicef.org, 24 aout 2014

)(2الملحق (البروتوكول) األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف  ، 1977والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
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أ .أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن األهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاص ا مدنيين أو أهداف ا
مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة ،ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة ،52

ومن أنه محظور مهاجمتها بمقتضى هذا البروتوكول.
ب .أن يتخذ جميع االحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم من أجل إحداث خسائر في أرواح
المدنيين ،أو إلحاق اإلصابة أو اإلضرار باألهداف المدنية ،وذلك بصفة عرضية ،وعلى أي األحوال
حصر ذلك في أضيق نطاق.

ت .أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه ،بصفة عرضية ،أن يحدث خسائر في أرواح
المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم ،أو اإلضرار باألهداف المدنية ،أو أن يحدث مزيج ا من كل ما ذكر ،أو
أن يحدث خلط ا في هذه الخسائر واألضرار ،مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم
من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

 .2يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس عسكري ا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد
يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين ،أو إلحاق اإلصابة بهم أو اإلضرار باألهداف المدنية بصفة

عرضية ،أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألضرار ،وذلك بصفة عرضية ،تفرط في تجاوز ما ينتظر
أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
 .3يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين ،ما لم تحل الظروف
دون ذلك".

نالحظ من خالل قراءة واقع العمليات العسكري ة لالحتالل في قطاع غزة وعند مقارنتها بالمادة  57من البروتوكول
اإلضافي األول  1977أن قوات االحتالل لم تدع محظورا إال وانتهكته ،بحيث تنطبق أفعالها كلية على ما ورد
بالمادة  07من نظام روما السابق ذكرها المتعلقة بأوصاف الجرائم ضد اإلنسانية ،ومن ثم فإن المسؤولية الدولية
لكيان االحتالل قائمة على الصعيدين المدني والجنائي.
المبحث الثاني
المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في قطاع غزة عام 2014
تعتبر المسؤولية الدولية من أهم مواضيع القانون الدولي ،فهي تفعل هذا القانون وتحكم على مدى فعاليته،
ومن ثم دأب بعض الفقهاء إلى إدراج موضوع المسؤولية الدولية بعنوان تطبيق القانون الدولي.
عمال
هذا ويعرف الفقه المسؤولية القانونية الدولية على أنه  ":نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت ً
يحرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالدولة المتضررة أو المعتدى عليها...ينجم عن عمل
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أو االمتناع عن القيام بعمل"( ،)1أما الفقيه "بيار ماري ديبوي" فيربط أساس ا فكرة المسؤولية كنتيجة قانونية مرتبطة
باإلخالل أو بخرق قاعدة قانونية وأن كل من انته ك التزاما قانوني ا إزاء الشخص الذي تسبب له بالضرر بأن مست
حقوقه ،تقع عليه المساءلة ،وعليه فانتهاك المشروعية غالب ا ما يصاحبه االلتزام بالجبر على أن هذا األخير يبدو
كجزاء عادي على انتهاك الحق(.)2
وهو ذات التصور الذي أخذت به لجنة القانون الدولي التي عنيت بالموضوع منذ  ،1949حيث ورد في المادة
األولى من مشروع تقنينها للمسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع دوليا لعام  " :2001كل فعل غير مشروع
دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية"(.)3
نالحظ من التعريفين السابقين :أن المسؤولية الدولية هي عالقة قانونية تقوم بين الدول صاحبة السيادة على
سبيل الحصر وبذلك تكون بالوصف القانوني مدنية صرفة ،إال أن التطورات التي عرفها المجتمع الدولي ما بعد
الحربين والحرب العالمية الثانية بالخصوص قد أدت إلى تبلور أفكار جديدة تجسدت أوال في إقرار مسؤولية جنائية
دولية على األفراد الذين يرتكبون "جرائم دولية" و ثانيا توسيع دائرة أشخاص القانوني الدولي.
أما الجريمة الدولية :فهي تدخل في إطار أوسع للمسؤولية الموضوعية على أساس العمل غير المشروع
دوليا ،حيث فرقت لجنة القانون الدولي برئاسة المقرر الخاص "روبارتو آغو" في مشروعها لعام  1982بين
االنتهاك الجسيم واالنتهاك البسيط وألول مرة أقحمت فكرة جريمة الدولة باإلضافة إلى إمكانية تحريك المساءلة
الدولية من طرف دولة -أو مجموعة من الدول -ولو لم تكن طرفا أصيال في دعوى المسؤولية بمعنى أن المق رر
متضرر
ا
الخاص اعتبر أن االنتهاك الجسيم لاللتزام الدولي قد يعطي للجماعة الدولية الصفة في اعتبار نفسها طرفا
والضرر هنا ضرر مصلحة يمثله االنتهاك الجسيم للقواعد القانونية والقيم الدولية التي ال ينبغي انتهاكها ،وهذا

إجراء قد نجد ما يشبهه في القانون الجنائي الداخلي فيما يسمى لدى بعض التشريعات بالدعوى الشعبية " Actio
.)4("populis

) (1عبد العزيز العشاوي ،محاضرات في المسؤولية الدولية ،دار هومة ،الجزائر ،2007 ،ص .12
)(2
« La responsabilité internationale correspond à l’obligation incombant selon le droit international
à l’Etat auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales d’en
fournir réparation à l’Etat qui en a été victime en lui-même ou dans la personne ou les biens de ses
» ressortissants
- C.f, Pierre- Marie DUPUY, Op.Cit, p 433.
) (3مشروع تقنين المسؤولية الدولية عن األعمال غير المشروعة دوليا في قراءته النهائية ،2001،مشروع . Crawford
)(4

للمزيد راجع
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وفي مراحل الحقة ( )2001قامت لجنة القانون الدولي بمراجعة كاملة للمشروع ،حيث يرى الفقه أن المقرر
الخاص الجديد "كراوفورد" ،عندما أقحم ما يسمى بالقواعد اآلمرة في القانون الدولي للمسؤولية لم يخرج في ح قيقة
األمر عن سياق ما ورد بمشروع  1982القائل "بتجريم عمل الدولة" ،وأن ما فعله فقط هو تحريره للفكرة ،بحيث
يتقبلها المعارضون وتكون متمشية مع ما أخذ به القضاء الدولي في عدة قضايا حديثة ،مع العلم أن فكرة القواعد
اآلمرة ليست جديدة في القانون الدولي إذ سبق وأن أخذت بها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بالمادة .91(53
وعليه نحاول فيما يلي استعراض مقومات النظرية العامة للمسؤولية الدولية وفق التوجهات الفقهية الحديثة
ومساهمات القضاء الدولي في إرساءه لمفاهيم وأبعاد جديدة تأتي في سياق تطور قواعد القانون الدولي م ا بعد
الحرب العالمية الثانية ،حيث نخصص المطلب األول إلى تبيان عناصر المسؤولية الدولية للدولة بالخصوص ثم
في المطلب الثاني نحاول استخالص أساليب تفعيل هذا النظام القانوني بما يخدم عنوان البحث.
المطلب األول :عناصر تفعيل نظام المسؤولية الدولية وفق التوجهات الحديثة للقانون الدولي:
إن مسألة تفعيل نظام المسؤولية الدولية كثي ار ما تطرح إشكاالت خاصة إذ يتعلق األمر بدرجة أولى باألشواط التي
يمر بها هذا النظام السيما تلك المرحلة التي تعنى بتحديد العمل غير المشروع من حيث الزمن وفي مرحلة أخرى
يركز الجهد ع لى مسألة تقدير أشكال العمل غير المشروع وبعد ذلك يمكن وضع تصور لطريقة الجبر وتقدير
التعويض المناسب.
ومن ثم يقسم هذا المطلب إلى أهم العناصر التي تقوم عليها المسؤولية الدولية حيث نخصص الفرع األول إلى
العنصر الشخصي أو العضوي في الفعل المولد للمسؤولية ،وفي الفرع الثاني نتطرق إلى العنصر أو الركن الثاني
لهذه المسؤولية وهو الضرر.
الفرع األول :العنصر الشخصي في الفعل المولد للمسؤولية الدولية:
إن مجمل الفكرة التي يدور حولها العنصر الشخصي في الفعل المولد للمسؤولية تكمن في العالقة التي تقوم على
ما يطلق عليه فقهاء القانون بالركن العضوي في المسؤولية ،والذي يقصد به بداهة أطراف المسؤولية الدولية .مع

- Pierre-Marie DUPUY, Faute de l’Etat et « fait internationalement illicite », Revue DROIT, n
05/1987, p 51.
) (1مانع جمال عبد الناصر ،القانون الدولي العام ،المدخل والمصادر ،الطبعة األولى ،دار العلوم ،عنابة ،الجزائر ،2005 ،ص
.191
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أن ذلك يفترض ابتداءا التفريق بين وضعين لقيام المسؤولية؛ ألن قيامها بالنسبة للدولة المسؤولة ال يتطابق دوما
مع قيامها بالنسبة للدولة المتضررة.
فالمسؤولية الدولية بالنسبة للدولة المسؤولة تكون قائمة في حقها فور تحقق انتهاك االلتزام الذي يستلزم الجبر في
أغلب األحيان مما يولد على عاتقها التزاما جديدا وهو االلتزام بجبر الضرر بذلك نكون بصدد نظامين مستقلين
للمسؤولية ،مسؤولية أولى أساسها انتهاك االلتزام ،ومسؤولية ثانية أ ساسها االلتزام بجبر الضرر.
أما بالنسبة للدولة المتضررة فمسألة قيام المسؤولية بالنسبة إليها تكون ابتداء من تحقق الضرر وهذا موقف إجماع
إذا كانت المسؤولية ثنائية بحتة بين الدولة المسؤولة والدول المتضررة في حقها الشخصي ،بمفهوم المخالفة لن
يكون هذا صحيحا إذا كانت جماعية " "Multilatéraleوهذا ما يزال محل خالف.
وعموما تقوم المسؤولية بتحقق العناصر الموضوعية للمسؤولية الدولية -عمل غير مشروع يسند إلى شخص من
أشخاص القانون الدولي ويقابله ضرر في حق شخص دولي آخر.
وعموم ا حتى يصل الفعل المولد للمسؤولية إلى اكتماله البد أن يقترن ركناه الموضوعي والشخصي بمعنى البد
وأن يتحقق العمل غير المشروع عبر انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي والتي هي في األساس تخاطب وتلزم
أشخاص القانون الدولي العام دولة أو منظمة دولية ،وعليه فمسألة االنتهاك ال تقوم إال إذا نسبت إلى هؤالء
األشخاص حصرا.
ضار دوليا محققا النتهاك قاعدة دولية
ا
بالنسبة للقانون الدولي فإن الشخص الطبيعي ال يستطيع أن ي رتكب فعال
طالما إ ن الشخص الطبيعي ليس مخاطب ا بهذه القواعد وعليه فدور اإلسناد ال يقف عند تعيين الشخص المطالب
بتحمل تبعة األضرار التي لحقت بالغير ،بل يؤسس اإلسناد للطبيعة الدولية للعمل محل المساءلة( ،)1مما يستتبع
حتما أن المسؤولية الدولية للدولة هي مسؤولية مدنية دون المساس بمقتضيات المتابعة الجنائية الدولية.
وعليه تتاح مساءلة شخص القانون الدولي كنتيجة لعمله أو إغفاله إذا قام أحد أجهزته بذلك العمل أو اإلغفال وفي
هذا السياق جاءت المادة الخامسة من مشروع تقنين المسؤولية الدولية السالف الذكر بقولها":
صادر عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي ،سواء أكان
ا
أ -يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعال
الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى  ،وأيا كان المركز الذي يشغله في

Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Op.Cit., p 446.
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)(1

تنظيم الدولة وسواء كانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من
وحدات الدولة .
ب  -يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة".
وهنا تثور إشكالية من نوع آخر ،ذلك أن الق انون الدولي ال يعنى بتحديد أجهزة الدولة ناهيك عن اختصاصاتها؛
ألن ذلك من صميم الصالحيات السيادية للدولة فالقانون الداخلي فيها  -أو النظام الداخلي للمنظمة الدولية-هو
من يحدد صفات هذه األجهزة وطبيعة نشاطها.
بيد أنه يرجع إلى القاضي تقدير طبيعة تلك الصلة بين الجهاز أو الشخص وبين الدولة ،طالما وأن القاضي الدولي
يعتبر القانون الداخلي مجرد واقعة بمعنى أنها تقبل إثبات العكس.
أما عن مسؤولية األفراد فالقول بأن الدولة مسؤولة على أعمال أو عن امتناع كل شخص متواجد على إقليمها
أو ينتمي إليها هو قول غير صائب ،وعليه فالدولة لن تكون مسؤولة عن األعمال غير المشروعة التي يقوم بها
األفراد بصفة انفرادية.
هذا ما أخذت به اللجنة التحكيمية المشتركة بين األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية في قضية "لوفيت Lovett
 1898 "Claimحين رأت الهيئة " :أن كل السلطات -طبقا للقانون الدولي -ينظر إليها كوحدة متكاملة بالنظر
إلى المبدأ القائل أن أي ضرر يتسبب فيه شخص  Subjectمن أشخاص الدولة ال يمكن أن يعتقد أنه من
أعمال الدولة ذاتها "(.)1
وعليه حتى تقوم مسؤولية الدولة البد وأن تكون هناك رابطة بين الجهاز أو الشخص الذي قام بالعمل أو اإلغفال
(االمتناع) الذي أضر بالدولة الغير وبين الدولة المسؤولة ،وهو ما يعبر عنه الفقه بمصطلح "االرتباط الكافي
."Rattachement suffisant

)(1

Amerasinghe F.GHITTHARANJAN, Imputability in the law of State responsibility for injuries to
aliens, E.R.I.L, n° 22/1966, p 93.
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الفرع الثاني :عنصر الضرر:
يعتري الضرر كركن تقليدي لقيام المسؤولية الدولية ،الكثير من التجاذبات الفقهية ،وعليه ولفترة طويلة ظل الضرر
عنوانا للمسؤولية الدولية ،فالقول بوجود فعل غير مشروع دوليا كان دوما رهينا بقيام الضرر أوال ،إال أن هذا المبدأ
بدأ في التآكل بفعل التطورات التي شهدتها المسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع دوليا بالخصوص وفي هذا
ال سياق جاءت المادة األولى من مشروع تقنين المسؤولية الدولية بنصها ":كل فعل غير مشروع دولي ا تقوم به الدولة
يستتبع مسؤوليتها الدولية ".
فالقراءة البسيطة للمادة تؤدي بالضرورة إلى قيام المسؤولية الدولية دون اشتراط وقوع الضرر وهي مسؤولية يمكن
وصفها على أنها مسؤولية قانونية ألنها ال تفترض وجود دولة متضررة بالمعنى المادي ،إال أن لجنة القانون
الدولي نفسها سرعان ما تراجعت عن هذا التصور ،إذ جاء في تقريرها لسنة  2001حول التعليق على المادة 42
من ذات المشروع  -المتعلقة بإعمال" "Invocationالمسؤولية الدولية  -قول مقررها الخاص ""جيمس كراوفورد"،
 ... ":فالدولة ال تثير مسؤولية دولة أخرى ألسباب واهية كأن تنتقد انتهاك هذه األخيرة اللتزام معين أو أن تطلب
منها احترام ذلك االلتزام أو أن تبدي احتجاجات بسيطة." ...
وعليه فالضرر لدى فقه المسؤولية الدولية هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة ألحد أشخاص القانون الدولي
العام دوال ومنظمات دولية.)1(-
المولد للمسؤولية بالضرر:
أو ًال -عالقة الفعل ّ
كما تم التطرق إليه أعاله فإن الفعل المولد للمسؤولية ينطوي على ركنين :الركن األول وهو موضوعي يتعلق بفعل
غير مشروع أما الركن الثاني فهو شخصي "  " Subjectifوينصب على مسألة إسناد الواقعة إلى شخص من
أشخاص القانون الدولي .وعليه فالفعل المولد للمسؤولية ينطوي على انصهار الركنين في إطار عالقة تقوم بإسناد
الفعل غير المشروع إلى شخص القانون الدولي.
أما العالقة السببية التي نحن بصددها هي تلك العالقة التي تقوم على ارتباط الضرر بالعمل غير المشروع.

)(1

عمر صدوق ،محاضرات في القانون الدولي العام ،المسؤولية الدولية ،المنازعات الدولية ،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،

ديوان المطبوعات الجامعية ،1986 ،ص .24
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حيث ال يكفي لقيام مسؤولية الشخص الدولي وجود انتهاك اللتزام دولي أو بمجرد تحقق الضرر بل البد من قيام
االرتباط بين األول والثاني ومن ثم ال يمكن األخذ بالعمل غير المشروع بمعزل عن الضرر ،وفي هذا الفرض ينشأ
للدولة المتضررة الحق الشخصي بإقامة المسؤولية الدولية والمطالبة بجبر الضرر ،مثقال بعبء إثبات أن الضرر
نتج كأثر للعمل غير المشروع ،وهذا ما أخذ به التحكيم الدولي في قضية "ELSI":بين الواليات المتحدة وإيطاليا
في  20يوليو .1989
ثانيا -أنواع الضرر وطرق جبره:
ً
دور هاما في تحديد طريقة جبره فكلما كان الضرر قابال للتقييم كانت وسيلة جبره
إن تحديد نوع الضرر يلعب ا
أسهل في التحديد ولكن الصعوبة تكمن في األضرار غير المقومة كالضرر الذي يصيب اإلنسان في حياته أو في
جسمه أو الضرر المعنوي أو القانوني مما يفتح الباب أمام تنوع أساليب الجبر.
ن حاول في هذا الفرع تحديد أنواع الضرر كخطوة أولى ثم نعرض أنواع الجبر طبقا للممارسة والقضاء الدوليين:
 .1أنواع الضرر :تعرف الممارسة الدولية نوعين أساسيين منه وهما:
أ .الضرر المادي :ويعرف على أنه ذلك الضرر الذي يلحق بشخص الضحية أو بنشاطها أو ممتلكاتها،
ويتميز في كونه قابل للتقييم بمعنى أنه يمكن تقديره ماديا وهو الذي يمكن جبره عبر إعادته إلى حالته
يعبر عنه بزوال األثر بمقابل الحق.
األولى أو بالمقابل المالي ،وهو ما َّ

ب .الضرر المعنوي أو القانوني :وهو ضرر يتميز بالغموض ألنه بطبيعته غير ملموس وغير تقييمي،
ومثاله في القانون الدولي بأن يتم المساس بكرامة الدولة أو شرفها كحرق علمها أو وصفها بوصف

غير الئق ،وما يالحظ أيضا أن الضرر القانوني وإن كان ذو طبيعة معنوية إال أنه يتطلب لقيامه أن

يقترن بعمل غير مشروع والذي ينطوي في حد ذاته على عنصر مفاده خرق التزام قانوني ،وعلى
الرغم من أنه غالبا ما يقترن الضرر القانوني بالضرر المادي ،إال أن الضرر القانوني قد يقوم في
غياب الضرر المادي ،مما ال يحول دون قيام مسؤولية الدولة على أساس الضرر القانوني.

وصورة الضرر القانوني هو ذلك الذي يصيب الجماعة الدولية من انتهاك دولة اللتزاماتها الدولية .ولقد جاء في
قرار محكمة العدل الدولية في قضية "برشلونة تراكشن"  :" 1970أن الضرر في هذه الحالة يقدر تماشيا مع
مصالح الجماعة الدولية  ":..وتضيف المحكمة " :أن الضرر عندما يمكن أن يكون مفترض ا (في حالة الضرر
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الذي يصيب مصالح الجماعة الدولية) فمن باب أولى أن يكون
مباشر وشخصيا (وهو الضرر الذي يصيب الدولة
ا
المضرورة مباشرة).)1(":...
كما وقد يقوم الضرر المادي في غياب الضرر القانوني وهذا ما يجد له تطبيق ا في المسؤولية الدولية عن األنشطة
الضارة التي ال يحظرها القانون الدولي وهو المظهر الثاني للمسؤولية الموضوعية ،وقد يعبر عنه في القانون
الداخلي بالمسؤولية عن المخاطر.
 .2طرق جبر الضرر

يعرف الجبر في اللغة على أنه " :كل عمل أو فعل يرجى منه إعادة استقامة الشيء على حاله" ،وفي القانون
يعرف الجبر بوصفه " :كل عمل يرجى منه التعويض عن النتائج الضارة عن فعل يعتبر غير عادي أو مستهجنا
اجتماعيا"(.)2
أما القانون الدولي فينظر إلى الجبر على أنه األثر السلبي للمسؤولية الدولية وهو مبدأ مكرس بقوة مختلف
ق اررات القضاء الدولي ،وقد ورد في قضية المطالبات البريطانية فيما يتعلق باألضرار التي لحقت بها في المنطقة
اإلسبانية في المغرب حيث أكد المحكم "ماكس هوبر " :"Max HUBERأن المسؤولية الدولية يكون لها كأثر،
االلتزام ببذل التعويض في حالة ما إذا لم يتم أداء االلتزام".
وعليه نتصور أن للجبر مظهرين:
المظهر األول :وهو بإعادة الحالة المادية إلى ما كانت عليه لفائدة المتضرر.
المظهر الثاني :تقويم الحالة القانونية التي سادت قبل انتهاك القاعدة القانونية.
واختالف المظهرين يؤدي بالضرورة إلى اختالف التعويض من مظهر إلى آخر.

)(1

Jean CHARPENTIER, Cour Internationale de Justice, Affaire de la Barcelona Traction , Arrêt
du 05/ Fev /1970, AFDI, 1970, p 315.
)(2
" Dans la langue française le mot réparation désigne : - Une opération, une action qui vise à
remettre en état…. La réparation juridique vise à compenser les conséquences d’un fait considéré
" anormal ou socialement répréhensible
- Encinas DE MUNAGORRI, Propos sur le sens de la réparation en droit Français de la
responsabilité, La Revue Générale de Droit, Vol 33.2 / 2003, p 212.
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ففي األول يتخذ التعويض صورة مادية بحتة أما في الثاني بما أنه معنوي فالتعويض عنه يكون بطريقة أدبية
معنوية أو ما يعبر عنه بالترضية

أو االعتذار الرسمي .والمالحظ أن التعويضين قد يتحدان بحيث أن قبول

الدول بأن تؤدي تعويضا ماديا تكون بذلك قد قدمت بطريقة ضمنية أداء أدبيا يكون كافيا للجبر عن الضرر
القانوني .والمالحظ أن التحكيم الدولي بصدد الضرر المعنوي لم يكتف بالترضية أو االعتذار الرسمي تعويضا
عنه بل تعدى هذه الوسائل إلى تعويض مادي.
فالقرار التحكيمي الصادر في  30أفريل  1990حول النزاع الذي جمع بين زيال ندا الجديدة ضد فرنسا رفض
االدعاء الفرنسي القائل بأن الترضية هي التعويض الوحيد المناسب عن الضرر غير المادي .وما يلفت االنتباه
أنه وفي نفس القضية وفي سنة  1987كان األمين العام لألمم المتحدة (كآلية ملزمة اتفق عليها الطرفان سالفا)،
قد قرر لفائدة زيال ندا الجديدة تعويضا مزدوجا عن الضرر المعنوي
اعتذار رسميا من الحكومة الفرنسية ودفع ما
ا
قيمته  7ماليين دوالر بعنوان ما لحق زيال ندا الجديدة من ضرر وما فاتها من ربح (.)1
وعليه فطرق الجبر تكون كالتالي:
أ .إعادة الحال إلى ما كانت عليه  :وذلك بتقييم الحالة المادية التي كانت سائدة قبل وقوع الفعل المولد
للمسؤولية(عمل غير مشروع-عمل مشروع يتحمل مخاطر استثنائية) إذ ينوط بهذه العملية إزالة كل اآلثار

الضارة بشرط أن يكون الجبر في حدود الضرر.

ب .التعويض بمقابل :إذا تعذر إعادة الحال على ما كانت عليه فان التعويض يأخذ صورة دفع مقابل مالي
يكون متكافئ ا والضرر الالحق بمعنى أن يشمل الخسارة كما يغطي الربح الذي فات.

ت .الترضية :وال تتوقف هذه األخي رة عند الضرر المعنوي إال أنها تشكل وسيلة محبذة بالنسبة للدولة وصورتها
أن تقدم الدولة المسؤولة اعتذارات رسمية أو أن تدفع تعويضا ماليا رمزيا أو معاقبة األشخاص المتسببين
أو إبداء األسف مع إعطاء ضمانات مستقبلية بعدم تكرار الفعل الضار(.)2

المطلب الثاني :آلية تفعيل مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في قطاع غزة عام
:2014
إن األعمال التي قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة عام 2014م ترقى في مجملها
إلى مصاف الجرائم الدولية كافة من جرائم الحرب إلى جرائم العدوان ناهيك عن جرائم اإلبادة والجرائم ضد

)(1

Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Op.Cit, p 459
Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit International public, 2éme
Edition, L.G.D.J., Paris, 1980, p 717
)(2
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اإلنسانية ،فهذه األخي رة في أدبيات قانون المسؤولية الدولية تدخل في خانة العمل غير المشروع دوليا؛ ألنها كما
أسلفنا تأتي بانتهاك ص ريح وجسيم للنصوص الدولية الحامية للمدنيين ،حيث تعرف لجنة القانون الدولي العمل
غير المشروع على أنه" :يعتبر عمل الدولة غير مشروع دوليا عندما يكون السلوك المتمثل في عمل أو امتناع
عن عمل :أ  -مسندا إلى الدولة بموجب القانون الدولي ،وب -مشكال النتهاك الدولة اللتزام دولي"(.)1
على صعيد آخر لم تكن آثار المسؤولية الدولية في القانون التقليدي لتتجاوز مسألة تعويض الضرر الذي تتحمله
الدولة المخاطب الوحيد بقواعد القانون الدولي ومن ثم فتلك مسؤولية مدنية عن االنتهاكات التي تأتي بما يجافي
قوانين وأعراف الحرب ،إال أنه من نتائج الويالت التي خلفتها الحرب العالمية أنها رفعت من مستوى المسؤولية
الدولية فأضافت إليها البعد الجنائي ألن الجرائم المرتكبة بحكم الواقع وإن كانت ترتكب بصفة جماعية فإنها كانت
تنفذ بيد فردية ،وعليه أردف المجتمع الدولي إلى جانب المسؤولية المدنية الدولية مسؤولية جنائية دولية فيما تعلق
بالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم دولية أخرى ،مع ذلك يفرق الفقه األنجلوسكسوني بين مسؤولية الرقابة
" "Responsibilityالتي قد تأخذ طابعا جنائيا وبين مسؤولية االلتزام بتحمل تبعة جبر الضرر " "Liabilityالتي
بالضرورة تأخذ طابعا مدنيا.
بناء على ذلك ندرج إلى تقسيم هذا الجزء من الدراسة إلى فرعين نتطرق في الفرع األول إلى المسؤولية الدولية
المدنية ،وفي الفرع الثاني نطرق مجال المسؤولية الجنائية الدولية بحيث نركز على أهم النقاط القانونية التي من
شأنها خدمة موضوع البحث.
الفرع األول :المسؤولية المدنية الدولية:
تعرف المسؤولية المدنية الدولية بأنها" :النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عمال غير مشروع
طبقا للقانون الدولي العام ،بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من هذا العمل"( ،)2كما يعرفها البعض اآلخر من
الفقه الغربي على أنها ":ذلك االلتزام الذي يقع بحسب القانون الدولي على الدولة التي ينسب إليها فعل أو امتناع

Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite 2001, Article
2 : " Éléments du fait internationalement illicite de l’État : Il y a fait internationalement illicite de
l’État lorsqu’ un comportement consistant en une action ou une omission : a) Est attribuable à l’État
en vertu du droit international ; et b) Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.
) (2عبد العزيز سرحان ،محاضرات في المبادئ العامة لقانون الدولي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1968 ،ص .413
)(1
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يتنافى مع التزاماتها الدولية ،بأن تبذل تعويضا للدولة التي كانت ضحية بذاتها أو في شخص أو ممتلكات
رعاياها"(.)1
أو ًال-عناصر المسؤولية المدنية الدولية:
تتشابه عناصر المسؤولية الدولية عن الجرائم ضد اإلنسانية مع ما سلف تبيانه أعاله بعنوان عناصر تفعيل نظام
المسؤولية الدولية وفق التوجهات الحديثة للقانون الدولي وهي بإيجاز:

 .1العمل غير المشروع دوليا.

 .2إسناد العمل غير المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي العام.
 .3الضرر

 .4عالقة السببية التي تربط الضرر بالعمل غير المشروع

ثانيا-نتائج المسؤولية المدنية الدولية:
ً

متى توافرت عناصر المسؤولية المدنية تقوم بذلك مسؤولية الدولة ،أوال بوقف العمل غير المشروع أي بالتوقف
عن االستمرار في ارتكابها جرائم ضد اإلنسانية ،وثانيا التعويض عن الجرائم المقترفة وما نشأ عنها من ضرر
وذلك إما بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع العمل غير المشروع ،أو بدفع التعويض عن تلك األضرار.
وقد نصت المادة  75من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على صالحية المحكمة بإصدار أحكام ضد
الجناة تتعلق بجبر األضرار التي تلحق بضحاياهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار وتحدد المحكمة
نطاق ومدى تلك األضرار ،كما تنص المادة  79من نفس النظام على إنشاء صندوق استئماني تساهم فيه الدول
األعضاء في نظام روما لصالح المجني عليهم وأسرهم من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
الفرع الثاني :آليات مالحقة االحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه الدولية:
نفرق في هذا الصدد من جانب الفعالية العملية بين نوعين من المالحقات الجنائية على الجرائم ضد اإلنسانية بين
المتاب عة الوطنية أمام القضاء الجزائي للدول التي تعتمد مبدأ الوالية العالمية " Principe de la compétence
 ،" universelleوبين القضاء الجنائي الدولي الذي تمثله محكمة الجنايات الدولية ،ما لم تشكل محكمة جنائي ة
خاصة لغرض قمع جرائم معينة وقعت في أزمنة وأمكنة محددة على غرار محكمتي رواندا ويوغسالفيا السابقة
Auguste MAMPUYA, Responsabilité et réparation, R.G.D.I.P., Tome 108/2004, p 681
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)(1

اللتين أسستا بق اررين من مجلس األمن ،وأمام الفيتو األمريكي في مجلس األمن لصالح االحتالل اإلسرائيلي يبقى
هذا السبيل عبثيا.
أوًال -المالحقة الجنائية أمام المحاكم الوطنية:
ينظر القضاء الوطني في الجرائم الدولية استنادا إلى مبدأي اإلقليمية والشخصية الواجبين االنطباق على كافة
الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة أو خارجه ،وسواء كان مرتكبوها من مواطني الدولة أم من غير مواطنيها.

1

 .1مفهوم االختصاص العالمي للمحاكم الجزائية الوطنية:
يقول الفقيه "بيار ديبوي" ":لكل جرم دولي ،اختصاص من نفس طبيعته"( ،)2وتقضي القواعد العامة للمالحقة
الجنائية إعمال مبدأ إقليمية القوانين الجنائية أو مبدأ الشخصية ومن ثم فتجريم الدولة ومعاقبتها للجرائم تنحصر
في الجرائم التي ترتكب على إقليمها أوال ،وثانيا عندما يرتكبها رعاياها في الخارج ويلجؤون إليها أو ترتكب ضد
رعاياها في الخارج.
مع ذلك ثبت أن الدولة يمكنها خارج هذين القيدين (اإلقليم والجنسية) أن تختص بالوالية الجنائية إما عن طريق
ترحيل الجاني وتسليمه أو عن ط ريق متابعتها له وفق ما يطلق عنه باالختصاص العالمي أو االختصاص الشامل.
يقضي المبدأ العام بأن تقر الدول اختصاصها لحماية مصالحها الخاصة ،غير أن القانون الدولي يمنحها في
حاالت خاصة القدرة على حماية مصالح الجماعة الدولية والمصالح اإلنسانية وذلك بإعمالها للعقاب الجنائي وهذا
هو موضوع االختصاص الجنائي العالمي مع وجوب االنتباه إلى استثنائية هذا اإلجراء فيما تعلق باختصاصات
الدولة وفق ما يقضي به القانون الدولي في مجال السلطة على اإلقليم " " Dominiumوالسلطة على األشخاص
" ."Imperium

 1محمود صابر بصل ،المسؤولية الجنائية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه في قطاع غزة خالل عدوان عام 2014م ،رسالة
ماجستير ،برنامج الدبلوماسية والعالقات الدولية ،البرنامج المشترك ألكا ديمية اإلدارة والسياسة لدراسات العليا وجامعة األقصى،

ديسمبر  ،2016غزة-فلسطين ،ص.84
"à crime universelle, compétence de même nature" - Pierre-Marie DUPUY, Droit international
public, Op.Cit., p 489
)(2
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وقد عززت اتفاقيات جنيف لعام  1949والبروتوكوالن الملحقان نطاق االختصاص القضائي الدولي عن االنتهاكات
الجسيمة لالتفاقيات والبروتوكولين ،حيث أنشأت االتفاقية الرابعة على عاتق الدول األطراف فيها االلتزام باتخاذ
اإلجراءات التش ريعية والقضائية واإلدارية لمالحقة ومحاكمة مقترفي االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف.
أما المسألة التي ال تزال محل جدل فتتعلق بمدى صالحية الدولة ممارسة االختصاص العالمي في وضع عدم
تصديقها على اتفاقيات جنيف أو بروتوكوليها ،فاإلشكال طرح في عدة مناسبات سيما من طرف الفقه متى تعلق
األمر بمالحقة الجرائم ذات الخطورة الخاصة كالجرائم ضد اإلنسانية على أساس عرفي.
ذلك أن تتبع الممارسة التي تنتهجها الجهات القضائية الوطنية تبعث على الحذر وعدم الجزم ألن القضاة الوطنيين
ال يزالون يتحفظون حتى على ممارسة االختصاص العالمي الذي يتأتى من المعاهدات الدولية ذاتها ناهيك عن
الذي يكون مصدره عرفي.
مع ذلك هناك بعض المؤشرات تدل على صحة فرضية ممارسة االختصاص العالمي على أساس عرفي خاصة
بعد القرار الدرجة األولى الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا في  10ديسمبر  1998حول
قضية " " Furundzijaوالذي أقرت فيه المحكمة بالعالقة المباشرة بين "قيمة القواعد اآلمرة المعترف بها فيما تعلق
بحظر التعذيب من طرف الجماعة الدولية" وبين فرضية "أن لكل دولة الحق في مباشرة التحقيق ،ومتابعة ومعاقبة
أو ترحيل األشخاص المتهمين بممارسة التعذيب الذين يتواجدون على إقليمها"(.)1
والمفارقة العجيبة أن المحكمة العليا اإلسرائيلية تساير هذا الطرح حين علقت هذه الهيئة في قضية "آيشمن
 ": "Eichmanإن الطبيعة العالمية لهذه الجرائم –الجرائم ضد اإلنسانية -هي التي تخول لكل دولة سلطة اقتياد
هؤالء الذين شاركوا فيها أمام العدالة ومعاقبتهم"(.)2
وكما أسلفنا توجد من االتفاقيات الدولية ما تفرض على الدول أن تدرج في قوانينها الداخلية قواعد خاصة لمتابعة
ومعاقبة بعض الجرائم كما هو الشأن بخصوص جرائم الحرب أو اإلبادة أو الجرائم ضد اإلنسانية ،بحيث بمجرد
تصديق الدولة على تلك الصكوك تدخل تلك الت رتيبات في المنظومة التشريعية الوطنية بل وتسمو عليها أحيان ا.

Arrêt rendu par la chambre de première instance de la TPIY dans l’affaire Furundzija 10 décembre
1998, paragraphe 156
)(2
Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Op.Cit., p 489.
)(1
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أما في الممارسة هناك دول عديدة في العالم قد أخذت بهذا المبدأ مثل اسبانيا ،بريطانيا ،فرنسا ،سويس ار وغيرها
على اختالف الطبيعة التشريعية الموضوعية واإلجرائية من دولة إلى أخرى.
وبالنسبة للحالة الفلسطينية فقد دأبت العديد من المنظمات الحقوقية على مالحقة بعض من المجرمين اإلسرائيليين
أمام عدد من هذه المحاكم في أوروب ا والتي لم تسفر إلى حد اآلن إلى مثول أي منهم أمام العدالة إال أن الهلع
الذي أصاب الطبقة السياسية في كيان االحتالل في حد ذاته يعتبر نقلة نوعية في الصراع من أجل العدالة التي
ينشدها أبناء الشعب الفلسطيني ،حيث تقدر بعض اإلحصائيات أن عدد المسؤولين في كيان االحتالل المطلوبين
لدى مختلف المحاكم األوروبية بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية قد وصل إلى ( )78شخصا( ،)1ما أدى
بسلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى إصدار قانون يجرم ويعاقب بعشر سنوات سجن كل مواطن من كيان االحتالل
اإلسرائيلي يفشي معلومات تدين إسرائيليين بارتكاب هم جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ،فضال عن إحجام العديد
من الساسة والقواد العسكريين من السفر إلى عدد من البلدان خشية إلقاء القبض عليهم بشأن دعاوى جنائية مرفوعة
ضدهم في تلك البلدان ،كما نسجل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسرائيل لدى بعض الدول كي تثنيها عن مالحقة
مواطنيها أو تؤثر عليها حتى تقيد إعمال االختصاص العالمي في قوانينها الجنائية ،كاشتراط تواجد المتهم على
أراضيها ،أو أن المتهم كان يتمتع بالحصانة في دولته يوم ارتكابه للجرم على الرغم من أن القاعدة القانونية
المعمول بها تقضي بأن القانون األجنبي-الذي يعطي الحصانة مثال -يعامل معاملة الواقعة ومن ثم ال يلزم قاض ي
الدولة التي تبنى االختصاص العالمي في شيء.
 .2تجربة القضاء االسباني:

يظل القضاء الجنائي االسباني وببعيد النظام األمثل لمتابعة منتهكي اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني ،وقد أثبتت التجربة أن هذا القضاء يتمتع بصدقية كبيرة في هذا المجال ،حيث قبلت المحكمة الوطنية
في اسبانيا متابعة عدد من المسؤولين اإلسرائيليين بارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة عام  2002وجرائم ضد
اإلنسانية باستهدافهم المدنيين ،حيث خالل عملية اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام الشهيد "صالح شحادة" قتلت
إسرائيل  14مدني ا بينهم  09أطفال وإصابة  150آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

) (1أحمد سي علي ،المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الناجمة عن العدوان على غزة ( ،)2009/2008مجلة المفكر ،العدد
الخامس ،ص .276
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طلب القاضي االسباني "بالتازار غارسون" من الجهة الفلسطينية المدعية بإحضار الشهود على االعتداء وبالموازاة
مع ذلك طلب القاضي من السلطات اإلسرائيلية إبالغ المتهمين باإلجراءات القضائية المتخذة في حقهم ،وبأنهم
مطلوبون لديه للتحقيق معهم بشأن ارتكابهم جريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية ومن أبرزهم :وزير الدفاع "بنيامين
أليعيزر" و سكرتي ره العسكري "مايكل هيرتسوغ" ،رئيس أركان الجيش "دان هالوتس" ،رئيس مجلس األمن القومي
"جيو ار أالند" ،رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية " دورون ألوج" وغيرهم ،والتزال المتابعة في حقهم قائمة إلى اليوم.
مع ذلك في األخير نسجل أن هذا االختصاص على الرغم من اعتناقه من لدن العديد من التشريعات الوطنية
فإنه يظل خاضعا لإلرادة السياسية والقيود القانونية المتنوعة مثل تمتع البعض من المسؤولين اإلسرائيليين بالحصانة
الدبلوماسية أو اشتراط استنفاد طرق التقاضي الداخلية ،أو مبدأ مالءمة المتابعة التي تتمتع بها جهات االدعاء في
بعض الدول ،مع ذلك في حالة الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في قطاع غزة تبقى الفرصة قائمة في إمكانية إع مال
هذا االختصاص.
ثانيا-المالحقة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية:
ً
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة مقرها مدينة الهاي يعقد لها اختصاص محاكمة م رتكبي أخطر
الجرائم التي تمس المجتمع الدولي برمته ويتعلق األمر بجرائم الحرب ،الج رائم ضد اإلنسانية ،جريمة اإلبادة
الجماعية ،وجريمة العدوان .في إطار القانون الدولي العام يعتبر نظام روما هو المعاهدة التأسيسية للمحكمة
الجنائية الدولية حيث تم توقيعه في  17يوليو  1998ودخل حيز النفاذ في  01يوليو  2002بعد تحقق نصاب
ستون دولة مصادقة ،وهو يضم اليوم  123دولة طرف بعد قبول انضمام دولة فلسطين في  02يناير .2015
 .1الجوانب العملية لمتابعة المجرمين اإلسرائيليين بموجب نظام روما:
عقب العدوان على قطاع غزة  2014وقبل إعالن وقف العمليات العسكرية باشرت السلطة الفلسطينية ممثلة ف ي
وزير العدل المستشار "سالم السقا" والنائب العام في قطاع غزة المستشار "إسماعيل جابر" بإيداع شكوى لدى
المحكمة الجنائية الدولية في  25يوليو 2014ضد كيان االحتالل اإلسرائيلي با رتكابها جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ،حيث دعم الطرف الفلسطيني شكواه بالئحة قدمها ( )130أستاذا من األسماء المرموقة في مجال القانون
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وحقوق اإلنسان ،وقد جاءت هذه الشكوى عند رفض ( )17دولة أوروبية منها فرنسا الموافقة على صدور توصية
من األمم تتعلق بضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة(.)1
 .2المركز القانوني لشكوى  25يوليو :2014
تنص المادة  12فقرة  03من النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية على أنه " :إذا كان قبول دولة غير طرف
الزما بموجب الفقرة  ، 2جاز لتلك الدولة بموجب إعالن يودع لدى سجل المحكمة ،أن
في هذا النظام األساسي ً
تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث ،وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون
وفقا للباب ".9
أي تأخير أو استثناء ً
المالحظ أن هذا النص يتيح ألية دولة غير طرف في نظام روما أن تعقد الوالية الجنائية للمحكمة على الجرائم
أو الجريمة التي تصدر بشأنها اإلعالن ،إال أن القيد القانوني الذي قد يعوق تحرك المحكمة هو مسألة مدى تمت ع
السلطة الفلسطينية بالشخصية القانونية الدولية ،وقد سبق وأن تحققت هذه الواقعة حين أعلن وزير العدل الفلسطيني
خالل شهر يناير  2009عن إيداع السلطة الوطنية الفلسطينية إعالن ا وفق ما تقتضيه المادة  12فقرة  3من نظام
روما التي تعطي المحكمة صالحية مقاضاة المسؤولين وجنود االحتالل عن االنتهاكات الجسيمة التي اقترفوها في
حق الشعب الفلسطيني منذ الفاتح من يوليو  ،2002غير أن مدعي عام المحكمة أعلن أن مباشرة التحقيق في
تلك الجرائم يتطلب أوال البت في الشخصية القانونية للسلطة الفلسطينية( )2في الوقت الذي قللت فيه سلطات
االحتالل اإلسرائيلي من أهمية هذه الخطوة متحججة بأن السلطة الفلسطينية ال تتمتع باألهلية الدولية لذلك.
ومع قبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة كعضو مراقب في  ،2012وفي  1كانون الثاني/يناير ،2015
قار َب العامين ،سعت فلسطين لتفعيل آليتين من آليات اإلقرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية،
وبعد تأخير َ
حيث أودعت إعالنا جديدا بموجب المادة  )3(12بأثر رجعي يعود إلى تاريخ  13حزيران/يونيو  ،2014ليتزامن
مع لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة عام  ،2014وأودعت أيضا وثائق االنضمام إلى نظام روما األساسي لدى
األمين العام لألمم المتحدة .وأحال كاتب المحكمة اإلعالن إلى مكتب المدعي العام بتاريخ  7كانون الثاني/يناير
 ،2015ودخل صك االنضمام حيز النفاذ في  2كانون الثاني/يناير  ،2015ليصبح ساري ا في األول من

Rapport, L’Autorité palestinienne peut saisir la Cour pénale internationale des crimes de Gaza, on
www.arabsthink.com
) (2للمزيد راجع - ،د /أحمد سي علي ،المرجع السابق ،ص ص .275 ،274
)(1
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نيسان/أب ريل .وفي  16كانون الثاني/يناير  ،2015أعلن مكتب المدعي العام أنه َشرع في دراسة أولية على أساس
اإلعالن الصادر بموجب المادة .)3(12

1

وفي خطوة مهمة قدمت فلسطين في مايو  ،2018طلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين،
حول الجرائم التي ارتكبتها ومازالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيي ن وحتى التي من الممكن أن تقع
في المستقبل.

2

بالمحصلة :فإن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ،يتيح للفلسطينيين محاسبة ومالحقة كل من أمر
وخطط ونفذ جرائم ومنها جرائم ضد اإلنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة عام  .2014لكن هناك مجموعة من
التحديات السياسية والقانونية التي تقف عقبة أمام مالحقة مجرمي كيان االحتالل اإلسرائيلي ومن أهم تلك التحديات
ضعف القدرة القضائية والقانونية الفلسطينية سيما مع عدم وجود قانون فلسطيني موحد لمالحقة مرتكبي الجرائم
الدولية ،يضاف إلى ذلك االنقسام السياسي الفلسطيني وغياب وعي الضحايا بماهية الجرائم الدولية .والتحديات
األكثر خطورة هي تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب االنتصار لضحايا الجرائم الدولية ،والذي
بدوره قد يكون له مردود سلبي على دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة المجرمين من كيان االحتالل ،خاصة
في ظل استمرار حالة التباطؤ في الدراسة األولية التي َشرع في ها مكتب المدعي العام منذ  16يناير  2015وحتى
تاريخه لم يتم االنتقال للمرحلة التالية الخاصة بفتح تحقيق في الجرائم التي ا رتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق
الفلسطينيين سيما التي ارتكبت خالل العدوان على قطاع غزة عام .2014

 1فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،شبكة السياسيات الفلسطينية 1أبريل 2015
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
2فلسطين تسلم رسميا طلب اإلحالة ضد إسرائيل إلى الجنايات الدولية 22 ،مايو 2018
https://arabic.rt.com/middle_east/945406-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#/
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خـاتمـــة
بعد البحث في المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة عام ،2014
يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها على النحو التالي:
أوًال -النتائج:
 .1ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة عام  2014جرائم ضد اإلنسانية في قطاع
غزة ،ومنها (استهداف المدنيين والصحفيين والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني بصفة مباشرة وقتلهم،
تدمير المنازل والممتلكات واألعيان المدنية والبنية التحتية ذات االستخدام المدني الصرف ،االعتقال
التعسفي واإلداري ،تشديد العقوبات الجماعية ،منع وصول المساعدات اإلنسانية والطبية وحظر إجالء
الجرحى المدنيين).

 .2رغم ثبوت ارتكاب قادة وجنود قوات االحتالل اإلسرائيلي أفعاال تشكل بمجموعها جرائم ضد اإلنسانية
بحق المدنيين في قطاع غزة؛ فإن كيان االحتالل لم يقدم أي منهم إلى محاكمة حقيقية وإن كان من

حيث المبدأ ملزمة قانونا بذلك.

 .3هناك عدد ضئيل من المحاوالت إلثارة مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي أمام القضاء الوطني لبعض الدول
المنضمين لنظام روما ،لكنها لم تصل إلى منتهاها بفعل الضغوط السياسية أو عدم تعاون الجانب

اإلسرائيلي.

 .4بعد انضمام فلسطين لألمم المتحدة عام  ،2012وحصولها على صفة عضو مراقب ،قامت باالنضمام
إلى نظام روما األساسي عام  ،2015وبذلك أصبح لديها الصفة القانونية الكافية لمالحقة االحتالل
اإلسرائيلي عبر القنوات الدولية الرسمية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

 .5يوجد مجموعة من التحديات السياسية والقانونية المتعلقة بالجانب الفلسطيني ،التي تقف عقبة أمام مالحقة
مجرمين كيان االحتالل اإلسرائيلي ومن أهم تلك التحديات ضعف القدرة القضائية والقانونية الفلسطينية

سيما مع عدم وجود قانون فلسطيني موحد لمالحقة مرتكبي الجرائم الدولية ،يضاف إلى ذلك االنقسام
السياسي الفلسطيني وغياب وعي الضحايا بماهية الجرائم الدولية.

 .6يعد تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب االنتصار لضحايا الجرائم الدولية ،ذات
مردود سلبي على دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة المجرمين من كيان االحتالل ،خاصة في

ظل استمرار حالة التباطؤ في الدراسة األولية التي َشرع فيها مكتب المدعي العام منذ  16يناير 2015
وحتى تاريخه لم يتم االنتقال للمرحلة التالية الخاصة بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل
اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين سيما التي ارتكبت خالل العدوان على قطاع غزة عام .2014
- 170 -

ثانيا -التوصيات:
ً
 .1مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية والعمل الجاد على حماية حقوق اإلنسان
الفلسطيني.
 .2مطالبة األط ارف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف سيما الرابعة بأن تقوم بواجباتها بالضغط على
سلطات االحتالل لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.

 .3اتخاذ الخطوات الفعلية لتشكيل منظومة دولية للضغط على مجلس األمن بالكف عن دوره السلبي الذي

يحول دون إثارة مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم الدولية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.

 .4اتخاذ خطوات فاعلة إلنهاء االنقسام الفلسطيني ،بما يتيح الفرصة للتغلب على التحديات السياسية والقانونية
المتعلقة بالجانب الفلسطيني التي تقف عقبة أمام مالحقة مجرمين كيان االحتالل اإلسرائيلي.
 .5مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة االنتهاء من الدراسة التمهيدية -خاصة أن

جرائم االحتالل اإلسرائيلي في العدوان على قطاع غزة عام  2014موثقة جيد ا وواضحة-واالنتقال للمرحلة

ال تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في قطاع عام .2014
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أسلوب التنكير ،وتجلياته في سورة سبأ
The style of indefinite and its manifestations in Surah Saba
د .عبد الرحيم حمدان
دكتوراه لغة عربية
فلسطين
abedhamdan2013@yahoo.com

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن األسرار البالغية ألسلوب التنكير في النظم القرآني في سورة سبأ ،وما
است خدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يتخذ من اللغة أداة للكشف عن
يتضمنه من قيم جمالية وفنيةُ ،
أسرار التعبير وأساليبه.
ٍ
مدخل ت تناول سورة سبأ ومناسبة نزولها ،وفضلها ،وأبرز مقاصدها ،ثم
اقتضت طبيعة الدراسة أن تشتمل على
عالج أسلوب التنكير ،مفهومه وأبعاده البالغية في النص األدبي.
عب ر كل محور عن غرض من أغراض التنكير البالغية في السورة
وقد انتظمت الدراس ُة في أربعة مباحثَّ ،
الكريمة وهي :التعظيم ،والتعميم ،والتهويل ،والتجاهل ،ورصدت الدراسة في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها،
وختمت بثبت المصادر والمراجع.
الكلمات المفتاحية :أسلوب التنكير ،األغراض البالغية ،جماليات التنكير ،سورة سبأ.
Abstract:
This study aims at uncovering the rhetorical secrets of the style of indefinite in
the Qur'anic systems in Surah Saba, and its aesthetic and artistic values. The study
used the analytical descriptive method which uses the language as a tool to reveal
the secrets and methods of expression.
The nature of the study necessitated the introduction of Surat Saba and its
descent, its virtues, its most important purposes, and then the method of indefinite,
its concept and its rhetorical dimensions in the literary text,
The study was organized in four axes, across each axis, for the purposes of
rhetorical reasoning in the noble Qur'an: maximization, generalization,
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intimidation, and neglect. The study summarized the most important findings of the
study and concluded the sources and references.
Keywords: style of indefinite, rhetorical purposes, aesthetics of indefinite, Surah
Saba
مدخل:
أوالً – بين يدي سورة سبأ:
أ -سورة سبأ ،عدد آياتها ،تسميتها ،مناسبة نزولها:
سورة سبأ من السور القرآنية المكية التي نزلت بمكة في قول الجميع ،إال آية واحدة اختلف فيها ،وهي اآلية

ِ
ُوتوا اْل ِعْل َم( ، ...سبأ ،)6 :وعدد آياتها أ ربع وخمسون
ين أ ُ
السادسة التي يقول فيها المولى– عز وجل َ  :-وَيَرى َّالذ َ

آية ،وموضوعاتها :هي موضوعات سائر السور المكية التي تدور حول العقيدة اإلسالمية ،وأصول الدين من إثبات
للوحدانية والنبوة والبعث والنشور ،وذكر قصصا لبعض األنبياء مثل :داود ،وسليمان ،ومحمد- ،عليهم الصالة والسالم
–.
و ُسمي ت سورة "سبأ" بهذا االسم في كتب التفاسير ،وكتب السنة ،والمصاحف كلها ،هو ورود قصة قوم سبأ فيها،

ين وشم ٍ
ٍ
ٍ
َّ
اش ُك ُروا َل ُه
ال ُكُلوا من رْزق َرب ُك ْم َو ْ
وهم ملوك اليمن ،قال تعالىَ :لَقْد َك َ
ان ل َسَبإ في َم ْس َكنه ْم َآي ٌة َجنَتان َعن َيم َ َ
َبْلَد ٌة َطيَب ٌة َوَر ٌّب َغُف ور ( سبأ ،)18 :وقد كان أهلها في نعمة ورخاء ،وسرور وهناء ،وكانت مساكنهم حدائق وجنات،
فلما كفروا النعمة ،دمرهم هللا بالسيل العرم ،ومزقهم شر ممزق ،وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول :تفرقوا أيدي
َ
1
سبأ ،وأيادي سبأ ،أي مذاهب سبأ وطرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها( ( .
ِ ِ
َّللا
لما سمعوا قوله تعالى :ل ُي َع ّذ َب َّ ُ
تشير المصادر إلى أن سبب نزول السورة أن أبا سفيان قال لكفار مكة َ
افَق ِ
ين واْلمَن ِ
ِِ
ات( ،األحزاب " :)73 :إن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت ،ويخوفنا بالبعث ،والالت والعزى،
اْل ُمَنافق َ َ ُ

ِ
اع ُة (سبأ ،) 39 :ومن
ين َك َفُروا ال َتأ ِْتيَنا َّ
ال َّالذ َ
الس َ
ال تأتينا الساعة أبدا ،وال نبعث"( ،)2فأنزل هللا تعالىَ  :وَق َ

المعلوم أن لسبب نزول السورة دو ار فاعال في االهتداء إلى المعنى األقرب لمقصد المولى – عز وجل  -ذلك أن بيان
سبب النزول ُّ
يعد وسيلة مهمة في فهم معاني القرآن (.)3

 ) 1الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي تحقيق :سالم مصطفى البدري ،ط  ،2000 ،1بيروت :دار الكتب العلمية.282 ،14 ،
 ( 2البحر المحيط ،أبو حيان ،محمد بن يوسف األندلسي( .د.ت) .الرياض :مطابع النصر. 547/7 ،

ُ ( 3ينظر  :أسباب نزول القرآن ،محمد بن علي الواحدي  ،ط ،1دار الميممان للنشر ،الرياض.42 ،2005 ،
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ب -مقاصد سورة سبأ وأهدافها:
لسورة سبأ أغراض وأهداف عديدة ،ووظائف ومقاصد متنوعة ،ويمكن إجمال تلك المقاصد في ثالثة مقاصد
رئيسة هي:
أ .إبطال قواعد الكفر والشرك.

ب .إثبات إحاطة علم هللا – عز وجل – بما في السماوات وما في األرض.

ج .إثبات صدق النبي – عليه الصالة والسالم-وعموم رسالته (.)1
ثاني ًا -التنكير ،مفهومه ومقاصده:

ُي مثل التنكير أحد أساليب التعبير الفني في النص القرآني الكريم ،وترجع هذه الكلمة إلى الجذر الثالثي "َن كَر"،
ونك َر الشيء أنكره ،إذا لم يقبله قلبه ،ولم يعترف به لسانه ،والمصدر من الفعل َ"ن َّكَر" هو "تنكير" ،والتنكير بخالف
َ
التعريف ،يقال هذا شيء نكرة ،أي :منكور ،بمعنى مجهول غير معروف).( 2

ٍ
كرجل وفرس "( ،)3والنكرة هي كل "اسم ال يفهم منه
ف التنكير اصطالحا بأنه" :ما ُوض َع لشيء ال بعينه،
وي َّ
عر ُ
ُ
أمر محدد ،وال يقصد بالتعيين ،فهو أمر مطلق ومتحرر من التخصيص"( ،)4وهذا يعني أن النكرة لفظة غير معروف

المقصود بها ،وهى لفظة مجهولة ،فيها غموض وإبهام ،ولكنه ليس غموضا مطلقا ،وهى لفظة شائعة غير محددة

المعنى" ،والنكرة هي األ صل في الكالم ،والمعرفة فرع عليها").(5

وتأخير ومن جهة الداللة،
ا
ويختلف وضع النكرة في اإلفراد عما هو عليه في االستعمال من جهة التركيب تقديما
وعليه يمكن الذهاب إلى أن للنكرة داللتين:

ُ ( 1ينظر  :مقاصد سورة سبأ في ظالل القرآن ،سيد قطب .مجلد ، 5ج .2888 / 25 - 19
 ) 2معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أحمد بن فارس1979( .ـ) .تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :دار الفكر.476 / 5،
 ) 3معجم التعريفات ،الجرجاني (د.ت) .تحقيق :محمد المنشاوي ،القاهرة :دار الفضيلة ص .206
 ) 4في جمالية الكلمة (د ارســة جمالي ــة بالغيــة نقديــة) ،حسين جمعة .)2002( ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب ،ص .160
 ( 5شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف والنحو ،المكودي ،جمال الدين محمد بن عبد هللا ،تحقيق عبد الحميد هنداوي،
بيروت :المكتبة العصرية ، 2005 ،ج .21 / 2

- 179 -

إحداهما داللة لغوية أصلية :وهي تفيد المعنى الذي وردت فيه في اللغة ،ووظيفتها مجرد اإلخبار والتوصيل
واإلبالغ عن أمر من األمور كان المخاطب يجهله ،ومن هذه المقاصد تحديد اإلفراد والنوع ،وغير ذلك من األغراض
والغايات والمقاصد (.)1
ومثال ذلك قولُه تعالىُ  :قل ِإَّنما أ ِ
َعظُ ُكم ِبو ِ
اح َد ٍة ( سبأ ،)46 :فقد جاءت اآلية في إطار دعوة المشركين إلى
ُ
َ
ْ َ

اإليمان بالواحد القهار ،الذي بيده تدبير أمور الخلق أجمعين ،وورد لفظ" :كلمة " ال محذوفة نكرة موصوفة بواحدة،

أي :بكلمة أو خصلة واحدة ،فالنكرة في أصل وضعها في اللغة تفيد الداللة على العدد ،ولم تتعدها إلى دالالت أخرى،
وقد تخلص النكرة للداللة على العدد إذا ما وصفت به ،مثل قولك :جاءني رجل واحد) ،(2ونظير هذه اآلية قوُل ُه
ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ
ال َّ ُ َّ ِ ِ ِ
اي َف ْارَه ُبو ِن( النحل. ) 51 :
تعالىَ  :وَق َ
َّللا َال َتتخ ُذوْا إَل َه ْين ا ْثَن ْين إن َما ُه َو إَل ٌه َواحٌد َفإَّي َ
ِِ
ين( سبأ ،)29 :ورد لفظ "صادقين" نكرة في اآلية
وكذلك قوُل ُه تعالىَ  :وَي ُقوُلو َن َم َتى َه َذا اْل َو ْع ُد ِإن ُك ُ
نت ْم َصادق َ
السابقة ،وجاءت وظيفتها الداللية اإلخبار عن صدق المؤمنين في قولهم عن تحقق يوم البعث والنشور ،وقد جاء لفظ
"صادقين" نكرة؛ ل يؤدي معناه الحقيقي كما وضع في كما وضع في أصل اللغة الع ربية.
واألخرى :داللة مجازية فنية :وفيها تتجاوز الفكرة الداللة اللغوية المجردة ،لتحمل دالالت فنية ،وأغراضا أسلوبية
جمالية ،تسهم في إثراء مقاصد الصورة القرآنية وفق ما ت قتضي أحوال المخاطبين ويستدعيها السياق أو المقام أو قرائن
الحال.
إن النكرة بوصفها كلمة مفردة غالب ا ما تستقي قيمتها من خالل وجودها في السياق ،ومن مطابقتها لمقتضي
الحال والمقام؛ ذلك أن السياق أو المقام هو وحده الذي يحكم على قيمة المفردة ،ال مجرد التنكير (.)3
ومن السمات التي يتصف بها أسلوب ال تنكير في النص القرآني هو اإلعجاز الدقيق في اختيار األلفاظ ،وانتقاء
الكلمات ،ذلك أن المتلقي لو حاول أن يضع لفظا مكان آخر الختل توازن اآلية ،وزال الترابط في صياغة ألفاظها،
وهدف يقصده المعني ،ومناسب ٌة يتطلبها المقام .وهو
سر تقتضيه طبيعة اللغة،
وهذا االنتقاء لأللفاظ والمفردات هو ٌّ
ٌ

ُ ( 1ينظر  :التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ،ابن الزملكاني ،تحقيق  :أحمد مطلوب  -خديجة الحديثي  -نشر
مطبعة العاني بغداد  -ط 1383 - 1هـ  1964 /م .ص .50
 ) 2علم المعاني ،دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني ،بسيوني عبد الفتاح فيود ،مؤسسة المختار ،ط  2015 ،4القاهرة،
ص.135 ،134

( 3فلسفة البالغة ،رجاء عيد ( .)1977ط  ،2االسكندرية :منشأة المعارف باإلسكندرية .ص .82
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يرد
ينهض استجابة لدو ٍ
اع بالغية ،وقيم جمالية سامية ،ذلك أن وجود النكرة في الجملة ال يأتي مصادفة ،وإنما ُ
مقصودا ،في كل موضوع ،ويستحضر؛ ليكون عل ى تلك الحالة؛ لينسجم مع المقام الذي ورد فيه ،ويتناسق معه (.)1
أغراض التنكير البالغية:
حفلت سورة سبأ بعدد غير قليل من اآليات التي تنتمي إلى أساليب التنكير ودالالتها ،ووظائفها الجمالية المتنوعة،
وفي السورة المباركة ما يعزز ذلك ويؤيده ،فقد وردت كثير من األلفاظ المنكرة التي أدت دالالت وأغراضا بالغية،
ومعاني أسلوبية بطريقة اإليحاء ،استفيدت من السياق الق رآني الذي وقعت فيه األغراض البالغية للتنكير ،ذلك أن
أسلوب التنكير يشكل ملمحا أسلوبيا متمي از في هذه السورة القرآنية الكريمة.
وقد تعددت مقاصد أسلوب التنكير وغاياته في سورة سبأ الكريمة ،وتنوعت أهدافه أغراضه البالغية ،وبرزت في
صورة واضحة جلية ،ما بين نكرات ذات دالالت وضعية أصلية ال تحمل إال معناها الذي وضعت له في اللغة
ٍ
ومعان سامية تحمل دالالت تفيد التعظيم والتفخيم ،وأخرى تشي ب غرض التعميم
العربية ،ونكرات ذات أغراض بالغية،
والشمول ،وثالثة تحمل معنى التهويل ،ورابعة تفيد التجاهل واالستهزاء ،وتعد هذه األغراض من أكثر األغراض
البالغية شيوعا وتداوال في هذه السورة الك ريمة؛ لذا سيقتصر الحديث عليها دون غيرها من األغراض في أربعة مباحث
رئيسة هي على النحو اآلتي(:)2
المبحث األول :التعظيم والتفخيم
قد ُي َّ
نك ر االسم المفرد؛ ليدل على عظمة شأن مدلوله ،ووجه ذلك ،الداللة على أن الشيء يكون من العظمة
ود ِمَّنا َف ْضال( سبأ.)10 :
كنه ُه ،وال يبلغ مقداره ،ومن ذلك قولُ ُه تعالىَ :وَلَق ْد َ
آت ْيَنا َد ُاو َ
وعلو المنزلة بحيث ال ُيعرف ُ
يرى اإلمام األلوسي أن تنكير لفظ "فضال"؛ جاء إلفادة التفخيم والتعظيم ،وأن تنوينه ورد لإلطالق والعموم
والتفخيم ،أي :فضال عظيما ال يوازيه فضل( ،)3ومعنى الفضل" :العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية.

ُ ( 1ينظر :إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني  ،صالح الخالدي ،دار عمار :عمان 2000 ،ص .23
ُ )2ينظر في أغراض التنكير األخرى :التلخيص في علوم البالغة ،القزويني ،محمد عبد الرحمن ،تحقيق عبد الرحمن البرقوقي،
دار الفكر العربي ،القاهرة (د .ت) ،ص .68

 ) 3روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين محمود البغـدادي .)2010( .بيروت:
دار إحياء التراث العربي.113 / 22 ،
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فالفضل كناية عن العطية – أيضا -ألنه ال يكون فضال إال إذا كان زائد ا على العطية  .والمراد أن لهم ثواب أعمالهم
الموعود بها وزيادة من عند ربهم"(.)1
وقد يؤدي تنكير لفظ "فضال" معنى الكثرة والتنوع ،إذ آتى هللا داود – عليه السالم-أنواعا متعددة من الفضل
العَدد ،وما
العَدد و ُ
المبين ،يقول اإلمام ابن كثير عن هذا الفضلَ ":ج َم َع له بين النبوة والملك المتمكن ،والجنود ذوي َ

سبح به تسب ح معه الجبال الراسيات ،الصم الشامخات ،وتقف له
أعطاه ومنحه من الصوت العظيم ،الذي كان إذا َّ
الطيور السارحات ،والغاديات والرائحات ،وتجاوبه بأنواع اللغات" ).(2
وقد تناغمت أساليب التعبير األخرى مع أسلوب التنكير لخدمة المعنى المقصود ،فالالم الموطئة للقسم في كلمة

"لقد" تحمل معاني تأكيد هذه النعمة ،والفعل "آتينا " يحتوي على الضمير" نا " الدال على العظمة ،فالفضل مبعثه العليم
الحكيم ،وما دام المولى – عز وجل – هو المتفضل ،ففضُل ُه سيأتي عظيما مثله.
أما أسلوب التقديم والتأخير ،فيتبدى في تقدي م كلمة "داود" – عليه السالم – على المفعول به الصريح "فضال "؛
ليدل على االهتمام بالمقدم ،والتشويق إلى المؤخر؛ ألن ما حقه التقديم إذا أخر ترقبت النفس له ،فإذا ُذك َر كان وقعه
عليها أقوى (.)3
وضمير التعظيم في كلمتي" :آيتنا"َّ " ،
عائد إلى هللا – عز وجل – حيث حقق داللة تخصيص هذا الفضل،
منا" ٌ
ُ
وما ينطوي عليه من أسرار وأعاجيب .هذا التقييد في لفظ " َّ
هيأ مجاال للتأمل في هذا الفضل ،وكان له دوره في
منا" َّ
ستغن ى عنه في تصوير اإلشارة إلى المعنى المقصود.
إثارة حركة ذهنية ،وبعث إشعاع ونور داخل السياق القرآني ال ُي َ

ل قد أسهم هذا التناغم والتناسق بين األساليب التعبيرية في إثراء المعنى ،وتجليته ،وابراز مظاهر العظمة والفخامة.
ور
َ ...:وَر ٌّب َغ ُف ٌ
ور( سبأ.)19 :
دل عليها التنكير؛ قولُ ُه تعالىِ :إ َّن ِفي َذ ِل َك َآلَي ٍ
ومن معاني التعظيم التي َّ
ات ّلِ ُك ِّل َصَّب ٍار َش ُك ٍ

فقد ع رض التنكير في مفرداتٍ ":
ٍ
آيات
صب ٍار،
آياتَّ ،
وشكور" ،التي أفادت داللة التعظيم والتفخيم كما وكيفا ،أيٌ :
ُ
عظيم ُة الشأن ،دال ٌة على عظيم قدرة هللا تعالى ،وحكمته على كل شيء ،وهي عالمات ،كثيرة عظيمة متنوعة ،دالة

على عظيم شأنه – سبحانه وتعالى -واختصاصه بالملك العظيم والقدرة التامة.
 ) 1التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،محمد الطاهر .)1984( .تفسير التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية. 139 / 20 ،
 ) 2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،جمعية إحياء التراث االسالمي ،الكويت ،ط. 1889 / 3 ، .2005 ،5
3

) التحرير والتنوير ،ابن عاشور.140 / 23 ،
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مستفادة ،ذكرها اإلمام ابن عاشور في قوله" :وفي لفظ (آيات)
آيات كثيرٌة عظيم ٌة وعَب ٌر
ٌ
وفي قصة أهل سبأ ٌ
إبهام تتطلع النفس إلى بيان ه ،وتترقب إيضاحه ،ومن جملة تلك اآليات والعبر :إن حال َة مساكنهم آي ٌة على قدرة هللا

ورحمته وإنعامه ،وفيه آي ٌة على أنه الواحد بالتصرف ،وفي إرسال سير العرم َعليهم آي ٌة على انفراد ه تعالى بالتصرف،
وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد ،فلذلك عاقبهم على الشرك ،وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف َآي ٌة على

ورزق وإحياء وإماتة ،وفي ذلك َآي ٌة من
تقلب األحوال وتغير العالم و َآي ٌة على صفات األفعال هلل تعالى من َخْلق َ
عدم االطمئنان لدوام حال في الخير والشر .وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بالد الشام َآي ٌة على

مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات التصرفات ،و َآي ٌة على أن األمن أساس العمران ،وفي تمنيهم زوال ذلك آَي ٌة
على ما قد تبلغه العقول من االنحطاط المفضي إلى اختالل أمور األمة وذهاب عظمتها ،وفيما صاروا إليه من

ار إليه الناس من ا رتكاب األخطار والمكاره
النزوح عن األوطان ،والتشتت في األرض َآي ٌة على ما ُي لجئ االضطر ُ
"(.)1

وجاءت لفظتا " صبار"ٍ " ،
فعال ،وفعول"؛ لتفيدا التفخيم وا لتعظيم؛ ولتدال
شكور" المنكرتان ،على صيغتي المبالغة " َ
َ

على عظم هذا الصبر ،وعظم الشكر هلل تعالى على نعمه وآالئه التي أسبغها على اإلنسان.

ى
تقديم الصبر على الشكر؛ لكون الشكر دعامة للصبر؛ وألن الصبر مفتاح
ومما َّقو التفخيم والتعظيم في اآلية ُ
الصبر والشكر؛ ألنهما مالك اإليمان وعنوان المؤمن (.)2
ص القرآني
ص الن ُّ
وخ َّ
الفرج المفضي للشكرَ ،
َ
وأسهم أسلوب مراعاة الفواصل في تعميق معنى التفخيم والتعظيم في النص القرآني ،وتوسيع دائرته؛ لما لإليقاع
النغمي المتولد من تتابع الفواصل من وقع حسن على النفس ؛ األمر الذي ازد الكالم رونقا وجماال ،وذلك في مثل قوله
ور.
ورّ… ،لِ ُك ِّل َصَّب ٍار َش ُك ٍ
تعالىَ ...:وَر ٌّب َغ ُف ٌ
ورَ …،و َه ْل ُن َجازِي ِإالَّ اْل َك ُف َ
فالصبار هو الذي من
أما انتقاء األلفاظ الدقيقة واختيارها ،فيتجلى بوضوح في لفظتي" :الصبار" و"الشكور"َ ،
شأنه الصبر على الشدائد ،والشكر في الرخاء" ،وأما َّ
الشكور ف هو الذي من شأنه الصبر على الشهوات ،ودواعي
الهوى ،وعلى مشاق الطاعات والشكر على النعم"(.)3

 ) 1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.123 / 23 ،

ُ ) 2ينظر :أساس البالغة ،الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمر .)1965( .بيروت :دار صادر للطباعة والنشر ،دار بيروت
للطباعة والنشر.117 / 5 ،
 ) 3إرشاد العقل السليم ،إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود ،محمد بن محمد( .د.ت) .دار المصحف ،القاهرة :مكتبة ومطبعة عبد
الرحمن محمد.130 / 7 ،
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ومن أمثلة التنكير الذي يفيد التعظيم والتفخيم؛ قولُه تعالى :لِيجز ِ
الصالِح ِ
ِ
ات أ ُْوَل ِئ َك َل ُه م
ِي َّالذ َ
آم ُنوا َو َعمُلوا َّ َ
ُ
َْ َ
ين َ
يم( سبأ.)4 :
َّم ْغ ِفَرٌة َو ِرْز ٌ
ق َك ِر ٌ
ويرى اإلمام الرازي أن الكلمات " :مغفرة ،و"رزق" و"كريم" تفيد جميعها داللة التفخيم والتبجيل) ،)1ومعنى كلمة
ٍ
ذنوب وخطايا ،يمحوها ربهم ،ويسترها عليهم ،وال يعاقبهم عليها،
"مغفرة" أي :مغفرة عظيمة شاملة ل َما فرط منهم من
ويتغاضى عن تقصيرهم ،وي صرف البالء والعذاب عنهم وعن بلدتهم.
التنكير فيه أشد وضوحا من التعريف ،فهو قوله تعالى" :رزق كريم" ،ويرى اإلمام البقاعي أنه رزق
أما ما كان
ُ
عظيم " جليل ،عزيز ،دائم ،لذيذ ،نافع ،شهي ،دائم يجمع الوفرة والصفاء الخالص من شوائب المكدرات المقرون

بالتعظيم الذي تنشرح له صدور المؤمنين ،وتقر به عيونهم ( ،)2وفي وصف الرزق الذي أعده لهم بالكرم ،زيادة في

إدخال السرور على قلوبهم؛ ألن لفظ الك ريم يصف به العرب كل شيء حسن في بابه ،بحيث يكون ال قبح فيه ،وال

شكوى معه (.)3

وتحمل مفردة "كريم" ،دالالت واسعة ،فالكريم هو الواسع ،المتنوع ،الحسن في كيفيته وكميته :فكيفيته ال تحصى

وال تفنى وال يذوي أثره ،وكميته ال يدركها إال هللا.

تناغمت أساليب التعبير القرآني مع أسلوب التنكير؛ إلفادة التعظيم والتبجيل .فلفظ "أولئك" :هو اسم إشارة ،يدل

على إرادة التفخيم ،قرينته تمجيد أولئك ذوي اإليمان والعمل الصالح ،إ ْذ جاءت اإلشارة إليهم بإشارة البعيد "أولئك"؛

تنبيها على منزلتهم الرفيعة ،وعلو مرتبتهم.

أما تركيب " لهم مغفرة" ،ففيه تقديم الجار والمجرور؛ ليفيد الحصر واالختصاص ،واالهتمام بشأن المؤمنين ،وإبراز

مرتبتهم ومنزلتهم ،وهم وحدهم دون غيرهم الذين يستحقون المغفرة والرزق الكريم الذي هو الجنة.

وجاء الربط بين اإليمان والعمل الصالح يقابله الربط بين المغفرة والرزق الكريم ،فاآلية تتكلم عن الجزاء الذي

أما الجزاء في
أعده المولى-عز وجل -للمؤمنين في الدنيا واآلخرة .أما الجزاء في الدنيا ،فإنهم هم المؤمنون حق اَّ ،
اآلخرة ،فهو المغفرة لهم على قليل الذنوب؛ ومحو السيئات حتى ال يعاقبوا ،ورفع درجاتهم بإعطائهم الثواب؛ وهو

الرزق الكريم ،فالمغفرة تفضي إلى نعيم اآلخرة ،وبذلك يتبين أن أصحاب تلك الصفات الحميدة قد مدحهم هللا-تعالى-

مدحا عظيما ،وأثنى عليهم ،وكافأهم على إيمانهم الحق بالمغفرة الشاملة الواسعة ،والرزق الكريم.

اآليات التي تتحدث عن جزاء أصحاب اإليمان والعمل الصالح وما أسبغه هللا
وقد تكررت في الخطاب القرآني
ُ
عليهم من مغفرة ،ورزق كريم في غير موضع في القرآن؛ لما لها من أهمية وقيمة ،ومن هذه اآليات:
 ) 1ينظر :مفاتيح الغيب /التفسير الكبير ،الرازي ،فخر الدين .)1981( .بيروت :دار الفكر322 / 25 ،
ُ ) 2ينظر :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور البقاعي ،برهان الدين ،ابراهيم بن عمر ،)1994( .تصحيح وتعليق :محمد
عمران األعظمي ،بيروت :دار الكتاب االسالمي.488 / 15 ،
 ) 3التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،محمد سيد طنطاوي .428 / 8
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قولُه تعالى :أُوَل ِئك هم اْلم ْؤ ِم ُنو َن حقا َّلهم درج ٌ ِ
يم( االنفال،)4:
ند َرّب ِِه ْم َو َم ْغ ِفَرٌة َو ِرْز ٌ
ات ع َ
َ ُ ْ ََ َ
ُ
ق َك ِر ٌ
ْ َ ُُ ُ
1
يم( ،االنفال.) ( )74 :
وقولُ ُه تعالى :أ ُْوَل ِئ َك ُه ُم اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن َحقا َّل ُهم َّم ْغ ِفَرةٌ َو ِرْز ٌ
ق َك ِر ٌ
َشي ِ
ِ
ِ
اع ِهم ِّمن َقْب ُل ِإَّن ُه ْم
يل َب ْيَن ُه ْم َوَب ْي َن َما َي ْش َت ُهو َن َك َما ُفع َل ِبأ ْ َ
ومن أمثلة التعظيم– أيضا-قوُل ُه تعالىَ  :وح َ
يب( سبأ.)54 :
َكا ُنوا ِفي َش ٍّك ُّم ِر ٍ
قال سبحانه وتعالى" :شك مريب" ،ولم يقل ":الشك المريب"؛ وذلك ألن التنكير يفيد داللة تعظيم وتفخيم،
ويبدو أن السياق يؤيد هذه الداللة؛ ألن المقام مقام تعظيم وتفخيم لهذا الشك الذي كان متأصال في طبيعة كفار
مكة؛ لهذا لم يتقبل منهم اإليمان باهلل عند معاينة العذاب ،وحيل بينهم وبين اإليمان باهلل ودخول الجنان؛ ألنهم
كانوا في الحياة الدنيا في شك عميق ،وارتياب شديد في أمر الحساب والعذاب.
"شك"؛ لتعظيم هذا الشك وتفخيمه ،أي :شك عظيم ،كبير ،قوي ،مريب ،بمعنى:
جاء في هذا النص تنكير لفظ ٍ
شك غاية في الريبة ،ومجيء لفظة "مريب" صفة للشك هو تعبير بالغي يعكس معنى المبالغة في تأكيد قوة الشك
واالرتياب ،إذ إن لفظة "مريب" ت عنيُ :موق ع في الريبة ،كقولهم :عجب عجيب ،أو هو واقع في الريب ،كما يقال
شعر شاعر أي :ذو شعر ). (2
ويرى اإلمام ابن عطية أن األمر المريب هو ":أقوى ما يكون من الشك وأشده"( ،)3فالريب درجة أعلى من

الشك ،بدليل وصف الشك به ،فال ريب هو الشك مع تهمة وحقيقة ،كما ذهب إلى ذلك الزمخشري في قوله ":الريب
قلق النفس واضطرابها"(.)4
ُ
وقد ترددت في النصوص الق رآنية آيات ُفص َل فيها بين كلمة "شك" وكلمة " مريب" ،ال سيما تلك التي تتحدث
عن منكري البعث ودعوة الرسل .ومن تلك اآليات:
يب( هود.) 110:
 قوُل ُه تعالىَ  :وإَِّن ُه ْم َل ِفي َش ٍّك ِّم ْن ُه ُم ِر ٍيب( ابراهيم.)9 :
 -وقولُ ُه تعالىَ  :وإَِّنا َل ِفي َش ٍّك ِم َّما َت ْد ُعوَنَنا ِإَل ْي ِه ُم ِر ٍ

وربما كان مجيء دال الشك متصال بال ريب سببا في تقوية هذا اإلنكار ،وإبراز شدته ،وإثراء تنوعه؛ ذلك أن الفكرة

تحسن تأكيد معني الفكرة بالوصف.
قابلة بأن توصف بأشياء كثيرة ،وفي مثل هذه الحالة َ
ُ ) 1ينظر في ورود آيات تحمل معنى" مغفرة ورزق كريم" :كال من :سورة الحج ،50 :وكذلك سورة النور .26:والشورى.14 :
( 2نظم الدرر ،البقاعي540 / 15 ،
 ) 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية عبد الحق بن غالب األندلسي -تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط .152/13 ،1

ُ ) 4ينظر :الكشاف ،للزمخشري ،جار هللا محمود بن عمر مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط أولى  ،1998،ج .395/ 2
- 185 -

ِ
اع ُة ُق ْل َبَلى َوَرّبِي َل َتأ ِْتَيَّن ُك ْم َعالِ ِم
ين َك َفُروا ال َتأ ِْتيَنا َّ
ال َّالذ َ
الس َ
ومن أمثلة التعظيم والتفخيم؛ قولُ ُه تعالىَ  :وَق َ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ات َوال ِفي األَْر ِ
ين) ،
َص َغُر ِمن َذلِ َك َوال أَ ْكَبُر ِإالَّ ِفي ِك َت ٍ
اب ُّم ِب ٍ
ال َذَّرٍة في َّ َ َ
ض َوال أ ْ
اْل َغ ْيب ال َي ْع ُز ُب َع ْن ُه م ْثَق ُ
سبأ.( 3:
ٍ
"كتاب "؛ لي فيد التعظيم والتفخيم ،أي :تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابا ()1؛
جاء في هذا النص تنكير لفظ

ذلك أن الكتاب معلوم ،وما كان تنكيره إال لتعظيم شأنه.
تعظيم للكتاب ،وهو اللوح المحفوظ لكل ما يكون إلى يوم القيامة ،والمعنى :كتاب عظيم الشأن ،جليل
وفي هذا
ٌ

جلي ،بديع عظيم ،مفعم بالحياة ،دال على صفات
اضح الداللة ٌّ
ووص ُ
ف الكتاب بأنه مبين أي :و ُ
القدر ،أنزلناه إليكْ ،
الحد الذي ال
الخالق الكريم ،والمبين هو الواضح في جنسه ،البالغ غاية حده ،وهو يدل على عظم هذا الكتاب إلى َ

يقادر َقْدره إال هللا – سبحانه وتعالى ،-فاهلل هو العالم بما خلق وال يخفي عليه شيء ،وقد جاء تنكير ٍ
كتاب منسجما
ُ ُ َ
ُ
ُ
دأبوا على نفي البعث والنشور ،وإنكار مجيء الساعة أو استبطائها لما
مع السياق وقرائن األحوال ،ذلك أن المشركين ُ

قد وعدوه من قيامها على سبيل الهزء والسخ رية(.)2

ومن أمثلة التعظيم والتفخيم المستفادة من التنكير؛ قولُه تعالىِ :سيروا ِفيها لَي ِالي وأ ََّياما ِ
ين( ، سبأ، )18 :
آمِن َ
ُ
ُ
َ َ َ َ ً

ويرى اإلمام ابن عاشور أن تنكير" لَيَ ِالي َوأ ََّيامًا " يفيد داللة التعظيم والتفخيم ،أي " :لَيَ ِالي َوأ ََّيامًا " عظيمة ،ال ُيكتنه
َ
َ
در قدرها أحد(.)3
وصفها ،وال ُيقا ُ
جاءت النكرة على صيغة الجمع؛ لتعطي معنى الكثرة والتنوع ،ولتدل على السفر ويسره بين تلك القرى في ٍ
أمن
و ٍ
أمان ال مخافة ُجوع أو عطش أو خوف ،ونقل عن الطبري" :قلنا لهم سيروا في هذه القرى ما بين قراكم والقرى التي

مستتب في
وأياما آمنين ال تخافون جوعا وال عطشا ،وال من أحد ظلما") ، (4يفهم من ذلك أن األمن
باركنا فيها ليالي َّ
ٌ
َ
كل األوقات ،أي :أنهم آمنون من كل شر ،سواء ساروا في الليل أم في النهار ،وفي هذا تذكير بنعمة تهيئ ة األمان

والطمأنينة لهم خالل سفرهم .ويبدو أن التعظيم في هذه اآلية مستفاٌد من مجموعة أمور بمعونة السياق:
ظرف بمعنى بين ،أي :السير بين تلك القرى ،وتقديم األيام
فالفعل" سيروا " يفيد االختيار وحرية السفر" ،وفيها"
ٌ

على الليالي ُيفيد االهتمام والعناية بالمتقدم؛ ألن السفر يكون-غالبا-في النهار أكثر من الليل؛ ألنه أشد أمنا وطمأنينة.
1

) السابق .533 /5

2

) الكشاف ،للزمخشري.106/5 ،

3

) ُينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور.138 / 23
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ،عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر للطباعة والنشر،

4
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.230 / 20

ويلحظ أن مجيء النكرة بدون وصف يمنح المتلقي القدرة على أن يتخيل ما يتخيل ،ويتوهم ما يتوهم ما في تلك األيام
ُ

والليالي من عظمة وفخامة.

ِ
ِ
ومن أمثلة التنكير للتعظيم والتفخيم؛ قولُه تعالىَ :لَق ْد َك ِ
آي ٌة َجَّن َت ِ
ال ُكُلوا
ين َو ِش َم ٍ
ان َعن َي ِم ٍ
َ
ُ
ان ل َسَبٍإ في َم ْس َكن ِه ْم َ
طِّيَب ٌة َوَر ٌّب َغ ُفور ( سبأ.)15 :
اش ُكُروا َل ُه َبْل َدةٌ َ
ِك ْم َو ْ
ِمن ِّرْز ِق َرّب ُ
اجتمع في هذه اآلية نكرتان هما" :بلدة" ،و"رب" ،وقد جاءتا موصوفتين ،ويرى اإلمام ابن عاشور أن تنكير هذين
اللفظين يفيد معنى التفخيم والتعظيم ( ،)1أي :بلدة طيبة؛ كثيرة األشجار ،طيبة الثمار ،نقية ال هوا ء ،نسيمها يبعث
على السرور ،أرضها معطاءة وأشجارها وافرة الثمر ،وهي بلدة ذات بساتين وأشجار وثمار ،تستتر الناس بظاللها،
وعن قتادة أن المرأة كانت تمشي فيها ،وعلى رأسها مكتل ،فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛ لكثرته
ونضجه واستوائه ). (2
و"رب" كريم ،واسع المغفرة والرحمة ،متجاوز عن كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم ،وقد جاءت النكرتان في هذه اآلية
ٌّ
شرف هللا قوم سبأ،
في مقام الكشف عن النعم التي وهبها هللا لقوم سبأ .ويحمل التنكير – أيضا-سمة االختصاص ،إذ َّ
وخصهم بهذا االختصاص :البلدة الطيبة ،والرب الغفور.
ورد التنكير في صورة الحذف؛ ليحقق غرض اإليجاز والتكثيف من ناحية ،والتناغم الموسيقي الناجم ع ن

المزاوجة بين الفقرتين؛ لتكون خفيفة على اللسان بمنزلة المثل من ناحية أخرى ( ،)3فالسياق يشي بأن أصل النص
دور يتجاوز
قبل الحذف هو :بلدتكم بلدة طيبة ،وربكم ُّ
رب غفور ،ولو ُذكر المبتدآن المحذوفان لما كان للتنكير ٌ
أسلوب التنكير للداللة على مقصد التعظيم والتفخيم.
وظيفة اإلخبار والتوصيل ،ولكن بحذفهما يتجلى دور
ُ

عمقت المعنى ،وأعطته دالالت رحبة،
ومهما يكن من شأن ،فإن النكرات التي سيَق ْت في اآليات القرآنية قد َّ

وأفادت مقصدا دالليا غنيا هو التعظيم والتفخيم.
المبحث الثاني :العموم والشمول :

العموم والشمو ُل ،وقد تجلى ذلك في قوله تعالىَ  :و َما أَْر َسْلَنا ِفي
ومن المعاني التي يحققها أسلوب التنكير؛
ُ
وها ِإَّنا ِبما أُرِسْلتُم ِب ِه َك ِ
افُرو َن( سبأ .)34 :
َقْرَي ٍة ِّمن َّن ِذ ٍ
ال ُم ْتَرُف َ
َ ْ
ير ِإ َّال َق َ
1

) التحرير والتنوير ،ابن عاشور.168/23

2

(الجامع إلحكام القرآن ،القرطبي.284 / 14 ،

3

) ُينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور168/23
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وظف النص القرآني كلمة" :نذير" منكرة؛ لتفيد داللة العموم والشمول؛ ذلك ألنها وقعت في سياق النفي ،والنكرة
نبي أو ٍ
نذير ينذر
في سياق النفي تفيد العموم والشمول ( ،)1فليس المقصود هنا نذيرا واحدا بعينه ،ولكن أي رسول أو ٍ
قومه بسوء العاقبة ،إذا ما استمروا على كفرهم وضاللهم.
وردت هذه اآلية تسلية للرسول – صلى هللا عليه وسلم – وتخفيفا وتسرية عنه ،بعد ما ُمن ي به من قومه من
َ
التكذيب والكفر بما جاء به "ال سيما" المترفين والمنعمين منهم ،ودخول " م ْن" االستغراقية على لفظة "نذير"؛ لتأكيد

ما قصدته اآلية من معنى العموم والشمول.

دل التعبير بالقصر والنفي على تأكيد داللة الشمول والعموم ،اذ حملت النكرة "ق رية" ،و"نكير" في سياقها
وقد َّ
النغمي داللة التعميم المتسقة مع داللة التعظيم والتكثير ،فقد أفاد تنكير " نذير" اإلشارة إلى أنهم "نذر" ذوو شأن عظيم
يستحقون اإلجالل والتقدير من جهة ،وهم رسل كثيرو العدد من جهة أخرى .
ولعل السر في تنوع أغراض التنكير ومقاصده في اآلية الكريمة يعود إلى اختالف أفهام المتلقين في إدراك المعنى
ودالالته؛ األمر الذي كان له تأثير عميق في نفوس المتلقين ،وإثارة أحاسيسهم ومشاركتهم الوجدانية لموقف النبي –
صلى هللا عليه وسلم – وت أييد رسالته.
غير قليل من اآليات التي تشتمل على نفي النكرة ،ويراد به داللة العموم
ورد في آيات سورة سبأ الك ريمة ٌ
عدد ُ

واالستغراق ،مثال ذلك:

ان ( سبأ .)32 :
ان َل ُه َعَل ْي ِهم ِّمن ُسْل َ
ط ٍ
قولُ ُه تعالىَ :و َما َك َ
وقوُل ُه تعالىُ  :ق ْل َما َسأَْل ُت ُكم ِّم ْن

َج ٍر َف ُه َو َل ُك ْم( سبأ.)47 :
أْ

اهم ِّمن ُك ُت ٍب َي ْدُر ُسوَن َها( سبأ.)44 :
وقوُل ُه تعالىَ  :و َما َ
آت ْيَن ُ
ير( سبأ .)44 :
وقولُ ُه تعالىَ  :و َما أَْر َسْلَنا ِإَل ْي ِه ْم َقْبَل َك ِمن َّن ِذ ٍ
اك ِإالَّ َك َّ
اف ًة ّلِ َّلن ِ
اس
التعميم و
ومن الدالالت المستفادة من التنكير؛
اإلطالق ،وذلك في قوله تعالىَ  :و َما أَْر َسْلَن َ
ُ
ُ
(سبأ.)28 :

1

) روح المعاني ،األلوسي.249/11 ،
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جاء تنكير كلمة "كافة" للداللة على العموم واالستغراق ،فضال عن أن معنى لفظ "كافة" يؤدي بذاته داللة العموم
1
إثبات لعموم رسالة محمد – صلى هللا عليه وسلم.
والشمول( ) ،أي :جميع األمم ،وفي هذه اآلية ٌ

ٍ
َي لحظ المتلقي َّ
واستثناء،
ثمة عالقة محكمة ،وصلة منتظمة بين عناصر التعبير المختلفة في اآلية من :قص ٍر،
أن َّ

وتنكير.

تحمل اآلية– أيضا-ردا على المنكرين سواء منهم َم ْن أنكر رسالة محمد – صلى هللا عليه وسلم – من أصلها،

أم َم ْن أنكر عمومها ،وضمير الجمع "نا" في الفعل "أرسلناك" ،يفيد العظمة ،والقدرة والتفخيم ،وتعميق المعنى المراد،
وإبطال ضالل المشركين ،أي :أرسلناك إلى العرب والعجم وسائر األمم ،وتقديره إلى الناس كافة (.)2
ظ( سبأ.)21:
ومن أمثلة التنكير على إفادة داللة العموم والشمول؛ قوُل ُه تعالىَ  :وَرُّب َك َعَلى ُك ِّل َش ْي ٍء َح ِفي ٌ
ظ " نكرة ،جاءت صفة لشيء ،وهي صفة من الصفات الثابتة للمولى – عز وجل – .وقد وردت على
ومفردة "حفي ٌ
صيغة المبالغة على وزن" فعيل"؛ لتدل على قوة الفعل.
أفاد التنكير في لفظة "حفيظ "الشمول والعموم ،إذ جاءت النكرة متناسقة مع السياق الذي وردت فيه ،فالمقام مقام
إثبات صفات هللا عز وجل -أمام الكافرين تحفي از لهم للدخول في االسالم ،فالحفيظ هو الشاهد والحافظ ألقوال عباده
فشر ،و" الحفيظ" هو أيضا الذي ال يخرج عن مقدرته ما هو في
وأفعالهم ،ويجزيهم عليهاْ ،
فخير ،وإن ش ار ٌ
إن خيرا ٌ
حفظه ،وهو يقتضي العلم والقدرة ،إذ بمجموعهما تقوم ماهية الحفظ ،ولذلك يتبع الحفظ بالعلم (.)3

تحتوي اآلية الكريمة السابقة على ق رنية فك رية دلت على التعظيم ،إذ وردت صفات هللا – عز وجل – الذي دل
ٍ
وشمول تا ٍم فيما هي له.
العقل ودلت نصوص الشريعة على أن صفاته – عز وجل -ذات عمو ٍم
ٍ
الشعور
معان كثيرة منها:
كما أن األسلوب القرآني عندما ُيخبر بلفظ "حفيظ" النكرة ،فال بد أن تمتزج بالنفس
ُ

باألمن واالستقرار النفسي ،فضال عن إحساس المؤمن بأن هللا – سبحانه وتعالى – يحفظه ويرعاه من كل سوء وشر.

 ) 1العقد المنظوم في الخصوص والعموم ،القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد هللا ،ط،1
 ÷ ،1999دار الكتبي ،المعادي ،مصر ج .45 ،2
 ) 2البحر المحيط ،أبو حيان.269/9 ،

 ) 3التحرير والتنوير ،ابن عاشور .115/23
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وكلمة " ٍ
ٍ
موجود ومعدومٍ ،وهذه األمور تُعطي مجاال للفكر أن
يحتملُها من
شيء" نكرة مبهمة تستعمل لكل ما َ

ليتخيل ما َيتخيل من ٍ
معان ودالالت ،وهي غالب ا ما تدل في معناها المجرد الذي جاءت عليه في لغة العرب،
ينطلق َ
َ

وهو التقليل ،ولفظة شيء لم تأت في القرآن الك ريم إال نكرة ( ،)1لكن المقام الذي وردت فيه هو الذي أكسب ها معنى

صغير أم كبيرا ،كثيرا أم قليال.
ا
آخر ،وهو التعميم والشمول ،بمعنى :كل شيء أيا كان نوعه أو حجمه،
ومفردة "كل" تعني في أصل وضعها اللغوي العموم والشمول ،وهكذا أفاد لفظ "كل" عموم كل شيء ،إذ إنه ال
يخرج عن علمه شيء من الكائنات.
ظ ،منزلة التذييل؛ لكي تقوم الحجة على المشركين ،وتؤكد
وقد نزل قولُ ُه تعالىَ  :وَرُّب َك َعَلى ُك ِّل َش ْي ٍء َح ِفي ٌ
موقف المسلمين ،وتقوي – أيضا-معنى العموم والشمول في اآلية وترسخه.
المتأمل في اآلية المتقدمة المتضمنة ألسلوب التذييل ،يجد أن بين مضمون اآلية ومضمون التذييل "انسجاما
ُ
وتآلفا وتناسباَّ ،
فإن " البيان القرآني بأسلوبه ومضمونه يتجه نحو رعاية مطالب المعنى ،وهو في الوقت نفسه يحرص
على رعاية المبنى"(.)2
وهكذا وظ ف أسلوب التنكير في اآلية السابقة؛ لتحقيق أغراض سورة سبأ ومقاصدها ،وهي إحاطة علم هللا – عز
وجل – بكل شيء في السماوات وفي األرض.
ومن أمثلة إرادة العموم بالتنكير مع معونة القرائن؛ قوُله تعالىُ  :قل ِإن َضَلْل ُت َفِإَّنما أ ِ
َض ُّل َعَلى َن ْف ِسي َوإ ِ
ِن
ُ
ْ
َ
اه َت َدي ُت َف ِبما ي ِ
يب( ،سبأ .)50
وحي ِإَل َّي َرّبِي ِإَّن ُه َس ِم ٌ
يع َق ِر ٌ
ْ ْ
َ ُ
جاء في هذه اآلية تنكير لفظ "سميع" ،ولفظ "قريب"؛ إلفادة الشمول والعموم واإلطالق ،أي :إن هللا هو س ميع

َاء(،إبراهيم
س ِمي ُع ال ُّدع ِ
لكل شيء ،وليس للدعاء فقط ،بل سميع ألقوال عبادة بعامة ،بناء على قوله تعالىِ :إنَّ َر ِِّبي لَ َ

 ،)39 :وهو سبحانه وتعالى مع سمعه قريب ،ال ُيْبطئ على المؤمنين به في اإلجابة ،ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه،
أصم وال غائبا ،إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا"(.)3
وفقا لقوله– عليه الصالة والسالم–  ":إنكم ال تدعون َّ

1

) إعجاز القرآن البياني ،ودالئل مصدره الرباني ،صالح الخالدي .231

 ) 2معزوز ،فاطمة الزهراء ،التذييل القرآن الكريم :دراسة بالغية (سورة البقرة أنموذجا ،رسالة ماجستير ،جامعة أكلي ،الجزائر،
.110 ،2013

 ) 3صحيح البخاري ،البخاري ،محمد بن إسماعيل .)2002( .دمشق وبيروت :دار ابن كثير .باب الدعاء ،حديث رقم(.)6021
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تعاونت وسائل التعبير الفنية األخرى في إبراز داللة التنكير وتأكيدها منها :توكيد الجملة االسمية " بأن"؛ لتحقيق
مضمونها وتأكيده ،وفي ذلك مزيد من العموم والشمول.
ويبدو أن الخطاب القرآني الكريم في تقديمه أهمية حاسة السمع على أهمية صفة القرب ،قد حقق قيما فني ة
ٍ
جماليةَّ ،
ولعل السر في ذلك يعود إلى ما تتمتع به حاسة السمع من شرف
النظم القرآني
ومد
بمعان بالغية إضافية؛ َّ
َ
وفضل ومكانة؛ ولما تحمله من دالالت أفادت العموم والشمول.
ِ
يب( ،سبأ  ،)50اآلية الوحيدة في القرآن التي جمعت بين صفتي :السمع والقرب،
وتعد آية ِإَّن ُه َسم ٌ
يع َق ِر ٌ
ووردت كل من صفة السمع والقرب على صيغة المبالغة؛ لتقوية هذه الصفة ،وإعطائها دالالت أعمق ،وثمة دالئل
ونصوص من الشرع تشير إلى أن صفاته – عز وجل – ذات عموم وشمول تام (.)1
عقلية،
ٌ
وتحمل اآلية الك ريمة – أيضا -إشارة خفية إلى معنى التهديد والوعيد للكافرين المعاندين ،إذ يخوفه م بأنه يسمع
ما يتهمون به اإلسالم ورسوله الكريم ،وأنه سيجازيهم على قولهم هذا يوم القيامة.
وردت هذه اآلية على أسلوب التذييل ،الذي يقصد به ":تعقيب الجملة بجملة أخرى بما يتوافق معه ا في المعنى،
تأكيد للجملة األولى"()2؛ األمر الذي ازد المعنى وضوحا ،والمقصد انشراحا ،وهو تذييل ُمقرر لمضمون الجملتين
و ٌ
اللتين قبله على أبلغ ٍ
وجه وآكده ،وي َح َم َل مجيء التذييل في ختام اآلية معنى العموم والشمول.
المبحث الثالث :التهويل والتخويف:
ِ
ِ
اع ًة َوال
ومن معاني التهويل التي َّ
يع ُاد َي ْو ٍم ّال َت ْس َتأْخُرو َن َع ْن ُه َس َ
دل عليها التنكير؛ قولُ ُه تعالىُ  :قل َّل ُكم ّم َ
َت ْس َت ْق ِد ُمو َن( سبأ.)30:
َج َل
أفاد تنكير لفظ "يوٍم " داللة التهويل والتخويف ،أي :يو ٍم مؤجل مكتوب ال ُيزاد وال ينقص ،قال تعالىِ :إ َّن أ َ
َّ ِ
اء َال ُي َؤ َّخُر َل ْو ُك ْنتُ ْم َت ْعَل ُمو َن( نوح ،)4 :وجاء التنكير منسجما مع السياق الذي ورد فيه.
َّللا ِإ َذا َج َ
وقد ورد سؤال الكافرين عن موعد البعث والنشور على سبيل التعجب واالستهزاء واالستبعاد واإلنكار ،وكأنهم
يقولون :ال يمكن أن يأتي مثل هذا اليوم!
 ) 1البالغة العربية ،الميداني ،عبد الرحمن بن حسن حَبََّنكَة ( 1425هـ) ،الناشر :دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بيروت الطبعة:
األولى 1416 ،هـ  1996-ص .409
 ) 2البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني ،فضل حسن عباس ،دار الفرقان للنذر والتوزيع ،عمان ،ط ،1994 ،4ص.493
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جاءت اإلجابة إليهم في صيغة التنكير "ميعاد يو ٍم" على سبيل التهديد والتخويف؛ األمر الذي جعل النفس تعيش
في وجل وخوف وترقب في انتظار هذا اليوم؛ ألن تأثير المجهول والمبهم في النفس عظيم وعميق ،وقد أسهم تنوين
لفظ" يومٍ" في تأكيد التنكير ،وورود لفظ" يومٍ" في رد القرآن الكريم فيه مبالغة قوية في التهديد (.)1
"يوم" داللة التعظيم أي :يوم عظيم ( ،)2واختلف المفسرون في هذا اليوم ،فقيل :هو يوم القيامة حيث
يفيد تنكير ٍ
البعث والنشور ،وقيل يوم مجيء أجلهم ،وحضور منيتهم ،وقيل هو يوم بدر(.)3
ورد القول حكاية على لسان الكافرين :متى هذا الوعد؟ على سبيل السخ رية واالستهزاء ،يعنون به الوعد
المبشر عنه أو الموعود؛ لذلك جاءت اإلجابة عن سؤالهم مفاجأة لهم ،أي :لكم زمان معين للعذاب ،يجيء في أجله
قدره هللا له ،ال يستأخر لرغبة أحد ،وال يتقدم لرجاء أحد ،فهو ٍ
الذي َّ
آت ال محالة ،وفي صفة هذا اليوم مبالغة في
التهديد والتخويف.
ومن المعاني المستفادة من التنكير؛ اإلشارةُ إلى التهويل والتهديد؛ وذلك ضمن سياق النظم القرآني ،ويتجلى
ِ
ين أُوَل ِئ َك َلهم ع َذ ِ
ِ
ِ
آي ِاتَنا م َع ِ
يم( سبأ.) 5 :
ذلك في قوله تعالىَ  :و َّالذ َ
ُْ َ ٌ
اج ِز َ ْ
ين َس َع ْوا في َ
اب ّمن ِّر ْج ٍز أَل ٌ
ُ
ورد في اآلية لفظتان نكرتان هما" :رجز" و"أليم " ،و"الرجز" هو سيئ العذاب ،بل إنه أسوأ العذاب ،ذلك أن أعظم
عذاب ُيعذ ب به البشر هو عذاب النار ( .)4وأليم :بمعنى مؤلم ُمروع ،وهي صيغة مبالغة تحمل داللة شدة العذاب
ونوعه ،وأن لهم عذابا من عذاب أليم " أي :هذا الصنف من العذاب من جنس العذاب"(.)5
انسجم التنكير مع مقام التهويل ،فالمشركون يستحقون هذا العذاب المؤلم؛ ألنهم سعوا في إبطال أدلة هللا وكذبوا
تهديد لكل من َّ
يح
بآياته ،ظانين أن هللا لن يقدر عليهم .وفي إبهام لفظ " رجز "
تحلى بصفات الذين كفروا ،ووع ٌ
ٌ
يد صر ٌ
لهم يحمل معاني اإلهانة واإلذالل.

وتنكير لفظ ٍ
تأكيد للتنكير ،وما يحمله من إشعاعات
"رجز" وتنوينه ،ومجيء الصفة المذكورة بعده لفظة "أليم" ٌ

متولدة من السياق والمقام الذي وردت فيه ،وورود "م ْن " البيانية؛ لبيان صفة العذاب وشدته وتأكيده؛ ذلك أن النكرة ال
 ) 1إرشاد العقل السليم ،أبو السعود .232/7
 ) 2الكشاف ،للزمخشري .379 / 3

 ) 3روح المعاني ،لأللوسي .311/16
4

) تفسير القرآن الكريم (سورة سبأ) ،ابن عثيمين ،مؤسسة ابن عثيمين الخيرية ،ط أولي ،القصيم 1436هـ ص .281

 ) 5الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف ،دار القلم دمشق ط  1407 ،1هجرية.102 / 9 ،
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ينظر إليها نظ رة منفصلة عن خارج السياق ،وإنما تكتسب أهميتها ودورها من الموقف الذي ترد فيه ،إلى جانب
عالقتها وانسجامها مع األساليب التعبيرية األخرى ،أما كون مجيء لفظ " أليم" صفة لهذا العذاب ،فهو كثير في القران
الكريم منه.)1( :
عذَاب أ َ ِليم ( التغابن . )5
قوله تعالى :ذَاقُوا َوبَا َل أ َ ْم ِر ِه ْم َولَ ُه ْم َ
ومنه قولُ ُه تعالىَ  :وأَنَّ الَّ ِذينَ ََل يُ ْؤ ِمنُونَ بِ ْ َ
اْل ِخ َر ِة أ َ ْ
عذَابًا أ َ ِلي ًما  (االسراء. )10 :
عت َ ْدنَا لَ ُه ْم َ
من اآليات السابقة يتبين للمتلقي أن "مقام الكلمة في السياق يختلف جماال ووظيفة ،ويتنوع تنوعا شديدا عما
هي عليه في مقام اإلفراد"(.)2
يختار الخطاب القرآني النكرة قاصدا بالتنكير التهويل والتخويف والتهديد ،وتدل القرائن على هذا القصد ،ومنه
الس َماء  ( سبأ.) 9 :
ض أ َْو ُن ْس ِق ْط َعَل ْي ِه ْم ِك َس ًفا ِّم َن َّ
قوُل ُه تعالىِ :إن َّن َش ْأ َن ْخ ِس ْف ِب ِه ُم األَْر َ

جاء في هذا النص الق رآني تنكير لفظ " كسفا " للتهويل والتهديد والتخويف ،أي قطعا من العذاب ،ودل – أيضا-
على كونه شديد ا مؤلما مخيفا على تكذيب كفار مكة للرسالة المحمدية ،ومعصيتهم هلل ولرسوله ،وأكد هذا العذاب ما
سبق من ذكر للخسف ،وما فيه من إهانة وإذالل لهؤالء المشركين المكذبين.
ومما زاد من داللة هذا التهويل والتهديد إضافتُ ُه إلى هللا تعالى بوساطة الجار والمجرور "من السماء" ،ولو ُعرَفت

النكرة "كسفا"؛ ألفاد التعريف الداللة نفسها ،فلو قال "الكسف" معرفا باألداة ،لكانت داللة التعريف هي التهديد والتخويف،
يفسح المجال أمام الفكر؛ ليتصور ما يتصور من هول هذا العذاب وعظمته.
ولكن تنكير "كسفا" من خالل اإلبهام
ُ
وكلمة "كسفا" النكرة لو بقيت مفردة ،لم تفد بطبي عتها غير المعنى الذي وردت فيه في اللغة وهو :القطعة من
العذابَّ ،
ونكَر ،أضاف إلى هذا المعنى معنى آخر يدرك من السياق،
ولكن اللفظ عندما دخل في السياق الكريمُ ،
وقرائن األحوال ،وهو التهويل والتفظيع" ،فكأنما المقام هو الذي يصف النكرة ويحدد معناها (.)3

ُ ) 1ينظر في هذا المعنى :سورة (لتوبة ،)34 :وسورة (الصف.)15 :
 ) 2في جمالية الكلمة ،حسين جمعة ،ص .156
 ) 3من بالعة القرآن ،أحمد بدوي .)1977( .القاهرة :دار النهضة مصر للطبع والنشر ،ص .102
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لقد ناسب اللفظ "كسف ا" المقام الذي ورد فيه ،إذ حمل تهديدا شديدا ،ووعيدا قويا من المولى-عز وجل -للكافرين
الذين ال يؤمنون باليوم اآلخر؛ ليروا عظيم قدرته ،وإن عذابا سماوي ا يتوعد به هللا الكافرين ،لهو كفيل بأن يثير في
النفس الخوف والرعب.
وقد يجيء مع داللة التهديد الذي تشي به لفظة "كسفا" المنكرة داللةُ النوعية ،فهو " كسف" متنوع ،فيه شتى
األصناف واألنواع من العذاب ،إضافة إلى كثرته .فقد تكون تلك "اْلك َسف" عذابا من حجارة عظيمة تسقط من السماء،

نار ملتهبة مح رقة ،أو يكون أجراما سماوية محرقة تنزل من السماء على الكافرين؛ لتشكل لهم آية وعالمة
أو تكون ا
على قدرة هللا على إهالك من يشاء من تلك االقوام التي كفرت باهلل ورسوله وتكذيبا بلقائه.
اب
ومن أمثلة التنكير التي أفادت داللة التهديد والتخويف والوعيد؛ قولُ ُه تعالىِ :إ ْن ُه َو ِإ َّال َن ِذ ٌير َّل ُكم َب ْي َن َي َد ْي َع َذ ٍ

يد ( ،سبأ.) 46 :
َش ِد ٍ

قال سبحانه وتعالى في اآلية الكريمة السابقة" :عذاب شديد" ،ولم يقل" العذاب الشديد"؛ وذلك ألن التنكير يفيد
هنا التهويل والتفظيع ،فتذهب النفس في تقديره كل مذهب.
وردت كلمة "عذاب " نكرة؛ تحمل داللة التهديد والوعيد والتخويف للظالمين والتحذير لهم بسبب عدم خشيتهم من
ٍ
وقاس ،ومؤلم ،ومهين،
قوي،
حلول عاقبة السوء عليهم ،وجاءت كلمة "عذاب" موصوفة بلفظ "شديد"؛ أي :عذاب ٌّ
وفظيع ،وفي اآلية إشارة إلى قرب هذا العذاب ،كأنه قال :أنذركم بعذاب حاضر ي مسكم عن قريب ،بين يدي العذاب
أ ي :سوف يأتي العذاب بعده ،فعبا رة "بين يدي الشي " ،تعني :قريب ومتنوع يشمل عذاب الدنيا واآلخرة) ،(1وهو عذاب
ُم ٌّ
عد لكفار مكة الذين كفروا بالدين الجديد ،وأصروا على عبادة األ صنام ،فالمقام مقام تخويف وإنذار؛ ألنه يخاطب
المكذبين من كفار مكة ).(2
جاء في الصحيح :ع ن عبد هللا ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -لما أُنزل عليه  وأنذر عشيرتك األقربين ) الشعراء  ، ( 214 :خرج حتى صعد الصفا ،فنادى :يا
قي"؟ قالوا :نعم ،
صد َّ
صباحاه ،فاجتمعوا إليه فقال" :أر ُ
أيت م إن أخب رتكم أن َخيال تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم ُم َ

قال :فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"(.)3

1

) تفسير القرآن الكريم سورة سبأ ،ابن عثيمين .284

2

) السابق.283 ،

 ) 3صحيح البخاري ،البخاري باب -باب( :وأنذر عشيرتك األقربين) ،حديث رقم .4492
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فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله  :فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ويوحي قوله
تعالى  :بين يدي عذاب  معنى التقريب.
تضافرت وسائل التعبير الفنية األخرى في نقل دالالت التهديد والتخويف المستفادة من التنكير ،فقد أسهمت

يد( ،سبأ ،)46 :في تجسيد معنى التهديد واإلنذار وتعميقه،
اب َش ِد ٍ
االستعارة في قوله تعالىَ  :ب ْي َن َي َد ْي َع َذ ٍ
فليس للعذاب يدان ،ولكنه تعبير تصويري استعاري؛ ل َما يكون من الشدائد واألهوال أمام اإلنسان الكافر الذي ال
ي ريد أن يسلم.
ورد الخطاب القرآني في قوله تعالىِ :إ ْن ُه َو ِإ َّال َن ِذ ٌير َّل ُكم ( ،سبأ ) 46 :في صيغة القصر؛ القتصار دعوة

المنذر على الغاية المذكورة في اإلنذار؛ والقرينة هي ما تقدم من التحذير من اتهام الرسول بالجنون والكذب ،وهو

يعلم ما هم عليه من كفر وعناد؛ ألن المقام مقام تهديد ووعيد للكافرين نتيجة عدم اإلصغاء لدعوة الرسول المنذر
وتعليماته ،وهكذا أدى أسلوب القصر دوره في تعميق اإليحاء بداللة التهديد والوعيد ،والمعنى" :وما محمد  -صلى
هللا عليه وسلم  -إال رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب قريب قوي في الدنيا واآلخرة.
وتدل القرائن المصاحبة للنص القرآني على التهديد والوعيد ،وإذا دلت على التخويف والتهديد َح ُس َن في الكالم
بقاء الوصف الدال على التخويف والتهديد ،باإلضافة إلى داللة التنكير مع داللة قرينة الحال وقرينة المقال (.)1
المبحث الرابع :التجاهل والتحقير:
قصد بالتجاهل هنا :أن يتظاهر المتكلم بأنه ال يعرف ما يدل عليه االسم النكرة ،متغافال عنه متجاهال له،
ُي ْ
بغرض السخرية واالستهزاء ،كأن يقول شخص :ما عندي رجل ،فتقول له :الذي عندك رجلٌ .
ِ
ين َك َفُروا َه ْل َن ُدُّل ُك ْم َعَلى َر ُج ٍل ُيَنِّبُئ ُك ْم ِإ َذا
ال َّالذ َ
ومن أمثلة التجاهل والتغافل في سورة سبأ؛ قولُ ُه تعالىَ  " :وَق َ
ُم ِّزْقتُ ْم ُك َّل ُم َم َّز ٍق ِإَّن ُك ْم َل ِفي َخْل ٍق َج ِدي ٍد  ( سبأ .)7 :
جاء لفظ" رجل" في هذه اآلية نكرة مبهمة ،وهذا اإلبهام يحمل دالالت الهزء والسخرية الالذعة ،والتهكم اْل ُمر.

ٍ
مشهور ومعلوما ،كأنهم ال يعرفون
ا
"رجل" مع أنه َي ْحمل اسما
وفي إطار هذا التجاهل أطلقوا عليه لفظ نكرة هو لفظ
عنه إال أنه "رجل" ،فقصدوا من تنكيرهم إياه أنه ال ُيعرف لديهم تجاهال منهم (. )2
ُ ) 1ينظر :البالغة العربية ،حنبكة المياني ص .410
ُ ) 2ينظر :الكشاف  ،580/3ومفتاح العلوم السكاكي194-192 ،
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تناغمت مع أسلوب التنكير ُج ْملة من أساليب التعبير األخرى؛ لتأكيد معنى التنكير وتقويته في النفس ،إذ جاء
الخطاب القرآني حكاية على لسان كفار قريش المستهزئين الذين كانوا يقللون من شأن الرسول الكريم – صلى هللا
عليه وسلم – ومن دعوته ،ومن رسالته ،وكانوا يتجاهلون مكانته ،ويصغرون من شأنه ،مازجين هذا "التجاهل بالسخرية
واالستهزاء واإلنكار والتلهي ،متجاهلين به وبأمره"(.)1
فاالستفهام ":هل ندلكم؟" ُي ْستفاد منه التعجب واالستهزاء ،والفعل "ينبئكم" يدل على الدقة في اختي ار اللفظ وانتقائه،

ذلك أن الفعل "َنّبأ" يحمل دالالت وإشعاعات أقوى في اإليحاء والظالل من الفعل "أخبر" أو "أعلم".

ات
اتَنا َبِّيَن ٍ
آي ُ
ونظير اآلية القرآنية الكريمة في التجاهل والتحقير قولُ ُه تعالى في السورة نفسهاَ  :وِإ َذا ُت ْتَلى َعَل ْي ِه ْم َ
ادُك ْم ( سبأ .)43:
آب ُ
َقاُلوا َما َه َذا ِإالَّ َر ُج ٌل ُي ِر ُ
ص َّد ُك ْم َع َّما َك َ
ان َي ْع ُب ُد َ
يد أَن َي ُ
ويرى بعض علماء البالغة أن التنكير في هذه اآلية – أيضا-يمكن أن ُي درج تحت باب تجاهل العارف الذي
يقصد به" :سوق المعلوم مساق المجهول ،بأن يجعل العارف بالشيء نفسه جاهال به" ()2؛ ذلك أن كفار مكة أشاروا
إلى النبي – عليه الصالة والسالم – بنوعه " رجل" ،على الرغم من معرفتهم لشخصه؛ تهكما واستهزاء.
ومن أمثلة التجاهل ،بغرض السخرية والتهكم؛ قولُ ُه تعالى في سورة اإلسراء :إِ ْذ يَقُو ُل ال َّ
ظا ِل ُمونَ إِن تَت َّ ِبعُونَ إِ ََّل

ُورا  ( اإلسراء.)47 :
َرج ًًُل َّم ْ
سح ً

فالغرض البالغي في اآلية السابقة هو التحقير ،وتصغير الشأن بمعنى أنه رجل ال ُيْلتف إليه ،وال ُي ْعرف ،فيكون

مجهوال في جنسه.

عنصر من عناصر اإلثارة في الكالم؛ لما له من تأثير بالغ في النفس ،وقد تحقق هذا
ا
إن في التجاهل والتغافل
المعنى في إخبار كفار قريش عن محمد – صلى هللا عليه وسلم .)3(-إذ عمدوا إلى تنكير المعرفة "محمد"؛ بقصد
السخرية والتهكم ،وتصغير الشأن ،كأنهم لم يكونوا يعرفونه.
تحتمل أكثر من داللة تبعا
ومن السمات البالغية ألسلوب التنكير في سورة سبأ الكريمة أن بعض النكرات قد
ُ
ين ( سبأ ،) 39 :
للمقام والمتكلم والمخاطب ،نحو قوله تعالىَ  :و َما أَن َف ْقتُم ِّمن َش ْي ٍء َف ُه َو ُي ْخلِ ُفهُ َوهُ َو َخ ْيُر َّ
الر ِازِق َ

ثير ،وقد يحتمل
أي :فتنكير لفظ "شيء" يدل على التقليل أو التكثير ،ويكون المعنى شيئا من اإلنفاق قليال كان أم ك ا
1

) الجامع إلحكام القرآن ،القرطبي 263 / 14

2

) جواهر البالغة ،السيد أحمد الهاشمي( ،ب .د .ت) .ط ،12بيروت :منشورات مؤسسة األعلى للمطبوعات.392 ،

3

) الكشاف .580 / 3
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لفظ "شيء " – أيضا -داللة العموم المستفادة من أسلوب الشرط الذي يدل على العموم بنفسه( ،)1والتنكير هنا
مناسب للمقام ،ففيه دعوة لإلنفاق وتشجيع الناس عليه ،وإعالمهم أن اإلنفاق سواء أكان نوعه واجبا أم مستحبا ال

ينقص المال ،والبخل ال يزيده(.)2

ورد الحث على اإلنفاق في طاعة هللا على لسان النبي – صلى هللا عليه وسلم -في حديث نبوي شريف ،إذ ُرو َي
َّ
َّ
النب َّي َّ -
َّ
عن َّ
َعط
َح ُد ُه َما :الل ُه َّم أ ْ
ول أ َ
صب ُح اْل عَب ُاد فيه إال َمَل َكان َيْن َزال ن َفَي ُق ُ
َّللا َعَلْيه َو َس ل َم – أنه َق َ
صلى َّ ُ
الَ " :ما م ْن َي ْو ٍم ُي ْ
َ
َّ
َعط ُم ْمسكا َتَلفا"(.)3
ول ْاآل َخ ُر :الل ُه َّم أ ْ
ُمْنفقا َخَلفا َوَي ُق ُ
ف هذا الحديث من األحاديث النبوية العظيمة التي تحث على الصدقة والبذل واإلنفاق في سبيل هللا ،وأن الصدقة

من أعظم أسباب البركة في الرزق ومضاعفته ،وإخالف هللا على العبد ما أنفقه في سبيله.

يتبين من اآليات التي حملت أكثر من داللة ،والتي جاءت في سياقات متنوعة أنها قد اقتضاها السياق ،واستوجبها
َّ
المقام ،وقرائن األحوال.
وصفوة القول ،فقد تببن مما سبق أن المفردة العربية في القرآن الكريم بعامة ،وفي سورة سبأ الكريمة بخاصة قد
حملت في تنكيرها ،أغراضا بالغية ،ومقاصد أسلوبية متنوعة ،مع إرادة غرض التفخيم ،وكذا غرض العموم ،ومنها
ما يحمل معنى المب الغة واإليهام بالتهويل ،وقد تحمل اللفظة داللة التجاهل الذي قد يصحبه التحقير والسخرية.
تلك هي أهم أغراض التنكير ومقاصده البالغية التي وردت في سورة سبأ الكريمة ،وال شك في أن أغراضا بالغية
أخرى وردت في السورة لم يشر إليها الباحث؛ لندرة ترددها في النصوص؛ ألنها ال تشكل سمة أسلوبية بارزة في
النصوص القرآنية ،وقد يعثر المتلقي عند دراسة أغراض التنكير ووظائفه على دالالت جمالية الفتة لالهتمام ال يجدها
في أساليب التعريف سواء أوقعت اللفظة مفردة أم مركبة في السياق القرآني ،بيد أن المتلقي ذي الذوق السليم يدرك
خصوبة هذه المفردات وغناها ،وأن وراءها ألوانا من الحسن والجمال جعلتها قادرة على أن ُتخصب التراكيب ،وُتثري

التعبير القرآني.

 ) 1روح المعاني ،األلوسي .249 / 11
 ) 2المصدر السابق .322/16

 ) 3صحيح البخاري ،البخاري باب الحج ،حديث رقم .1442
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الخاتمة:
بحمد هللا وتوفيقه تمت هذه الدراسة ،وقد خلصت إلى جملة من النتائج التي يمكن إجمالها في اآلتي:
.1

كشفت الدراس ُة عن صورة من صور اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم ،تلك الصورة المتمثلة في استعمال
َ

أسلوب التنكير ،وأغراضه البالغية المتنوعة ،ووظائفه المتعددة التي ال يصلح غيرها في موضعها؛ األمر الذي يدلل
على أن القرآن الكريم كتاب من لدن حكيم خبير.
 .2أدى أسلوب التنكير؛ بوصفه أسلوبا من أساليب الكالم العربي ،وظيفة جمالية فنية وفقا لمفهوم البالغة
بعض جوانب اإلعجاز البياني في القرآن الكريم ،على ضوء ظاهرة التنكير.
العربية .إذ أبرزت الدراسة َ

ُ .3ي ُّ
عد ما ورد عن أسلوب التنكير كاشفا عن األنماط التعبيرية ،واألغراض األسلوبية التي حققت ها النكرة في

سورة سبأ الكريمة ،وقد وردت هذه األغراض متسقة مع أحداث السورة والنماذج البشرية :كقصة قوم سبأ ،وقصة داود،
وقصة سليمان – عليهما السالم  ،-وقصة سيدنا محمد – صلى هللا عليه وسلم – مع المشركين.
 .4أدت ظاهرة التنكير؛ بوصفها َمْل َمحا تعبيريا بارزا في السورة ،وظيفة داللية تفوق مجرد الوظيفة اللغوية.

 .5تآخت معاني سورة سبأ ومبانيها وتالحمت مقاصدها ومراميها ،وتميزت بقوة أساليبها ،وجرس كلماتها ،وقصر
بدت ُلحمة واحدة ،في تسلسل وترابط فني معجز.
آياتها؛ حتى ْ
غرض التعظيم والتفخيم المرتبة األولى من بين األغراض البالغية للتنكير في سورة سبأ الك ريمة؛
 .6حاز
ُ

لمناسبتها لطبيعة الموضوعات والقضايا التي عالجتها السورة.

- 198 -

المصادر والمراجع:
*القرآن الكريم.
 .1األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين محمود البغـدادي .)2010( .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 .2البخاري ،محمد بن إسماعيل .)2002( .صحيح البخاري ،دمشق وبيروت :دار ابن كثير.
 .3بدوي ،أحمد .)1977( ،من بالغة القران ،القاهرة :دار النهضة مصر للطبع والنشر.
 .4البقاعي ،برهان الدين ،اب ارهيم بن عمر .)1994( .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،تصحيح وتعليق:
محمد عمران األعظمي ،بيروت :دار الكتاب االسالمي.
 .5الجرجاني ،علي بن محمد( .د.ت) .معجم التعريفات ،تحقيق :محمد المنشاوي ،القاهرة :دار الفضيلة.
 .6جمعة ،حسين .)2002( .في جمالية الكلمة (دراســة جمالي ــة بالغيــة نقديــة) ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب.
 .7ابو حيان ،محمد بن يوسف األندلسي( .د.ت) .البحر المحيط ،الرياض :مطابع النصر.
 .8الخالدي ،صالح عبد الفتاح .)2000( .إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني ،دار عمار :عمان.
 .9الرازي ،فخر الدين .)1981( .مفاتيح الغيب /التفسير الكبير ،بيروت :دار الفكر .
 .10الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمر .)1998( .الكشاف ،ط أولى ،مكتبة العبيكان :ال رياض.
 .11ابن الزملكاني ،كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف .)1964( .التبيان في علم البيان المطلع
على إعجاز القرآن ،تحقيق :أحمد مطلوب -خديجة الحديثي -ط ،1مطبعة العاني :بغداد.
 .12أبو السعود ،محمد بن محمد( .د.ت)  .إرشاد العقل السليم ،إلى مزايا الكتاب الكريم ،دار المصحف ،القاهرة:
مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد ،الجزء السابع.
 .13السكاكي ،أبو يعقوب بن يوسف بن محمد .)1937( .مفتاح العلوم ،الطبعة األولى ،القاهرة مصطفى الباب
الحلبي وأوالده.
 .14السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف 1407( ،ه) .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،ط  ،1دمشق:
دار القلم.
 .15الصابوني ،محمد .)1997( .علي صفوة التفاسير ،ط  ،10القاهرة :دار الصابوني للطباعة والنشر.
 .16الطبري ،أبو جعفر .) 2000( .جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ط  ،1بيروت:
مؤسسة الرسالة.
- 199 -

 .17طنطاوي ،محمد سيد .)1998( .التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،ط أولى ،القاهرة :دار نهضة مصر للطباعة
والنشر والتوزيع.
 .18ابن عاشور ،محمد الطاهر .)1984( .تفسير التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية.
 .19عباس ،فضل حسن .)1994( .البالغة فنونها وأفنانها ،علم المعاني ،ط ،4عمان :دار الفرقان للنذر
والتوزيع.
 .20ابن عثيمين1436( .هـ) .تفسير القرآن الكريم (سورة سبأ) ،القصيم :مؤسسة ابن عثيمين الخيري ة ،ط أولى.
 .21عيد ،رجاء .)1977 ( .فلسفة البالغة بين التقنية والتطور ،ط  ،2االسكندرية :منشأة المعارف باإلسكندرية.
 .22ابن فارس ،أحمد بن فارس1979( .ـ) .معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :دار
الفكر.
 .23فيود ،بسيوني عبد الفتاح2015( .ـ) .علم المعاني .دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني ،القاهرة :مؤسسة
المختار للنشر والتوزيع.
 .24القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس1999( .ـ) .العقد المنظوم في الخصوص والعموم ،دراسة وتحقيق
أحمد الختم عبد هللا ،ط ،1المعادي ،مصر :دار الكتبي.
 .25القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري2000( .ـ) .الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :سالم
مصطفى البدري ،ط  ،1بيروت :دار الكتب العلمية.
 .26القزويني ،محمد عبد الرحمن .)1904( .التلخيص في علوم البالغة ،تحقيق :عبد الرحمن البرقوقي ،القاهرة:
دار الفكر الغربي.
 .27القزويني ،محمد عبد الرحمن2003( ،ـ) .اإليضاح في علوم البالغة ،المعاني والبيان والبديع ،تحقيق،
إبراهيم شمس الدين ،بيروت :دار الكتب العلمية.
 .28قطب ،سيد1997( .ـ) .في ظالل القران ،ط  ،8بيروت :دار الشروق.
 .29ابن كثير ،إسماعيل بن عمر2005( .ـ) .تفسير القرآن العظيم ،ط  ،5الكويت :جمعية إحياء التراث
االسالمي.
 .30معزوز ،فاطمة الزهراء .)2013 ( .التذييل القرآن الكريم ،دراسة بالغية ،سورة البقرة أنموذجا ،رسالة
ماجستير ،الجزائر :جامعة أكلي.
 .31المكودي ،جمال الدين ،محمد بن عبد هللا ( ،)2005شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف والنحو،
تحقيق عبد الحميد هنداوي ،المكتبة العصرية.
- 200 -

 .32الميـداني ،عبد الرحمن حسن حبنكة 1996( .ـ) .البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،دمشق :دار
القلـم للطباعة والنشر والتوزيع 1996،م.
 .33الهاشمي ،السيد أحمد الهاشمي( ،ب .د .ت) .جواهر البالغة ،طبعة ،12بيروت :منشورات مؤسسة األعلى
للمطبوعات.
 .34الواحدي ،علي بن أحمد بن محمد 1411( .هـ) .أسباب نزول القرآن ،تحقيق :كمال بسيوني زغلول ،ط ،1
بيروت :دار الكتب العلم.

- 201 -

- 202 -

"أثر تبني استراتيجية اإلفصا المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضبط أداء مشاريع
التنمية الحكومية االستراتيجية".
The impact of adopting electronic financial discloser strategy about comparing
general budget performance in controlling project performance for strategic
governmental development
د .محمد سالم أبو يوسف
رئيس قسم المحاسبة
جامعة اإلسراء– فلسطين
msy2005@hotmail.com
الملخص
هدف هذا البحث :قياس أثر تبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة الع امة
المعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ) (IPSAS 24على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية
االستراتيجية مع دراسة ميدانية في دولة فلسطين.

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم تصميم وتوزيع  165استبانة

على مجموعة من العاملين في المجال المالي في القطاع العام في المحافظات الجنوبية في فلسطين تم استرداد
 155منها.

وقد توصل الباحث إلى وجود أثر إيجابي لتبني است راتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء

الموا زنة العامة المعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ) (IPSAS 24على ضبط أداء مشاريع
التنمية الحكومية االستراتيجية ،وقد أوص ى الباحث بتبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكترون ي في عرض بيان
مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ). (IPSAS 24

Abstract
The research aimed to Measuring the Impact of Financial Electronic Disclosure
Strategy of the Comparison Statement to the Public Budget Performance According
to the International Public Sector Accounting Standard (IPSAS 24) on Controlling the
Performance of Strategic Governmental Development Projects - A Field Study In
Palestine State.
To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical
method, and used a questionnaire as a study tool, was distributed of 165 a
questionnaire to workers in the financial filed in the public sector in the southern
governorates of Palestine., 155 of them were returned as valid.
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The researcher found that there is a statistically significant Impact of Electronic
Financial Disclosure Strategy of the Comparison Statement to the Public Budget
Performance According to the International Public Sector Accounting Standard
(IPSAS 24) on Controlling the Performance of Strategic Governmental Development
Projects, and recommended of adopting to Financial Electronic Disclosure Strategy of
the Comparison Statement to the Public Budget Performance According to the
International Public Sector Accounting Standard (IPSAS 24).
المحور األول
اإلطار العام للبحث
مقدمة:
حظيت مفاهيم اإلفصاح المالي اإللكتروني المتمثل في عرض القوائم المالية عبر اإلنترنت ،وكذلك معايير

المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsفي اآلونة األخي رة باهتمام بالغ من قبل الباحثين والكتاب والمنظمات

والهيئات المهنية المختصة ،وانعكست آثارها على األدب المحاسبي الحديث ( ،)1ويعتبر بيان مقا رنة أداء الموازنة
العامة من أهم التقارير المالية في القطاع العام ا لناجمة عن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

.IPSASs

وحيث إن ضبط مشاريع التنمية االست راتيجية في القطاع العام يعد من أهم األهداف الجوهرية لإلدارة العامة
والذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام ،فقد دفع نحو تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

واالستفادة من الوسائل العصرية في اإلفصاح عن مخرجاتها في سبيل ضبط أداء المشاريع الحكومية التنموية
االستراتيجية في القطاع العام الفلسطيني.
 -1مشكلة البحث:

إن تبني النظم الحــديثــة لالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والقــائم على مــا أفرزتــه الثورة المعرفيــة في نظم تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصـ ـ ـ ـ ـ ــال بهدف تعزيز الخصـ ـ ـ ـ ـ ــائص النوعية للمعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية من شـ ـ ـ ـ ـ ــأنه الحد من مشـ ـ ـ ـ ـ ــكلة عدم تماثل
المعلومات المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية ،وبالتالي الوفاء باحتياجات مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمي البيانات المالية كافة ،وبما يتوافق مع التطورات

الحاصـ ـ ـ ـ ــلة في بيئة المحاسـ ـ ـ ـ ــبة المعاص ـ ـ ـ ـ ـرة ( ،)2ومن جهة أخرى فقد كان ظهور الموازنة العامة في الدولة وتطور

مفاهيمها ودورها في اإلدارة العامة والتخطيط المالي قد ألقى عبئا إضـ ـ ـ ـ ــافيا على النظام المحاسـ ـ ـ ـ ــبي تمثل بشـ ـ ـ ـ ــكل

& ( 1 ( The Association of National Accountants of Nigeria (ANAN) "Information Technology
IPSAS Accrual National Training for Accountants" training course" ,http://www.anan.org.ng/wpcontent/uploads/2017/03/Special-Invitation-to-Attend-IT-National-Training.pdf.
( )2ريباز محمد حسـين محمد " ،اإلفصـاح اإللكتروني في القوائم المالية ودوره في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسـبية ،دراسة
اسـ ـ ـ ـ ـ ــتطالعيـة آلراء عينـة من المسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين والمحللين المـاليين في سـ ـ ـ ـ ـ ــوق العراق لألوراق المـاليـة" ،مجلـة تكريـت للعلوم االداريـة
واالقتصادية ISSN: 18131719 ،المجلد 1 :االصدار ،37 :جامعة تكريت ،العراق ،2017 ،ص .300
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رئيس في تأس ـ ــيس متطلبات تنفيذ الموازنة وتوفير البيانات العاكس ـ ــة لنتائج تنفيذها( ،)1األمر الذي أثر على تحديد
أس ــاس القياس المحاس ــبي المالئم ومحتوى المجموعة المس ــتندية والدفترية ونوعية وكمية المعلومات والبيانات التي

تظهرها التقارير المالية التي ينتجها النظام المالي(.)2

ونظر لما تعنيه عملية ضبط مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية من أهمية في البيئة الفلسطينية نظرا
ا
للتقلبات السياسية؛ فإن مشكلة البحث الرئيسة وفجوته تتمثل في اإلجابة على السؤال التالي" :هل هناك دور لتبني
استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة بوصفها أحد مخرجات الثورة المعرفية

في نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصال الهادف لتعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في توفير

احتياجات مستخدمي البيانات المالية الالزمة في ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية ؟".
 -2فرضية البحث:

تتمثل فرضية البحث الرئيسة بالتالي" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05لتبني
استراتيجية عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر اإلنترنت على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية

االستراتيجية.

 -3متغيرات البحث:
 المتغير المستقل :اإلفصاح اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة. -المتغير التابع :ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية.

 -4هدف البحث:

ي هدف البحث بشكل رئيس إلى دراسة وتحليل طبيعة اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة
العامة المعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ) ،(IPSAS 24ومن ثم قياس أثر تبني استراتيجية
عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر اإلنترنت بوصف استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني أحد مخرجات
الثورة المعرفية في نظم تكنولوجيا المعلومات ،واالتصال الهادف لتعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبي ة
في توفير احتياجات مستخدمي البيانات المالية الالزمة في ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية.
 -5أهمية البحث:

تأتى أهمية الدراسة على المستوى العلمي والتطبيقي كما يلي:
 األهمية العلمية:

 مسايرة هذا البحث للتطورات العالمية الحديثة في مجال بحوث المحاسبية الحكومية والتي تركز علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsومدى إمكانية تطبيقها واالستفادة منها.

( )1

سـ ــوسـ ــن الشـ ــمراني " ،موازنة البرامج واألداء – المفاهيم والتطبيق"  ،كلية اإلدارة واالقتصـ ــاد ،جامعة الملك سـ ــعود ،السـ ــعودية ،

 2010ص.23
)2

محمد جمال هاللي " ،المحاسبة الحكومية " ،دار صفاء للنشر ،ط  ،1عمان ،األردن ،2002،ص
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 قلة الدراسات والبحوث العربية التي تطرقت لموضوع اإلفصاح المالي اإللكتروني في القطاع العاممقارنة بالدراسات االجنبية.

 محدودية عدد الدراسات التي تتناول تأثير تبني المعايير الدولية على جودة المحاسبة في الدولالنامية (.)1

 ندرة الدراسات والبحوث العربية التي تطرقت لموضوع االمتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاعالعام  IPSASsوآثاره على اإلفصاح المالي الحكومي.

 التوجهات العلمية العالمية الحديثة في المحاسبة الحكومية نحو المعايير الدولية واإلفصاح المالياإللكتروني سيما بعد األزمات المالية المتكررة في بعض الدول األوروبية واألسيوية والتي واجه
بعضها خطر اإلفالس مثل رومانيا وأسبانيا وليس أدل من ذلك ما تعج به شبكة اإلنت رنت من دورات
تدريبية وورش عمل تأهيلية مرتبطة بالموضوع (.)2

 األهمية التطبيقية:
 شهد العام  2015توجها ملحوظا وديناميكيا نحو اعتماد المحاسبة على أساس االستحقاق في القطاعالعام في المنطقة العربية (.)3

 تبنت تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  )107( IPSASsدولة على مستوى العالم) ،(4والزالت العديد من الدول تناقش وتدرس مدى إمكانية التحول إليها.
 تعتمد دولة فلسطين بشكل رئيس في تمويل موازنتها على الدعم األجنبي والمساعدات الدولية ،ممايفرض عليها ضرورة مواكبة التطورات الدولية في مجال اإلفصاح المالي اإللكتروني لتس هيل عمليات
التمويل سيما بعد االعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة األمم المتحدة.

 تبني العديد من ا لدول األجنبية المانحة والممولة للموازنة العامة الفلسطينية لمعايير المحاسبة الدوليةفي القطاع العام  IPSASsوالتوجهات الع ربية المتزايدة نحو تبنيها.

 تبني العديد من المؤسسات والهيئات الدولية ذات االرتباطات المالية بدولة فلسطين لمعايير المحاسبةالدولية في القط اع العام  IPSASsوالتي ت ربطها عالقات تعاقدية وطيدة بفلسطين ولها تأثير مباشر

على موازنتها العامة ومن أهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
)1

أحمد بسـ ـ ـ ـ ــيوني محمد شـ ـ ـ ـ ــحاتة "،مدخل مقترح لتكييف معايير التقرير المالي الدولية وفقا لمقومات بيئة التقرير المالي في الدول

العربية " ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،العدد األول ،المجلد ( ،)50كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية،
يناير  ،2013ص .10
(2) The Association of National Accountants of Nigeria (ANAN) ,op.cit
)3

نادين الحسن ،مرجع سبق ذكره.

)4

المجمع العربي للمحاسبين القانونيين " ،دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام " من إصدارات المجمع العربي للمحاسبين

القانونيين.2017 ،
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 تبني وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  UNRWAللمعايير الدولية للمحاسبة في القطاعالعام  IPSASsوالتي تقدم خدماته ا لالجئين الفلسطينيين المتواجدين في الوطن والشتات وت ربطها

عالقات تعاون وتكامل استراتيجية بالحكومة الفلسطينية.

 حاجة الجهات الممولة والمانحة للشعب الفلسطيني بشكل عام للبيانات المالية المتوافقة مع المعاييرالدولية للمحاسبة في القطاع العام  ،IPSASsوالذي يمكن أن يمثل اإلنترنت مجاال سهال للوصول
إليها.

 مساهمة نتائج البحث المتوقعة في إرشاد معدي ومستخدمي التقارير المالية في القطاع العام إلىأهمية اإلفصاح المالي اإللكتروني في تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.
المحور الثاني
اإلطار الفكري للبحث
أوًال-الدراسات السابقة وأدبيات البحث:

الدراسات السابقة باللغة العربية:



 -1دراسة حسين هادي عنيزة وأحمد ماهر محمد علي ( )1( )2014بعنوان" :دور المعايير المحاسبية الحكومية
الدولية في الحد من الفساد اإلداري والمالي"

هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:
-

اختبار دور تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsفي الحد من ظاهرة الفساد

-

اختبار دور تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsفي تضييق نطاق االختالفات

اإلداري والمالي المتفشي في القطاع العام العراقي.

بين اإلدارة المالية للقطاع الع ام العراقي وبين اإلدارات المالية العامة الدولية.
وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها:
 إ ن الهدف من إصدار وصياغة ونشر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsوملحقاتهاهو تطوير الفكر المحاسبي من النطاق المالي أو اإلقليمي إلى النطاق الدولي كمباد رة لحل المشاكل

المحاسبية المطروحة.

)1

حسين هادي عنيزة وأحمد ماهر محمد علي " ،دور المعايير المحاسبية الحكومية الدولية في الحد من الفساد اإلداري والمالي "

مجلة مركز دراسات الكوفة ،ISSN19937016 ،مجلد  ،1عدد  ،32العراق ،2014 ،ص ص .162-138
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-

أصبح تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsضرورة عالمية وإقليمية ومحلية
لتوضيح الوضع االقتصادي للوحدات غير الهادفة للربح.

-

إن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsتزيد من إمكانية المقارنة بين

المعلومات المالية ألغراض تقويم ورقابة أداء الوحدات الحكومية وتقليل الفروق في تطبيقات
المحاسبية فيما بين الدول بما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وإمكانية قياس األداء
وإضفاء الشفافية والمساءلة عن األموال العامة.
وقد أوصت الدراسة المنظمات الم هنية والرقابية العراقية بإدخال تحسينات على النظام المحاسبي الحكومي من
خالل تبنيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsواالنتقال بشكل تدريجي إلى تطبيق أساس

االستحقاق.

 -2دراسة منى حيدر عبد الجبار الطائي ( )1()2016بعنوان" :متطلبات اإلفصا والشفافية في أعمال المنظمات
العامة".
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:
-

الوقوف على أهمية الشفافية ومدى تأثرها بشبكة اإلنترنت التي مكنت المواطن من الحصول على
كم هائل من المعلومات وحولت الشفافية من حالة ترف إلى متطلب أساسي لنجاح واستم اررية الوحدة
العامة.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهممها:
-

لقد كان للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية بالغ األثر في تفعيل دور الشفافية التي تعد من أكثر
العوامل المؤثرة على تقييم المنظمات العمومية.

 لقد كان للتغيير الذي أحدثته المداخل اإلدارية الحديثة على تطبيقات وممارسات اإلدارة العامة بالغاألثر على تبني مجموعة من القيم العصرية المستجيبة لمتطلبات التحول نحو الديمقراطية ،األمر

الذي أدى إلى تنامي مفاهيم الشفافية والمشاركة والمساءلة وتدعيم قدرة الوحدة الحكومية على مواجهة
تحديات العصر.

 يتوجب على الوحدة الحكومية في سعيها لتحقيق الشفافية تحديد الجهات الملزمة بتقديم المعلوماتالمتعلقة بالق اررات واألهداف التي تخص مصالح الجهات المستفيدة وتحديد مقاييس شفافيتها.
)1

منى حيدر عبد الجبار الطائي " ،متطلبات اإلفصاح والشفافية في أعمال المنظمات العامة " ،مجلة المحاسب ،مجلد  ،23عدد

 ISSN 2415-4849 ،46مجلة فصلية علمية محكمة صادرة عن نقابة المحاسبين والمدققين – المركز العام ،جمهورية العراق،
ديسمبر  ،2016،ص-ص .182-163
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 الشفافية المالية بمعناها العصري ال تنحصر في خدمة المنظمة وتحسين صورتها بمقدار ما تتعلقبجعل أعمال وأنشطة اإلدارة العامة واضحة للجمهور وتراعي منافعه ومصالحه بالدرجة األولى ،ومن
ثم تحقيق منفعة ضمنية تتمثل في تحسين مستويات رضا المواطن عن خدماته المقدمة.

وقد أوص ـ ــت الد ارس ـ ــة بالعمل على تغيير في أنماط تفكير اإلدارة العامة ومداركها بحيث تش ـ ــعر اإلدارة العامة بأن
البيانات والمعلومات العامة ملكا للجمهور وأنه يجب العمل على إعادة النظر في طبيعة الهياكل التنظيمية القائمة
والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي لالبتعاد عن التطبيقات التقليدية والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية باتجاه مداخل أكثر موثوقية ومنفتحة على الجمهور وتعميق
وعي الجمهور من خالل توفير مناخ عام مالئم للمشــاركة والحوار مع إدارات القطاع العام بتفعيل حرية الوصــول
للمعلومات العامة وتوســيع ســبل الوصــول الحر للمعلومات العامة ،والتركيز على نوعية المعلومات المطرحة بقدر
أكبر من كميتها ومراعاة جودة المعلومات المالية المفصح عنها.
 -3دراسة محـمد فاضل نعمة الياسري ()2017

()1

بعنوان" :الالمركزية المالية ومدى إمكانية تطبيقها في العراق

في ظل تخصيصات الموازنة العامة للدولة ".
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:
-

تسليط الضوء على أهم السمات والمعوقات والمشاكل التي تواجه نظام الالمركزية بشكل عام

والالمركزية المالية بشكل خاص.

وقد توصلت الدراسة العديد من النتائج من أهمها:
-

يتطلب تحقيق الالمركزية المالية توافر المرونة في السياسات المالية وتطوير في أدوات القياس
المحاسبي والتطبيقات والهياكل التشغيلية والتعليمات المالية.

 يحتاج تطبيق الالمركزية أيضا إلى دولة ذات مستوى مالي منهجي علمي كفء وخطة تنمويةمتكاملة ومستندة على معلومات محاسبية دقيقة ونظام إدارة مالية راقي قادر على تحسين األداء

المالي في القطاع العام على مستوى األقاليم والمحافظات وتحقيق قيم الشفافية والمساءلة المالية في

تخطيط ورقابة الموا زنة العامة في جميع مراحلها.

 هناك مجموعة من المفاهيم المالية واالقتصادية المعاصرة قد فرضتها التطورات العالمية إذ إن التوجهالحديث يتطلع للتنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية أكثر من التوجهات التقليدية المرتبطة بخطط

التنمية على مستوى الدولة دون النظر في خصوصية األقاليم والمحليات.
-

لتحقيق الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام ينبغي االعتماد على توسيع نطاق مشاركة
الجمهور في عملية إدارة شئونه ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دو ار أكبر ف ي

( )1محـمد فاضل نعمة الياسري " ،الالمركزية المالية ومدى إمكانية تطبيقها في العراق في ظل تخصيصات الموازنة العامة للدولة
" ،مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية ،المجلد 268 :االصدار ،24 :جامعة بابل ،جمهورية العراق.2017 ،
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التخطيط لتحقيق التنمية االقتصادية وتعزيز المساءلة والشفافية في تقويم نظام اإلدارة المالية
للمحافظات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد أوصت الدراسة بالعمل على تبني وتطبيق الالمركزية المالية وتجاوز مفهوم المركزية والذي فشل في العديد
من الدول الع ربية والتي تتمسك بالمركزية المالية بهدف ضبط عملية تخصيص مواردها المالية المحدودة وتوزيع
استخدامات موازناتها العامة بصورة عادلة على األقاليم والمحافظات محاولة بذلك تقليل الفجوة بينها وبين الدول
الصناعية والتأسيس لبنية تحتية متكاملة لتطبيق الالمركزية المالية من خالل نظام معلومات مالي عصري.
الدراسات السابقة األجنبية:



 -1دراسة Louis Chinedu & Greg Onuora Okoye & Christian Chibuike Nkwagu
) ،)1( Nkwagu (2016بعنوان:
"International Public Sector Accounting Standards Adoption and Financial
Transparency in the Nigerian South Eastern States Public Sector: A Case of
Ebonyi and En ugu States".
"تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والشفافية المالية في القطاع العام بواليات جنوب شرق نيجيريا:
حالة من واليات إيبوني وأوغو".
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:

 تحديد اآلثار المترتبة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsعلى الشفافيةالمالية في القطاع العام في واليات جنوب شرق نيجيريا.

-

تحديد اآلثار المت رتبة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsآثاره على
مصداقية البيانات المالية الحكومية المنشورة وقابليتها للمقارنة في كل من واليات إبوني أو "إينوغو"

في نيجيريا.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
-

إن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsيعزز الشفافية المالية في القطاع
العام.

(1) Louis Chinedu Nkwagu & Christian Chibuike Nkwagu & Greg Onuora Okoye , " International
Public Sector Accounting Standards Adoption and Financial Transparency in the Nigerian South
Eastern States Public Sector: A Case of Ebonyi and En ugu States ", IOSR Journal Of Humanities
And Social Science (IOSR JHSS) volume 21, Issue 4, Ver. 07, pp 40-51 e- ISSN: 2279: 0837, p ISSN:
2279-0845, 2016,
The fulltext of this document : http://www.iosrjournals.org/iosrjhss/papers/Vol.%2021%20Issue4/Version-7/F0214074051.pdf
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 يمهد تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsالطريق لتحسين مصداقية البياناتالمالية في القطاع العام النيجيري ويعزز أيضا قابليتها المقارنة.

وقد أوصت الدراسة الحكومة النيجيرية بتوفير المتطلبات الالزمة للتبني الكامل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع
العام إذا كان ذلك ممكنا في الواقع وإذا كانت بالفعل تسعى نحو تعزيز مصداقية المعلومات المالية الحكومية وان

تكون البيانات المالية الصادرة عن الحكومة قابلة للمقارنة في أي مكان في العالم المعدة في نفس الوقت.

 -2دراسة Laura Alcaide Muñoz, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Antonio
) ،)1(Manuel López Hernández (2016بعنوان:
"Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for
Digital versus Hard-Copy Public Financial Disclosures".
"الشفافية في الحكومات :استعراض تحليلي للمفاضلة بين التقرير الرقمي "اإللكتروني" والنسخة الكتابية في
اإلفصا المالي في القطاع العام".
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:
 استعراض العوامل المؤثرة على قرار الحكومة فيما يتعلق باإلفصاح المالي اإللكتروني أ م التقليديالورقي.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
-

إن شفافية المعلومات المالية في القطاع العام تعتمد على العديد من العوامل المؤسساتية الداخلية
المرتبطة بالوحدة الحكومية ذاتها والبيئية الخارجية المرتبطة ببيئة اإلفصاح ذاتها.

 عملية اإلفصاح المالي اإللكتروني في القطاع العام هي عملية اتصال إعالمية طرفها األول هوالوحدة الحكومية والطرف الثاني هو الجمهور.

 من الصعب معرفة وتتبع سلوك الحكومات ومبرراتها فيما يتعلق بسياساتها المتعلقة بخيارات اإلفصاحالمالي وذلك لتحديد العوامل التي تدعم اإلفصاح في أي من االتجاهين سواء اإلفصاح المالي

اإللكتروني عبر اإلنترنت أو اإلفصاح المالي التقليدي بالنسق الورق كون اإلفصاح المالي مادة
إعالمية في حد ذاته وذو أبعاد سياسية.
" (1) Laura Alcaide Muñoz, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Antonio Manuel López Hernández,
Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy
Public Financial Disclosures ",American Review of Public Administration, Volume: 47 issue: 5,
page(s): 550-573, Article first published online: February 12, 2016;Issue published: July 1, 2017.
DOI: https://doi.org/10.1177/0275074016629008.
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-

تم حصر العديد من العوامل المهمة المؤثرة في خيار تبني اإلفصاح المالي اإللكتروني في القطاع

العام في مجموعة من العوامل منها الثقافة اإلدارية ،والنظام المحاسبي ،وتأثير المقياس المستخدم

في تحديد المتغيرات ،والنمط اإلداري ومستوى تطور أداء الحكومة ،وقدرتها على الموازنة بين
المحددات واإلفصاح عن المعلومات المالية العامة في كال األسلوبين.

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل لتهيئة األجواء السياسية واإلدارية التنظيمية لتبني خيار اإلفصاح المالي
اإللكتروني في القطاع العام وعدم االستعجال بتبنيه دون توفر بيئة قابلة له.

 -3دراسة ) ،)1( Sandro Fuchs Isabel Brusca, Andreas Bergmann (2017بعنوان:
"Using Financial Reporting for Decision Making as a Measure towards Resilient
Government Finances: The Case of Switzerland".
"استخدام التقارير المالية في صناعة القرار كمقياس للمرونة المالية الحكومية :حالة سويسرا".
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى:
 المقارنة بين خمسة عشر قطاعا من القطاعات العامة السويسرية فيما يتع لق بآثار تبني أساساالستحقاق المحاسبي على التقا رير المالية الحكومية واإلصالحات المحاسبية التي تعمل عليها

الحكومة الوطنية المركزية.

 تقييم أثر اإلصالحات المحاسبية والمالية في القطاع العام السويسري على كل من إعداد التقاريرالمالية ،وتوضيح ما إذا كان هذا التبن ي الجديد لإلصالحات والتي يشكل يبني معايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام  IPSASsوأساس االستحقاق جوهرها سيؤثر على عمليات صنع القرار

العام.

وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج اهمها:
-

إن إعداد التقارير المالية على أساس االستحقاق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 IPSASsأداة ضرورية لتحقيق المرونة المالية الحكومة.

 تشكل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsوالمبنية على أساس االستحقاق أساساومنطلقا رئيس ا لإلصالح المالي في القطاع العام.

وقد أوصت الدراسة بمواصلة وتعزيز تبني أساس االستحقاق المحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
باعتبارها المنطلق الرئيسي لإلصالح المالي على مستوى القطاع العام للدولة.
وقد خلص الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة إلى ما يلي:

(1) Sandro; Bergmann, Andreas; Brusca, Isabel " Using Financial Reporting for Decision Making as
 a Measure Towards Resilient Government Finances: The Case of Switzerlan ", LEXLOCALISJOURNAL OF LOCAL S ELF- GOVERNMENT, Vol. 15, No. 1, pp. 133 -153, 2017, The fulltext
of this document:
https://www.researchgate.net/publication/313407973_UsingFinancial_Reporting_for_Decision_Ma
king_as_a_Measure_Towards_Resilient_Government_Finances_The_Case_of_Switzerland, .
- 212 -

( )1تمثل معايير المحاس ـ ــبة الدولية في القطاع العام  IPSASsمحور االهتمام العالمي في األدب المحاس ـ ــبي
المعاصر في ما يتعلق بالقطاع العام.

( )2يمثل اإلفصاح المالي اإللكتروني وسيلة مخاطبة عصرية مهمة في القطاع العام في إطار سعي الحكومة
لتحقيق المساءلة والشفافية وإشراك الجمهور في ضبط ورقابة أداء مشاريعها التنموية االستراتيجية.

( )3ربطت العديد من الد ارســات الســابقة بين كل من تبني معايير المحاســبة الدولية في القطاع العامIPSASs
والمساءلة والشفافية المالية وتطوير نظم المعلومات المحاسبية في القطاع العام.

( )4الزالت البيئة المالية في القطاع العام العربي متأخرة إلى حد ما عن نظيرتها الغربية التي قطعت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطا

كبير في طريق تبني معايير المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الدولية في القطاع العام  IPSASsوتطويع التكنولوجيا ألغراض
ا

اإلفصاح المالي.

وعليه فإن الباحث قد قام بتناول ما يلي:
( )1د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتحليل مفهوم بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقا لمعايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الدولية في القطاع
العام رقم ) (IPSAS 24كمتغير حديث من كافة جوانبه ذات العالقة بضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط أداء مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التنمية
الحكومية االستراتيجية.

( )2وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور لإلفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقا لمعيار
المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ). (IPSAS 24

( )3قياس أثر اإلفص ـ ـ ــاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقا لمعيار المحاس ـ ـ ــبة
الدولية في القطاع العام رقم ) (IPSAS 24على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية.

ثان ًيا-مفهوم وأهمية اإلفصاح المالي اإللكتروني وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .IPSASs
يقصد باإلفصاح اإللكتروني بشكل عام نشر المعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة تستخدم الحواسيب
وبرامج النشر اإللكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها وقد عرف أيضا بأنه قيام الوحدة المحاسبية بإنشاء
مواقع لها على الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنترنت) بهدف تحقيق نشر سريع وفوري لمعلومات مالية وغير مالية
عديدة على قطاعات واسعة من المستخدمين المتصلين بالشبكة ( )1وكذلك فقد عرفه آخرون بأنه استخدام الشركة

لموقعها على الشبكة الدولية للمعلومات في عرض المعلومات المحاسبية خالل الفترات المناسبة التي قد تكون

شهرية أو ربع سنوية أو سنوية فضال عن كل ما يستجد في وقته المناسب من دون االلتزام بهذه المدد والفترات

(.)2

( )1شريف توفيق محمد" ،مدى الحاجة لتنظيم التوزيع اإللكتروني لمعلومات تقارير األعمال بالتطبيق على القطاع المصرفي وأساليب
التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجارة اإللكترونية ،مؤتمر التجارة اإللكترونية – اآلفاق والتحديات ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية،
 27 – 25يوليو .2002

( )2صالح العبيدي " ،اإلفصاح االلكتروني وأثره في ترشيد قرارات االستثمار في سوق مسقط لألوراق المالية" ،منشورات سوق مسقط
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ويعتبر اإلفصاح اإللكتروني أحد مظاهر أو أشكال التحدي الجديد لمهنة المحاسبة ( )1بل ويعتبر اإلفصاح
اإللكتروني عن التقارير المالية من أهم القنوات التي تسهم في إثراء قيمة ومنفعة التقارير والقوائم المالية مما يزيد

وانتشار بين العديد من الجهات
ا
من فعاليتها وا رتباطها بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويجعلها أكثر تداوال

والمؤسسات المتباينة في الرؤية والهدف ( )2وحيث إن اإلفصاح اإللكتروني يعتبر أحد تطبيقات تقنية المعلومات
من خالل تبني النظم اإللكتروني ة الحديثة التي أنتجتها ثورة المعلومات واالتصاالت لالستفادة منها في دعم دور
النظم المحاسبية في اإليفاء بحاجات مستخدميها والتوافق مع المتغيرات البيئية الحاصلة في بيئة المحاسبة من

أجل خدمة ق اررات مستخدمي المعلومات المحاسبية

()3

وإذا كان من ترتيب فإن اإلفصاح اإللكتروني ينطلق من

حيث تنتهي المحاسبة اإللكتروني ة في حال توفر وتبني كالهما من قبل الوحدة المحاسبية ذاتها.
وبعد مناقشة التعريفات السابقة يخلص الباحث إلى توافقها في ما يتعلق بأن اإلفصاح اإللكتروني يعتبر التطور
التقني لإلفصاح التقليدي الورقي حيث يقوم على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة في إيصال البيانات

المالية لمستخدميها وهنا يشير الباحث إلى وجوب االستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات بمفهومها الشامل

والذي يشتمل على جميع الوسائل اإللكتروني ة الحديثة المستخدمة في عمليات تجميع البيانات وإدخالها إلى الحاسوب
وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها وتوزيعها على المستفيدين منها والتي تتألف من تكنولوجيا الحواسيب وتكنولوجيا

االتصاالت والتي يعتبر الكثيرون أن تقنية المعلومات ما هي إال تزاوج بين كل من تكنولوجيا الحواسيب وتكنولوجيا

االتصاالت (.)4

وعليه فإن الباحث يقترح تع ريفا الستراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني وفقا لمعايير المحاسب ة الدولية في القطاع
العام  IPSASsيتمثل فيما يلي" :هو قيام الحكومة أو أي من وحداتها اإلدارية بتبني أسلوب عرض تقاريرها

وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  IPSASsللمستخدمين العاديين عبر شبكة
المالية المعدة ً

اإلنترنت خالل الفترات الزمنية المناسبة".

ويرى الباحث أنه ليس بالضرورة أن تكون الفترات الزمنية المناسبة هي السنوية بل يمكن أن تتمثل في التقارير
الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية فضال عما قد يحدث من مستجدات مالية ذات تأثير مباشر ومهم عل ى القوائم

المالية وملحقاتها وذلك كله وفقا لمعايير محاسبة القطاع العام الدولية  IPSASsوهو بذلك يماثل اإلفصاح المالي

لألوراق المالية ،2008 ،ص  ،7عبر الرابط التالي .http://www.msmlearning.gov.om :
"( ) R. Debrecceny & A Rahman, " Firm – specific determinants of continuous corporate disclosure
The International Journal of accounting , No. 40,2005.
(2) M.K Salawu, "The Extent and Forms of Voluntary Disclosure of Financial Information of Internet
in Nigeria : An Exploratory Study" , International Journal of Financial Research, Vol. 4, No. 1, 2013.
( )3أحمد وجيه الدباغ ،وإنصـ ــاف محمود دالل باشـ ــي " دور اإلفصـ ــاح االلكتروني في تحقيق السـ ــوق المالي الكفؤ :سـ ــوق األسـ ــهم
1

السعودي أنموذجا" ،مجلة تنمية الرافدين ،مجلد  ،35ملحق  ،113العراق ،2013،ص ، 146مسترجع من:
. http://search.mandumah.com/Record/625447

( )4محمد سالم برهان " ،أنظمة المعلومات اإلدارية "  ،منشورات جامعة القدس المفتوحة.1995 ،
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التقليدي الورقي فيما عدا أن ما يفصح عنه من مواد معلوماتية يتم توزيعه إلكترونيا من خالل الشبكات اإللكتروني ة
ووسائل التقنية المتجددة.
ثال ًثا -إعداد وعرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضوء معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم

).(IPSAS 24

يهدف معيار المحاس ـ ــبة الدولية في القطاع العام ( )IPSAS 24الموس ـ ــوم بعرض معلومات الموازنة في البيانات
المالية إلى مقارنة المبالغ المقدرة بالموازنة بتلك المبالغ المســتخدمة في الواقع بحيث يتم إتاحة المعلومات المتعلقة
بها بعد إقرارها من الس ـ ـ ـ ـ ــلطات التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعية للجمهور ويتطلب المعيار الكش ـ ـ ـ ـ ــف عن أس ـ ـ ـ ـ ــاب االنحرافات في الواقع

التطبيقي عن المخطط مع توحيــد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس القيــاس المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي بمــا يحــدد مــدى التزام الوحــدة اإلداريــة الحكوميــة

بمسئولياتها عن تطبيق القانون(.)1

ويتطلب االمتثال لمتطلبات المعيار أن تؤدي وحدات القطاع العام التزامات المسـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بها وأن تعزز

ش ــفافية بياناتها المالية من خالل االمتثال للموازنة المص ــادق عليها ويتعين بموجبه على الوحدة اإلدارية الحكومية
أن توض ـ ـ ـ ـ ــح فيما إذا كانت التغيرات في بين الموازنة األص ـ ـ ـ ـ ــلية والنهائية ناتجة عن أي عوامل بالتحديد وذلك من
خالل اإلفصـ ـ ــاح في مالحظات البيانات المالية أو إصـ ـ ــدار تقرير خاص قبل صـ ـ ــدور البيانات المالية أو بالتزامن
معها مع اإلشارة إليه في مالحظات البيانات المالية بإشارة مرجعية(.)2

ويتطلب إعداد وعرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ( IPSAS
 )24من الوحدة اإلدارية الحكومية ما يلي(:)3
 توضيح أساس الموازنة العامة المستخدم سواء كان أساس استحقاق أم أساس نقدي وكذلك أساس التصـنيفالمتبع في إعدادها.

 -اإلفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة ما إذا كانت سنة أو أكثر وذلك في مالحظات البيانات المالية.

 تحديد الوحدات اإلدارية الحكومية األخرى المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة في الموازنة المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق عليها وذلك في مالحظاتالبيانات المالية.

 اإلفص ـ ــاح عن نتيجة المطابقة بين المبالغ المقدرة والفعلية إما في متن بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أوفي مالحظات البيانات المالية.

 إجراء مقارنة بين المبالغ الفعلية الموجودة في الموازنة األصلية والنهائية باستخدام أساس محاسبي موحد.( )1االتحاد الدولي للمحاسبين" ،معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"  ،إصدار  ،2015ترجمة المجمع العربي للمحاسبين
القانونيين.2015 ،
( )2االتحاد الدولي للمحاسبين ،2015 ،مرجع سابق.
( )3المجمع العربي للمحاسبين القانونيين " ،دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام " من إصدارات المجمع العربي للمحاسبين

القانونيين.2017 ،
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 توضــيح االختالفات الهامة بين المبالغ المقدرة والفعلية إال إذا تم إدراج مثل هذا التوضــيح في الوثائق العامةاألخرى الصادرة بالتزامن مع إصدار البيانات المالية.

 مطابقة المبالغ الفعلية على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الموازنة مع المبالغ الفعلية المعروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في البيانات المالية في حالاختالف األساس المحاسبي أو أساس الموازنة.
 عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعتمدة لالطالع العام. الكش ـ ــف عن اإلفص ـ ــاحات التي س ـ ــتوجب أن تدلي بها المنشـ ـ ـآ ت الحكومية الخاض ـ ــعة للمس ـ ــاءلة العلنية حولمدى التزامها باألسس القانونية والنظامية في إعداد وتطبيق بنود الموازنة.

 إجراء مقارنة بين كل من المبالغ المالية المقدرة والمدرجة في الموازنة المعتمدة واألرقام المالية المدرجة فيالواقع الفعلي تحليل وتوضيح االنحرافات في التطبيق إن وجدت.

 الكشف عن سبب االنحرافات المالية في الموازنة العامة للجمهور وذلك إما من خالل اإلفصاح عن ذلك فيمالحظات القوائم المالية أو من خالل تقرير خاص يصـ ـ ـ ــدر بشـ ـ ـ ــكل مسـ ـ ـ ــبق عن البيانات المالية أو بالتزامن
معها مع اإلشارة إليه في البيانات المالية.

 اإلفصـاح عن التغيرات بين الموازنة األصـلية والموازنة النهائية وذلك من خالل اإلشـارة لذلك في المالحظاتضمن القوائم المالية أو بإصدار تقرير مستقل يسبق صدور التقارير المالية أو يأتي متزامنا معها مع اإلشارة
له في كل األحوال ضمن مالحظات البيانات المالية.
ابعا-التخطيط التنموي وضبط مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية:
ر ً
يقوم التخطيط التنموي االس ـ ـ ـ ــتراتيجي على منهج علمي يقوم على د ارس ـ ـ ـ ــة األوض ـ ـ ـ ــاع الحالية والموارد واالمكانيات
المتاحة للمجتمع المحلي بأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة المجتمعية وذلك لتحديد األهداف التنموية ومن ثم تحديد البرامج
والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف بكفاءة وفعالية خالل فترة زمنية معينة بما يتماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع تطلعات

الجمهور مع األخذ بعين االعتبار الفرص المتاحة والمعوقات المحتملة

()1

وبالتالي فإن مش ـ ــاريع التنمية الحكومية

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية تتمثل في تلك المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع المنبثقة عن الخطة الحكومية االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية المرتبطة بالموازنة العامة

المعتمدة والتي يجري ص ـ ـ ـ ــياغتها لتحقيق أهداف الحكومة وتطلعاتها وبش ـ ـ ـ ــكل عام يمكن تلخيص أهداف مش ـ ـ ـ ــاريع

التنمية الحكومية االسـ ــتراتيجية بمحوري بناء الوطن والمواطن ومنها تُ ْش ـ ـَتق المهمات الكبرى المنوطة بقيادة الدولة
وبناء المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات التي تقوم على اإلدارة العقالنية للموارد والمعايير المهنية ومقاييس اإلنتاجية والنجاعة وخدمة

( )1و ازرة الحكم المحلي "،دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية – دليل االجراءات" رام هللا ،فلسطين. 2011 ،
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الص ـ ـ ـ ــالح العام من جهة والحرص على رفاهية المواطن وتأهيله للعمل المنتج والمفيد وتنش ـ ـ ـ ــئته ليجد معنى لحياته

في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة أخرى (.)1

ومن ناحية أخرى يمكن إيجاز أهم مبادئ التخطيط التنموي االستراتيجي بما يلي(:)2
 -1المشــاركة :والتي يمكن تحقيقها من خالل اش ـ ـراك الجمهور والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في تحديد
القضايا واالولويات التنموية والمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

 -2الشفافية والمساءلة :والتي يمكن تحقيقها من خالل إشراك المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص
في تنفيذ النشاطات التن موية باإلضافة لمتابعة وتقييم اإلنجازات ومدى تحقق األهداف المرجوة.

 -3التكاملية :والتي يمكن تحقيقها من خالل التطرق للقضـ ـ ـ ـ ــايا االجتماعية واالقتصـ ـ ـ ـ ــادية والبيئية مع أحد اث
حــالــة من التكــامــل على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات اإلداريــة المختلفــة وربطهــا بــالتخطيط الجغرافي الهيكلي والموازنــات
المرصودة له.

 -4البعد االســــــتراتيجي :والتي يمكن تحقيقها من خالل التركيز على القضـ ـ ـ ـ ــايا ذات األولوية مع األخذ بعين
االعتبار للموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.
المحور الثالث
الدراسة الميدانية والتحليل اإلحصائي
أوًال -اإلطار النظري للدراسة الميدانية.
 .1منهجية الدراسة.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة
لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
 .2طرق جمع البيانات.

اعتمد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية واختبار فروضها على نوعين من البيانات هما البيانات األولية

المتمثلة ب دراسة الجانب الميداني بتوزيع قائمة استقصاء لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر وتجميع المعلومات
الالزمة في موضوعه والبيانات الثانوية المتمثلة بالكتب والدوريات والمنشورات الخاصة المتعلقة ب الموضوع قيد
الدراسة.

( )1و ازرة التخطيط التنموي واالحصاء "،استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  2022-2018نحو رؤية قطر الوطنية
،"2030الدوحة ،قطر.2018 ،

( )2و ازرة الحكم المحلي ،مرجع سبق ذكره.2011 ،
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 .3مجتمع وعينة الدراسة.
يبين جدول رقم ( ) 3مجتمع الدراسة المتمثل في مجموعة من العاملين في المجال المالي في القطاع العام في
المحافظات الجنوبية في فلسطين ويبين كذلك العينة المستردة من مجتمع الدراسة وكذلك النسبة المئوية لالسترداد

حيث اس تخدم الباحث ط ريقة المسح الشامل وتم توزيع قائمة االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة وبصفة

عامة بلغت نسبة االسترداد  %93.9وهي نسبة عالية تمكن الباحث من االعتماد عليها في تحليل الدراسة.
جدول رقم ()3
مجتمع الدراسة
م.

عدد

الفئة

عدد المسترد

النسبة المئوية

المجتمع

من المجتمع

1

الموظفون الماليون بوزرة المالية من درجة مدير فما فوق

81

78

%96.30

2

المراقبون الماليون في الو ازرات والدوائر الحكومية

24

22

%91.70

3

المدققون الداخليون العاملون في و ازرة المالية

16

14

%87.50

4

المفتشون العاملون في ديوان الرقابة اإلدارية المالية

44

41

%93.20

165

155

%93.90

المجموع

من إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل االحصائي
نظر لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة عليها ،وبذلك
وبعد تفحص قوائم االستبانة المستلمة لم يتم استبعاد أي منها ا

يكون عدد قوائم االستبانة الخاضعة للدراسة  155قائمة استقصاء.
 .4أداة الدراسة.
وقد تم إعداد قائمة استقصاء وتقسيمها إلى جزأين كما يلي:
 -الجزء األول :ويشمل بيانات المبحوثين.

 الجزء الثاني :يقيس أثر تبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعدفي إطار معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام ) (IPSAS 24على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية
االستراتيجية ويشتمل على محور المتغير المستقل المتمثل في استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان
مقارنة أداء الموازنة العامة المعد في إطار معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  (IPSAS 24مكون من 10

فقرات معبرة وكذلك محور المتغير التابع المتمثل في ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية مكون من
 15فقرة

وقد كانت اإلجابات على كل فقرة من ف قرات قائمة االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب جدول رقم ()4
التالي:
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جدول رقم ()4
مقياس اإلجابة على الفقرات
التصنيف

موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق مطلقا

الدرجة

5

4

3

2

1

من إعداد الباحث بناء على مقياس ليكرت الخماسي
 .5صدق وثبات أداة الدراسة.
أ .صدق فقرات قائمة االستبانة:
تم التأكد من صدق فقرات قائمة االستبانة بطريقتين وهما:
-

الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمين):

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في

كليات االقتصاد واإلدارة في الجامعات الفلسطينية من المتخصصين في المحاسبة واإلحصاء والمجاالت ذات
العالقة.
-

صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستبانة:

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستبانة على عينة دراسة استطالعية بلغ حجمها  30مفردة وذلك
بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له وتبين أن معامالت اال رتباط دالة عند

مستوى داللة ( ،)0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة r

الجدولية والتي تساوي  ،0.361وبذلك تعتبر فقرات قائمة االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
ب .صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:

تبين أن معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة دالة عند
مستوى داللة  ، 0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة r

الجدولية والتي تساوي .0.361
 .6ثبات فقرات أداة الدراسة.

أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا
كرونباخ.
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أ .طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم

تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ( Spearman-Brown
 )1( )Coefficientحسب المعادلة التالية:

معامل الثبات = حيث ر معامل االرتباط وقد تبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان حيث بلغ

 0.884مما يمكن الباحث على استخدام قائمة االستبانة بكل طمأنينة.
ب .طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كط ريقة ثانية لقياس الثبات

()2

وقد تبين أن معامالت

الثبات مرتفعة حيث بلغت  0.897مما يمكن الباحث على استخدام قائمة االستبانة بكل طمأنينة.
ثانيا -التحليل االحصائي للبيانات واختبار فرض الدراسة
ً
.1

اختبار التوزيع الطبيعي.

اس ــتخدم الباحث اختبار (كولومجروف  -ســمرنوف ) )(1- Sample K-Sلمعرفة مدى اتباع البيانات للتوزيع
الطبيعي ويوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الجــدول رقم ( )5نتــائج االختبــار حيــث أن القيمــة االحتمــاليــة لكــل محور أكبر من 0.05
( )sig. <0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي أمكن استخدام االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المحور

عدد الفقرات

عنوان المحور

قيمة Z

القيمة

االحتمالية

اسـ ــتراتيجية اإلفصـ ــاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة
األول

أداء الموازنــة المعــد وفقـا لمعيــار المحــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة الــدولي في

10

1.059

0.212

القطاع العام رقم )(IPSAS 24
الثاني

ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية
جميع الفقرات

15

0.085

0.073

25

0.987

0.139

المصدر :من إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل االحصائي

(1) Eisinga, R.; Te Grotenhuis, M.; Pelzer, B "The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach
or Spearman-Brown?". International Journal of Public Health, 58 (4) 2012.
(2) Ritter, N "Understanding a widely misunderstood statistic: Cronbach's alpha", Paper presented at
Southwestern Educational Research Association (SERA) Conference 2010.
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 .2التحليل االحصائي لفقرات قائمة االستبانة.
تم اســتخدام اختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T testلتحليل فقرات قائمة االســتبانة ،وتعتبر الفقرة

ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحس ـ ـ ـ ــوبة أكبر من قيمة  tالجدولية والتي

تساوي (1.98أو القيمة االحتمالية اقل من  0.05والوزن النسبي أكبر من  % 60والمتوسط الحسابي أكبر من
المتوسط المحايد " ،)"3وغير ذلك الفقرة سوف تكون غير ايجابية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها.
وفيما يلي تحليل اجابات المبحوثين على فقرات قائمة االستبانة:
 المتغير المستقل :يساعد تبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامةالمعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام ) (IPSAS 24على زيادة القدرة على تحليل االنحرافات
الواقعة بين المشاريع التنموية االستراتيجية المصادق عليها وأداء الوحدات الحكومية اإلدارية الفعلي وتحقيق الحيادية

في العرض وتوصيل المعلومة المالية لجميع المستخدمين العاديين في وقت وأحد عند مستوى داللة (.)α≤0.05
جدول رقم ()6
تحليل فقرات المتغير المستقل
وفقا لمعيار المحاسبة
(تبني استراتيجية اإلفصا المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد ً
الدولية في القطاع العام رقم ())IPSAS 24
الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

العامة على مستوى الدولة.

النسبي

زيادة ش ـ ـ ـ ـ ــفافية ونزاهة أداء منش ـ ـ ـ ـ ــآت ودوائر اإلدارة

الوزن

4.12

0.764

81.94

18.21

0.000

2

قيمة t

الموازنة العامة المنشورة.

االحتمالية

تسـ ـ ـ ـ ـ ــهيل إجراء المقارنات بين بنود اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامات

النسبي
القيمة

2

4.20

0.677

84.39

22.33

0.000

1

الترتيب

م

1

الفقرات

زي ــادة الق ــدرة على تحلي ــل االنح ارف ــات الواقع ــة بين
3

4
5
6
7

الموازنة العامة المصادق عليها وأداء الموازنة العامة

4.01

0.676

80.52

18.956

0.000

5

الفعلية.
تسهيل اجراء مقارنات األداء بين الوحدات الحكومية

المتماثلة على مستوى الدولة.

زيادة كفاءة تخص ـ ـ ـ ــيص بنود اس ـ ـ ـ ــتخدامات الموازنة
العامة للدولة.
تحقيق الحيــاديــة في العرض وتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـيــل المعلومــة
المالية لجميع المستخدمين العاديين في وقت وأحد.
سـ ــرعة تفهم المسـ ــتخدمين العاديين لنسـ ــب وتركيزات

بنود استخدامات الموازنة العامة للدولة.

4.04

0.787

80.52

16.185

0.000

4

4.12

0.770

80.26

16.308

0.000

2

3.88

0.776

79.74

15.912

0.000

9

3.97

0.770

79.61

15.715

0.000

7

- 221 -

الحسابي

المتوسط

سرعة تفهم المستخدمين العاديين لمبررات التعديالت
على بنود استخدامات الموازنة العامة األصلية.
جميع الفقرات

المعياري

االنحراف

للموازنة العامة المصادق عليها.

النسبي

4.02

0.497

80.32

25.451

0.000

الحكم على مدى امتثال الحكومة والجهات التنفيذية

الوزن

3.97

0.813

77.42

13.372

0.000

7

العامة في مراحل ما قبل االعتماد النهائي.

قيمة t

10

االحتمالية

9

3.77

0.648

79.35

18.558

0.000

10

زيادة القدرة على تحليل بنود اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامات الموازنة

النسبي
القيمة

8

3.98

0.727

79.48

16.840

0.000

6

الترتيب

م

الفقرات

قيمة tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "154تساوي .1.98
المصدر :من إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل االحصائي.

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )6والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في

فقرات اختبار المتغير المس ــتقل (اس ــتراتيجية اإلفص ــاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد وفقا

لمعيار المحاســبة الدولية في القطاع العام رقم ( )IPSAS 24وقد وجد الباحث أن أعلى درجات التأثر كانت في

الفقرة ( )1والتي عكست بوزن نسبي بلغ “ "%84.39قدرة تبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان
مقارنة أداء الموازنة المعد وفقا لمعيار المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الدولية في القطاع العام رقم ( )IPSAS 24على المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
على تسهيل إجراء المقارنات بين بنود استخدامات الموازنة العامة المنشورة من وجهة نظر المبحوثين بينما ب لغت
أدنى درجات التأثير في الفقرة رقم ( )9والتي عكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي بلغ “ "%79.35قدرة تبني اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية

اإلفص ـ ـ ــاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد وفقا لمعيار المحاس ـ ـ ــبة الدولية في القطاع العام

رقم ( )IPSAS 24على الحكم على مدى امتثال الحكومة والجهات التنفيذية للموازنة العامة المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق عليها.

وكالهمــا درجتي ارتبــاط مرتفعتين وهــذا األمر انعكــاس طبيعي لمــا تعــانيــه الطرق التقليــديــة في عرض معلومــات
الموازنة العامة في القطاع العام ودرجة اإلفصاح عنها.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات اختبار المتغير المستقل (تبني استراتيجية اإلفصاح

المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ( IPSAS

 ))24تساوي  4.02وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة " ،"3واالنحراف المعياري يساوي  0.497والوزن
النسبي يساوي  %80.32وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد " " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي 25.451

وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،1.98و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وهي أقل من 0.05
مما يدل على أن تبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد وفقا لمعيار

المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ( )IPSAS 24يساعد على زيادة القدرة على تحليل االنحرافات الواقعة بين
- 222 -

الموا زنة العامة المصادق عليها وأداء الموازنة العامة الفعلية وتحقيق الحيادية في العرض وتوصيل المعلومة المالية

لجميع المستخدمين العاديين في وقت وأحد عند مستوى داللة (.)α≤0.05

المتغير التابع  :يساعد ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية على زيادة كفاءة تقدير استخداماتالموا زن ات التخطيطية خالل الفترات المالية المتعاقبة ورفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية للدولة عند مستوى

داللة (.)α≤ 0.05

جدول رقم ()7
تحليل فقرات المتغير التابع (ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية)
الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

النسبي

الوزن

قيمة t

االحتمالية

النسبي
القيمة

م

الترتيب

الفقرات

زيــادة كفــاءة تقــدير اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامــات المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

الحكوميــة االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة خالل الفترات المــاليــة

4.16

0.615

85.43

25.637

0.000

2

المتعاقبة.
حمـايـة أصـ ـ ـ ـ ـ ــول الـدولـة المـاليـة من الض ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاع

واالختالس وسوء االستخدام.

تمكين الحكوم ــة من تخطيط وبرمج ــة خططه ــا
وأنشطتها واتخاذ الق اررات الرشيدة بشأنها.
إشراك المستخدم العادي في الرقابة على أصول
وممتلكات الوحدات الحكومية والدولة.
تجنب االزدواجية في اعتماد المشـ ــاريع الحكومية
االستراتيجية بين القطاعات.
القدرة على تقييم األداء الفعلي للبرامج واألنشطة
الحكومية بدقة.
القدرة على تقييم درجة كفاءة المش ــاريع الحكومية
االستراتيجية في تحقيق أهدافها.
إحكام الرقابة المالية على تنفيذ بنود المشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
الحكومية االستراتيجية.
سـ ـ ـ ـ ــهولة وصـ ـ ـ ـ ــف وتتبع حركة النشـ ـ ـ ـ ــاط المالي

واالقتصادي للقطاع العام على مستوى الدولة.

دقة وس ــالمة تنفيذ بنود األنش ــطة والبرامج الواردة
ضمن المشاريع الحكومية االستراتيجية.

4.34

0.806

84.64

19.173

0.000

1

4.11

0.821

81.84

16.915

0.000

3

3.75

0.893

74.82

10.309

0.000

15

4.04

0.728

81.13

17.671

0.000

6

4.04

0.698

80.88

18.684

0.000

6

4.06

0.704

80.92

18.45

0.000

4

4.01

0.657

80.42

19.424

0.000

8

4.05

0.778

80.62

16.456

0.000

5

3.94

0.614

79.33

18.214

0.000

11
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الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

النسبي

الوزن

قيمة t

االحتمالية

النسبي
القيمة

م

الترتيب

الفقرات
التحقق من م ـ ــدى التزام الوح ـ ــدات الحكومي ـ ــة

11

12
13

بــالقوانين والتعليمــات والقواعــد المــاليــة واإلداريــة
ذات الشأن.

رفع درجــة كفــاءة تنفيــذ الخطط االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة
للدولة.
دقة وس ــالمة تنفيذ بنود األنش ــطة والبرامج الواردة
ضمن المشاريع الحكومية االستراتيجية.

3.98

0.774

79.65

15.516

0.000

9

3.98

0.741

79.13

17.162

0.000

9

3.94

0.614

79.33

18.214

0.000

11

زيادة ضـ ـ ـ ـ ـ ــبط وترشـ ـ ـ ـ ـ ــيد اإلنفاق في الوحدات
14

15

الحكومية المتشعبة والمنتشرة في مناطق جغرافية

3.91

0.848

78.86

13.845

0.000

13

مختلفة.
تنمية سلوكيات واتجاهات ايجابية للموظف العام
نحو فلسفة وأبعاد التخطيط والرقابة.
جميع الفقرات

3.91

0.788

77.85

14.102

0.000

4.02

0.501

80.35

25.296

0.000

13

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "154تساوي .1.98
المصدر :من إعداد الباحث بناء على نتائج التحليل االحصائي
تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )7والذي يبين آراء أفراد عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في

فقرات المتغير التابع (ضـــــبط أداء مشـــــاريع التنمية الحكومية االســـــتراتيجية) وقد وجد الباحث أن أعلى درجات

التأثر كانت في الفقرة ( )2والتي عكســت بوزن نســبي بلغ “ "%84.64قدرة ضــبط أداء مشــاريع التنمية الحكومية
االس ـ ــتراتيجية على المس ـ ــاعدة على حماية أص ـ ــول الدولة المالية من الض ـ ــياع واالختالس وس ـ ــوء االس ـ ــتخدام .من

وجهــة نظر المبحوثين بينمــا بلغــت أدنى درجــات التــأثير في الفقرة رقم ( )4والتي عكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي بلغ

“ "%74.82قدرة ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية على المساعدة على إشراك المستخدم العادي
في الرقابة على أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول وممتلكات الوحدات الحكومية وكالهما درجتي ارتباط مرتفعتين وهذا األمر انعكاس
طبيعي للدور المتوقع أن يلعبه التخطيط والرقابة حال تم إعداد التقارير المالية على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس معايير المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
المالية الدولية في القطاع العام وتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في اإلفصاح عنها.

وبصــفة عامة يتبين أن المتوســط الحســابي لجميع فقرات المتغير التابع (ضــبط أداء مشــاريع التنمية الحكومية

االستراتيجية) تساوي  4.02وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة " ،"3واالنحراف المعياري يساوي 0.501

والوزن النس ـ ـ ــبي يس ـ ـ ــاوي  %80.35وهي أكبر من الوزن النس ـ ـ ــبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحس ـ ـ ــوبة تسـ ـ ـ ــاوي

 25.296وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تســاوي  1.98والقيمة االحتمالية تســاوي  0.000وهي أقل من
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 0.05مما يدل على أن ضـ ـ ـ ـ ـ ــبط أداء مشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التنمية الحكومية االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية يسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على زيادة كفاءة تقدير
استخدامات الموازنة العامة خالل الفترات المالي ة المتعاقبة ورفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية للدولة عند

مستوى داللة (.)α≤ 0.05

 -تحليل أثر المتغير المستقل على المتغير التابع:

تتمثل فرضـ ـ ـ ــية البحث الرئيسـ ـ ـ ــة بالتالي "ال يوجد أثر ذو داللة إحصـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ــتوى داللة ()α≤ 0.05

لتبني استراتيجية عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر اإلنترنت على ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية
االس ـ ـ ـ ــتراتيجية" ولقياس ذلك فقد تم اس ـ ـ ـ ــتخدام تحليل االنحدار البس ـ ـ ـ ــيط الختبار أثر تبني اس ـ ـ ـ ــتراتيجية عرض بيان
مقارنة أداء الموازنة العامة عبر اإلنترنت على ضـ ـ ـ ــبط أداء مشـ ـ ـ ــاريع التنمية الحكومية االسـ ـ ـ ــتراتيجية كمتغير تابع

والنتائج موضحة في جدول رقم ( )8كما يلي:

جدول رقم ()8
تحليل االنحدار الخطي البسيط ( المتغير التابع :ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية)
المتغير المستقل

معامالت
االنحدار

الخطأ
المعيار

الثابت

1.510

0.290

0.609

0.070

استراتيجية عرض بيان مقارنة أداء
الموازنة العامة عبر اإلنترنت.

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta

0.576

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

5.214

0.000

8.712

0.000

دال /غير دال
دال عند
0.05
دال عند
0.05

تحليل التباين ANOVA
القيمة االحتمالية = 0.000

قيمة اختبار 75.881 =F

قيمة معامل التفسير 0.330 =R2

قيمة معامل االرتباط 0.576 =R

تبين النتائج ان قيمة  Fالمحسـ ـ ـ ـ ــوبة تسـ ـ ـ ـ ــاوي  75.881والقيمة االحتمالية تسـ ـ ـ ـ ــاوي  0.000وهي أقل من
 0.000ممــا يــدل على ان هنــاك أثر ل عرض بيــان مقــارنــة أداء الموازنــة العــامــة عبر اإلنترنــت على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط أداء
مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية.

وتبين النتائج ان قيمة معامل االرتباط تساوي  0.576ومعامل التحديد يساوي  0.330مما يدل أيضا على

ان عرض بيان مقارنة أداء الموازنة العامة عبر اإلنترنت على ضــبط أداء مشــاريع التنمية الحكومية االســتراتيجية

بنسبة  %33والباقي يرجع إلى متغيرات غير داخلة في النموذج.
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المحور الرابع
النتائج والتوصيات
أوًال -النتائج:
تتمثل النتيجة الرئيسية للبحث بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05لعرض بيان
مقارنة أداء الموازنة العامة المعد وفقا لمعيار المحاس ــبة الدولية في القطاع العام رقم ) (IPSAS 24عبر
اإلنترنـت على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط أداء مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التنميـة الحكوميـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة وذلـك بنـاء على نتـائج التحليــل

االحصائي.

ثانيا -التوصيات.
ً
على ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث النظرية والدراسة الميدانية فإن الباحث يوصي بما يلي:

 يوصي الباحث الحكومة الفلسطينية ب إعداد بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضوء معيار المحاسبةالدولية في القطاع العام رقم ) (IPSAS 24لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة على ضبط أداء مشاريع

التنمية الحكومي ة االستراتيجية وتوفير منظومة تقارير مالية متكاملة وموحدة تتضمن بيانات مالية مالئمة
لق اررات المستخدم العادي.

 -يوصي الباحث بتبني استراتيجية اإلفصاح المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة العامة المعد

في ضوء معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ) (IPSAS 24لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة
في تحقيق مزايا الخصائص النوعية للمعلومات المالية للمستخدمين العاديين المتمثلين في الجمهور في

آن واحد دون تمييز بينهم وإتاحة بيانات مالية موحدة مالئمة لق ارراتهم.

 يوصي الباحث بإعادة تقييم للتشريعات والقوانين الفلسطي نية المتعلقة بتطوير األداء المالي لمؤسساتالقطاع العام والتحديث المستمر لها سيما ما يتعلق ب اإلفصاح المالي الحكومي وتحقيق الشفافية في القطاع

العام.
-

يوصي الباحث بالعمل المستمر على متابعة مستجدات العلوم وتكنولوجيا المعلومات وتبني االساليب

العصرية في مخاطبة ال مستخدم العادي للبيانات المالية ،وتوفير أدوات ودعائم تطبيق ما تطرق إليه
الباحث من إجراءات وتوصيات متعلقة بتطوير اإلفصاح المالي اإللكتروني في القطاع العام.

 يوصي الباحث بمواصلة البحث العلمي في مواضيع اإلفصاح المالي اإللكتروني في القطاع العام ،ومعاييرالمحاسبة الدولية في القطاع العام لما تحتويه من أهمية وحيوية.
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ثال ًثا-ملحق قائمة االستبانة.
جــامعـــة اإلسراء

كلية العلوم اإلدارية واملالية
قسم احملاسبة

حفظهةـا اهلل

األ ساا/ة

تحية طيبة وبعد ،،،
أتشـرف بإحاطتكم علما بأنني أقوم بإعداد بحث علمي بعنوان " دور استراتيجية اإلفصا المالي اإللكتروني عن
بيان مقارنة أداء الموازنة العامة في ضــبط أداء مشــاريع التنمية الحكومية االســتراتيجية – دراســة ميدانية في
ونظر لخبرتكم العملية الواس ـ ــعة في هذا المجال تشـ ـ ـرفني مس ـ ــاهمتكم في هذه البحث بإبداء آرائكم
ا
دولة فلســـطين"

ومقترحاتكم من خالل قيامكم باس ــتيفاء بيانات قائمة االس ــتبانة المرفقة متوس ــما فيكم روح التعاون وتشـ ـجيع البحث
العلمي.

وإن مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمتكم االيجابية والفعالة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تلقى كل االحترام والتقدير لما تمثله من قيمة عالية في مجال تطوير

البحث األكاديمي ورفع مستوى األداء التطبيقي مع العلم بأن هذه البيانات سوف يتم التعامل معها بمنتهى السرية

ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرا لكم حسن تعاونكم
ً
ً
أول -البيانات الشخصية:
الفئة:

المؤهل العلمي:

 مدير فما فوق في و ازرة المالية.

 مراقب مالي في الو ازرات.

 مدقق داخلي في و ازرة المالية.

 مفتش بديوان الرقابة اإلدارية والمالية.

 بكالوريوس.

 ماجستير.

 دكتوراه.
سنوات الخبرة:

 أقل من  5سنوات.

 من  5إلى  10سنوات.

 فوق 10إلى 15سنة.

 أكثر من  15سنة.
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ً
ثانيا -جمالت السابانة:

فضال ضع عالمة ( ) أمام العبارة التي تعبر عن درجة موافقتك:
ً

 .1يســـــــاعد تبني اســـــــتراتيجية اإلفصـــــــا المالي اإللكتروني عن بيان مقارنة أداء الموازنة المعد وفًقا
لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ( )IPSAS 24على:

م
1

موافق
تماما

الفقرة
تس ـ ـ ــهيل إجراء المقارنات بين بنود اس ـ ـ ــتخدامات الموازنة
العامة المنشورة.

2

زيادة شـ ـ ــفافية ونزاهة أداء منشـ ـ ــآت ودوائر اإلدارة العامة

3

زيـادة القـدرة على تحليـل االنح ارفـات الواقعـة بين الموازنـة

على مستوى الدولة.

العامة المصادق عليها وأداء الموازنة العامة الفعلية.
4

تسـ ـ ـ ـ ـ ــهيـل اجراء مقـارنـات األداء بين الوحـدات الحكوميـة

5

زيادة كفاءة تخص ـ ــيص بنود اس ـ ــتخدامات الموازنة العامة

المتماثلة على مستوى الدولة.
للدولة.

6

تحقيق الحيادية في العرض وتوصـ ـ ـ ـ ـ ــيل المعلومة المالية
لجميع المستخدمين العاديين في وقت وأحد.

7

س ــرعة تفهم المس ــتخدمين العاديين لنس ــب وتركيزات بنود
استخدامات الموازنة العامة للدولة.

8

زيادة القدرة على تحليل بنود اس ـ ــتخدامات الموازنة العامة
في مراحل ما قبل االعتماد النهائي.

9

الحكم على م ــدى امتث ــال الحكوم ــة والجه ــات التنفي ــذي ــة
للموازنة العامة المصادق عليها.

10

س ـ ـ ـ ــرعة تفهم المس ـ ـ ـ ــتخدمين العاديين لمبررات التعديالت
على بنود استخدامات الموازنة العامة األصلية.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
مطلقا

 .2يساعد ضبط أداء مشاريع التنمية الحكومية االستراتيجية على:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

موافق
تماما

الفقرة
زيادة كفاءة تقدير استخدامات المشاريع الحكومية االستراتيجية
خالل الفترات المالية المتعاقبة.
حماية أص ـ ــول الدولة المالية من الض ـ ــياع واالختالس وس ـ ــوء
االستخدام.
تمكين الحكومة من تخطيط وبرمجة خططها وأنشطتها واتخاذ
الق اررات الرشيدة بشأنها.
إشراك المستخدم العادي في الرقابة على أصول وممتلكات
الوحدات الحكومية والدولة.
تجنب االزدواجية في اعتماد المش ــاريع الحكومية االس ــتراتيجية
بين القطاعات.
القدرة على تقييم األداء الفعلي للبرامج واألنشـ ـ ـ ــطة الحكومية
بدقة.
القدرة على تقييم درجة كفاءة المشــاريع الحكومية االســتراتيجية
في تحقيق أهدافها.
إحكــام الرقــابــة المــاليــة على تنفيــذ بنود المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع الحكوميــة
االستراتيجية.
سهولة وصف وتتبع حركة النشاط المالي واالقتصادي للقطاع

العام على مستوى الدولة.

دقة وسـ ـ ـ ـ ــالمة تنفيذ بنود األنشـ ـ ـ ـ ــطة والبرامج الواردة ضـ ـ ـ ـ ــمن
المشاريع الحكومية االستراتيجية.
التحقق من مـ ـ ــدى التزام الوحـ ـ ــدات الحكوميـ ـ ــة بـ ـ ــالقوانين
والتعليمات والقواعد المالية واإلدارية ذات الشأن.
رفع درجة كفاءة تنفيذ الخطط االستراتيجية للدولة.
دقة وسـ ـ ـ ـ ــالمة تنفيذ بنود األنشـ ـ ـ ـ ــطة والبرامج الواردة ضـ ـ ـ ـ ــمن
المشاريع الحكومية االستراتيجية.
زيادة ضــبط وترشــيد اإلنفاق في الوحدات الحكومية المتشــعبة
والمنتشرة في مناطق جغرافية مختلفة.
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تنمية س ــلوكيات واتجاهات ايجابية للموظف العام نحو فلس ــفة
وأبعاد التخطيط والرقابة.

ً

ثالثا -مالحظات ومعلومات إضافية

فض ـ ـ ــال إذا كانت هناك أية مالحظات أو معلومات إض ـ ـ ــافية تتعلق بمجاالت البحث وترى أنها ض ـ ـ ــرورية

من وجهة نظر سيادتكم يرجى ذكرها مشكو ار:

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
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مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن ودورها في تحسين مستوى جودة األربا في الوحدات االقتصادية المدرجة
أسهمها في بورصة فلسطين
The extent for apply the Balanced Scorecard and its role in Improve the Earnings
Quality in the Palestinian Economic Entities (PEE).
محمد رجب محمود بدر
جامعة األزهر
فلسطين
hrea2007@hotmail.com

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة ودورها في تحسين مستوى

جودة األ رباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية .ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار جميع الوحدات االقتصادية

المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين ،وقد تم اختيار عينة الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام الماليين واإلداريين
العاملين في الوحدات االقتصادية .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وصممت قائمة استقصاء وزعت

على ( ) 91من المدراء ورؤساء األقسام الماليين واإلدا ريين العاملين في الوحدات االقتصادية وبلغ عدد المستجيبين
( )71أي بنسبة استرداد ( ،)%78للحصول على معلومات عن المتغيرات المستقلة (جوانب بطاقة األداء المتوازن)،

بينما تم الحصول على معلومات المتغير التابع من التقارير المالية المنشورة للوحدات االقتصادية محل الدراسة
والالزمة لقياس جودة األرباح باستخدام "نموذج ميلر " .وتم استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات ومناقشة
النتائج.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق بطاقة األداء المتوازن بنسب عالية

ومتفاوتة ،وأيضا بينت الدراسة أنه توجد عالقة طردية بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األ ربعة وبين

تحسين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية ،باستثناء جانب التعلم والنمو ،حيث أظهرت الدراسة أنه
ال يوجد عالقة بين تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن وبين تحسين جودة

األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :ضرورة حث كل الوحدات االقتصادية الفلسطينية

على التطبيق الكامل لبطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة ،لما لها من أهمية في تقييم األداء وتحسين األرباح،

وضرورة تركيز الوحدات االقتصادية الفلسطينية على تطبيق جانب التعلم والنمو والذي قد يكون له أهمية بالغة في
تحسين األرباح.

الكلمات المفتاحية:

بطاقة األداء المتوازن ،جودة األ رباح ،الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
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Abstract
The study aimed to explore apply the balanced scorecard and its four perspectives and
its role in Improve the Earnings Quality used Palestinian Economic Entities (PEE).
In order to achieve the objective of this study, all the Economic Entities form those
shares on Palestine Exchange were selected.
The sample of the study has been selected of managers and heads of departments and
financial administrators working in the Economic Entities and the study relied
descriptive and analytical approach and it designed a questionnaire which was
distributed to (91) managers and department heads ,administrators and financial
working groups in the economic Entities.
The response number was (71),recovery rate of (%78), to obtain information about
independent variable (balanced scorecard). (BSC) , Whereas the information about
dependant variable (earning management) obtained from entities financial reports
published replace the study and to measure earnings management using "miller model",
Descriptive and analytical statistical techniques were used to analyze data and discuss
the results
The findings of the study indicate that Palestinian Economic Entities adopt balanced
scorecard in different and high ratios. The study also revealed a significant positive
relationship between the balanced scorecard and its four perspectives and Improve the
Earnings Quality in Palestinian Economic Entities. Except the perspective of learning
and growth where the study showed there's no relationship between the adoption of
performance measurements in the perspective of learning and growth within the
Balanced Scorecard (BSC)and between the Improve the Earnings Quality in the
Palestinian Economic Entities .
The study provided a set of recommendations, foremost of which are to encourage all
Palestinian Economic Entities to adopt balanced scorecard for its role in performance
evaluation and Improve the Earnings Quality, and the need to focus on adoption the
perspective of learning and growth within the Balanced Scorecard (BSC) ,which may
be of great importance in Improve the Earnings .
Key words: Balanced Scorecard, Earnings Quality, Palestinian Economic Entities
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المقدمة:
كثيرا ما تتخذ اإلدارة ق اررات تتحكم من خاللها في المعلومات واألرقام المحاسبية التي تعتمد عليها

األطراف المهتمة بالوحدة االقتصادية ،وقد تؤدى هذه الق اررات إلى التأثير إيجابا أو سلب ا على األرقام
المحاسبية وصافي ال ربح.
فالبعض يعتبر هذه الق اررات نوعا من أنواع التالعب بالمعلومات المحاسبية ،وخاصة إذا توفر

في هذا السلوك صفة التعمد ،هذا ما يطلق عليه "إدارة األرباح " وهو المعنى المضاد لجودة األرباح،

نظر لآلثار المترتبة على هذه الق اررات ،والتي قد تشكل تالعب باألرقام المحاسبية ،وكذلك التأثير
و ا
على جودة األرباح ،فقد سعت هذه الدراسة إلى استخدام إحدى الوسائل اإلدارية الحديثة وهي بطاقة
األداء المتوازن والتي تعمل على ضبط أداء المنظمة ومعالجة األداء بنظرة شمولية وليس مالية فقط

لمعرفة دورها في تحسين جودة األرباح ،فتعتبر بطاقة األداء المتوازن وسيلة من الوسائل المعاصرة
التي تعمل على مواجهة القصور في المقاييس المالية التقليدية ،وتعمل على قياس وتقييم أعمال
المنظمات بنظرة شمولية من خالل أربعة محاور بدال من االقتصار على المحو المالي بالرغم من

أهميته.

لذا سعت هذه الدراسة إلى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة رقابية وشاملة لكافة جوانب المنظمة

لمعرفة الدور التي تقوم به في الحصول على أرباح ذات جودة عالية.
أوًال-مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدراسة في ظهور بعض الممارسات التي يستخدمها المدراء ،واتخاذ بعض القرارات

التي تؤثر سلبا على رقم األرباح ،وإعطاء معلومات مضللة عن األرباح من خالل استغالل اإلدارة
العليا لمرونة المعايير المحاسبية لتحقيق أغراض شخصية ،فتسعى هذه الدراسة إلى استخدام إحدى
القررات
التقنيات الحديثة في مجال األعمال وهي بطاقة األداء المتوازن لمعرفة دورها في الحد من هذه ا

السلبية التي تستخدمها اإلدارة العليا ،وبالتالي التأثير على مستوى جودة األرباح ،وعليه يمكن صياغة

مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن وما دورها في تحسين مستوى جودة األرباح؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .1ما مدى تطبيق البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى جودة األرباح؟
 .2ما مدى تطبيق بعد العمالء في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى جودة األرباح؟
 .3ما مدى تطبيق بعد العمليات الداخلية في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى
جودة األ رباح؟

 .4ما مدى تطبيق بعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى جودة
األرباح؟
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ثانيا-أهمية الدراسة:
ً
تبحث هذه الدراسة عالقة مقاييس األداء االستراتيجية لبطاقة األداء المتوازن متضمنة أبعادها
األربعة في تحسين مستوى جودة األرباح.

وتبرز أهمية الدراسة في النقاط التالية- :

 -1مساعدة األطراف ذات العالقة بالمنظمة ضمان الحصول على أرقام ذات جودة عالية.
 -2الحصول على معلومات وتقارير مالية أكثر موثوقية ودقة.

 -3تحديد الهيكل التنظيمي والصالحيات والمسئوليات من خالل استخدام مقاييس بطاقة األداء

المتوازن والتي بدورها تعمل على الحد من التالعب باألرباح وتحسين جودتها.

 -4محاولة توفير إرشادات معينة توفرها بطاقة األداء المتوازن تسمح لمتخذ القرار اختيار الطريقة

المثلى لتحسين جودة األرباح.

ثال ًثا-أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة ودورها في

تحسين مستوى جودة األرباح من خالل- :

 -1التعرف على مستوى تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة.

 -2تحديد المقاييس االستراتيجية في الجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن والتي قد تمكن
في حال تطبيقها من تحسين جودة األ رباح.

 -3تحديد المقاييس االستراتيجية في جانب العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن والتي قد تمكن
في حال تطبيقها من تحسين جودة األ رباح.

 -4تحديد المقا ييس االستراتيجية في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء ال متوازن والتي
قد تمكن في حال تطبيقها من تحسين جودة األرباح.

 -5تحديد المقاييس االستراتيجية في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن والتي قد
تمكن في حال تطبيقها من تحسين جودة األ رباح.

 -6التعرف على مستوى جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

ابعا-فرضيات الدراسة:
ر ً
اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضيات التالية- :

الفرضية الرئيسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق مقاييس

األداء ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
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 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق مقاييس األداء في الجانب
المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

 -2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق مقاييس األداء في جانب
العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

 -3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق مقاييس األداء في جانب
العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

 -4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق مقاييس األداء في جانب
التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

خامسا-متغيرات الدراسة:
ً

يتناول هذا الجزء من الدراسة عرض للمتغير التابع والمتغي رات المستقلة ،وتقدم الدراسة في

هذا العرض تحليل نظري لكل متغير من المتغيرات (المتغير التابع والمتغي رات المستقلة) ويتضمن

هذا التحليل بيان ألهمية المتغير ودوره في العالقة المفترضة بين بطاقة األداء المتوازن وتحسين
مستوى جودة األرباح وكيفية قياس المتغير ثم ينتهي العرض بتقديم الفرض اإلحصائي المتعلق

بالمتغير.

 -1المتغير التابع  :جودة األربا :
قدمت الدراسات السابقة عدة نماذج لقياس جودة األرباح ،في هذه الدراسة استخدم الباحث "

نموذج ميلر" كمقياس لجودة األرباح ،ويرجع تفضيل الباحث لنسبة "ميلر" لسهولة احتساب هذه
النسبة وكما أن (نسبة ميلر) تقوم على أساس احتساب النسبة بين التغير في صافي رأس المال

العامل كعنصر معرض للتالعب وصافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية كعنصر أقل تعرضا
للتالعب ،ثم يتم احتساب التغير في هذه النسبة في الفترة الحالية عن الفترة السابقة ،فإذا كان هذا

التغير يساوي صفر ،فإن ذلك يعني عدم وجود ممارسات إلدارة األرباح ،وبالتالي )مستوى عال من
جودة األ رباح) ،أما إذا اختلفت قيمة التغير عن صفر سواء بالسالب أو الموجب؛ فإن ذلك يعني أن

اإلدارة متورطة في ممارسة إدارة األرباح (مستوى منخفض من جودة األرباح ) حيث:1
 -1فرض عدم وجود إدارة أرباح
WC / CFO) t-1=0

( – WC / CFO) t-o

 -2فرض وجود إدارة أرباح

WC / CFO) t-0 – ( WC / CFO) t-1 ≠ 0

(
(
1

Miller, J;. "Detecting earnings management a tool for practitioners and regulators".
Unpublished ph.D. Dissertation, Anderson University,2007.
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حيث تشير:
WC

إلى التغير في صافي رأس المال العامل

 CFOإلى التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية.
مما سـ ـ ــبق يعني :أنه كلما اختلفت نسـ ـ ــبة ميلر عن الصـ ـ ــفر (س ـ ـ ـواء بالسـ ـ ــالب أو الموجب) كان ذلك
مؤشر على وجود تالعب في أرقام األرباح المعدة وفقا ألساس االستحقاق.
ا
 -2المتغيرات المستقلة :وهي الجوانب األربعة لبطاقة األداء المتوازن.

وفيما يلي الجوانب التي تقيسها:

أ -الجانب المالي :وهو الجانب األول في بطاقة األداء المتوازن ويتضمن عدد ا من المؤشرات

االستراتيجية منها مؤشر تحقيق ال ربح العادل ،ومؤشر النمو المتوازن لم زيج اإليرادات من النشاطات

االستثمارية ،ومؤشر تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن ومؤشر تحقيق قيمة اقتصادية مضافة .1
)(EVA

ب-جانب العميل :وهو الجانب الثاني في بطاقة األداء المتوازن ويحتوي على مؤشر الحصة

السوقية العادلة ،ويتكون من عناصر توازن بين القدرات التنظيمية المتاحة والحصة السوقية

المستهدفة .وحيازة عمالء جدد بما يراعي تحقيق هدف ال ربحية العادلة ،أما االحتفاظ بالعمالء
الحاليين فإنه يستهدف تطبيق مؤشرات تلبي حاجات الشركاء المادية والنفسية ،وربحية العمالء حيث

يحتوي على مؤشرات تحقيق ال ربح العادل .ورضا العميل من خالل السعي إلى تحقيق الرضا النفسي

والربح المادي العادل.2

ت-جانب عمليات التشغيل الداخلية :وهو الجانب الثالث في بطاقة األداء المتوازن ويتضمن مؤشر

تحقيق الفاعلية اإلنتاجية ،والهادف إلى الوصول إلى الكمية المستهدفة مقابل أقل وقت عمل أو أقل

تكلفة ،والجودة والنوعية وهو يحسب النسبة المثلى المقبولة من الجودة في الوحدات والخدمات
المنتجة ،أو أقل نسبة عيب مسموح بها ويتضمن اإلتقان في المنتجات والخدمات المصرفية؛ بهدف

تحقيق مستوى من التقنية ينافس المعايير العالمية.3

1

Kaplan, R. and Norton, D. "The Balanced Scorecard: Translating strategy into action".
Boston, MA: Harvard Business School Press. ch.1-10, 1996 ,p 40 .
2
مرجع سابق. (Kaplan and Norton, 1996,p42).
3
Kaplan, R. and Norton, D. "Transforming the Balanced Scorecard from Performance
Measurement to Strategic Management, Part 1", Accounting Horizons, Vol. 15, Issue
1,2001,p44.
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ث-جانب التعلم والنمو :وهو الجانب الرابع في بطاقة األداء المتوازن ويحتوي على مؤشرات مستوى
القدرة الفردية؛ ويعتني بتوفر المهارات األكاديمية المالئمة لدى األفراد ،واإلبداعية الفردية المطبق

في اإلدارة ،والذي يشترط توفر قدرات عقلية متفوقة في ابتكار الحلول ،ورضا الموظف.1
سادسا-منهجية الدراسة:
ً

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل تحليل البيانات الواردة في

القوائم المالية لقياس المتغير التابع (جودة االرباح) كذلك تم االعتماد على المنهج االستقرائي
االستنباطي وذلك من خالل استقراء المصادر العربية واإلنجليزية ،من كتب ودوريات وأبحاث ورسائل

جامعية ودراسات ومقاالت ،ومن اإلنترنت والندوات المنشورة في الصحف ومنشورات سلطة النقد
الفلسطينية .واستنباط المتغيرات التي سوف يتم قياسها بأداة الدراسة وهي قائمة االستقصاء وتحليلها
للتوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفرضيات النظرية الواردة في الدراسة ولقياس المتغير المستقل

(بطاقة االداء المتوازن) ،ولتحديد العالقة بين بطاقة األداء المتوازن وجودة األرباح .كذلك تم االعتماد
على المنهج التا ريخي في استعراض الدراسات السابقة .أما طبيعة الدراسة فهي دراسة تطبيقية.

سابعا-نموذج الدراسة:
ً
لتوضيح العالقة المفترضة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وطرق قياسها :قام الباحث

باستخدام قائمة استقصاء لقياس مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن " المتغيرات المستقلة " ومن ثم
ربط نتائج قائمة االستقصاء والتي تعبر عن مدى االلتزام بتطبيق مقاييس األداء في بطاقة األداء

المتوازن والنتائج المترتبة عن قياس المتغير التابع (جودة األرباح) عن طريق نسبة ميلر بالطرق

اإلحصائية للوصول إلى الدور المفترض لبطاقة األداء المتوازن في تحسين مستوى جودة األرباح،
والشكل التالي يوضح شكل العالقة بين المتغيرات:

1

Davis, Tim R.V,. "Developing an Employee Balanced Scorecard: Linking Frontline
Performance to Corporate Objectives", Management Decision, Vol. 34, Issue 4.
1996,p40.
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المتغير التابع

المتغيرات المستقلة
الجانب المالي في
بطاقة االداء
المتوازن

جانب العميل في
بطاقة االداء
المتوازن

األرباح جودة
ميلر" نسبة نموذج "

جانب العمليات
الداخلية في بطاقة
االداء المتوازن

جانب التعلم والنمو
في بطاقة االداء
المتوازن

شكل رقم (" ) 1يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة من إعداد الباحث"
ثامًنا-محددات الدراسة:
 -1تشـتمل الد ارسـة على الوحدات االقتصـادية الفلسـطينية المدرجة أسـهمها في البورصـة سـواء كانت
نظر ألن هذه
في محافظات غزة أو محافظات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة الغربية فقط وليس كل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ،وذلك ا

الش ــركات لها تقارير مالية منش ــورة على مواقع التداول الرس ــمية وتتيح الحص ــول على بعض البيانات

من القوائم المالية التي تلزم للدراسة لقياس إدارة األرباح.
 -3اش ـ ــتملت الد ارس ـ ــة على بعض الوحدات االقتص ـ ــادية الفلس ـ ــطينية المدرجة أس ـ ــهمها في البورص ـ ــة
نظر لصعوبة الوصول والتواصل مع كل الشركات
والتي عددها ( )31من أصل ( )49وذلك ا
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في محافظات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة الغربية نتيجة القيود ا لتي يفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها االحتالل على التنقل بين جناحي
الوطن وعدم استجابة ورفض بعضها.
تاسعا-الدراسات السابقة:
ً

 -دراسة (محمود صيام  ، 1)2014 ،بعنوان" :العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح"

هدفت الدارسـة إلى معرفة مدى وجود عالقة بين عناصـر الحاكمية المؤسـسـية ،والتي تتكون

من مجلس اإلدارة ،ولجنة األرباح ،حيث تم اســتخدام نموذج االنحدار المتعدد لقياس تأثير العناصــر

الخاص ــة بالحاكمية المؤسـ ـسـ ــية على جودة األرباح ،كما تم اس ــتخدام معادلة (ريتش ــارد س ــون) لقياس

جودة األرباح في الشـركات الصـناعية المدرجة في بورصـة فلسـطين لألوراق المالية ،ولتحقيق أهداف
الدارسـ ــة تم اختبار بيانات جميع الشـ ــركات الصـ ــناعية المدرجة في بورصـ ــة فلسـ ــطين لألوراق المالية

وعددها ( )12ش ـ ـ ـ ــركة ص ـ ـ ـ ــناعية  ،وتوص ـ ـ ـ ــلت الدارس ـ ـ ـ ــة إلى وجود عالقة ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين
اس ـ ــتقاللية مجلس إدارة الش ـ ــركة ،وبين جودة األرباح ،ووجود عالقة طردية ذات داللة إحص ـ ــائية بين
عدد أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة ،وبين جودة األرباح ،باإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة
إحصائية بين نشاط لجنة التدقيق الداخلي ،وجودة األرباح ،أما عناصر الحاكمية المؤسسية األخرى

والمتمثلة بملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة ،وخبرة لجنة التدقيق الداخلي فلم تثبت الدراسة
وجود عالقة بينهما.

 دراسة (عالم حمدان ، 2)2012 ،بعنوان" :العوامل المؤثرة في جودة األرباح دليل من الشركاتالصناعية األردنية".
هدفت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ــة إلى التحقق من جودة أرباح الشـ ـ ـ ـ ــركات المسـ ـ ـ ـ ــاهمة العامة الصـ ـ ـ ـ ــناعية

المدرجة في ســوق عمان لألوراق المالية ،باإلضــافة إلى اختبار العوامل التي تؤثر في مســتوى جودة

األرباح في تلك الش ـ ــركات ،ولتحقيق هذه األهداف؛ تم اس ـ ــتخدام نموذجين لقياس جودة األرباح وهما

نموذج ) (Richardson et, al. 2005ونموذج ) (Jones, 1991المعدل من قبل ،(Dechow

) ،et, al,. 1995وقد ش ــملت عينة الد ارس ــة على ( )50ش ــركة مس ــاهمة عامة ص ــناعية مدرجة في

سوق عمان المالي للفترة ( ،)2009-2004وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة تشير إلى ارتفاع
1

محمود صيام" ،العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح" ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير

غير منشوره ،فلسطين ،غزه.2014,
2

عالم حمدان " ،العوامل المؤثرة في جودة األرباح" ،دليل من الشركات الصناعية األردنية ،مجلة الجامعة اإلسالمية

للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد العشرين ،العدد األول. 2012،
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جودة أرباح الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية ،كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير لحجم

الشركة وعقود الدين وجودة التدقيق في مستوى جودة األرباح.

 -د ارس ـ ــة (س ـ ــوزي أبو علي وآخرون  ، 1)2011،بعنوان" :أثر جودة األرباح المحاس ـ ــبية في تكلفة

حقوق الملكية طبقا لمعايير اإلبالغ المالي الدولية".

تهدف هذه الد ارس ــة إلى التعرف على أثر خص ــائص األرباح المحاس ــبية (جودتها) في تكلفة

رأس المال ،من حيث تكلفة حقوق الملكية للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية ،والخدمية المدرجة في بورص ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمان .وقد أجريت الد ارس ــة على عينة مكونة من ( )78ش ــركة خالل الفترة من عام ( )1993وحتى

عام ( ،)2007وقد استخدمت الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ،وبناء على معايير اإلبالغ
المالي الدولية ،في قياس جودة األرباح المحاس ـ ــبية ،وأثرها في تكلفة رأس المال ،وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة

إلى ما يدعم وجود أثر لجودة األرباح المحاســبية على ٍ
نحو عام في تكلفة حقوق الملكية ،ووجود أثر

لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفات األرباح المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية على ٍ
نحو منفرد في تكلفة حقوق الملكية .علما بأن أثر ُبعد مالئمة
األرباح المحاســبية كان أعلى من أثر ُبعد موثوقية األرباح المحاســبية في تكلفة حقوق الملكية ،وكان
للتحفظ المحاسبي أثر ضعيف في تكلفة حقوق الملكية.

 دراسة ( 2)AFAANZ Newsletter, 2005بعنوان"Earnings Quality and it :Relationship with Aspects of Corporate Governance: An Investor
Perspective".
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين جودة األرباح المقاسة بالمستحقات الكلية لقياس جودة
األرباح من خالل استخدام نموذج ) (Richardson, et al., 2004لقياس جودة األ رباح -والذي

يعتمد على المستحقات الكلية ) (Total Accrualsوبين ثالثة جوانب للحاكمية المؤسسية هي:
ملكية المديرين ألسهم الشركة ،واستقاللية مجلس اإلدارة ،وحجم مجلس اإلدارة؛ وقد اشتملت عينة

الدراسة على مائتين وثالثين شركة أسترالية من الشركات المدرجة خالل الفترة من سنة (-2001

 ،) 2003وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة األرباح وبين ملكية
المدي رين ألسهم في الشركة ،أما استقاللية مجلس اإلدارة وكذلك حجم مجلس اإلدارة فلم يوجد بينهما
وبين جودة األرباح عالقة حسب ما توصلت إليه هذه الدراسة.

1

سوزي أبو علي ،ومأمون الدبعي ،ومحمد أبو نصار " ،أثر جودة األرباح المحاسبية على تكلفة حقوق الملكية طبقا

لمعايير اإلبالغ المالي الدولية" ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،7العدد .20111،
AFAANZ Newsletter, The Accounting and Finance Association of Australia and New
Zealand Newsletter, Earnings quality and its relationship with aspects of corporate
Governance: an investor perspective, www.afaanz.org/ newsletter,2005.
2
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 دراسة (حمد أبو جزر1 (2012 ،بعنوان ":استخدام نموذج المقياس المتوازن لألداء كأداة لتقييمأداء البنك اإلسالمي الفلسطيني"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء البنك

اإلسالمي الفلسطيني ،وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي وتحليل متغيرات

الدراسة واختبار فرضياتها ،ولتحقيق أهداف فقد اعتمدت الدراسة على البيانات األولية والثانوية ،حيث
صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي

لجميع أبعاد نموذج المقياس المتوازن لألداء على أداء البنك بدرجات متفاوتة نسبيا ولكن البعد
االجتماعي كان ذو اثر سلبي وأن البنك اإلسالمي الفلسطيني يطبق مقاييس أداء واضحة منها

مقاييس مالية تقليدية وأخرى مقاييس غير مالية .وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان من

أهمها أن يسعى البنك اإلسالمي الفلسطيني إلى تبني بطاقة األداء المتوازن ،والعمل على تهيئة

الظروف المناسبة لعملية تطبيقه.

 دراسة ( ، 2)Greiling,2010بعنوان:"""Balanced Scorecard Implementation in German Non-Profit Organization
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تقرير عن نتائج الدراسة التجريبية االستكشافية للمنظمات

األلمانية غير الهادفة لل ربح فيما يتعلق بتطبيق بطاقة األداء المتوازن من حيث مستويات التنفيذ،
واألبعاد ،والتحديات والعقبات الرئيسة واستخدام مقاييس األداء.

ومن أهم نتائج الدراسة :أن معظم المنظمات غير الهادفة للربح التي تم تحليلها في هذه

الدراسة هي في مرحلة مبكرة من تطبيق بطاقة األداء المتوازن ،وأن تطبق بطاقة األداء المتوازن في
معظم الحاالت كأداة قياس وليس بوصفها نظام لإلدارة .وأوصت الدراسة بضرورة التعمق في دراسة

أدبيات بطاقة األداء المتوازن في المنظمات غير الهادفة للربح.

 دراسة) ماهر درغام ،مروان أبو فضة3 (2009 ،بعنوان" :أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن فيتعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة"

1

حمد أحمد أبو جزر "،مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء البنك اإلسالمي الفلسطيني :دراسة

ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.2012 ،
2
Greiling, Dorothea."Balanced scorecard implementation in German non-profit
organizations". International Journal of Productivity and Performance Management
Vol. 59, issue 6, 2010.
 3ماهر موسي درغام ،مروان محمدأبو فضة  "،أثر تطبيق أنموذج األداء المتوازن في تعزيز األداءالمالي االستراتيجي
للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة :دراسة ميدانية" ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة العلوم

اإلنسانية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،المجلد  ، 17العدد. 2009،2
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هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تعزيز األداء المالي
االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،وكان من أهم نتائج الدراسة أن
المصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،يتوفر لديها اإلدراك الجيد ،بأن نجاحها يتطلب

تصور واضحا عن أبعاد األداء
ا
العمل بشكل جدي لتعزيز األداء المالي االستراتيجي ،وأنها تمتلك
المالي االستراتيجي األساسي ،والذي يمكنه من تحقيق أداء مالي استراتيجي متميز ،ويمكن استخدام

بطاقة األداء المتوازن بأبعاده األربعة معا ٍ
كل على حدة لتعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف،
وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها ضرورة تبني المصارف الوطنية الفلسطينية

العاملة في قطاع غزة بطاقة األداء المتوازن عبر إعادة تشكيل الثقافة المؤسسية ،وتهيئة الظروف
الالزمة لتفعيل عملية تطبيقها.

 -دراسة )) Iselin et al, 2008

1

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أثر بطاقة األداء المتوازن بأبعادها المختلفة (المالي ،العمالء،

العمليات الداخلية ،التعلم والنمو ،البعد االجتماعي) على األداء ،وقد طبقت هذه الدراسة على ))145

شركة صناعية بأستراليا التي ت زيد عائدات مبيعاتها عن ( )100مليون دوالر ،وقد توصلت الدراسة
إلى وجود عالقة إيجابية بين وضوح األهداف االستراتيجية ونظام قياس األداء مع أداء المنظمة
الكلي .كما أثبتت الدراسة وجود أثر لألبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن (البعد المالي ،ب عد العمالء،

بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم والنمو) مع أداء المنظمة ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود أي أثر
لكل من مقياس (المسئولية االجتماعية ،التكاليف ،إعادة العمل ،فاقد الزمن) على أداء المنظمة.

 دراسة (فاطمة محمود 2)2011،بعنوان" :دور نظام التقييم المتوازن لألداء في الحد من ممارساتإدارة الربحية في ظل بيئة األعمال الحديثة"

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين ممارسات إدارة الربحية والتقييم المتوازن لألداء وتحقيق ا

لهذا الهدف تم اختبار العالقة بين ممارسات إدارة ال ربحية والتقييم المتوازن لألداء في الواقع العملي
من خالل الدراسة الميدانية وأسلوب االستقصاء في جمع البيانات الالزمة الختبار الفروض لعينة من
الشركات العاملة في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية .وتوصلت الدراسة إلى أن المتغيرات
المواقفية المتمثلة في نوع النشاط وعمر المنشأة وحجم المنشأة ال تؤثر على أي من استخدام التقييم

المتوازن لألداء أو أداء المنشأة باستثناء متغير حجم المنشأة فإن المتغيرات الموقفية ال تؤثر على
متغير ممارسة إدارة الربحية  ،وقد بينت الدراسة أن متغير تطبيق الفلسفات اإلدارية الحديثة هو

1

2

Iselin, E.R., Mia, L. and Sands, J. "The effects of the balanced scorecard on
performance", Journal of General Management, Vol.33، issue.4. 2008.
فاطمة عبد الخالق محمود" ،دور نظام التقييم المتوازن لألداء في الحد من ممارسات إدارة الربحية في ظل بيئة

األعمال الحديثة" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التجارة ،قسم المحاسبة ،جامعة القاهرة. 2011،
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المتغير الموقفي الوحيد الذي يؤثر معنوي ا على كل من استخدام التقييم المتوازن لألداء وأداء المنشاة،
وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها ضرورة األخذ في االعتبار األثر الذي يتركه
استخدام نظم لقياس وتقييم األ داء ال تقتصر على النظرة المالية قصيرة األجل وأن يتم االستفادة من

مدخل التقييم المتوازن لألداء بما يقوم عليه من الربط بين أهداف األفراد ومنهم المديرون باألهداف
االستراتيجية.

اإلطار النظري:

أوًال-بطاقة األداء المتوازن:

فقد عرفت بطاقة األداء المتوازن على أنها "أداة تستخدم لنقل وتوصيل استراتيجية المنشأة إلى الوحدات
والمستويات اإلدارية المختلفة ،ومتابعة تنفيذها بشكل يضمن تحقيق النتائج واألهداف المخططة،
والتي تعمل على دعم قوة المنشأة وقدراتها في مواجهة المنافسين وذلك عن طريق توفير أداة لتنفيذ
االستراتيجية والمحاسبة عن نتائجها المستهدفة"

1

بينما أشار ( )Kaplan and Norton:1992على أنه" تخطيط استراتيجي ونظام إدارة يستخدم

على نطاق واسع في مجال األعمال التجارية والصناعة ،والحكومة ،والمنظمات غير الربحية ف ي
جميع أنحاء العالم لمواءمة األنشطة التجارية إلى رؤية واستراتيجية المنظمة ،وتحسين االتصاالت
الداخلية والخارجية ،ومراقبة أداء المنظمة للوصول إلى األهداف االستراتيجية.2

وعرفت أيضا بطاقة األداء المتوازن بأنها "نهج الهدف منه تقديم صورة واضحة بشأن ما ينبغي

على الشركات القيام به من قياس من أجل عمل توازن بين المنظور المالي في التنفيذ ومراقبة الخطط
االستراتيجية".

3

وذكر (اسكندر نشوان  )2011 ،أن بطاقة األداء المتوازن هي " :أداة منهجية رقابية استراتيجية

يستخدم إطارا متعدد األبعاد لوصف وتنفيذ وإدارة االستراتيجية في جميع إدارات المنظمة ،أي :هو
إطار عام يساعد مختلف مستويات المنظمة على ترجمة أهدافها وخططها االستراتيجية إلى أهداف
عملية قابلة للقياس بدقة مع توجيه األداء والسلوك الفردي ،وذلك من خالل ربط رسالة ورؤية النشاط
من خالل األبعاد األربعة (المالي ،العمالء ،العمليات الداخلية للتشغيل ،االبتكار والتعلم).4

1

Gering, Michael, and Keith Rosmarin,. "Central beating" Financial Management,
2000, pp. 32-33.
2
Kaplan, R.and Norton, D. "The balanced scorecard: measures that drive
performance," Harvard Business Review, vol.70, issue.1, 1992. pp. 71-79.
 ) Kaplan and Norton:1992: p77( 3مرجع سابق
4

اسكندر نشوان "،استخدام بطاقة األداء المتوازن في تطوير استراتيجيات منشآت المراجعة لتحقيق جودة األداء

المهني" رسالة دكتوراه ،كلية التجارة ،قسم المحاسبة ،جامعة عين شمس ,2011،ص.43
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ومن خالل المفاهيم السابقة يستنتج الباحث النقاط التالية:

 بطاقة األداء المتوازن هي أسلوب متكامل قادر على دمج جميع المقاييس الهامة الكمية والنوعية،التي تغطي جميع الجوانب من المنظمة.
 تحتوي بطاقة األداء المتوازن على أربعة محاور أو اتجاهات وهي :المحور المالي ومحور العمالءومحور العمليات الداخلية ومحور التعلم والنمو.
 تهدف بطاقة األداء المتوازن إلى إيجاد عالقة توازنية بين مقاييس األداء المالية وغير المالية وبينالمقاييس المالية في األجل القصير والمقاييس غير المالية في األجل الطويل والتوازن بين

األطراف الداخلية (العاملين والمدراء) واألطراف الخارجية (المساهمين والمدينين والعمالء)
 تعمل بطاقة األداء المتوازن على دعم وتحقيق الترابط واالتصال بين استراتيجية المنشأة وبيناألنشطة التشغيلية وتحديد األهداف وطرق الوصول إليها.

ويرى الباحث أن بطاقة األداء المتوازن هي" أداة أو وسيلة تمكن العاملين في جميع المستويات
التنظيمية من النظر إلى استراتيجية المنشأ ة من خالل مجموعة متكاملة من األهداف التي يمكن

الوصول إليها بوضع مقاييس مالية وغير مالية حيث تعتبر هذه المقاييس أدوات رقابية وضابطة على

األداء".
ويمكن اإلشارة إليها بأنه " نظاما إداريا متكامال يسعى إلى زيادة القدرة اإلدا رية لدى العاملين

وبناء المعرفة التنظيمية وذلك من خالل تحديد ضوابط ومقاييس أداء تحدد مستوى الوحدات داخل

المنظمة وتحسن قدرتها في اختراق عوام ل النجاح وتحقيق أهدافها في مختلف المجاالت واألنشطة
وتشخيص المشاكل التشغيلية ومحاولة معالجتها ".
جوهر بطاقة األداء المتوازن وآلية تطبيقها:

يمكن تلخيص جوهر بطاقة األداء المتوازن طبقا للخبرة التي استمدتها في النقاط التالية:1

 – 1تحقيق التوازن بين األهداف اإلدارية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل داخل مختلف مقاييس
األداء.

 – 2إبراز أهمية تكوين مؤشرات وصفية غير مالية بجانب المؤشرات المالية.
 – 3إزالة الغموض عن طريق االحتفاظ بالمؤشرات الكمية.
 – 4نشر التعلم التنظيمي من خالل دورة متكررة لمراجعة النظرية.
1

Morisawa, Toru. " Building Performance Measurement Systems with the Balanced
scorecard Approach", Nomura Research Institute (NAI) Papers ,issue. 45 , 2002,pp. 115.
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كما أن بطاقة األداء المتوازن وصفت بأنها نظام إدارة متكامل كونه إطار عام يشمل جوانب متعددة

حيث يتألف من ثالثة عناصر كما يلي:1

 -1نظام قياس Measurements System

بطاقة األداء المتوازن :يمكن من ترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة إلى أهداف محددة ومؤشرات أكثر
دقة في القياس يتقاسمها الجميع وتجعل من استراتيجيات المنظمة استراتيجية نشطة وأفعال وليس
مجرد اطروحات نظ رية ال تجد لها قياسات فعلية على أرض الواقع.

 -2نظام إدارة استراتيجي  : Strategic Management Systemوذلك لكونها توازن األداء المالي

وتضعه بصورته الصحيحة من خالل موجهات أداء تأخذ بعين االعتبار ربط األفعال قصيرة األمد
مع استراتيجيات المنظمة وأهدافها البعيدة.

 -3أداة اتصال وتواصل  :Communication Toolفالمقاييس في إطار نموذج المقياس المتوازن
لألداء يعطي إمكانية لتقاسم مشترك للمعرفة كما أن المقاييس تساهم في إثراء الحوار والتعلم وتطوير

جوانب التحسين والتغيير الضرورية الالزمة وبسهولة.
أبعاد واتجاهات بطاقة األداء المتوازن ومكوناته:

بطاقة األداء المتوازن تشير إلى أنه يجب أن ننظر إلى المنظمة من أربعة منظورات،

ومقاييس ،لتطوير جمع البيانات وتحليلها نسبة لكل من هذه المنظورات وذلك بهدف قياس وتقييم

األداء لذلك فقد اقترح ) )Kaplan & Nortonنظاما لقياس األداء يحتوي على المقاييس المالية

وغير المالية ،وذلك من خالل النظر إلى المنشأة من خالل أربعة مجاالت :المنظور المالي ،منظور
العمالء ،منظور العمليات الداخلية ،التعلم والنمو.2

وفيما يلي استعراض لهذه االتجاهات:
 -1المنظور المالي :يتمثل المنظور المالي في اإلجابة على السؤال التالي كيف ينظر إلينا
المساهمين؟ ويستخدم المنظور المالي عدة مقاييس مثل التدفق النقدي ،والعائد على حقوق
المساهمين ،والمبيعات ،واإليرادات ومقياس تحقيق الربح العادل ،والذي يشكل هدفا استراتيجيا

تسعى معظم المنظمات للوصول إليه ،مقياس النمو المتوازن لمزيج اإليرادات من النشاطات
االستثمارية .ومقياس تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن؛ وذلك لتحقيق أقصى فاعلية

ممكنة .ومقياس تعظيم الثروة للمساهمين والمودعين من خالل تحقيق عوائد حقيقية على

االستثمار ،ومقياس تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.3

1

Niven, Paul R., "Balanced Scorecard step by step, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken,
New Jersey. Published simultaneously in Canada. 2002.pp.12-22.
 ) Kaplan and Norton:1992:p84( 2مرجع سابق
3

) (Kaplan and Norton, 1996,p46مرجع سابق.
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 -2منظور العمالء :يعكس منظور العمالء وجهة نظر العمالء ويتمثل في اإلجابة على السؤال
التالي :ما مدى رضا العمالء عنا؟ ويستخدم منظور العمالء عدة مقاييس منها رضا العمالء،
تخفيض عدد الوحدات المعيبة ،والتسليم في الوقت المحدد ،دعم وتطوير المنتجات ،مقياس

الحصة السوقية العادلة ،ويتكون من عناصر توازن بين القدرات التنظيمية المتاحة والحصة

السوقية المستهدفة .وحيازة عمالء جدد بما يراعي تحقيق هدف الربحية العادلة .أما االحتفاظ
بالعمالء الحاليين فإنه يستهدف تطبيق مقاييس تلبي حاجات الشركاء المادية والنفسية .وربحية

العمالء يحتوي على مقاييس تحقيق الربح العادل .ورضا العميل من خالل السعي إلى تحقيق
الرضا النفسي والربح المادي العادل.1

 -3منظور العمليات الداخلية :حيث إن هذا المنظور يعالج مسألة ما هي كفاءة األنشطة األساسية
لدينا ومجاالت التميز في العمليات؟ يحتوي منظور العمليات الداخ لية على عدة مقاييس منها

مدى تنفيذ العمليات بشكل فعال مقاس ا باإلنتاجية ،دورة الزمن ،ومقاييس تحقيق الفاعلية

اإلنتاجية ،والهادف إلى الوصول إلى الكمية المستهدفة مقابل أقل وقت عمل أو أقل تكلفة .
والجودة والنوعية وهو يحسب النسبة المثلى المقبولة من الجودة في الوحدات والخدمات المنتجة،
أو أقل نسبة عيب مسموح به.2

 -4منظور التعلم والنمو :يتمثل منظور التعلم والنمو في اإلجابة على السؤال التالي "مدى استمرار

المنشأة في القيام بتحسن مستمر وخلق قيمة مضافة"؟ يحتوي منظور التعلم والنمو على مقاييس
مرتبطة بالتعلم واالبتكار مثل عدد مرات دورة تطوير المنتج ،وتحسين العمليات التشغيلية ،مستوى

القدرة الفردية؛ ويعتني بتوفر المهارات األكاديمية المالئمة لدى األفراد ،واإلبداعية الفردية المطبق

في اإلدارة ،والذي يشترط توفر قدرات عق لية متفوقة في ابتكار الحلول ،ورضا الموظف ،الذي
يهتم بتلبية حاجاته بما يناسب قدراته ومؤهالته .وربحية الموظف ،ويتركز حول قدرته على تحقيق
قيمة اقتصادية.

1
2

) (Kaplan and Norton, 1996,p47مرجع سابق.
) (Kaplan and Norton, 1996,p47مرجع سابق.

- 250 -

والشكل رقم ( )2يوضح االتجاهات األربعة لبطاقة األداء المتوازن:

الشكل ( )2يوضح االتجاهات األربعة لبطاقة األداء المتوازن

1

ويرى) ) Selena, Aureli ،2010أن كل جانب من الجوانب األربعة لبطاقة األداء المتوازن

يشتمل على أ ربعة نقاط :2

األهداف  :Objectivesتسجل فيه األهداف الخاصة بالنموذج.
المؤشرات  :Measuresتسجل فيه المؤشرات التي ستستخدم لقياس كل هدف.
المستهدف  :Targetتسجل فيه القيمة المستهدفة للمؤشر في نهاية الفترة (سنة مثال).

المبادرات  :Initiativesتسجل فيه المبادرات أو األشياء التي سنقوم بها لتحقيق الهدف.
فوائد بطاقة األداء المتوازن:

بطاقة األداء المتوازن توفر عددا من اآلليات لربط األهداف االستراتيجية طويلة األجل مع

اإلجراء ات واألعمال قصيرة األجل .وبذلك أبرز الباحثان بعض فوائد بطاقة األداء المتوازن منها:3

 -1بطاقة األداء المتوازن تقود إلى توافق المدراء في اآلراء حول رؤية الشركة واستراتيجياتها ،وذلك
ألن هذا النموذج يتطلب تحديد رؤية واستراتيجية للمنشأة يمكن التعبير عنها في مجموعة متكاملة
من األهداف والمقاييس ،ويجب االتفاق بين كبار المدراء التنفيذيين كيف يمكن ترجمة األهداف

االستراتيجية إلى مقاييس تشغيلية.

 (Kaplan and Norton, 1996,p49) 1مرجع سابق.
2
Selena ,Aureli , "The introduction of innovative performance measurement and
management control systems: the role of financial investors and their acquired
companies" , Studies in Managerial and Financial Accounting, Vol. 20, 2010.p55.
 ) Kaplan and Norton:1992:p88( 3مرجع سابق
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 -2بطاقة األداء المتوازن تسمح للمدراء على توصيل استراتيجية الشركة إلى جميع أنحاء المنظمة،
مما يساعد على ضمان أن العاملين لديهم فهم واضح عن استراتيجية المنظمة طويلة األجل،
والعالقات بين مختلف األهداف االستراتيجية ،والعالقة بين أعمال العاملين واختيار األهداف

االستراتيجية.

 -3من خالل دمج الخطط االستراتيجية والمالية ،بطاقة األداء المتوازن تساعد الشركات على
تخصيص وتوزيع الموارد وتحديد األولويات على أساس مساهمة المبادرات لألهداف االستراتيجية
طويل األجل من خالل دمج المؤشرات غير المالية لمحركي االستراتيجية بنجاحها المالي ،بطاقة

األداء المتوازن توفر التقييم والتغذية العكسية االستراتيجية ويعزز التعلم من خالل مالحظة
ومراقبة النتائج االستراتيجية على المدى القصير ،مما يتيح للشركات تعديل األهداف أو
االستراتيجيات قبل صدور النتائج المالية.

 -4تعتبر بطاقة األداء المتوازن أسلوب فني بسيط ولكنه قوى  ،حيث بطاقة األداء المتوازن بتحسين
للموقف التنافسي ونهاية االعتماد على النظ رة قصيرة األجل ،فالمقاييس المالية التقليدية مثل
العائد على رأس المال وربحية السهم الواحد يمكن أن يعطى مؤشرات مضللة بالنسبة للتحسينات

المستمرة واإلبداع ،فهي تقيس نتائج تاريخية وتركز على األجل القصير فعلى سبيل المثال يمكن
عمل وفر في النفقات (مثل تخفي ض حوافز أو مكافآت العاملين) وهذا يؤدى إلى زيادة األرباح

في المدى القصير .ولكنها يمكن أن تكون سببا في تقليل ربحية الشركة على المدى الطويل ألنها

قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للعاملين مما يؤثر على أداء أعمالهم مما يؤثر سلبا على رضا
العمالء واإلبداع فنموذج بطاقة األداء المتوازن تعمل على رفض مثل هذه الق اررات التي تؤثر

سلبا على المدى الطويل وقد تم تصميم بطاقة األداء المتوازن لتحقيق التوازن بين هذه الق اررات.1

 -5بطاقة األداء المتوازن تقيس و وتدمج االتجاهات األربعة (المنظور المالي ،ومنظور العميل،
ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور اإلبداع والتعلم) في وقت واحد وهذا يجنب اإلدارة من تجنب
إدخال تحسينات في أحد الجوانب على حساب الجانب اآلخر.2

أهداف بطاقة األداء المتوازن:

يمكن استخدام بطاقة األداء المتوازن لتحقيق عدة أهداف إدارية منها:3
 -1ترجمة االستراتيجيات.

 -2إعالم العاملين باألهداف االستراتيجية والمقاييس االستراتيجية.
1

Newing,R. , "Benefits of A Balanced Scorecard" ,accountancy , November,
1994,pp.52-53.
 )Newing ، 1994:p54) 2مرجع سابق
3

) (Kaplan and Norton, 1996,p50مرجع سابق.
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 -3التخطيط ووضع األهداف والخطوات اإلجرائية.
 -4تدعيم التعلم والتغذية العكسية االستراتيجية.

التحديات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن:

إن مهمة القيام بتطبيق بطاقة األداء المتوازن ليست بالمهمة السهلة فهناك معدالت فشل

عالية في تطبيقه لذلك يتطلب من منظمات األعمال التي ستقوم بتطبيقه األخذ في االعتبار جميع
التحديات التي تحول دون تطبيق بطاقة األداء المتوازن بنجاح .ففي هذا المجال يمكن حصر التحديا ت
التي تواجه هذه المنظمات في اآلتي :1

 -1عدم ا لتزام اإلدارة والعاملين في عملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن.

 -2عدم اال لتزام بتطبيق الخطط التشغيلية قصيرة األجل والموازنات السنوية في الوقت المحدد
لها.

 -3القيود المفروضة على نظام المعلومات والتي تحول دون إمكانية تقييم أداء المنظمة ،ب التالي
عدم إمكانية مراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف.

 -4الصعوبات التي تواجه فريق العمل في رسم الخريطة االستراتيجية.
 -5عدم التوافق في اآلراء بشأن اختيار مقاييس األداء.

 -6مقاومة ومواجه العاملين والمدراء للتغيير فعادة ما يعتبر العاملين التغيير دائما ليس من
مصلحتهم.

ثانيا-جودة األربا :
ً
يختلف تعريف جودة األرباح ومفهومها حسب وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية وأهدافهم ،فواضعي
المعايير المحاسبية والمدققين يعتقدون بأن جودة األرباح تتحقق في حال تم اإلفصاح عنها وفقا
للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها .والدائنون يرون أن جودة األرباح تتعلق بالقدرة على

تحويلها إلى تدفقات نقدية كافية لتغطية التزامات المنشاة اتجاههم. 2

وبين " “Bellovary.etal,2005أن جودة األرباح هي قدرة األرباح المفصح عنها في التعبير عن
األداء الحقيقي للشركة والتنبؤ باأل رباح المستقبلية إذ أن جودة األرباح تتمثل في استمرارية األرباح

وعن تذبذبها.3

1

Jakobsen, Morten, "Balanced scorecard development in Lithuanian companies: Case
study of the Lithuanian consulting engineering company, MSc in Finance and
International Business. Master thesis, Aarhus School of Business، University of Aarhus,
Lithuanian,2008.
2
Dechow P., and Schrand, C., Earnings Quality. The Research Foundation of CFA
Institute. (2004).
3
Bellovary, Jodi L., Don E. Giacomino., & Michael D. Akers.,, Earnings Quality: It's
Time to Measure and Report, The CPA Journal, November, 2005, pp32-37.
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كما أشار بعض الباحثين إلى أن جودة األرباح تتحقق بخلوها من ممارسات إدارة األرباح ،حيث أنه
كلما انخفضت نسبة المستحقات االختيارية في األرباح كلما زادت جودتها.

ومن وجهة نظر أخرى تعتبر جودة األرباح يمكن تحقيقها من خالل مدى قدرة األرباح المالية على
االستمرار في الفترات المستقبلية فكلما تمتعت األرباح باستم اررية أكبر فان ذلك يشير إلى ارتفاع

مستوى جودة األرباح المستقبلية.1

وفي نفس السياق أشارت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة وطيدة بين جودة األرباح وبين
إدارة األرباح إذ أشارت بعض الدراسات إلى وجود العديد من األمور المشتركة بين جودة األرباح

وإدارة األرباح ،إذ يقول :إن الجميع يتفقون على أن ممارسة إدارة األرباح تؤدي إلى انخفاض جودة
األرباح ،ولكن عدم ممارسة إدارة األرباح تؤدي إلى ارتفاع جودة األرباح.2

ويرى الباحث مما سبق :أنه يمكن استنتاج أن جودة األرباح بشكل عام هي " :تلك األرباح التي
تحققها الوحدات االقتصادية والمنشآت من خالل ممارسة األعمال التجارية والتي تعبر عن صدق

وواقعية وعدالة األرباح الحقيقية والناتجة عن مدخالت ،بيانات ،ومعلومات حقيقية ،ودقيقة يمكن
االعتماد عليها في التنبؤ باألرباح المستقبلية ،والتي من خاللها يمكن تقييم األداء االقتصادي ،والمالي

الحالي ،والمستقبلي للمنشأة" والتي تحافظ أيضا على االستم اررية.

أهمية جودة األربا :

تعتبر جودة األرباح ذات أهمية بالغة لما لها من دالالت هامة تتعلق بالتنبؤات المستقبلية باأل رباح
وضمان استم ارريتها ،واعتماد المستثمرين عليها في اتخاذ العديد من الق اررات االستثمارية ،ودراسة
الوضع المالي للمنشاة ،وإجراء التحليالت المالية ،وتقييم االداء ،واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإجراء

التعاقدات مع األطراف الخارجية مثل الدائنين ،من هنا أصبح االهتمام بالحصول على أرباح ذات

موثوقية ومصداقية وحقيقية ضرورة ملحة لضمان الوصول إلى أداء مالي أفضل.
ويمكن تلخيص أهمية جودة األرباح في أنها تنبع من أن المستثمر يعتمد في ق ارراته على داللة
وتوقيت وشفافية القوائم المالية ،فإذا لم تقم الشركة باإلفصاح عن معلومات مالية ذات مغزى للمستثمر

فيما يخص ما كانت عليه وما هي عليه األن وما سوف تصبح في المستقبل سوف ينتج عن ذلك

تضليل المستثمر ،مما يؤدي إلى انعدام الثقة في المعلومات المالية في أسواق رأس المال.3

1

Richardson, S. A; Tuna, A. I; and Wysocki, P. D. "Accounting for taste: Board
member preferences and corporate policy choices". Available at SSRN:
http;//ssrn.com/abstract=405101. 2003.
2
Lee, K., Lev, B., and Yeo, G., Organization structure and Earning Management, Journal
of Accounting, Auditing and Finance, Vol. (22), No (2), 2007, pp293-321.
3

Demerjian, R., Peter, Lev, B., Lewis, M., and Mcvay, S., Managerial Ability and
Earning Quality, The Accounting Review, Vol.88, No.2, 2013,pp463-498.
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تظهر أهمية جودة األ رباح من العديد من الزوايا ،حيث تطرق العديد من الباحثين إلى أهمية جودة

األرباح ،والتي تتمثل في:1

أوال-تستخدم األرباح في التعاقدات ،وكثي ار ما تستخدم في تعاقدات المكافآت والقروض ،فضعف جودة

األرباح يؤدى إلى مكافآت مفرطة لإلدارة ،وبالتالي نقل الثروة من طرف إلى طرف آخر بشكل غير
صحيح.

ثانيا-تعتبر األرباح نقطة انطالق ،وركيزة أساسية التخاذ الق اررات االستثمارية ،وأيضا تعتبر األرباح
من أهم مصادر المعلومات للمستثمرين ،والمحللين لتقييم أداء ،ومخاطر الشركة ،ودراسة الوضع

المالي للشركة.

ثالثا-تنبع أهمية جودة األ رباح من أنها تخدم صانعي المعايير من ناحية أنها مؤشر غير مباشر
لتقييم جودة المعايير المحاسبية.
أسباب قياس جودة األربا :

أخذ االهتمام بموضوع قياس جودة األرباح يتزايد في السنوات األخيرة السيما بعد االنهيارات في

الشركات الكبيرة ففي الواليات المتحدة األمريكية (على سبيل المثال) تأثرت أسهم الشركات (Tyco

) International, Pinty Bowes, American Expressبشكل سلبي بعد أن أفصحت هذه
الشركات عن عوائد غير مؤكدة وغير دائمة في تقا ريرها ربع السنوية في الوقت الذي كان السوق

ينظر إلى تلك األرقام كأساس للتوقعات المستقبلية ،وقد نشأت مخاوف كبيرة لدى المستثمرين من
حقيقة أن عدم مقابلة التقديرات المتوقعة لألرباح حتى لو كان ذلك بفارق بسيط تؤثر بشكل كبير
على أسعار أسهم الشركة ،وهكذا فإن احتياجات السوق تمثل السبب األول في قياس جودة األرباح.2

ومن جانب آخر واعتمادا على مبدأ منفعة القرار الذي تبنته معظم الجهات المهنية لوضع المعايير
المحاسبية ومنها مجلس معايير المحاسبة المالية ) ،(FASBفضال عن األكاديميين والباحثين في
حقل المحاسبة المالية يرى ) (Schipper & Vincentبأن جودة األرباح وبشكل أكثر عمومية جودة
اإلبالغ المالي هو موضوع ذو أهمية ألولئك الذين يستخدمون القوائم المالية لغرض إجراء التعاقدات،
مباشر
ا
ومتخذي ق اررات االستثمار اآلخ رين فضال عن ذلك فإن جودة اإلبال غ المالي تعد مؤشرا غير

1

Schipper, K. And Vincent, L, Earnings quality, Accounting Horizons, Vol. 17,
supplement, 2003, P. 97- 110.
2

Schroeder. R. G, Clark. W, and Colhey. M, Financial Accounting Theory & Analysis,
John Wiley & Sons. Inc, 7th, U.S.A. 2001.
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لجودة المعايير المحاسبية التي أصدرتها الجهات المهنية ،إذ تعدها تلك الجهات تغذية راجعة فيما
إذا كانت المعايير الصادرة فعالة أم غير ذلك. 1
تكوينات جودة األربا :
ناقش كل من ) (Schipper & Vincent, 2003المقاييس التجريبية المستخدمة من قبل الباحثين
األكاديميين لتقييم جودة األرباح وعالقة تلك المقاييس مع كل من منفعة القرار التي تمثل جوهر

اإلطار الفكري الذي تبناه مجلس معايير المحاسبة المالية ) ،(FASBوتع ريف الدخل االقتصادي
الذي طوره ) ،(Hicks, 1939ووضع الباحث ان أربعة تكوينات لجودة األرباح كما يأتي:2
أوال-تكوينات جودة األرباح المشتقة من السالسل الزمنية:
وقد ارتبطت السالسل الزمنية مع جودة األرباح بثالثة تكوينات هي:

 .1الديمومة :وعرفها ) (Lipeفي إطار اال رتباط التلقائي أو المدى الذي تصبح فيه األرباح الحالية
جزء دائم من سلسلة األرباح ،وهكذا فإن ديمومة األرباح مرتبطة دائما بمستوى جودة عال لها
وتستخدم كلمة االستدامة بشكل مرادف للديمومة في هذا اإلطار.3

 .2القدرة التنبؤية :وهي قدرة اإلبالغ المالي من ضمنها عناصر الدخل في تحسين قدرة مستخدمي
القوائم المالية على التنبؤ بالعناصر ذات العالقة باهتماماتهم.4

 .3القدرة التباينية :مادام الدخل الممهد مستم ار والقدرة التنبؤية عالية يمكن القول أن التمهيد يزيد من
جودة األ رباح ،وعلى ذلك فإن المدراء يعتقدون أن التباين المنخفض لألرباح (األرباح الممهدة)
مفضلة لدى المستثمرين ،ولذلك تلجأ اإلدارة إلى تمهيد الدخل

5

ثانيا-تكوينات جودة األربا المشتقة من العالقة بين الدخل والمستحقات والنقد:
ً
وتضم هذه التكوينات أربع مداخل فرعية هي:
 .1نسبة النقد من النشاطات التشغيلية إلى الدخل :وهذا المقياس من جودة األرباح يعتمد على فكرة
أن غلق الفجوة بين هذين المتغيرين ت عني جودة عالية من األرباح ،وبشكل مبسط تفسر هذه
العالقة كنسبة للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى الدخل.
 (Schipper & Vincent, 2003:96) 1مرجع سابق
 (Schipper & Vincent, 2003:111) 2مرجع سابق
 3يحيى الساكني" ،إدارة األرباح وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسبية" ،رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة بغداد. 2010،
4

) (Schipper & Vincent, 2003:97مرجع سابق
Katsuo. Yuko, Earnings Quality, Accruals and Subjective Good Will Accounting,
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5

http://Sticerd.Ise.Uk/dps/js526. 2008.

 .2التغيرات في إجمالي المستحقات :وهو مقياس مبسط لجودة األرباح يقيس التأثير العكسي
للتقديرات واألحكام الشخصية التي تتضمنها المستحقات إلى إجمالي المستحقات.
 .3التقديرات المباشرة للمستحقات غير االعتيادية باستخدام األسس المحاسبية :تفترض التغيرات في
إجمالي المستحقات أن العمليات غير المعرفة وغير المخادعة ثابتة عبر الزمن ،بينما التقديرات

المباشرة فهي تقيس األسس المحاسبية المعروفة كمحددات للمستحقات غير المخادعة ،أي :أن
التقديرات المباشرة تأخذ أنواع محددة من المستحقات مقابل جميع المستحقات.

الدراسة التطبيقية وتحليل النتائج:

يعرض هـذا الجزء اإلجراءات والخطوات والمنهجية التي قام الباحث بإتباعها في مجـال

الدراسة الميدانية ،حيث يتناول هذا الفصل منهج الدراسة ،ومجتم ع الدراسة ،والعينة التي طبقت عليها
الدراسة ،إضافة إلى توضيح األدوات المستخدمة في الدراسة وخطواتها ،واألساليب اإلحصائية التي
استخدمت في تحليل البيانات للتوصل إلى النتائج .وفيما يلي تفاصيـل ما تقدم:

منهج الدراسة:

َّاتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول اإلجابة على السؤال األساسي في العلم

وماهية وطبيعة الظاهرة موضوع الدراسة .ويشمل ذلك تحليل الظاهرة ،وبيئتها ،وبيان العالقة بين
مكوناتها ،ومعن ى ذلك أن الوصف يتم أساسا بالوحدات أو الشروط أو العالقـات أو الفئـات أو
التصنيفات التي توجد بالفعـل ،وقد يشمل ذ لك اآلراء حولها واالتجاهات إزائها ،وكذلك العمليات التي

تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعمل الظاهرة.1
مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة من مفردات الظاهرة وأن الفئة المسـ ـ ـ ــتهدفة تتمثل في مدراء األقس ـ ـ ـ ــام

والدوائر الماليين واإلداريين العاملين في الوحدات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية المدرجة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمها في البورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفلسـ ــطينية ولها قوائم مالية منشـ ــورة على موقع تداول عن أعوام) .)2016 ، 2015، 2014ذلك
ألن احتسـ ــاب التغير في )نسـ ــبة ميلر) يحتاج إلى بيانات عن صـ ــافي رأس المال العامل وصـ ــافي

التدفق النقدي من األنش ــطة التش ــغيلية لعدة س ــنوات .لذلك اس ــتخدم الباحث الش ــركات المس ــجلة في
البورصة منذ عام) (2014وقد بلغ عدد مجتمع الدراسة ( )48وحدة اقتصادية وهذا العدد هو عبارة
عن جميع الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في البورصة الفلسطينية.
1

فؤاد أبو حطب ،وآمال صادق "مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية"،

مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ، 1991،ص. 104
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عينة الدراسة:
أما عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة عشوائية من (مدراء األقسام والدوائر الماليين واإلداريين)

العاملين في الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في البورصة الفلسطينية حيث تم توزيع ()91

استبانة على عينة الدراسة وتم الحصول على( )71استبانة والتي تتمثل في ردود ( )31وحدة اقتصادية

أي بنسبة استرداد ( ،) %78وقام الباحث بعرض خصائص أفراد العينة بالتفصيل من خالل الجزء
التالي:

أدوات الدراسة:
تم إعداد استبانة لدراسة مدى تطبيق الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين

لجوانب بطاقة األداء المتوازن وتتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسيين هما:

القسم األول :وهو عبارة عن بيانات شخصية ومعلومات عامة عن المستجيب (المؤهل العلمي،
االختصاص العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري ،عدد الدورات التدريبية
التي التحق بها المستجيب في مجال العمل اإلداري ،الفئة العمرية).

القسم الثاني :وهو عبارة عن أ ربعة محاور كالتالي:

المحور األول :يوضح الجانب المالي ويتكون من  11فقرة.

المحور الثاني :يوضح جانب العميل ،ويتكون من  16فقرة.

المحور الثالث :يوضح جانب العمليات الداخلية ويتكون من  15فقرة.

المحور الرابع :يوضح جانب التعلم والنمو ويتكون من  12فقرة.

وبذلك تكون مجموع فقرات المحاور (  ) 54فقرة.
األساليب اإلحصائية:

قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical

) ،Package for the Social Sciences (SPSS 17.0وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية
التالية لإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضيتها.

 -1إحصاءات وصفية منها :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط
الحسابي النسبي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث
في وصف متغيرات الدراسة.

 -2معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

-3معامل ارتباط بيرسون (  :)Person Correlation Coefficientللتحقق من صدق االتساق
الداخلي بين فقرات االختبار والدرجة الكلية لالستبانة.
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 -4معامل ارتباط سبيرمان (  :)Person Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط.
يستخدم هذ ا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.

-5اختبار ت ( :)T –Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق في محاور الدراسة بالنسبة لمتغير نوع
التجربة.

 -6معادلة سبيرمان براون لتعديل ثبات االستبانة.

 -7اختبارات اإلشارة ( )Wilcoxon Signed Ranks Test ،SignTestإليجاد الوزن النسبي.
تسادالت الدراسة:

لإلجابة على التسادل الرئيسي :ما مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن وما دورها في تحسين مستوى
جودة األ رباح؟ وجب أوال مع رفة ما هو أكثر جوانب بطاقة األداء المتوازن أهمية من حيث التطبيق

في الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟

وللتعرف على أكثر جوانب بطاقة األداء المتوازن تطبيق في الوحدات االقتصادية الفلسطينية

المدرجة أسهمها في البورصة ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

لجوانب تطبيق بطاقة األداء المتوازن األ ربعة (المالي ،العميل ،العمليات الداخلية ،التعلم والنمو)،
والن تائج الخاصة بذلك موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ( ) 1يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لتطبيق جوانب بطاقة
األداء المتوازن

المعياري

الوزن

الترتي

النسبي

ب

5.77

78.6

1

75.9

3
2

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

الجانب المالي

11

55

43.23

جانب العمالء

16

80

60.72

10.48

جانب العمليات الداخلية

15

75

57.37

8.74

76.5

جانب التعلم والنمو

12

60

44.23

8.38

73.7

4

المقياس المتوازن لألداء

54

270

28.18

76.1

_

الجوانب

المتوسط

205.5
5

االنحراف

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 100

أظهرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لبطاقة األداء المتوازن قد بلغ ( ( 205.5درجة

وبانحراف معياري ( )28.18درجة ،وبوزن نسبي( ،)%76.1وهذا يشير إلى أن توجهات أفراد العينة
بالنسبة لتطبيق مقاييس األداء األربعة ايجابية بدرجة كبيرة ،وبما أن بطاقة األداء المتوازن لديها أربعة
جوانب ،فقد أحتل الجانب المالي الم رتبة األولى من حيث األهمية وبوزن نسبي ( ،)%78.6بينما
- 259 -

احتل جانب العمليات الداخلية المرتبة الثانية وبوزن نسبي ) ،)%76.5في حين احتل جانب العميل

المرتبة الثالثة وبوزن نسبي ) ،)%75.9بينما احتل جانب التعلم والنمو المرتبة الرابعة واألخيرة وبوزن

نسبي ( .)%73.7وهذا يشير إلى أن العاملين في الوحدات االقتصادية يرون بأنه يتم تطبيق جوانب
طاقة األداء المتوازن في شركاتهم بدرجة كبيرة ،حيث تراوحت األوزان النسبة لبطاقة األداء المتوازن

بين ( .) %78.6- %73.7وهذا يدلل على اهتمام الوحدات االقتصادية الفلسطينية بتطبيق بطاقة
األداء المتوازن لتقييم األداء ومواكبة األساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،لكي تتمكن المنشاة من
الحفاظ على وجودها ،وتقديم خدماتها ومنتجاتها للعمالء بأفضل صورة ممكنة.

التسادل الفرعي األول :ما مدى تطبيق البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين

مستوى جودة األرباح؟

وجب أوال معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن في

الوحدات اال قتصادية الفلسطينية؟

إليجاد ذلك قام الباحث بإيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي لفقرات الجانب األول

(الجانب المالي) ،ثم إيجاد قيمة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكلية للجانب

حول درجة الحياد وتساوي(،)3

حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات الجانب األول الذي يقيس (تطبيق مقاييس األداء

في الجانب المالي) بلغ  43.2درجة وبوزن نسبي بلغ  78.6وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون

ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي في الوحدات االقتصادية الفلسطينية .وهذه

الموافقة دالة إحصائي ا عند مستوى داللة أقل من  0.01مما يشير على أن العاملين في الوحدات
االقتصادية الفلسطينية محل العينة يرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي بدرجة

كبيرة ويرونه هدفا استراتيجيا ويمكن تطبيقه .وهذا يدلل على أهمية الجانب المالي بالنسبة للوحدات
االقتصادية الفلسطينية ،لما له من دور هام في الحفاظ على استم اررية وقدرة الوحدات االقتص ادية

في األ سواق لتقديم الخدمات والمنتجات بصورة تعكس التطور التكنولوجي وإرضاء العمالء ،والمحافظة
على ثروة المساهمين ،وتعزيز أدائها المالي لتصبح قادرة على المنافسة في ظل حدة المنافسة في
عالمنا.

التسادل الفرعي الثاني :ما مدى تطبيق بعد العمالء في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين

مستوى جودة األرباح؟

وجب أوال معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل ضمن بطاقة األداء المتوازن في
الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟
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للتعرف على مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل ضمن بطاقة األداء المتوازن تم إيجاد
المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات الجانب الثاني (تطبيق مقياس األداء في جانب العميل)،
ثم تم إيجاد قيمة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكلية للجانب حول درجة الحياد

وتساوي ( ،)3حيث أظهرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات البعد الثاني الذي يقيس (تطبيق
مقاييس األداء في جانب العميل) بلغ  60.72درجة وبوزن نسبي بلغ  %75.9وهذا يدل على أن

أفراد العينة يوافقون ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل في الوحدات االقتصادية

الفلسطينية .وهذه الموافقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من  .0.01مما يشير على أن العاملين

في الوحدات االقتصادية يرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل بدرجة كبيرة في
الوحدات االقتصادية الفلسطينية التي يعملون بها .وهذا يدل على أهمية جانب العمالء لما له من
دور في الحفاظ على العمالء وتحقيق رضاهم وجذب عمالء جدد مما ينعكس إيجابا على تحقيق

أهدف الوحدة المالي.

التسادل الفرعي الثالث :ما مدى تطبيق بعد العمليات الداخلية في بطاقة األداء المتوازن وما دوره

في تحسين مستوى جودة األربا ؟

وجب أوال معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء

المتوازن في الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟

للتعرف على مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية من بطاقة األداء

المتوازن تم إيجاد المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات الجانب الثالث (تطبيق مقاييس األداء
في العمليات الداخلية) ،ثم تم إيجاد قيمة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكلية

للجانب حول درجة الحياد وتساوي( ،)3حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات الجانب
الثالث الذي يقيس (تطبيق مقاييس األداءفي جانب العمليات الداخلية) بلغ  57.37درجة وبوزن

نسبي بلغ  %76.5وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في

جانب العمليات الداخلية في الوحدات االقتصادية .وهذه الموافقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل
من  .0.01مما يشير على أن العاملين في الوحدات االقتصادية محل العينة يرون بأنه يتم تطبيق

مقاييس األداء لجانب العمليات الداخلية بدرجة كبيرة  .وهذا يدلل على إهتمام الوحدات االقتصادية

الفلسطينية بجانب العمليات الداخلية ،لما لهذا الجانب من أهمية في المحافظة على تقديم منتجات

ذات جودة عالية تقابل برضا وإشباع من قبل العمالء ،واالرتقاء بمكانتها في السوق ،وبالتال ي
المحافظة على العمالء الحاليين والمرتقبين.
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التسادل الفرعي الرابع :ما مدى تطبيق بعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في
تحسين مستوى جودة األرباح؟

وجب أوال معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن
في الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟

للتعرف على مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء

المتوازن تم إيجاد المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات الجانب الرابع (تطبيق مقاييس األداء
في جانب التعلم والنمو) ،ثم تم إيجاد قيمة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكلية

للجانب حول درجة الحياد وتساوي ( ،)3حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات الجانب
الرابع الذي يقيس (تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو) بلغ  44.23درجة وبوزن نسبي

بلغ  %73.7وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في جانب
التعلم والنمو في الوحدات االقتصادية .وهذه الموافقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01

مما يشير على أن العاملين في الوحدات االقتصادية الفلسطينية يرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء

في جانب التعلم والنمو بدرجة كبيرة  .وهذا يدلل على اهتمام الوحدات االقتصادية الفلسطينية بجانب
التعلم والنمو لما لهذا الجانب من دور في إكساب العاملين بالوحدات االقتصادية المهارة والكفاءة

والمهنية الالزمة للحفاظ على جودة وسالمة المنتج أو الخدمة ،والمحافظة على الموارد المتاحة

واستخدامها االستخدام األمثل ،مما ينعكس إيجابا على جانب العمليات الداخلية والعمالء ،ومن ثم
على الجانب المالي.

 مستوى جودة األربا في الوحدات االقتصادية:تعددت الدراسات التي تحدثت عن نماذج لقياس جودة األرباح لكن في هذه الدراسة قام

نظر ألنه األحدث في هذه النماذج ولسهولة تطبيقه وسهولة الحصول
الباحث باختيار نموذج ) )Millerا
على البيانات الالزمة لتطبيق هذا النموذج لقياس إدارة األرباح والتي هي الوجه المقابل لجودة األرباح.
ويلخص مما سبق في النموذج التالي:
فرض عدم وجود إدارة أرباح

( ∆WC / CFO) t-o – ( WC / CFO) t-1 = 0

فرض وجود إدارة أرباح
≠ 0

( ∆WC / CFO) t-o – ( WC / CFO) t-1

حيث:

 : CAتشير إلى األصول المتداولة

 : CLتشير إلى الخصوم المتداولة
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 :∆ WCتشير إلى التغير في صافي رأس المال العامل
 :CFOتشير إلى التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية.
والجدول التالي يبين نتائج تحليل القوائم المالية للوحدات االقتصادية محل الدراسة والتي عددها ()31

بهدف قياس مستوى جودة األرباح بناء على نموذج ): )Miller

جدول ( )2يوضح نتائج تحليل القوائم المالية حسب نموذج ) )Millerلقياس مدى ممارسة الوحدات
االقتصادية المدرجة أسهمها في البورصة الفلسطينية إلدارة األرباح ،من خالل بيانات القوائم المالية
في موقع بورصة فلسطين

م

اسم الشركة

-1

الفلسطينية
للكهرباء

-2

-3

-4

-5

-6

-7
-8
-9

الشركة
الوطنية
لصناعة
األلمنيوم
والبر
وفيالت
الشركة
الوطنية
لصناعة
الكرتون
شركة
االتصاالت
الفلسطينية
الشركة
العربية
الفلسطينية
لمراكز
التسوق
الشركة
العقارية
التجارية
لالستثمار
المؤسسة
العربية
للفنادق
شركة
مصايف رام
هللا

1

السنة

CA

CL

WC

∆wc

CFO

∆wc /CFO

2014
2015

40652500
38617698

23073743
25044631

17578757
13573067

-3455574
-4005690

24749829
-414535

0.139620116
9.663092381

2016

38257019

16841350

21415669

7842602

22820506

0.343664685

2014
2015

5650032
7467328

6257043
8035845

-607011
-568517

339794
38494

-1338508
-465683

0.253860268
0.082661381

2016

8632205

8550986

81219

649736

592955

1.095759375

2014
2015

1697539
2387710

464123
385160

1233416
2002550

163628
769134

136573
333983

1.198099185
2.302913621

2016

3398530

278818

3119712

1117162

-29888

37.37827891

2014

184110000

107807000

76303000

11463807

2015

213260000

98972000

11428800
0

37985000

2016

192609000

98730000

93879000

2014
2015

4458266
5428568

4198965
5813490

259301
-384922

11172600
0
14305600
0
16782800
0
-1818394
584222

1.406673141
1.102702397

2016

5509832

6546318

-1036486

-651564

27970

23.29510189

2014
2015

744714
2026886

545760
1264096

198954
762790

-222084
563836

-31590
104369

7.03019943
5.40233211

2016

1047386

20413

1026973

264183

-747628

0.353361565

2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014

661987
3405185
2304300
1020664
1290339
1261814
2743543

4253496
6948456
4884695
1411545
1660431
2393753
1318319

-3591509
-3543271
-2580395
-390881
-370092
-1131939
1425224

-3004016
48238
962876
1453440
20789
-761847
737410

823138
987289
-2949130
985686
239250
841535
1045803

3.649468254
0.048859047
0.326494932
1.474546661
0.086892372
0.905306375
0.705113678

20409000
2557886
-644223

9.319427696

1.013097993

35.07536529

0.102606439
0.265525389
0.121606645

http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx
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)(∆WC/CFO
 t-0)(∆WC/CFO
t-1
) إدارة األرباح)

0.143918744

22.1923995

5.048970545

0.277635885

0.818414003

1

شركة مركز
نابلس
الجراحي
التخصصي
شركة
فلسطين
-10
لالستثمار
الصناعي
-11

شركة
التامين
الوطنية

-12

شركة
المشرق
للتامين

-13

شركة
فلسطين
لالستثمار
العقاري

-14

شركة
سجائر
القدس

-15

شركة
بيرزيت
لألدوية

شركة
القدس
-16
لالستثمارات
العقارية
الشركة
الفلسطينية
 -17للتوزيع
والخدمات
اللوجستية
-18

-19

-20

المؤسسة
العقارية
العربية
شركة
التكافل
الفلسطينية
للتامين
شركة
مصانع
الزيوت
النباتية

-21

شركة
فلسطين
للتامين

-22

المجموعة
األهلية
للتامين

-23

2015

3750120

1825366

1924754

499530

-1456772

0.342901978

2016

4548248

2294549

2253699

328945

-573119

0.573955845

2014
2015

8183294
10732183

4333321
6529472

3849973
4202711

1520058
352738

2782808
4062109

0.54623172
0.086836173

2016

10287166

8494861

1792305

-2410406

125093

19.26891193

2014
2015

36937660
52831637

9403764
11655186

27533896
41176451

2016

55576091

48793600

6782491

2093544

16.42858235

2014
2015

7811544
5524613

14795941
14991122

-6984397
-9466509

7017296
13642555
34393960
-309890
-2482112

2321624
4443678

3.022580745
3.070104314

2273154
-1555541

0.136326003
1.595658359

2016

5149688

13457394

-8307706

1158803

-1881520

0.615886624

2014
2015

14055047
26149128

7922791
10423391

6132256
15725737

-1198876
9593481

-1225215
2257175

0.978502549
4.250215867

2016

35074949

20738099

14336850

-1388887

3502801

0.396507538

2014
2015

12718546
20315922

16303915
23366784

2016

20847153

31133811

-7235796

-1461802

4.949915242

2014
2015

18862035
19891693

3600041
3588411

-3585369
-3050862
10286658
15261994
16303282

-3106480
534507

6739300
-1263286

0.46094995
0.423108465

328905
1041288

3860760
3999126

0.085191776
0.260378893

2016

22219099

5312659

16906440

603158

2473040

0.243893346

2014
2015

3380198
5459909

2686860
4663871

693338
796038

-1690774
102700

-712768
395126

2.372123889
0.25991709

2016

6559135

5994025

565110

-230928

1152859

0.200308971

2014
2015

7007123
7398793

4171864
4503757

2835259
2895036

1386157
59777

1505707
1515701

0.920602083
0.039438517

2016

7095193

5381278

1713915

-1181121

227622

5.188958009

2014
2015

666255
1507404

45247
1083130

621008
424274

-33047
-196734

70287
-195053

0.470172294
1.00861817

2016

1803283

1362489

440794

16520

312617

0.052844215

2014
2015

6620408
9931439

3820158
6112084

2800250
3819355

-563086
1019105

1705413
1581271

0.33017574
0.644484721

2016

10633556

8630835

2002721

-1816634

302667

6.002088103

2014
2015

2385603
3244636

1303190
1236874

1082413
2007762

794176
925349

-282536
97842

2.810884277
9.457584677

2016

3161573

558548

2603025

595263

-896549

0.66394921

2014
2015

19825900
19540020

25761609
27494640

-5935709
-7954620

2874278
-2018911

-215129
525311

13.36071845
3.843268083

2016

18651716

27590107

-8938391

-983771

-1151332

0.854463352

2014

23401877

34954749

-2600395

3213006

0.809334001

2015

25752758

35571459

1734171

60592

28.62046145

2016

23605414

36446723

-3022608

780090

3.874691382

2014
2015

159698053
172655857

92573899
85004347

31837139
20527356

42958932
16806024

0.74110639
1.221428459

11552872
-9818701
12841309
67124154
87651510
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0.231053867

19.18207576

13.35847803

0.979771736

3.853708329

4.526806777

0.016485547

0.059608119

5.149519492

0.955773955

5.357603382

8.793635468

2.988804731

24.74577007

البنك
اإلسالمى
العربي

-24

البنك
اإلسالمى
الفلسطيني

-25

البنك
التجاري
الفلسطيني

-26

بنك
االستثمار
الفلسطيني

-27

بنك الرفاه
لتمويل
المشاريع
الصغيرة

 -28بنك القدس

2016

124582158

84419789

40162369

47489141

57226687

0.82984257

2014

196360676

73244036

12311664
0

3564456

-9727096

0.36644606

2015

168423584

99010210

69413374

31564051

1.701406008

2016

176399252

119968190

56431062

190462

68.16221609

2014
2015

123696454
162490697

100747569
137518770

22948885
24971927

-3639961
-1146648

4.735030128
1.764309535

2016

142504857

138572283

3932574

5273739

3.989456627

2014

152466030

146981487

2015

154168474

180213675

2016

148142221

198288288

2014
2015

149111945
148919817

130858360
124802586

5484543
26045201
50146067
18253585
24117231

35339125
15167329

0.58585978

53703266
12982312
17235325
2023042
21039353
20703772
31529744
24100866
-5034606
5863646

6619529

3.64087324

25653657
1476307

0.196252955
3.971833772

2016

230564606

208200953

22363653

-1753578

15242854

0.115042629

2014
2015
2016

300949418
388795684
435196593

277068637
366084513
404857486

23880781
22711171
30339107

-1122304
-1169610
7627936

123951637
3
149001607
8
158731983
6
654896
7585919

108647686
3
131327697
7
137808309
9
4585655
5794628

15303951
0
17673910
1
20923673
7
1654892
1791291

66601520
-1878118
39157232
13548930
1

0.016851027
0.622756398
0.194802738

1754892
1791291

2016

14624011

12858034

1765977

2014

20714282

32689873

2015

25282335

34137131

2016

35690094

44294089

2014
 -29بنك فلسطين

2015
2016

-30

العالمية
المتحدة
للتامين

-31

ترست
العالمية
للتامين

2014
2015

28013475
23699591

53049147

66.46081008

2.225147091

2.078793438
1.562079802

3.856791143

-0.42795366

0.206757838
0.446747824

75393762
325698
314347

0.5455255
5.698451075

-25314

3152558

0.00802967

11975591
-8854796

75168

3113494

0.024142651

3120795

4067480

0.767255156

-8603995

250801

2750185

0.091194229

32497636

0.391585889

0.431038791

0.015709034

5.690421405

0.676060927

(الجدول من إعداد الباحث)
يتضح من الجدول السابق أن جميع الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين محل

الدراسة تمارس إدارة األرباح لكن بمستويات مختلفة وأن مديري هذه الوحدات يمارسون إدارة األ رباح

لدوافع مختلفة (توقعات السوق ،التنظيمية ،تعاقدية ،سياسية ،تخفيض الضرائب  )....بغض النظر
عن طبيعة نشاط هذه الوحدات وسواء كانت خاصة أو عامة .وكذلك بينت الدراسات مدى أهمية

تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة للرقابة وتقييم األداء ،كما أنه يعمل على رفض الق اررات التي يقوم

بها المديرون والتي تؤثر سلبا على المدى الطويل للشركة وأيضا يعمل على تحقيق التوازن بين

الق اررات التي تتخذها اإلدارة وبين عمليات المنشأة الداخلية والخارجية والمؤشرات المالية وغير المالية
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دور هاما في تقليل ممارسة
) .)Newing,1994ومن هنا يتوقع أن يكون لبطاقة األداء المتوازن ا
إدارات الوحدات االقتصادية إلدارة األرباح وبالتالي ت حسين جودة األرباح من خالل دور بطاقة األداء

المتوازن كأداة للرقابة وتقييم األداء وإظهاره ألداء الوحدات االقتصادية أمام األطراف األخرى

(المساهمين ،العمالء ،المنافسين ،الحكومة) .وكذلك لما له من دور يجعل كل العاملين من كل

مستويات الهيكل التنظيمي في الوحدات االقتصادية يعملون بشكل متوازن من خالل جعل االستراتيجية

هي المحرك الوحيد للجميع وذلك بربط األهداف الشخصية للعاملين باألهداف االستراتيجية للوحدات،
مما يقلل من بحث المديرين على مصالحهم الشخصية وممارسة إدارة األ رباح.

ثانيا-فرضيات الدراسة:
ً
الختبار فرضيات الدراسة تم إيجاد معامل ارتباط سبيرمان لدراسة العالقة بين تطبيق مقاييس
األداء في الجوانب األربعة ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح في الوحدا ت
االقتصادية الفلسطينية والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ( )3نتائج معامل ارتباط سبيرمان لدراسة العالقة بين بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى
جودة األ رباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

جوانب بطاقة األداء
المتوازن

جودة األ رباح
معامل االرتباط
سبيرمان

مستوى الداللة

الجانب المالي

0.25

*0.034

جانب العميل

0.25

*0.034

0.23

*0.050

جانب النمو والتعلم

0.14

0.221//

بطاقة األداء المتوازن

0.26

*0.024

جانب العمليات
الداخلية

** دالة احصائيا عند 0.01

*دالة إحصائيا عند  // 0.05غير دال إحصائيا

الفرضية الرئيسية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مقاييس األداء في الجوانب األربعة

ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

اظهرت النتائج في الجدول السابق أن معامل ارتباط سبيرمان ( ).26وأن مستوى الداللة ()0.034
وهو يعبر عن ارتباط قوي وطردي ودال احصائي ا وبالتالي دلت النتائج على وجود عالقة طردية ذات
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داللة إحصائية بين بطاقة األداء المتوازن وجودة األرباح ،(r = 0.26 , p-value<0.05) ،وهذا

يدل على أنه كلما زاد مستوى تطبيق بطاقة األداء المتوازن كلما أدى ذلك إلى زيادة مستوى جودة

األرباح والع كس صحيح .مما يعني رفض الفرضية العدمية الرئيسية "ال توجد عالقة ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة )05).لتطبيق مقاييس األداء ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى
جودة األ رباح" وقبول الفرضية البديلة.

هذا يدلل على أن تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة والذي يحقق قدر كبير من

التوازن بين الق اررات طويلة األجل وقصيرة األجل وتحديد قدرة المد يرين على إنجاز األعمال المطلوبة

وذلك للوصول إلى األهداف المرجوة وتحديد المقاييس في كل جانب ومتابعة تنفيذها قد يكون وسيلة
تعمل على ضبط أداء المديرين وتقييد استغاللهم للمرونة المتاحة في المبادئ المحاسبية بما يتناسب
مع مصالحهم الشخصية.

الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق

مقاييس األداء في الجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية

بين تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي و جودة األرباح،(r = 0.25 , p-value<0.05) ،

وهذا يدل على أنه كلما زاد مستوى تطبيق الجانب المالي كلما أدى ذلك إلى زيادة مستوى جودة
األرباح والعكس صحيح.

وهذا يدل على أهمية المؤشرات المالية وربطها باستراتيجية الشركة وترجمة أهدافها والذي قد

يكون له دور فعال فى الحد من الممارسات السيئة إلدارة األرباح.

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ).05لتطبيق مقاييس

األداء في جانب العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية

بين تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل وجودة األرباح ،(r = 0.25 , p-value<0.05) ،وهذا

يدل على أنه كلما زاد مستوى تطبيق جانب العميل كلما أدى ذلك إلى زيادة مستوى جودة األرباح
والعكس صحيح.

وهذا يدل على ضرورة التركيز على جانب العمالء بما يحتويه من مقاييس تعمل على ضبط

العالقة مع العمالء وتحق يق الرضا لهم من خالل تقديم أفضل السلع والخدمات والذي بدوره يعمل
على تحييد المديرين من النظر إلى تحقيق مصالحهم الخاصة من خالل االلتزام بهذه المقاييس.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ).05لتطبيق مقاييس

األداء في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.
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يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين

تطبيق مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية و جودة األ رباح(r = 0.23 , p- ،
) ،value<0.05وهذا يدل على أنه كلما زاد مستوى تطبيق جانب العمليات الداخلية كلما أدى ذلك
إلى زيادة مستوى جودة األرباح والعكس صحيح. .

هذا يدلل على أهمية االلتزام بمقاييس العمليات الداخلية اإلنتاجية وتحديد نقاط الضعف والقوة
من خالل تحليل العمليات الداخلية ومواكبة تطوير السلع والخدمات بما يتالئم مع متطلبات العمالء
والذي بدوره يقلل من احتمالية ممارسة المديرين إلدارة األرباح وتحسين جودة األرباح.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ).05لتطبيق
مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق عدم جود عالقة ذات داللة إحصائية

بين تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو و جودة األرباح،(r = 0.14 , p-value>0.05) ،

وهذا يدل على أنه ال يوجد تأثير لمستوى تطبيق جانب التعلم والنمو على مستوى جودة األرباح.

عدم وجود تأثير لمستوى تطبيق جانب التعلم والنمو على مستوى جودة األرباح قد يرجع إلى

أن مستوى تطبيق جانب التعلم والنمو كان ذو وزن نسبى ( (73.7أقل من الجوانب الثالثة األولى
(المالي ،العمالء ،العمليات الداخلية) وبالتالي يرجع عدم تأثير هذا الجانب على جودة األرباح في
أنه لم يطبق من قبل الوحدات االقتصادية بالقدر الكافي لكي يعمل على تحسين األرباح.

النتائج والتوصيات:
أوًال-نتائج الدراسة:

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة ومناقشة نتائجها فانه

يمكن الخروج بالنتائج التالية:

 -1الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين تطبق بطاقة األداء المتوازن
بجوانبها األربعة بنسب عالية ومتفاوتة.

 -2وجد عالقة طردية بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن وبين جودة األرباح في الوحدات
االقتصادية الفلسطينية .أي أن كلما زادت نسبة تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الوحدات

االقتصادية الفلسطينية كلما زاد مستوى جودة األرباح.

 -3يوجد عالقة طردية بين تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن
وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

 -4يوجد عالقة طردية بين تطبيق مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة
األداء المتوازن وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
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 -5يوجد عالقة طردية بين تطبيق مقاييس األداء في جانب العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن
وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

 -6ال يوجد عالقة بين تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن
وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

ثانيا :توصيات الدراسة:
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم اقتراح التوصيات التالية:

 -1ضرورة التطبيق الكامل لبطاقة األداء المتوازن من قبل الوحدات االقتصادية الفلسطينية لما
لها من أهمية في تقييم أداء المنشأة وتحسين جودة أرباحها األرباح.

 -2ضرورة حث الوحد ات االقتصادية الفلسطينية على ترشيد أداء إدارة األرباح لما لها من
انعكاسات سلبية على مستقبل الوحدات االقتصادية في األجل الطويل وعلى جودة أرباحها

وعلى التنمية االقتصادية الفلسطينية.

 -3ضرورة تركيز الوحدات االقتصادية الفلسطينية على تطبيق محور التعلم والنمو ضمن بطاقة
األداء المتوازن والذي قد يكون له أهمية بالغة في تحسين جودة األرباح.

 -4إجراء المزيد من األبحاث التي تدرس عالقة بطاقة األداء المتوازن وجودة األرباح باستخدام

نماذج أخرى بخالف نموذج ميلر المستخدم في هذه الدراسة وذلك للتأكيد على العالقة بين
المتغيرين.
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مالحق الدراسة
استبانة الدراسة
السادة شركة ...................................../
تحية طيبة وبعد،

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " دور بطاقة األداء المتوازن في تحسين مستوى جودة

ونظر لخبرتكم العلمية والعملية في هذا المجال فقد وقع االختيار على شركتكم والتي تعتبر
ا
األرباح "،
من أهم الشركات العاملة في دولة فلسطين ،لذلك يسرنا مساهمتكم في هذه الدراسة من خالل اإلجابة

على فقرات قائمة االستقصاء ،وإعادته للباحث في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحليل هذه
اإلجابات والتي تمثل في رأى الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء البحث ،وما يسفر عنه م ن
نتائج ،مع العلم بأن جميع البيانات سوف تحظى بالس رية التامة وتستخدم ألغراض البح ث العلمي
فقط ،ويتم اإلفصاح عن البيانات المستقاة من قائمة االستقصاء في شكل إجمالي ،ال تكشف عن

اسم القائم باإلجابة عليها.

برجاء وضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب أرائكم.
واقبلوا فائق االحترام والتقدير

المعلومات العامة

الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عالمة )  ) Xأمام اإلجابة المناسبة :

المؤهل العلمي:

 بكالوريوس

 دبلوم

 دكتوراه

 ماجستير

االختصاص العلمي:
 محاسبة

 أخرى حدد..........

 إدارة أعمال

 علوم مالية ومصرفية

 اقتصاد

المسمى الوظيفي:

 مدير مالي

 مدير عام

أخرى حدد...........

 رئيس قسم

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل اإلداري أو المالي:

 5-1سنوات

10- 6 سنوات

 15-11 سنة

 أكثر من  20سنة
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 عضو مجلس إدارة

 20-16 سنة

عدد الدورات التد ريبية التي التحقت بها في مجال العمل اإلداري أو المالي:
 ال توجد



ألي فئة عمرية تنتمي:

 أقل من  25سنة

 -45 أقل من 55

 5دورات أو اقل

 -25 أقل من 35

 أكثر من  5دورات

 -35 أقل من 45

 55 سنة فأكثر

اختبار فرضيات الدراسة

المحور األول :مدى مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق الجانب المالي ضمن بطاقة األداء

المتوازن.

موافق

الرقم

الفق ـرة

1

ت رت بط المؤشرات المالية في الشركة باستراتيجيتها وتترجم أهدافها.

2

يتم استغالل الموارد المالية واإلمكانيات المتاحة بشكل يؤدي إلى

3

يتم العمل على توفير مصادر تمويل تؤدي إلى تحسين حجم

بشدة

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

تطوير األداء المالي واإلداري
اإليرادات

4

تعمل اإلدارة على زيادة وتطوير البرامج والخدمات المتنوعة من

5

تتبنى الشركة سياسة سعرية تتالءم مع مستوى الخدمات المقدمة

خالل اعتماد مجاالت وبرامج جديدة
للعمالء

6

تقدم الشركة السلع والخدمات بأسعار مالئمة تتناسب مع أسعار

7

يعتبر مؤشر تحقيق الربح العادل (وليس تحقيق أقصى ربح)،

المنافسين

هدفا استراتيجي ا قابال للتحقيق

8

يعتبر مؤشر النمو المتوازن لم زيج اإليرادات من النشاطات

9

يستهدف مؤشر تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن ،تحقيق

االستثمارية ،من المقاييس األساسية التي تقوم الشركة بتطبيقها
أقصى فاعلية ممكنة
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10

تسعى اإلدارة إلى تعظيم ثروة المالك من خالل تحقيق عوائد

11

يعتبر مقياس تحقيق قيمة مضافة اقتصاديا ،هدفا استراتيجيا

حقيقية على االستثمار

تسعى الشركة إلى تحقيقه
المحور الثاني :مدى مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق جانب العمالء ضمن بطاقة األداء

المتوازن
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

1
2

تعمل إدارة الشركة على تحقيق درجة الرضا المناسبة للعمالء

تعمل إدارة الشركة على تحقيق توازن بين الطاقة اإلنتاجية المتاحة

والحصة المستهدفة من العمالء في السوق

3

تحاول إدارة الشركة التعرف على آراء العمالء في أداء الشركة

4

تهتم إدارة الشركة التعرف على آراء العمالء في المنتجات
والخدمات المقدمة لهم

5

تولي إدارة الشركة االهتمام الكافي بمتطلبات وحاجات العمالء

6

تسعى إدارة الشركة إلى تقديم أفضل السلع والخدمات المقدمة

7

تقدم الشركة منتجاتها وخدماتها بأسعار معقولة تتناسب مع القدرات

لعمالئها باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة

الشرائية للعمالء
8

تعمل إدارة الشركة على تطوير العالقة مع العمالء والمنافسين

9

تستجيب الشركة لشكاوى العمالء ،ويتم معالجة الخلل في وقت
قصير

10

تهتم الشركة بتطوير مكانتها وإبراز سماتها وكفاءتها بين الشركات

11

يتكون مقياس الحصة السوقية العادلة من عناصر تعمل على

12

ي راعي مقياس حيازة عمالء جدد ،تحقيق هدف الربحية العادلة

األخرى

تحقيق التوازن بين القدرات التنظيمية والحصة السوقية المستهدفة
ضمن هدف الحصة السوقية المالئمة
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13

يستهدف مقياس االحتفاظ بالعمالء الحاليين ،إيجاد منتجات تلبي

14

يحتوي مقياس ربحية العمالء على عناصر تساهم في تحقيق الربح

حاجات العمالء المادية والمعنوية

العادل
15

يسعى مقياس رضا العميل ،إلى تحقيق الرضا النفسي والربح

16

تستخدم الشركة مقياس إلظهار العمالء غير المربحين والذين تزيد

المادي العادل

تكلفة جذبهم عن العائد المحقق من خالل تقديم الخدمة لهم.
المحور الثالث :مدى مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق جانب العمليات الداخلية ضمن

بطاقة األداء المتوازن.
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

1

تعمل إدارة الشركة على تحديد احتياجات ومتطلبات العمالء

2

تقوم الشركة بتحديد العمليات الداخلية المهمة التي يجب أن
تتميز بها بشكل مستمر والتي تساهم في تنفيذ االستراتيجية.

3

تقوم الشركة بتحديد نقاط القوة والضعف وترشيد التكاليف من

4

تستهدف عمليات التحسين والتطوير المستمر تخفيض معدل

خالل تحليل العمليات الداخلية.
هدر الوقت.
5

تعمل إدارة الشركة على تطوير مجاالت الصناعة والعمليات

6

تعمل إدارة الشركة على تحسين جودة المنتجات والخدمات

الداخلية بما يتالءم مع متطلبات العمالء

المقدمة للعمالء بشكل متواصل
7

تعمل إدارة الشركة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم

8

تسعى إدارة الشركة إلى دعم االبتكارات واألنشطة اإلبداعية

التسهيالت التي تحقق للعمالء عنصري االستقرار والرضا
للعاملين

9

توفر الشركة تقديم السلع والخدمات الجديدة في الوقت المناسب
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10

تعمل إدارة الشركة على إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش

11

يتضمن مقياس تحقيق الفاعلية اإلنتاجية ،الوصول إلى الوحدات

العمل لتنمية قدرات العاملين وزيادة كفاءة العمليات اإلنتاجية
اإلنتاجية المستهدفة مقابل أقل وقت عمل أو أقل تكلفة

12

يحسب مقياس الجودة والنوعية ،النسبة المثلى المقبولة من

الجودة في الوحدات والخدمات المنتجة (أو اقل نسبة عيب

مسموح بها).
13

يتضمن مقياس اإلتقان في المنتجات والخدمات هدف تحقيق

14

يقوم مقياس االختراق والنفاذ للسوق ،بتحديد مستوى االستخدام

مستوى من التقنية ينافس المعايير العالمية

للموارد المتاحة مقارنة باألهداف الموضوعة (المخطط لها)
15

يحدد مقياس الكفاءة في معالجة الموارد المتاحة ،درجة االستفادة
من الطاقة االستيعابية المتوفرة
المحور الرابع  :مدى مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة

األداء المتوازن.
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

1

تعمل إدارة الشركة على تطوير البرامج الخاصة بها وبما يتالءم
مع قدراتها

2

تقدم الشركة برامج تدريبية كافية ومالئمة للموظفين لرفع كفاءتهم
العلمية والعملية

3

تسعى إدارة الشركة إلى ترسيخ ثقافة المعرفة التقنية بالمستجدات

4

تهتم إدارة الشركة بخلق قيمة للعاملين

5

تعمل إدارة الشركة على تطوير أنظمتها وإجراءاتها التنظيمية

على مستوى األسواق العالمية

التي تؤدي إلى تحقيق األهداف الخاصة برضا العاملين
6

تحرص إدارة الشركة على االستمرار في تطوير قدرات اإلبداع
وحجز قيمة ومكانة متميزة بين الشركات في السوق
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7

تعمل إدارة الشركة على دراسة وتحليل مدى جودة السلع

8

تعمل إدارة الشركة على تطوير أنظمتها اإلدارية لتالءم

والخدمات التي تقدمها للعمالء من أجل ضمان التميز
احتياجات العمالء والمستجدات التقنية
9

يعتني مقياس مستوى القدرة الفردية ،بتوفر المهارات األكاديمية

10

يشترط مقياس اإلبداعية الفردية المطبق لدى الشركة ،بتوفر

المالئمة لدى العاملين

قدرات عقلية متفوقة في ابتكار الحلول
11

يهتم مقياس رضا العامل المستخدم بتلبية حاج ات العامل بما

12

يتركز مقياس ربحية الموظف ،حول قدرته على تحقيق قيمة

يناسب مع قدراته ومؤهالته
اقتصادية مضافة للشركة
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