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بني ثقافة احلياة وثقافة املوت
العقيد الركن �شربل فرام

«الفنت التي تتخ ّفى وراء قناع الدين جتارة رائجة
يف ع�صور الرتاجع الفكري للمجتمعات».
ابن خلدون
ولد الإن�س ��ان ليعي�ش ،فاحلياة ت�سبق املوت ولو �أراد اهلل �أن يكون املوت
بداية ملا كان ما كان.
م ��ن هنا ف� ��إن ثقافة احلياة ت�س ��بق ثقافة امل ��وت ل ّأن فك ��رة اهلل تعي�ش يف
ثقافة احلياة.
م ��ا ي�ؤملنا يف ع�رصنا احلايل ويف عاملن ��ا � ّأن ثقافة املوت تق ّدمت على ثقافة
احلي ��اة ،حتى �ص ��ار الإن�سان قنبلة ت�س�ي�ر يف الطرقات ،ب�ل�ا �إح�سا�س ،بال
تفكري وتروح �إىل قتل الأرواح يف املعابد وامل�سارح وال�ساحات.
عندما تزهق الأرواح ف�أنت تقتل اهلل يف ّ
كل روح.
تق ّدم ��ت ثقاف ��ة املوت على ثقاف ��ة احلي ��اة يف كل الأمور ،فتغلغ ��ل الي�أ�س
والإحباط يف النفو�س و�رصنا نع ّد الأيام كمن ينتظر النهاية.
وجتر
ثقاف ��ة امل ��وت ثقافة مه ّدم ��ة تقت ��ل التق� � ّدم والتوا�صل الإن�س ��اين
ّ
الكوارث على املجتمعات.
�ر وتع � ّ�م احلروب
عندم ��ا ال تك ��ون حي ��اة الإن�س ��ان �أولوي ��ة ،يع � ّ�م ال��ش ّ
والويالت.
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عندم ��ا ي�صري ال��ص�راخ والتجيي�ش الأعم ��ى ثقافة ،ف� ��إن امل�صري يكون
الهاوية ال�سوداء.
يحولون الأمل �إىل
عندم ��ا يقتلون الإقت�صاد وي�رسق ��ون الأرزاق ف�إنهم ّ
�أمل ويقتلون الأجيال.
عندم ��ا يقتل ��ون التط � ّ�ور والإبداع ف�إنه ��م يقتلون الفك ��ر ويقتلون العلم
وي�صري الكهف هو احلقيقة.
دعونا ّ
نفكر قليال ،دعونا نبتعد عن تغذية الغرائز.
دع ��وا التوا�ص ��ل الإجتماعي م�ساح ��ة بي�ضاء نكتب فيه ��ا �أحرف حم ّبة
و�سالم.
دعوا ثقافة احلياة تنت�رص لتنت�رص فينا روح اهلل.
دعوا �أرواحنا تطمئن وترتاح ،دعونا نعي�ش ما كتب لنا ولي�س ما كتبتم
لنا.
احلب،
ثقاف ��ة احلياة ه ��ي اجلمال ،جمال الأخالق .ه ��ي املو�سيقى ،هي
ّ
هي الأدب ،هي الفنون.
ب�ي�ن ثقافة احلياة وثقافة املوت ج�رسّ � ،إما نعربه باجتاه النور �أو نعربه
باجتاه الظالم.
و�أب�شع ظلمة هي ظلمة الروح...
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تعريف بالوثائق والم�صادر
ت�ضاربت المعطيات التاريخية ب�شكل وا�ضح حول تحديد عدد اللبنانيين الذي ق�ضوا
جوعا في الحرب العالمية الأولى .وذلك ب�سب التلبك المنهجي الناجم عن �صعوبة تحديد
الأماكن الجغرافية التي ح�صلت فيها المجاعة من جهة ،وعدد اللبنانيين» الذين ماتوا جوعا
في مرحلة تاريخية لم يكن فيها لبنان قد �إتخذ هوية جغرافية و�سيا�سية وا�ضحة المعالم من
جهة �أخرى .فكان من ال�صعب جدا معرفة الرقم الدقيق ل�ضحايا المجاعة التي ت�سببت بها
ال�سيا�سة العثمانية �إلى جانب دول خارجية وجماعات محلية.
تبدو �أن الأرق��ام المتداولة حول المجاعة في جبل لبنان والمناطق المجاورة له هي
�أرق��ام تقريبية ولي�ست نتاج �إح�صاء دقيق ،ر�سميا كان �أم من عمل م�ؤ�س�سات خا�صة.
فهناك تقديرات قنا�صل� ،أو فرق م�ساعدة� ،أو مبعوثين� ،أو مذكرات متنوعة .فمنهم من كتب
مذكراته عن بعد ،ومنهم من زار المناطق المنكوبة مبا�شرة بعد �أ�شهر على النكبة� ،أو بعد
�سنوات على المجاعة و�سجل �أرقاما م�ستقاة من ذاكرة من �إ�ستمر على قيد الحياة .
هناك مقاطعات في جبل لبنان لم يرد ذكرها بين المناطق التي تعر�ضت للمجاعة ،في
حين برزت �أ�سماء قرى كثيرة في ك�سروان والمتن وجبيل والبترون بالدرجة الأولى .وت�ؤكد
بع�ض الم�صادر التاريخية �أن ال�سلطات العثمانية قدمت وجبة ع�شاء يومية مجانية للجائعين
لفترة محدودة ،و�أنها كانت تقدم يوميا م�ساعدة للفقراء في دم�شق وحلب وبيروت .ما ي�ؤكد
�أن المجاعة لم تكن مح�صورة في جبل لبنان وقراه بل تجاوزتها �إلى مناطق �أخرى بدرجات
متفاوتة �إبان �سنوات المجاعة .و�أغفلت عمدا الأهداف البعيدة الناجمة عن �إ�ستراتيجية
الح�صار التي فر�ضها الفرن�سيون والبريطانيون ب�صورة م�شتركة على �سواحل �شرقي البحر
المتو�سط .فقد �أنجزوا الإتفاقيات الم�شتركة لل�سيطرة على بالد ال�شام قبل عقود من دخول
ال�سلطنة العثمانية الحرب العالمية الأولى �إلى جانب �ألمانيا و�إيطاليا ،و�أبرزها �إتفاقيات
�سايك�س ــ بيكو ووعد بلفور.
وت�ؤكد تلك الإتفاقيات �أن الح�صار البحري و�إغ�لاق المنافذ البحرية �أم��ام الجي�شين
العثماني والألماني كان بهدف ت�أليب ال��ر�أي العام داخل الواليات العربية �ضد ال�سلطنة
العثمانية من طريق تجويع ال�سكان .فقد عملت القوى الع�سكرية العثمانية والألمانية على
ت�أمين حاجياتها و�أمنها الع�سكري من طريق الم�صادرة ،فر�ض ال�سخرة ،و�إعدام الم�شتبه بهم،
وفر�ض التجنيد الإجباري ،والرقابة �صارمة على االنتاج الزراعي ،و�إجبار ال�سكان المحليين
على القبول بالعملة الورقية العثمانية �إلى جانب التعامل بالعمالت الذهبية والف�ضية .ما
جعل اللبنانيين يدركون جيدا �أن كارثة حقيقة حلت بهم .وقد �إعتادوا �سماع �أخبار هزائم
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الجي�ش العثماني المتالحقة طوال القرن التا�سع ع�شر .وتوقعوا هزيمة �إ�ضافية تزيد من
�أو�ضاعهم االقت�صادية والمعي�شية �سوءا في وقت كانت دعاية الفرن�سيين والإنكليز تب�شر
بقرب نهاية ال�سلطنة وتقا�سم والياتها في ما بينهما .وجد اللبنانيون �أنف�سهم خا�ضعين
لح�صار مزدوج ومطبق :ح�صار داخلي مبا�شر فر�ضه الجي�ش العثماني وحليفه الألماني من
جهة ،وح�صار �أو�سع مدى ال يراه اللبنانيون لأنه يطاولهم مع محا�صريهم .فعا�شوا ح�صارا
�أليما ،ودفعوا الثمن م�ضاعفا من �أرواحهم و�أموالهم و�أرزاقهم .وبقدر ما كان الح�صار
الخارجي ي�ضيق الخناق على العثمانيين والألمان كان الخناق ي�ضيق على اللبنانيين وغيرهم.
دالل��ة ذلك �أن المجاعة في جبل لبنان كانت نتاج مخطط �أوروب��ي مدرو�س لتفكيك
ال�سلطنة واحتالل ما تبقى من والياتها العربية .ولتحقيق ذلك الهدف ا�ستخدموا ببراعة
�سيا�سة التجويع ومنع �إي�صال الم�ؤن والم�ساعدات والأموال من الخارج �إلى �سكان المنطقة.
وا�ستغلوا في دعايتهم بين الأهالي ما قامت به الإدارة العثمانية من �أعمال بالغة ال�سوء
كالم�صادرة ،والتجنيد الإجباري ،وتعليق الم�شانق لمناه�ضي الحكم العثماني .وجاءت
الأوبئة ،والجراد ،والم�ضاربات المالية ،واالحتكار وغيرها لتزيد من حدة المجاعة ومن
كره اللبنانيين للعثمانيين ،وتب�شر بدخول قوات فرن�سية وبريطانية لإنقاذ اللبنانيين من
الإ�ستبداد العثماني.
مذكرات عيانية تروي �أهوال المجاعة �إ�ستندت في تحليل �أ�سباب المجاعة ونتائجها
�إلى وثائق من الأر�شيف الفرن�سي ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض الوثائق المحلية .وقد
�أفردت مجلة «�آ�سيا الفرن�سية» عددا خا�صا للمجاعة في لبنان كملحق للعدد  199ال�صادر
في �شباط  .1922وق��درت عدد قتلى المجاعة في جبل لبنان بحوالي� 180ألف ن�سمة.
بالإ�ضافة �إلى مذكرات هامة ،نذكر منها ،على �سبيل االمثال ال الح�صر :ــ ق .ب .خويري
)الخوري بطر�س خويري(« :الرحلة ال�سورية في الحرب العمومية في � :1916أخطار ــ
�أهوال ــ وعجائب» ،عني بن�شرها يو�سف توما الب�ستاني� ،صاحب مكتبة العرب ،المطبعة
اليو�سفية بالقاهرة.1921
ت�ضمنت تلك ،مرويات عامة يمكن اال�ستفادة منها في درا�سة علمية عن تلك المجاعة.
ون�شر الأب ابراهيم حرفو�ش« :ماجريات  1912ــ  .»192وهي ثائق يومية مخطوطة
وغير من�شورة ،تروي ذكريات هامة لكنها متقطعة ،وكتبت في مواقع جغرافية متفرقة
لتر�سم بع�ض ما جرى في �أيام الحرب والمجاعة .ون�شر الأمير �شكيب �أر�سالن مقاالت
عدة على حلقات في مجلة «المنار» بالقاهرة عام  .1922ثم �أعاد نجيب البعيني ن�شرها مع
وثائق �إ�ضافية هامة تحت عنوان« :ذكريات الأمير �شكيب �أر�سالن عن الحرب الكونية الأولى
وعن المجاعة في �سوريا ولبنان» ،و�صدرت عن دار نوفل في بيروت عام  .2001وهي
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تقدم وجهة نظر متكاملة عن �أح��داث تلك المرحلة  .ون�شر لطف اهلل ن�صر البكا�سيني
كتاب« :نبذة من وقائع الحرب الكونية»� ،صححه وطبعه الخوري ثابت الديراني ،بمطبعة
«االجتهاد» في بيروت  .1922ويعتبر الكتاب م�صدرا مهما يتالقى مع ما كتبه الأمير
�شكيب �أر���س�لان ،في بع�ض الجوانب ويتباعد عنه في جوانب �أخ��رى .يت�ضمن الكتاب
وجهة نظر جديرة بالثقة لكاهن ماروني لم يخف �إعجابه بالفرن�سيين �إال �أنه قدم �أدلة دامغة
حول مواقف غالبية القوى المحلية والإقليمية والدولية التي �شاركت في جريمة تجويع
اللبنانيين.
ون�شر �أنطوان يمين بالقاهرة عام  1922كتاباً بالفرن�سية تحت عنوان�« :أربع �سنوات
من العذاب :لبنان و�سوريا في الحرب )العالمية الأولى(» .ورغم ميله الوا�ضح �إلى جانب
الفرن�سيين قدم الكاتب معطيات دقيقة ت�ساعد على فهم الأ�سباب الحقيقية والأهداف
المرجوة من �سيا�سة تجويع �سكان جبل لبنان ومناطق �أخرى مجاورة له� .شكلت تلك المذكرات
مجتمعة مادة غنية لكثير من الدرا�سات العلمية التي بقيت غالبيتها في حدود الو�صف.
لذا كان هدف هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على عمق تلك الم�أ�ساة من خالل �شهود العيان،
ووتو�ضح �أ�سبابها العميقة ،وطابعها ال�شمولي ،ومواقف القوى التي �شاركت فيها ،والأهداف
المتباينة ل�سيا�سة تجويع اللبنانيين وغيرهم.

من ذكريات الأمير �شكيب �أر�سالن
عن المجاعة في جبل لبنان
الأمير �شكيب �أر�سالن واحد من �أبرز رجال النه�ضة العربية في الن�صف الأول من القرن
الع�شرين .كان له دور مميز في والدة التيار الوطني اال�ستقاللي على امتداد العالم العربي.
وكثيرا ما �إتهم في تلك الفترة بالتعاون مع العثمانيين .بيد �أن مذكراته عن المجاعة كتبت
بعد الحرب وكانت على قدر كبير من الدقة والمو�ضوعية.
ح ًمل �شكيب �أر�سالن م�س�ؤولية المجاعة لكل القوى التي �شاركت في تجويع �سكان هذه
المنطقة لأهداف مختلفة .وقدمت �صورة �شمولية بالغة الدقة حول الأ�سباب الحقيقية
للمجاعة ،والأه��داف التي توخاها الفرن�سيون والإنكليز منها ،دون �أن يغفل �سوء الإدارة
العثمانية الذي بلغ حد اال�ستهتار ب�أرواح النا�س .ت�ضاف �إلى ذلك رغبة القيادة الع�سكرية
الألمانية في �شراء الحبوب لتموين الجي�ش الألماني من دون �أن ت�أبه للأ�سعار المرتفعة.
ما �أوج��د �سوقا �سوداء حقيقية �إ�ستفاد منها تجار الحبوب في مختلف مقاطعات بالد
ال�شام ومدنها ،وبخا�صة في ح��وران وبيروت ودم�شق وحلب .فعجز الفقراء ومتو�سطو
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الحال عن �شراء الحبوب ،ولم تنفع �أ�ساليب ال�سلطنة في الم�صادرة ب�سبب ف�ساد الجهاز
الإداري العثماني بكامله لدرجة �أن تلك الإدارة �إ�ستخدمت �أب�شع الو�سائل لت�أمين الحبوب
للجي�ش العثماني الذي عانى من المجاعة ومات منه الكثير على الطرقات رغم ق�سوة
الأ�ساليب وهمجية التي �إ�ستخدموها �ضد ال�سكان الجائعين .فتولدت لدى اللبنانيين �صورة
قاتمة عن همجية الجي�ش العثماني في ال�سنوات الأخيرة لحكم ال�سلطنة في واليات بالد
ال�شام.
�شدد الأمير �شكيب �أر�سالن في مذكراته على �أن القوى الأوروبية كانت قادرة على منع
تلك المجاعة كما فعلت في بلجيكا� .إال �أنها كانت تعمل لغايات محددة هدفها التمهيد
لفر�ض �إنتدابها على الم�شرق العربي بعد انهيار ال�سلطنة العثمانية .وحملت مذكراته الكثير
من الحقائق المو�ضوعية �أبرزها:
1ــ «خطر لجمال با�شا خاطر غريب من جهة ت�أمين الجي�ش على ميرته وهو جمع حبوب
البالد كلها مو�سم �سنة  1916و�إدخارها في �أنبار الع�سكرية و�إعطاء الأهالي والع�ساكر
جميعا حاجتهم من المنازل والأنابير بموجب وثائق .لكن الأهالي ،وال �سيما الفالحين ،ال
يمكن �أن يقدموا جميع غالت �أرا�ضيهم وي�صيروا عالة على المنزل ».وكلما �أرادوا �أخذ مقدار
من الحب لقوت عيالهم وعلف دوابهم �إ�ضطر الواحد منهم �إلى تقديم وثيقة ،واالنتظار
�أياما وليالي �أم��ام باب المنزل .فهذا الفالح �سيطمر في الأر���ض كل ما يقدر عليه من
مح�صوله فيقل مجموع المو�سم عما هو ...كان هذا التدبير ال�سيىء المبني على اال�ستبداد
والغرور بالنف�س من جملة �أ�سباب المجاعة  ...لكن ال�سبب الأهم هو الحرب من حيث هي،
وقلة الأيدي العاملة ،وفقد البذار والأبقار ،والح�صار البحري ،و�أعظم الم�س�ؤولية في �شدة
الم�سبغة موت الألوف جوعا ب�سببها تعود على الحلفاء الذين رف�ضوا �إغاثة �سوريا من جهة
البحر و�إي�صال �إعانات �أميركا �إ�سبانيا والبابا .و�أحبوا �أن يل�صقوا ذنب التجويع بالحكومة
العثمانية ظلما وزورا»�) .ص .(35– 34
2ــ بعد �أن فند زيف الدعاية التي راجت في ال�صحف الموالية للحلفاء في بالد ال�شام عند
نهاية الحرب العالمية الأولى ومفادها �أن العثمانيين هم الذين ج ًوعوا ن�صارى بالد ال�شام
و�أزهقوا من �أرواحهم نحوا من � 200ألف ن�سمة ماتوا جوعا «من �أجل محبتهم لفرن�سا»،
و�صف حقيقة ما جرى بقوله � »:إلى متى نداهن الحلفاء ب�أن الأتراك هم الذين �أماتونا،
و�أنهم هم الذين �أحيونا ؟ .. .واهلل لقد �أ�صبحنا �أمثولة في العالمين ،و�أ�ضحوكة الأولين
والآخرين ،وجعلنا ل�سوريا في التذلل والتملق تاريخا ت�ضرب به �أمثال المتمثلين .فكفانا يا
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قوم حربا ل�ضمائرنا ،ومكابرة لحوا�سنا� ...إنه لي�س المق�صود هنا الدفاع عن الترك الذين
خ�سروا من الأمور ما هو �أهم من عطفنا ومودتنا و�أ�صبح ال يهمهم حبنا �أوكرهنا �إياهم� .إنما
المق�صود هو تقرير حقيقة وتحرير واقع ،و�إبطال نغمة ملتها الأ�سماع ،وعافتها الطباع ،وال
�سيما من �شدة �إغراقها في الباطل ومح�ض �صدورها عن الهوى .ف�إن المجاعة �أثناء الحرب
كانت عامة �شاملة ،و�إنما كانت �شدتها على درجات متفاوتة وذلك على مقدار تحمل البلدان
وقابليتها .وقد عمت ال�سلطنة العثمانية ب�أجمعها� ،شرقيها وغربيها� ،شماليها وجنوبيها ،فلم
ينج من مخلبها مكان ،وال �سلم �سكان�...أما البحر ف�إن دول الحلفاء قد �سدت �أبوابه على
الأهالي �سدا محكما فلم ت�سمح حتى للإعانات الخيرية �أن تدخل �إلى �سورية ...وال نن�سى
�أنه في عام  1915جاء جراد �سد الآفاق وعم البالد كلها و�أهلك الزرع وال�ضرع ولم يبق من
بعد بذر كاف للم�ستقبل فكان من �أقوى عوامل الجوع في ال�سنين التي بعدها� .إذا ،فالجوع
الذي �أ�صيبت به �سوريا لم يكن �سببه �سوء نية الأتراك كما يقولون بل �سببه حالة الحرب
العامة والح�صار البحري وذلك الجراد الذي لم ي�سبق له مثيل فامت�ص خير البالد من �أول
�سنة  ...فمات فيها وفي توابعها �ألوف من الجوع ومن الأمرا�ض التي ق ًواها �سوء الغذاء .وقد
بلغ ثمن رطل الحنطة في حوران ،وهي �أم الحنطة 18 ،و 20غر�شا ذهبا وذلك على البيادر،
فماذا تقول في البالد التي لي�ست تقا�س بحوران في قليل وال كثير؟» )�ص  43ــ .(48
3ــ «�إن الجهل ب�أحوال الحروب وبعواقبها ،واالعتقاد بكون الدولة تقدر على كل �شيء كانا
من �أ�سباب هذه الم�صيبة الكبرى .وكيف تقدر الدولة �أن تطعمهم كفايتهم وقد عجزت في
الآخر عن �إطعام جي�شها ،وكان الجوع من �أفعل الأ�سباب في ف�شل الدولة بالحرب .وعلم
القا�صي والداني كيف كانت الألوف تفر من الجي�ش العثماني في فل�سطين من قلة القوت،
وكيف كانوا يقتاتون بالح�شائ�ش ويموتون �ألوفا من �سوء التغذية وكيف كان الوالة ب�أنف�سهم
يذهبون �إلى جبل الدروز وب�أيديهم الذهب الرنان الأ�صفر يعر�ضونه على �أهله لي�أخذوا بدله
ما يميرون به الع�سكر ،وكثيرا ما كانوا يخفقون في �سعيهم « »....فالذي يق�صد «التجويع»
ال بد �أن يكون هو �شبعان ال جائعا ،و�إال فال يكون ق�صد التجويع بل يكون �أ�صيب هو بالجوع
وعجز عن الميرة.
ومن عجز عن كفاية نف�سه فهو عن كفاية غيره �أعجز  ...ف�إن قلنا �إن الأتراك �أماتوا
ن�صارى لبنان تجويعا لمحبتهم لفرن�سا فقد مات �أل��وف م�ؤلفة من م�سلمي �سوريا من
الجوع �أو من الأمرا�ض النا�شئة من فقد الغذاء والدواء ،فهل قتلت الدولة ه�ؤالء الم�سلمين
�أي�ضا لحبهم لفرن�سا؟ و�إن رد ب�أنها تعمدت قتل ه�ؤالء لكونهم عربا فهل تتعمد قتل �أتراك
)الأنا�ضول( ومهاجري )�أر�ضروم( و)وان( و)تبلي�س( وهم �أكراد وجميع ارتكانها عليهم؟..
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كنا في الآ�ستانة �سنة  1917و 1918وكان كثير من الفقراء فيها يموتون جوعا،وهي عا�صمة
الملك .وكان الأغنياء يوزع عليهم الخبز الأ�سود المجهول الماهية بمقادير�) ».ص  49ــ.(50
4ـ �ـ كانت ل��دى �شكيب �أر���س�لان قناعة را�سخة مفادها �أن المجاعة في ب�لاد ال�شام
كانت جزءا من ا�ستراتيجية الحلفاء في الحرب العالمية الأول��ى تجاه هذه المنطقة ».لو
�شاء الحلفاء لأو�صلوا الإعانات �إلى �سواحل �سوريا كما �أو�صلوها �إلى ممالك �أخرى ع�ضها
الجوع بنابه �أثناء الحرب ولوقوا من الموت �أولئك الألوف الذين ماتوا من م�سلمين ون�صارى
� .إن الحلفاء مع كونهم في ح��ال ح��رب مع �ألمانيا �أمكنهم �أن يتفقوا معها على �إعا�شة
بلجيكا وتعينت ل��ذل��ك لجنة م�ؤلفة م��ن متحايدين �إ�سبانيين وهولنديين ك��ان��ت ت�أتي
بالحبوب والأرزاق من �أميركا وتوزعها على المعوزين في بلجيكا .وثبت �أنهم �أر�سلوا �إلى
البولونيين ب���إم��دادات واف��رة و�إل��ى ال�صربيين و�إل��ى غيرهم .فلو كانوا يحبون �أه��ل لبنان
كما يدًعون التفقوا مع الدولة العثمانية وقتئذ و�أغاثوهم ولو ب�سداد العوز ،ولأنقذوا تلك
الخالئق من الموت� ،أو ل�سمحوا على الأق��ل بت�سريب الإعانة التي �أر�سلتها �أميركا لأجل
�سوريا ،والإعانة التي كان البابا ينوي �إر�سالها �إل��ى الم�سيحيين وهم كانوا الحائلين من
دونها� .أفتكون هذه هي الحقيقة وتكون التبعة العظمى في عدم دفع هذه المجاعة عليهم،
ون�أتي نحن ،لأغرا�ض في الأنف�س ،فنبرئهم من جناية هم �أنف�سهم �أدرى ب�أنهم كانوا فاعليها
لأ�سباب حربية و�سيا�سية قامت في نفو�سهم ،ونقول لهم :كال �إنما �أجاعنا الأت��راك و�أنتم
�أوالء �أحييتمونا؟ ولكثرة ما نردد �أمامهم هذه الكلمة يبلغ بهم الأمر �أن يظنوا كونهم �صاروا �أحق
بالبالد من �أهلها و�أن ي�صارحونا بقولهم :لوالنا لكنتم جميعا هلكتم جوعا» )�ص .(52 -51
ثم ي�شير �أر�سالن �إلى ما �أ�سماه «علة ثانية» �سببت المجاعة في جبل لبنان وهي �إهتمام
�أهله بتربية التوت واعتمادهم عليه في �إنتاج الحرير .لكن زمن ال�سلم لي�س كزمن الحرب.
فالنق�ص في زراعة الحبوب �سيتحول �إلى م�أ�ساة �إن�سانية كبيرة ب�سبب الح�صار البحري
من جهة ،و�إحتكار الحبوب وارتفاع �أ�سعارها ب�شكل جنوني ال قدرة على متو�سطي الحال
والفقراء في �شرائها فماتوا جوعا.
 5ــ �أخيرا ،في مقابلة مع جريدة «مر�آة الغرب» ال�صادرة في نيويورك بتاريخ � 28شباط
 ،1927حدد �شكيب �أر�سالن عدد موتى المجاعة في �سوريا ولبنان بقوله« :ما ال ينبغي
ن�سيانه �أن عدد الذين ماتوا بالجوع ر�أ�سا هو قليل جدا و�إنما كان بالأمرا�ض المتعددة التي
ن�ش�أت عن قلة الغذاء...و�أخمن الذين ماتوا في �سوريا من المجاعة ومن الأمرا�ض النا�شئة
عن قلة الغذاء وفقد و�سائل النظافة ب�ستمائة �ألف على الأقل� ،أكثرهم من الم�سلمين ،لأن
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الم�سلمين هم الفرقة الكبرى في البالد ،وقد كانت الإ�صابات على ن�سبة العدد» )�ص.( 83
نخل�ص �إلى القول �إن مذكرات الأمير �شكيب �أر�سالن عن �أحداث تلك الحقبة ،وب�شكل
خا�ص عن المجاعة ،والم�صادرة ،وقوافل ال�شهداء ،و�سيا�سة الحلفاء ،وغيرها ت�شكل ركيزة
علمية �صلبة لدفع الكتابة التاريخية حول تلك الحقبة نحو �آفاق جديدة لم تزل مغلقة حتى
الآن لكثرة ما ن�شر من مقوالت غير دقيقة عن مواقف القوى الدولية التي تحكمت بم�ستقبل
هذه المنطقة بعد انهيار ال�سلطنة العثمانية.

مقتطفات من ذكريات لطف اهلل البكا�سيني
عن �أ�سباب المجاعة في جبل لبنان

كتب لطف اهلل ن�صر البكا�سيني مذكراته عن المجاعة في جبل لبنان ،و�صححها ون�شرها
الخوري ثابت الديراني ،وكالهما ماروني من جبل لبنان� .صدر الكتاب بعنوان «نبذة من
وقائع الحرب الكونية» ،عن «مطبعة االجتهاد» في بيروت عام  1922في � 575صفحة،
�أي بعد �أربع �سنوات فقط على نهاية الحرب العالمية الأولى .وت�ضمن �صورا ل�شخ�صيات
فرن�سية و�أخرى لبنانية طالبت بالحماية الفرن�سية على الم�شرق العربي ،وب�شكل خا�ص على
جبل لبنان ،ومنهم من دفع حياته على �أعواد الم�شانق التي ن�صبها جمال با�شا لمنا�صري
ذلك التيار في كل �أرجاء بالد ال�شام.
بدا وا�ضحا �أن م�ؤلف الكتاب كان على عالقة غير ودية �إطالقا بالعثمانيين وحلفائهم
و�أعوانهم .فقدم وقائع تاريخية من وجهة نظر قريبة من االنحياز �إلى الفرن�سيين ،ولدور
فرن�سا الإن�ساني «في تلك المرحلة لدرجة �أن بع�ض اللبنانيين �إعتبروها حاملة راية الأفكار
التحررية للثورة الفرن�سية الكبرى والمنقذ» من اال�ستبداد العثماني البغي�ض .فالم�ؤلف مثقف
لبناني ت�أثر عميقا بمباديء تلك الثورة كالحرية ،والإخاء والم�ساواة ،والعدالة االجتماعية.
فبرزت تلك الأفكار جليا في و�صفه لأهوال المجاعة التي فتكت بق�سم كبير من اللبنانيين
في حين كانت قلة �ضئيلة منهم �أ�سماها «طبقة الأغنياء وتجار الحروب» تمار�س كل �أ�شكال
اال�ستغالل لإخوانهم في الوطن ،والدين ،والإن�سانية .و�أكد مراراً على �أن تلك القوى اللبنانية
تتحمل ق�سطاً كبيراً من الم�س�ؤولية نظرا لم�شاركتهم المتعمدة في �إ�ستراتيجية تجويع
اللبنانيين �إلى جانب ال�سلطنة العثمانية ،والجي�ش الألماني ،وتجار الحبوب في مختلف
�أرجاء بالد ال�شام .ومع �أنه امتنع عن تحميل فرن�سا وبريطانيا م�س�ؤولية الح�صار الم�ضروب
على بالد ال�شام ،فقد �أكدت الوقائع الدامغة التي �أورده��ا على �أن �آثار المجاعة طاولت
مناطق عدة في بالد ال�شام ،وبدرجات متفاوتة .و�أ�شاد بدور المح�سنين ،من م�سيحيين
وم�سلمين ،الذين �أ�سهموا في �إنقاذ ع�شرات الآالف من اللبنانيين �إبان تلك المحنة الرهيبة.
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و�ألقى بظالل ال�شك على نزاهة بع�ض الم�شرفين على الإغاثة وبع�ض �أغنياء بيروت ،من
الذين اتهموا ب�أنهم �أخفوا جزءا كبيرا من المعونات الخارجية و�أموال المغتربين �إلى ذويهم،
وجنوا ثروات طائلة على ح�ساب م�آ�سي اللبنانيين اللبنانية .وقدم وقائع هامة تبرز ما حل
بكثير من القرى في جبل لبنان �إبان تلك المرحلة ،وت�ساعد على كتابة تاريخ علمي للبنان في
تلك الحقبة .وت�ضمنت مذكراته معلومات هامة جدا.
1ـ�ـ �أب��رز �أ�سماء القرى التي زاره��ا الم�ؤلف وتق�صى �أخبار المجاعة فيها هي :معلقة
الدامور ،وغزير ،وفتقا ،وغدرا�س ،و�شننعير ،ودير �سيدة عينطوره ،ودير �سيدة اللويزة،
وانطليا�س ،وبرج البراجنة ،وحارة حريك ،وال�شياح ،وقرى الزوق الثالث ،والحدث ،ودير
القرقفة ،ووادي �شحرور ،وب��دادون ،وكفر�شيما ،وبعبدا ،والدكوانه ،ودير مار روكز �ضهر
الح�صين ،وبيت مري ،ورومية ،وبرمانا ،ودير مار �ضومط ،ودير القلعة ،وبعبدات ،ودير مار
�شعيا ،ودير مار مو�سى ،وبحن�س ،وبكفيا ،و�ساقية الم�سك ،وبحر �صاف ،ودير مار اليا�س
�شويا ،وبيت �شباب ،وقرنة الحمراء ،ودير المخل�ص في بحنين �شرقي بكا�سين في ق�ضاء
جزين ،ودير �سيدة المعونات المكنى بدير البنات قرب جبيل ،وجبيل ،عم�شيت ،ور�شعين،
وغيرها�) .صفحات  357ــ .(495
2ــ �أعاد ن�شر الكتاب المفتوح ،والبالغ الأهمية ،الذي �أر�سله الأمير �شكيب �أر�سالن �إلى
ال�شريف علي ،نجل ال�شريف ح�سين ملك الحجاز ،منددا بتحالف العرب مع الإنكليز .ون�شر
الكتاب �أوال في جريدة «�سوريا» الر�سمية .كما ن�شر بع�ض المعطيات الهامة عن المجازر التي
حلت بال�شعب الأرمني في تلك الفترة .و�إحتل و�صف المجاعة حيزا كبيرا في كتاب «نبذة
من وقائع الحرب الكونية» .ت�ضمن في الق�سم بعنوان «المجاعة في �سوريا ولبنان» ،معلومات
دقيقة تظهر �شمولية المجاعة في بع�ض مناطق بالد ال�شام ولي�س في جبل لبنان بمفرده.
و�أ�شار في التوطئة �إلى ظلم العثمانيين الذين «ا�ستمدوا من حلفائهم الألمان روح الق�ساوة
وال�ضغط والإرهاب ،و�صبوا ك�أ�س حنقهم على �سوريا الم�سكينة فكانت بين �أيديهم كالنعجة
بين الذئاب .بد�أت الم�أ�ساة بم�صادرة جميع �أ�صناف الب�ضاعة .وحكموا عليها بالإعدام جوعا
ونفذوا هذا الحكم الجائر في لبنان �أوال وفي الأخ�ص العتقادهم �أنه الأ�شد ميال �إلى الدول
المعادية» )�ص .(357
3ــ كتب تحت عنوان «في �أ�سباب المجاعة» ما يلي�...« :أولها انقطاع موارد الرزق انقطاعا
يكاد يكون تاما في لبنان لأنه قليل التربة قليل الخ�صب� ،أكثره جبال �شامخة جرداء و�أودية
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يح�صلون منه جزءا من معا�شهم،
�صخرية جدباء .وفيها غر�سوا التوت لتربية دود القز
ً
والجزء الثاني من العمل بالأجرة ،والثالث من �أموال المهاجرة .وقد توقفت الموارد الثالث
ب�سبب الحرب»�) .ص  .(358و�أ�شار �إلى مالحظة هامة حين يقول�« :أم�سك الأغنياء على ما
في �أيديهم من المال فخف ال�شغل ،وك�سدت الحرف ،و�أقفلت �أبواب البحر ،فانقطع الغوث
من المهاجرين ،وخنق ال�سوري واللبناني معا ،وطغا الجراد في �أول �سنة من الحرب ف�أوقع
الخراب وا�ستنزف ما بقي في يد اللبناني من �أ�سباب الحياة .ور�أت الحكومة لبنان وفي
ج�سمه هذا الجرح البليغ ف�أجهزت عليه .قطعت عنه الحنطة و�سائر الحبوب من �أنحاء
�سوريا كلها �إال القدر القليل الذي ت�ستر نيتها الخبيثة من قتله جوعا على �أعين الملأ .وكانت
�إذا �أراد اللبناني الخروج �إلى البقاع �أو حوران �أو غيرهما من البلدان الفائ�ضة فيها الغالل
ليبتاع م�ؤنة ،تمانعه �أ�شد الممانعة �أو تتقا�ضى منه «الوثايق» وهي ال تعطيها �إال للعدد القليل.
ومتى �أبرز اللبناني وثيقته ف�إنما يباع من الحبوب ما ال يح�سب �شيئا لقلته� .أما و�سائل النقل
فلم يبق لها وجود لأن ال�سكة الحديدية قد انقطعت لأجل الخدمة الع�سكرية والخيل والبغال
والجمال وحتى الحمير جمعتها الحكومة ».و�أ�ضاف« :كنت ترى عامة النا�س يذهبون �أفواجا
كبارا و�صغارا ،رجاال ون�ساء ،لينقلوا على ظهورهم �شيئا من الحبوب من �أماكن بينهم وبينها
م�سافة يومين �أو �أكثر .وبلغت الحكومة من الظلم �أنها كانت تكمن لهم على �أبواب المدن،
وفي مفارق الطريق ،وعلى معابر الأنهر .وهناك تقيم الجنود وال�سما�سرة حتى �إذا ر�أوا امر�أة
م�سكينة �أو ولدا �صغيرا يحمل �شيئا من الغذاء �أوقفوه و�شتموه و�ضربوه و�أخذوا منه ما يحمله
و�أر�سلوه فارغ اليدين غير راثين لبكاء الأطفال وال لت�ضرع الن�ساء .وكثيرا ما كانوا ي�سلبون
الم�سافر زاده بداعي تهريب الخبز والداعي الحقيقي �إرادة �أن يملأوا بطونهم الفارغة»�) .ص
 358ــ  .(359وهناك �إ�شارة ثانية �أكثر �أهمية من �سابقتها تظهر دفاع جمال با�شا عن نف�سه
في م�س�ألة المجاعة .فحين ن�شرت بع�ض ال�صحف الفرن�سية �أخبار المجاعة في جبل لبنان
مع تحميل جمال با�شا الم�س�ؤولية الكاملة عنها� ،إ�ستدعى جمال با�شا �أحد الأ�ساقفة وقال له
إلي تبعة المجاعة في لبنان .فقل لي� :أ�أنا الذي �أقفلت
متن�صال من تلك التهمة�« :إنهم يعزون � ً
�أبواب البحر ومنعت نقل الميرة فيه؟ �أ�أنا الذي �أتيت بالجراد ف�أكل الزرع؟ �أ�أنا الذي رفعت
�سعر الم�أكوالت ومنعت الفقير عن ال�شغل؟» .فيعلق الم�ؤلف على تلك الت�سا�ؤالت قائال« :لو
كان للأ�سقف الحرية وقتئذ لأن يقول ما في �ضميره لأجابه قائال� :إن لم تكن �أنت فعلت ذلك
ف�إنك را�ض به وم�سرور ،بل قد زدت في الأزمة �شدة حتى خنقت �سوريا ولبنان ب�إقبالك على
المتاجرة بالحبوب وبذلك العون والحماية لتجارها والمحتكرين .عملت هذا الإثم و�سهلت
فعله لأعوانك الأثماء با�سم الإعا�شة ف�أ�ضفت الماليين من الذهب �إلى ثروتك .وقد فاتك �أن
كل غر�ش جمعته �إنما هو نقطة من دم الفقراء الذين ماتوا جوعا بظلمك وق�ساوتك .وكثير
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من �أرباب الحكومة �سعوا �سعي جمال في امت�صا�ص دم العباد� .إحتكروا الغالل ،ونزعوا من
الفالح حتى م�ؤونته ثم جعلوا يبيعون الطعام بثقله ذهبا .فقد ارتفعت �أ�سعار الحاجيات �إلى
الحد الذي عجزت عنده العامة حتى �أكثر �أهل ال�سعة عن م�شترى قوتهم ال�ضروري»�) .ص
 359ــ  .(360ثم قدم الئحة تظهر ارتفاع �أ�سعار الحبوب ب�شكل جنوني خالل �سنوات الحرب.
ففي حين كان ثمن الأقتين من الحنطة يقدر بحوالي  16قر�شا ذهبا في ال�سنة الأولى من
الحرب� ،إرتفع �سعرهما �إلى ع�شرين قر�شا ذهبا في ال�سنة الثانية �أو  50قر�شا ورقا ،و�إلى 34
قر�شا ذهبا في ال�سنة الثالثة �أو  135قر�شا ورقا ،و�إلى  60قر�شا ذهبا في ال�سنة الرابعة �أو ما
بين  250ــ  300قر�شا ورقا .و�إلى جانب �أ�سعار القمح ارتفعت بن�سب م�شابهة تقريبا �أ�سعار
الذرة ،والبرغل ،والعد�س ،والفول ،والحم�ص ،واللحم ،والزيت ،وال�سمن ،وغيرها�« .أما الأرز
وال�سكر والقهوة فقد حرمها عامة النا�س في �سوريا ولبنان» .و�أ�ضاف عامال هاما من �أ�سباب
المجاعة دور الألمان ».ومن �أكبر �أ�سباب هذا الغالء الفاح�ش دولة �ألمانيا .ف�إنها في ال�سنة
الأخيرة من الحرب �أ�صبحت تبتاع كل ما ا�ستطاعت �إبتياعه من حنطة البالد ب�أثمان يعجز
الوطنيون عن الم�شترى بمثلها .ولكثرة ما تبتاعه كان لديها زهاء ع�شرين �ألف �سيارة تنقل
الحنطة �إلى بالدها .فما الحيلة وقد انقطع ال�شغل ،ون�ضب الرزق ،وارتفع ال�سعر ،و�ضاق
الزرع .فهل بقي للفقير�سوى الجوع والموت؟ «)�ص 360ــ. ( 361
4ــ وقدم تحت عنوان« :في �أهوال المجاعة» ،الكثير من التفا�صيل الهامة و�أبرزها« :لما
فرغت يد اللبناني من و�سائل العي�ش �أخذ يبيع كل ما عنده كي ي�شتري بثمنه خبزا .فباع �أوال
�أر�ضه ومقتناه ،ثم بيته و�أثاثه ،باع ذلك ب�أبخ�س الأثمان .فما كانت قيمته ع�شرين �ألف غر�ش
ذهبا بيع بع�شرين ليرة ورقا .على �أن ال�سعيد الموفق من وجد لأر�ضه م�شتريا �أو م�سترهنا،
وهو ير�ضى �أن ي�ستدين المائة بمائتين بل بثالث بل بخم�س بل ب�ألف �إلى �سنة واحدة .فكان
الواحد ي�ستقر�ض ليرة بنكنوط على �أن يردها بعد �سنة ليرة ذهبا �أي خم�سة �أ�ضعاف قيمتها.
ثم ي�ضاف �إليها الربى الفاح�ش �أي ثالثين �أو خم�سين بالمائة فت�صبح الواحدة  .700وكثيرا
ما كان الدائن ال ير�ضى بهذا الربح حتى ي�ضمن دينه برهن �أر�ض بيعا باتا بن�صف ثمنها.
ف�إذاحان وقت الرد ولم يكن للمديون ما يوفي به الدين ذهبت �أر�ضه �إلى يد الدائن ف�أخذ منه
�ألفا �أو �أكثر .و�أخذت الن�ساء تبيع حالها ثم �أثوابها ثم ك�سوتها� .أما البيت فلم يبق فيه �شيء
مما له ثمن .و�أخرجت �إلى �سوق المزاد الأمتعة والأواني والكرا�سي ،والطناف�س ،والح�صر،
والفر�ش ،واللحف ،والطناجر ،وال�صحون  ،ف�أخ�شاب النوافذ ،والأبواب ،ثم ال�سقف .كما �أن
عددا كبيرا من اللبنانيين الم�ساكين نزحوا �إلى المدن طلبا للقوت .ور�أيت ربات الخدور
وذوات الترف والنعيم يخدمن في بيوت النا�س ك�أحقر الخدم طلبا للمعا�ش ،واللواتي كن ال
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يخرجن من بيوتهن �إال بالحفاوة والإكرام يجلن في �أ�سواق المدينة مت�سوالت .ومما نذكره
والأ�سف ملء النف�س �أن عددا من الن�ساء والبنات قد بعن عر�ضهن و�شرفهن ودينهن بقوت
ي�سير يدفعن به الموت عن �أنف�سهن والقلب دام والعين تذرف الدموع .وكثيرات من بنات
الأ�سر ال�شريفات ا�ضطرهن الجوع �إلى �أن يتجولن ليال ونهارا في �شوارع المدن ويقفن �أمام
هذا وذاك �سائالت متو�سالت .وكنت ترى في دم�شق وفي كثير من المدن ال�سورية مئات
من النا�س وقوفا على �أبواب الأفران من الفجر �إلى الظهر يطالبون بن�صيبهم من الخبز
على ح�سب ما ب�أيديهم من وثائق الإعا�شة ،وهناك االزدحام وال�شتم وال�ضرب واللكم�...أما
اللبنانيون الم�ساكين فكانوا الأ�سو�أ حاال من جميع المحتاجين .ف�إن عددا وافرا منهم كانوا
يلتهمون البلوط والخروب من الجبال ،و�أ�صول النباتات والأع�شاب مما ت�أكله البهائم .وكانوا
يبتاعون بزر المكان�س والقنب فيطحنونه وي�صنعون منه خبزا .وكثير من اللبنانيين هبطوا
�إلى المدن ال�ساحلية كبيروت و�صيدا وطرابل�س وجعلوا يقتاتون بق�شور الليمون الحام�ض
والبرتقال ومن بقايا الطعام على المزابل .ولم يعد �أحد يقدر �أن ي�أكل عالنية �إال �أحاطت
به ع�شرات من الجياع ال ي�ستطيع دفعهم عن طعامه والويل لمن حمل رغيفا في يده ف�إنه
ال يعلم �أي يد تن�شل الرغيف .ولم يعد �أحد ي�ؤمن �أن ير�سل عجينه �إلى الفرن وحبوبه �إلى
الطاحون ما لم يحتط بكل ما لديه من الو�سائل لمنع الجائعين عن طعامه عمال بنامو�س
تنازع البقاء «)�ص  361ــ  .(365وي�ضيف�« :أما النهب وال�سلب والخطف والتعدي على باعة
الخبز في الأ�سواق فحدث وال حرج .ولم يبق من �أمن على بيته وحانوته وزرعه و�شجره.
فا�ضطر كل من له �شيء �أن يحر�سه مت�سلحا الليل والنهار وقل من نجا من �سرقة رزقه
حتى من قبل الخدم العائ�شين في بيته �أو حانوته .ثم ت�ألفت ع�صابات الل�صو�ص وجعلوا
يهجمون علنا على ذوي الأموال فيغتالونهم في بيوتهم �أو في الطريق �أو ير�سلون �إليهم الأوامر
بدفع مبلغ واف��ر من المال في محل معين و�إال فال �أم��ن على حياتهم� .أم��ا الحكومة
فكانت �أعجز من �أن ترد هذه التعديات ولم تعد تعاقب �أحدا في �سرقة لعلمها �أن الجوع
علة طبيعية لل�سرقة ف�ضال عن �أنها هي الل�ص الأكبر الذي �إبتز مال الرعية بال رحمة»
)�ص  366ــ .( 367
«وقيل في ابتداء الحرب لأحد �أرباب الحكومة العظام� :إن المجاعة �ضاربة �أطنابها في
ربوع لبنان ،ف�أجاب م�ستخفا :هل �أكل النا�س بع�ضهم بع�ضا؟ �ألي�س ذلك برهانا على �أن
الحكومة هي التي �أرادت تلك المجاعة الهائلة تخل�صا من �أبناء العرب عموما ومن اللبنانيين
خ�صو�صا؟ وكادت تبلغ م�أربها الم�ش�ؤوم بموت اللبنانيين عن �آخرهم لو لم يق�صر اهلل تلك
الأيام ال�سوداء .فعرفنا من بع�ض موظفي الحكومة �أن عدد �ضحايا الجوع والأمرا�ض من �أول
الحرب �إلى �سنة  1916بلغ ثمانين �ألفا في لبنان ولم يكن بعد قد جرى �إح�صاء ر�سمي .ثم
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بلغ هذا العدد �إلى � 150ألفا في �سنة  .1917وفي �شهر �آذار �سنة  1918مات من اللبنانيين
ع�شرون �ألفا .وقر�أنا في �إحدى ال�صحف العربية �أن عدد �ضحايا الجوع والأمرا�ض في
�سوريا وفل�سطين قد بلغ مليونا ومائتي �ألف ن�سمة ،والذي يطوف اليوم في �أنحاء لبنان وال
�سيما في مقاطعتي جبيل وك�سروان يرى �أكثر القرى خالية خاوية لي�س فيها �إال عدد قليل
من ال�سكان هم البقية الباقية من �أهاليها» )�ص . (369 -368
 5ــ بعد �أن قدم البكا�سيني نماذج متفرقة ومهمة عما حل ب�سكان بع�ض قرى هاتين
المقاطعتين ،وم�شاهد م�أ�ساوية عن هول المجاعة ،و�صف ما قامت به فرق الإ�سعاف
العثمانية .فقد خ�شيت ال�سلطنة من يوم تناق�شها �أوروبا فيه الح�ساب وتوقع عليها تبعة
هذه المجزرة الب�شرية .ف�أخذت ثوب الرياء وتظاهرت بال�سعي في الإ�سعاف .ف�ألفت في
ال�سنة الثانية من الحرب �إدارة خ�صو�صية �سمتها «�إدارة الإعا�شة» �أي التموين .وكانت غايتها
توزيع الحبوب الغذائية في البالد كلها على طريقة الم�ساواة بين عموم الأهالي وب�أ�سعار
مر�ضية بالن�سبة �إلى الغالء.على �أن هذه الم�صلحة العمومية التي كانت جارية في البالد
الأوروبية على �أح�سن حال كانت في بالدنا ال�سورية ل�سوء الإدارة وبالأحرى لطمع بع�ض
�أرباب الحكومة وا�سطة للإتجار والأرباح الفاح�شة مما �أدى �إلى موت الفقير والمتو�سط
الحال .وتحولت م�آوي الأيتام �إلى �أمكنة للموت �أو«مقتل خانه».
وعرج على المعونات الأميركية التي لم ي�صل ق�سم كبير منها ب�سبب �سوء ت�صرف بع�ض
م�ستخدميها من جهة ومنع الحكومة من �إي�صال المعونات �إلى �أ�صحابها من جهة ثانية.
و�سلط الم�ؤلف ال�ضوء بجر�أة على مواقف �أثرياء الحرب من الزعماء المحليين فو�صفهم
بقوله« :ورب �سائل يقول� :ألي�س من ال�سوريين )واللبنانيين �ضمنا( �أنف�سهم ذوو �سعة وي�سار
وقد �أحرزوا في هذه الحرب ربحا كبيرا وثروة طائلة؟ �ألم يمدوا لإخوانهم البائ�سين يد
المعونة والإح�سان؟ وهل من قلوب ب�شرية تبلغ من الق�ساوة والبربرية حد النظر �إلى �أخ لها
في الوطنية والمذهب والقرابة �أي�ضا فتراه يت�ألم ويتنهد ويموت جوعا فت�صد عنه وتم�سك
كل ر�أفة وحنو؟ «�إن هذه الحرب قد �أرتنا من غرائب الأط��وار الب�شرية �أ�شكاال و�أنواعا.
�أرتنا الإن�سان وح�شا �ضاريا يفتر�س �أخاه وي�سكر ب�شرب دمه في ميادين القتال ويفتخر
بخراب البالد وهالك العباد� .أرتنا الإن�سان دنيئا �سافال بال �شعور وال �إح�سا�س حتى �أنه
ليبني هناءه على �شقاء �أخيه ويتلذذ في عذاب �أمثاله ومواطنيه .وكان بع�ض الأغنياء ،بل
قل معظمهم ،يق�ضون نهارهم في �أثناء هذه المجاعة الهائلة بالم�ضاربات المالية وتح�صيل
الأرب��اح الوافرة في كل �أ�صناف التجارة .ثم يحيون لياليهم بالوالئم والرق�ص والق�صوف
و�أخوهم الم�سكين في ظلمات الليل عند �أبواب دورهم المقفلة وتحت نوافذهم البارزة منها
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الأنوار يئن وي�ست�صرخ ويت�ضور جوعا فيذهب �صراخه �سدى لما يحول دونه ودون �أذن الغني
من نغمات البيانو وغناء المغنيات وعزف �آالت الطرب .و�إذا �سمع الغني �أنينه وبكاءه �أوعز
�إلى خدمه �أن يبعدوه ويطردوه م�ضروبا مهانا .وفي �صباح اليوم التالي يمر ذلك الغني في
�شارع المدينة في�شاهد الم�سكين الذي طرده ليال مطروحا على الأر�ض جثة باردة ياب�سة،
فيتخطاه غير مكترث له ك�أنما هو قد مر على جثة بهيمة» )�ص373ــ .(375
6ــ لم ين�س الم�ؤلف دور بع�ض المح�سنين ،من م�سيحيين وم�سلمين في مختلف المدن
والمناطق اللبنانية وال�سورية ،والجمعيات الخيرية ،والأدي��رة والذين بذلوا جهودا كبيرة
للتخفيف من هول تلك الم�أ�ساة الب�شرية التي رافقت �سنوات المجاعة .ف�سارع بع�ض رجال
الدين الم�سيحيين �إلى دعوة �أبناء الطوائف الم�سيحية في الخارج لتقديم العون المادي
لإخوانهم .فو�صلت بع�ض الم�ساعدات من المهاجرين اللبنانيين في القارة الأميركية ،والدول
الأوروبية ،وم�صر وغيرها .لكن توزيع مال المغتربين على ذويهم واجه �صعوبات كبيرة
ب�سبب كثرة الجوا�سي�س ،ومراقبة بع�ض رجال الدين الذين كانوا يتلقون م�ساعدات مالية
من فرن�سا و�إتهامهم بالتحري�ض على ال�سلطنة العثمانية التي فر�ضت رقابة م�شددة على
ال�سواحل البحرية اللبنانية وال�سورية .وي�ستعيد مقابلة �أجرتها جريدة «الب�شير» ال�شديدة
الوالء للفرن�سيين ،مع المطران بول�س عقل يتبين منها �أنه قابل والي بيروت علي منيف بك
عام  ».1915فا�ستح�صلت منه ،كما يقول المطران عقل ،ب�صفتي كاتب �أ�سرار البطريركية
المارونية ،مقدارا وافرا من الحبوب توزع على المحتاجين .ولم يكن ذلك بال�شيء القليل
على �أنه ال يكفي الجميع ،وعرفت �أن ال حياة لبنان �إال باحتالل الحلفاء .فعملت على �إ�شعار
الحامية الفرن�ساوية في جزيرة �أرواد بحالتنا الحرجة .وبوا�سطة الجزيرة �أي�ضا �أطلعت
المهاجرين في م�صر و�أميركا و�أورب��ا على ما �آلت �إليه البالد من البوار  ...فاندفع كرم
المهاجرين �إلى التبرعات و�شرع النا�س ير�سلون لأهلهم المال عن طريق م�صر .وهناك
إلي  ...وكنت �أتذرع بكل وا�سطة خفية في نقد
كان ي�صرف بذهب وير�سل �إلى �أرواد ومنها � ً
المال للمر�سل �إليهم خوفا من �أن يفت�ضح الأمر ف�أو�صله لأ�صحابه تارة ب�صورة دين مربوط
ب�سند وال�سند لي�س �سوى و�صل بالقيمة يبقى معي ،وطورا ب�صفة �إح�سان �أبعث به على يد
البطريركية وكرا�سي الأ�ساقفة والرهبانيات ،وبخا�صة الرهبان اللبنانيين»�).ص – 386
.(387
7ــ ي�شير �أخيرا �إلى �أن غالبية الأديرة �سلمت من المجاعة .فدير المخل�ص في بحنين قد
حفظ �شركاءه وهم ع�شرون عائلة لم يمت منهم واحد �ضحية الجوع ما عدا اثنان هاجرا
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�إلى حوران .لأن رئي�س الدير ،الق�س مبارك ثابت الديراني� ،إ�ستطاع �أن يحفظ من الموت
حياة العيال العديدة التي ال تملك �شيئا و�ساعد عددا من الجياع ،و�صان �أمالك الدير من
التلف والبوار .ولما انتهت الحرب� ،إذا الدير �سالما من كل دين وقد �أوفى زهاء �سبعين �ألفا
كانت عليه من عهد �سابق و�إذا بال�شركاء كلهم �أحياء �أ�صحاء» )�ص  (399وترد لدى الم�ؤلف
�إ�شارة بالغة الأهمية حول الطبيعة االجتماعية ل�ضحايا المجاعة» لقد �أخبرونا �أن عدد نفو�س
)الحدث( كان قبل الحرب  3100نف�س فتكت المجاعة والأمرا�ض بهم فتكا ذريعا ف�أ�صبح عدد
النفو�س بعد الحرب  1600ال غير ،وان �أكثر المفقودين من الطبقة المتو�سطة .فلوقوف حركة
اال�شتغال باعوا مقتناهم ولم يبقوا على �شيء ،ثم فقدوا �أرواحهم بعد الأمالك» �) .ص .(440
نخل�ص �إلى القول �إن كتاب لطف اهلل ن�صر البكا�سيني ي�ساهم في ت�سليط ال�ضوء على
وقائع دامغة حول المجاعة في جبل لبنان خالل �سنوات  1915ــ  ،1918ومن موقع �شاهد
العيان المطلع على تفا�صيل تلك الم�أ�ساة .فا�ستحق التنويه لأ�سباب عدة منها:
 1ــ �أن الكاتب والنا�شر لبنانيان من �أ�شد المنا�صرين لفرن�سا .وقد �أهدى كتابه للجنرال
غورو ،ب�صفته ممثل «فرن�سا العظيمة» التي �أنقذت لبنان واللبنانيين من الحكم اال�ستبدادي
العثماني.
2ــ �أن الكتاب مليء ب�أقذع النعوت �ضد العثمانيين وهو يحملهم كامل الم�س�ؤولية عن تلك
الم�أ�ساة.ومع �أن م�ؤلفه لم يظهر الموقف العثماني على حقيقته ،ف�إن الكتاب نف�سه يقدم �أدلة
دامغة تظهر الموقف العثماني بكثير من الدقة والمو�ضوعية.
 3ــ ت�ضمن الكتاب وقائع ميدانية مهمة منها مقابالت �شخ�صية �أجراها الم�ؤلف مع �أقرباء
بع�ض ال�شهداء الذين �أعدمهم جمال با�شا ال�سفاح .فقد زار بع�ض القرى التي حلت بها
المجاعة وقدم تقارير ميدانية عن عدد بيوتها ،وما حل بها وب�سكانها ب�سبب المجاعة .ورغم
بع�ض المبالغة فالأرقام المدونة هي �أقرب ما تكون �إلى ال�صحة.
 4ــ يظهر الكتاب كيف �أن عددا من الأديرة ا�ستمرت في تقديم الإعا�شة �إلى كثير من
اللبنانيين طوال �سنوات المجاعة .وا�ستمر بع�ضها في �شراء الأمالك ،وتو�سيع �أرا�ضيه خالل
تلك الحقبة .داللة ذلك �أن العثمانيين لم ي�ستخدموا �سالح الطائفية للتفريق بين الم�سيحيين
والم�سلمين بل ظلموا الجميع على قدم الم�ساواة .فطالت المجاعة جميع اللبنانيين بدرجات
متفاوتة بين منطقة و�أخرى.
� -5أثبت الم�ؤلف في كتابه وثائق في غاية الأهمية نقلها عن �صحف لبنانية موالية
للفرن�سيين .وهي ت�شير ب�أ�صابع االتهام ال�صريح لبع�ض الم�س�ؤولين اللبنانيين الذين �أخفوا
بع�ض المعونات الواردة من الخارج .فوزعوا منها القليل ،و�ساهموا في ت�ضخيم عدد قتلى
المجاعة.
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 6ــ تجاهل الكاتب �أثر الح�صار الفرن�سي ــ البريطاني في المجاعة الكبرى ،لكن المعطيات
الواردة في كتابه ت�ؤكد بو�ضوح قاطع �أن الح�صار الفرن�سي ــ البريطاني لل�سواحل اللبنانية
كان من الأ�سباب الأ�سا�سية في تلك الم�أ�ساة .لذا يمكن الجمع بين المعطيات الواردة فيه
والمعطيات التي قدمها �شكيب �أر�سالن في مذكراته لر�سم �صورة �أكثر دقة و�شمولية حول
تلك المجاعة والأهوال التي رافقتها ،والنتائج التي ترتبت عليها.

مالحظات ختامية:

نحو تعرية �أ�سباب المجاعة و�إ�ستخال�ص الدرو�س منها والآن ،بعد مرور �أكثر من مائة
عام على تلك المجاعة ،ال بد من الت�سا�ؤل المنهجي حول �أ�سباب المجاعة ،وم�صادر الأرقام
المتداولة ومدى �صحتها؟ ولماذا لم يبذل الم�ؤرخون اللبنانيون جهدا علميا لمعرفة الأهداف
والو�سائل الب�شعة التي �إعتمدت للإ�ستفادة من تلك المجاعة التي حلت ب�سكان جبل لبنان
في الحرب العالمية الأولى؟
لي�س من �شك في �أن الم�س�ألة في غاية التعقيد لأن عملية الإح�صاء في لبنان كانت متعذرة
على الدوام ،لأ�سباب طائفية ــ �سيا�سية بالدرجة الأولى.لكن �أخطر من ذلك مخططات
الفرن�سيين والإنكليز والح�صار الذي فر�ضوه على �سواحل بالد ال�شام وكان له دور �أ�سا�سي في
المجاعة الكبرى بو�صفهم مخططين وم�شاركين في تنفيذها .فالوثائق التاريخية ومذكرات
�شهود العيان ت�ؤكد �ضلوعهم في م�أ�ساة ال�شعب اللبناني �إلى جانب العثمانيين وم�ستغلي
الحرب من اللبنانيين وال�سوريين ،وب�شكل خا�ص تجار الحبوب .ورغم هول تلك الم�أ�ساة
التي �أودت بحياة ع�شرات الآالف من اللبنانيين جوعا �أ�سدل عليها �ستار كثيف من التعتيم
لدرجة �أن الدرا�سات العلمية حولها ما زالت �شبه معدومة وذلك لأ�سباب عدة �أهمها حر�ص
الفرن�سيين والإنكليز على �إخفاء الحقائق التاريخية التي تك�شف موقفهم العملي الذي �أدى
�إلى المجاعة من طريق �إ�ستراتيجية الح�صار المفرو�ض على المنطقة بكاملها .
م�ؤخرا ،ن�شرت الباحثة ليندا �شيل�شر عام  1992درا�سة قيمة باللغة الإنكليزية تحت
عنوان« :مجاعة  1915ــ  1918في �سوريا الكبرى»� ،إتخذت فيها منحى جديدا في درا�سة
الأ�سباب العميقة للمجاعة في جبل لبنان وبالد ال�شام �إبان تلك المرحلة .وتبنت منهجية
الت�أريخ ال�شمولي لهذه المنطقة ،واال�ستفادة من وثائق الأر�شيف الفرن�سي ،والألماني،
والإنكليزي ،والعثماني ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض الم�صادر المحلية .فنجحت في ك�شف زيف كثير
من المقوالت ال�سائدة حول �أ�سباب تلك المجاعة ،وم�س�ؤولية كل القوى التي �شاركت في
تنفيذها� .إذ تحالفت �ضد الفقراء ومتو�سطي الحال من اللبنانيين قوى عثمانية ،و�أوروبية،
ومحلية .وزاد من هول الم�أ�ساة و�صول الجراد ب�أرتال كبيرة ،والأوب��ئ��ة ،و�سوء التغذية،
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والم�صادرة ،و�سفر برلك.
�إنطلقت الباحثة في درا�ستها من المعطيات التي قدمها الأمير �شكيب �أر�سالن في مذكراته،
والمعطيات الهامة التي قدمها لطف اهلل ن�صر البكا�سيني .فنجحت في تعرية القوى التي
�شاركت في تجويع ال�شعب اللبناني ،عثمانية كانت �أو �ألمانية �أو فرن�سية �أو �إنكليزية بالإ�ضافة
�إلى الم�ضاربين والمحتكرين من ال�سوريين واللبنانيين �أنف�سهم .ونبهت �إلى مخاطر التغييب
المتعمد لكثير من وثائق تلك المجاعة من الأر�شيف الفرن�سي والأر�شيف البريطاني على
حد �سواء .ولفتت �إنتباه الباحثين �إلى مغالط الم�ؤرخين ــ ح�سب تعبير �إبن خلدون ــ في
حال تبنوا حر�ص الفرن�سيين والإنكليز على تحميل العثمانيين بمفردهم هول تلك المجاعة
لكي يبقى �سجلهما خاليا من وثائق الإدانة الدامغة لمرتكبي تلك الم�أ�ساة .نتيجة لذلك
�إبتعدت غالبية الكتب التاريخية التي تناولت تاريخ تلك الحقبة عن الدقة والمو�ضوعية� .إذ
تم التركيز على �سيا�سة الت�شريد ،والنفي ،والإعدام �شنقا ،والم�صادرة ،وال�سخرة ،وغيرها
من الموبقات التي رافقت الحكم العثماني في �أواخر �أيامه في بالد ال�شام .لكن الفرن�سيين
والإنكليز ا�ستخدموا �أ�ساليب م�شابهة �ضد المعار�ضين لهم عندما فر�ضوا �إنتدابهم على هذه
المنطقة ،وبدرجة �أكثر حدة في بع�ض الأحيان كق�صف المدن الكبرى بالمدفعية والطائرات،
والم�صادرات ،وفر�ض عقوبات جماعية على القرى ،و�إجبار النا�س على التعاطي بالعملة
الورقية ،ونهب الذهب والمعادن الثمينة من المنطقة وغيرها .فبدا وا�ضحا �أن �سا�سة الدول
الأوروبية المتح�ضرة لم يكونوا دعاة تحرير ال�شعوب الم�ضطهدة في تلك الحرب.
ونظرا لتزييف الحقائق التاريخية ل�سنوات طويلة ،وتجاهل الأهداف الإ�ستعمارية الغربية
ب�شكل متعمد لعقود طويلة ،كان ال بد من ن�شر درا�سات علمية جديدة تعري بع�ض الحقائق
التاريخية من خالل ما ن�شره مفكرون لبنانيون عاي�شوا تلك المرحلة ،ومذكرات �شهود عيان
تظهر هول تلك الم�أ�ساة الب�شرية التي �أودت بحياة ع�شرات الآالف من اللبنانيين ،وتقدم
الدليل القطاع على �أ�سماء من خطط له و�شارك في تنفيذها .وعند تعرية مواقف الدول
والقوى المحلية التي �شاركت في تجويع ال�شعب اللبناني ت�ساهم الدرا�سات التاريخية في
ر�سم ال�صورة العلمية ال�صحيحة التي تثبت �أن المجاعة التي حلت بجبل لبنان والمناطق
المجاورة له كانت جزءا من ا�ستراتيجيات التجويع التي قام بها العثمانيون ،والفرن�سيون،
والإنكليز ،والألمان في وقت واحد ولأهداف ا�ستراتيجية متباعدة .كما �أن نق�ص المناعة
الإن�سانية والوطنية في الأزمات الكبرى �ساهم في تلك الم�أ�ساة حيث لعب تجار الحبوب
المحليون دورا قذرا في تجويع �أ�شقائهم حتى الموت .فالم�صلحة النفعية المركنتلية كانت
وما زالت ت�شجع مبد�أ الربح ال�سريع دون �ضوابط �أو قيم �أخالقية يخ�ضع لها الحكام،
والتجار ،والمرابون ،والم�ضاربون ،والمتنفذون من مختلف الطوائف وفي جميع المناطق.
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وتكمن مغالط الم�ؤرخين في البحث العلمي عن تلك الم�أ�ساة في تقديم القوى الأوروبية
التي فر�ضت الح�صار على ال�شعب اللبناني حتى الموت جوعا كمنقذين لل�شعب اللبناني
ومدافعين عن حرياته الم�سلوبة .كذلك تم تو�صيف بع�ض تجار الحبوب ،و�سارقي �أموال
المعونات الواردة من الخارج ،والم�ضاربين بقوت ال�شعب ،كمح�سنين ،ومنهم من �أ�صبح الحقا
في طليعة الفئة الأر�ستقراطية اللبنانية التي �شادت الق�صور الفخمة على ح�ساب م�أ�ساة
ال�شعب اللبناني دون �أن يت�ساءل �أي من الم�ؤرخين عن م�صادر ثروتها.
ختاما ،في ظروف دولية �صعبة كتلك التي عا�شها اللبنانيون في الحرب العالمية الأولى،
تتحمل المدن العبء الأكبرمن ويالت تلك الحرب ب�سبب كثافة ال�سكان فيها ،وكثرة الفقراء
والعاطلين عن العمل ،وعدم توفر االحتياط الكافي من الغذاء �أو الح�صول عليه الدخاره.
فحلت ويالت الحرب بدرجات متفاوتة على �سكان المدن والأرياف اللبنانية لكن بع�ض القرى
فقدت ن�سبة كبيرة من �سكانها .لكن �أخبار المجاعة تزامنت مع الإعالن عن توقيع �إتفاقيات
�سايك�س ــ بيكو ووعد بلفور .وبعد �أن ح�سمت الحرب ل�صالح الحلفاء كان من الطبيعي �أن
ي�ضخ الفرن�سيون والإنكليز مرويات عدة ت�صور همجية العثمانيين وحلفائهم الألمان ،وت�صور
الفرن�سيين والإنكليز منقذين لهم من الحكم العثماني .وجاءت �أخبار المجازر التي �إرتكبها
العثمانيون بحق ال�شعب الأرمني لتزيد من هول تلك الم�أ�ساة التي دخلت عميقا في ذاكرة
ال�شعب الأرمني وجميع �شعوب هذه المنطقة.
وك��ان من واج��ب الم�ؤرخين و�ضع تلك الم�آ�سي على م�شرحة البحث العلمي لك�شف
الحقائق التاريخية المثبتة ،و�إظهار الفاعلين الحقيقيين الذين �ساهموا في م�أ�ساة ال�شعب
الأرمني بقدر ما �ساهموا في تجويع اللبنانيين .فكان لل�سيا�سة العثمانية الدور الأ�سا�سي
في المجاعة التي �ضربت المناطق اللبنانية بم�شاركة فاعلة من دول �أوروب��ي��ة كانت
تخطط منذ زمن بعيد للحلول مكانهم بعد �إنهاء حكم ال�سلطنة ،ولعل �أخطر ما تعر�ض له
تاريخ تلك الحقبة من ت�شويه متعمد وتزوير مدرو�س �أن الدعاية الأوروبية الكثيفة في لبنان
نجحت في �إلبا�س التهمة �إلى الجانب العثماني منفردا وتم تغييب ال�شركاء الآخرين في تلك
الجريمة وهم فرن�سيون ،و�إنكليز ،و�ألمان ،و�أثرياء الحرب من اللبنانيين وال�سوريين.
وبعد �أن طم�س الم�شرفون على الوثائق الفرن�سية والإنكليزية هذا الجانب� ،أخرجوا
مو�ضوع المجاعة بكامله من دائرة البحث العلمي ل�سنوات طويلة ،ولم ي�شجعوا الم�ؤرخين
على الخو�ض فيه .م�ؤخرا ،ن�شرت درا�سات علمية جديدة تناولت م�س�ألة المجاعة بكثير
من الدقة والمو�ضوعية .فع ّرت مواقف جميع الأطراف التي �شاركت في تجويع اللبنانيين،
و�أعادت االعتبار �إلى الحقائق التاريخية في هذة الم�س�ألة البالغة الأهمية في تاريخ لبنان
المعا�صر.
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قبل �أن ي�صل دونالد ترامب �إلى �سدة الرئا�سة في �أميركا وعد بالخروج من االتفاق
النووي مع طهران وتمزيقه ،وفع ً
ال بعد �سنة من و�صوله �إلى �إدارة البيت الأبي�ض ن ّفذ
الرئي�س ما وعد به� ،آخذاً على الإتفاقية عدم �شمولها وقف تطوير الأ�سلحة ال�صاروخية
الإيرانية ،وا�ستغالل طهران لتلك الإتفاقية للإقدام على التو�سع الميداني في ال�شرق
ِ
يكتف
الأو�سط .وذهب ترامب �إلى �أبعد من ذلك في خططه بمحاولة عزل �إيران ،فلم
بفر�ض العقوبات عليها ،بل هدد ال�شركات الأوروبية التي تتعامل مع ايران بتعري�ضها
للعقوبات هي الأخرى .و�صحيح �أن ايران ا�ستطاعت �أن ت�صمد �أمام عقوبات الواليات
المتحدة والدول الغربية لأكثر من ثالثة عقود من الزمن و�أن تتطور اقت�صادياً وع�سكرياً
وعلمياً في ظل «اقت�صاد المقاومة» ،لكن ما يزعج الإدارة الأميركية ومحاورها الإقليمية
هو الدور الذي تلعبه الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية في �سيا�سة المحاور في كامل
المنطقة .لذلك ،ي�شهد العالم اليوم ا�ستثمار كل فريق لكامل �أوراقه ما يعيد التمو�ضع
الدولي في حركة جديدة قد تتخطى الحرب الباردة.
ما المتوقع من نتائج ت�صلّب كل فريق في مواقفه وهل من احتكاك ع�سكري قد يودي
بالمنطقة الى حروب لي�ست مح�سوبة نهايتها .و�أين م�سرح العمليات المفتر�ض الأقرب؛
�سوريا ،اليمن ،العراق �أم الخليج العربي الذي تتربع على ترابه وفي بحره القواعد
والبوارج الحربية الأميركية والأوروبية؟ وما ال�سيناريوهات المحتملة؟ و�أين لبنان من
تداعيات التوتر الإيراني الأميركي المطرد؟
في ا�ستعرا�ض �سريع ،ف�إن الحزمة الأولى من العقوبات ا�ستهدفت الحظر على �صناعات
رئي�سة ت�شمل ال�سيارات وال�سجاد والمواد الغذائية الم�صنّعة وبرامج الكمبيوتر� ،إ�ضافة
�إلى تجارة الذهب والمعادن والفحم ،وطالت قدرة الجمهورية الإ�سالمية على �شراء
الدوالرات � ...إلخ .ومن المرتقب �أن تكون المرحلة الثانية التي �سيبد�أ تنفيذها في 5
ت�شرين الثاني� ،أ�شد ت�أثيراً� ،إذ ت�ضغط الواليات المتحدة على �سائر دول العالم للتوقف
عدة كال�صين والهند وتركيا �أنها
عن �شراء النفط الإيراني ،على الرغم من ت�أكيد دول ّ
غير م�ستعدة لتلبية هذا الطلب الأميركي كلياً.
وي��زداد من�سوب التحدي مع بدء تداعيات العقوبات المقررة ،حيث �صرح م�س�ؤول
�إداري كبير بوزارة الخارجية الأميركية �إن «نحو � 100شركة دولية �أعلنت نيتها مغادرة
ال�سوق الإيرانية وذلك ا�ستجابة للعقوبات االقت�صادية الأميركية على �إيران والمتعاونين
معها» ،و�شمل ذلك ال�شركات في قطاعي الطاقة والتمويل وال �سيما ال�شركات التي
�أعلنت نيتها مغادرة ال�سوق الإيرانية �أو وقف تو�سعها؛ «بيجو» و«رون��و» الفرن�سيتين،
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و«دايملر» الألمانية ل�صناعة ال�سيارات ،و«توتال» الفرن�سية للمحروقات ،و«�سيمن�س»
الألمانية للتكنولوجيا .وهكذا ف�إن حزمة العقوبات الأولى التي طالت النظام الم�صرفي
الإيراني ظهرت �آثارها ب�سرعة و�ستكون الآثار �أق�سى عندما يبد�أ فر�ض حزمة العقوبات
الثانية التي ت�ستهدف قطاع الطاقة.
تهديد �إعالمي ع�سكري ..ورد دبلوما�سي مربك
فج�أة ،بد�أت الحرب الكالمية وك�أنها الحدود الق�صوى للتحرك خارج دائرة العقوبات
االقت�صادية الأميركية؛ فقد �صرحت وا�شنطن �أنها ال ت�ستبعد ا�ستخدام القوة �ضد �إيران
وقد جاء الإع�لان بعد �أن مهدت طهران لذلك بانهمار جالميد لغوية ِ
لل�صدام حين
�أف�شت عن نيتها �إن�شاء المزيد من �أجهزة الطرد المركزي ،مما يعني في مراكز الأبحاث
والدرا�سات اال�ستراتيجية وعند البيت الأبي�ض الإنتقال �إلى برنامج �أ�سلحة نووية.
ال�لاف��ت للنظر ه��و الإرب���اك ال��ذي راف��ق التهديد ب�ضرب �إي���ران .فقد ق��ال وزي��ر
الخارجية الأميركي مايك بومبيو «�إن حاولت طهران حيازة �أ�سلحة نووية �ستواجه «حنق
العالم كله» .فما درجة الحنق! و ما �شكله! وهل هناك تن�سيق دول��ي! �أو على الأقل
غربي بين �أميركا و�أوروبا! �أم �أنه تن�سيق بين وا�شنطن ودول الخليج بحكم �أنها المت�ضرر
الأول من الطموح النووي الإيراني! هذا التهديد زاد حجم الإرب��اك فيه حينما �أكمل
رئي�س الدبلوما�سية الأميركية قائ ً
ال «عندما �أقول الحنق فال تخلط ذلك بالعمل الع�سكري،
ف�أنا �أق�صد العار الأدبي والقوة االقت�صادية التي ت�سقط عليهم ،هذا ما �أتحدث عنه،
ال �أتحدث عن العمل الع�سكري هنا» .ف�أربك بومبيو �أ�صدقاء �أميركا �أكثر من طهران
نف�سها.
وات�سمت خطوات ترامب بال�صرامة �أم��ام التفا�ؤل الخاطئ الذي م ّيز العديد من
قرارات �سلفه �أوباما .حيث �سبق �أن و�صف الرئي�س دونالد ترامب ،الحر�س الثوري ب�أنه
«ميلي�شيا وقوة �إرهابية فا�سدة» ،ثم فر�ض عليه عقوبات اقت�صادية؛ لأنه كما قال «جي�ش
عدائي ي�سرق ال�شعب الإيراني لتمويل الإره��اب في الخارج» .و�ست�ستهدف العقوبات
ب�شكل خا�ص ذراع عمليات الحر�س الثوري في الخارج «فيلق القد�س» .كما �أدرجت وزارة
الخزانة الأميركية خم�س �شخ�صيات �إيرانية على قائمة العقوبات الخا�صة بها ،وجميعهم
يعملون في «الحر�س الثوري» الإيراني ،ومتورطين في “تطوير القوة ال�صاروخية لإيران».
لذلك بد�أت �إي��ران ن�شاطاً دبلوما�سياً مع الأ�صدقاء والأط��راف الأخ��رى في �أوروبا
وفي كل دول العالم التي تت�ضرر من �سيا�سة ترامب �ضد �إيران ،وهذه الدول مثل كوريا
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الجنوبية وكندا واليابان وغيرها لها عالقات تجارية واقت�صادية مع �إيران ال ت�ستطيع
تحمل الخ�سارة ب�سبب �سيا�سة العقوبات االقت�صادية �ضد �إيران ،كما �أن ترامب ب�سيا�سته
هذه يريد ابتزاز بع�ض دول الخليج النفطية كي يك�سب من جيبها الأموال ،و�أن يعو�ض
في خ�سارات الإقت�صاد الأميركي الداخلي.
حول تلك العقوبات الأميركية الجديدة يت�ساءل �سمير �أيوب ع�ضو المركز الثقافي
الرو�سي العربي في �سان بطر�سبورغ ،ما الذي تريده الواليات وكيف �ستتعامل ايران مع
العقوبات الجديدة وهل يمكن لها �أن تع ِّول على �أ�صدقائها الكبار كال�صين ورو�سيا والهند؟
وي�ستنتج �أن «كل العقوبات الأميركية على �إيران ،وكل ما تلج�أ �إليه الواليات المتحدة �ضد
�إيران و�أ�صدقائها ،هو ناتج عن �صراع بين حلفين ،حلف يدافع عن م�صالحه وحقوقه
وحلف �آخر ي�ستمر بعدوانه وابتزازه وا�ستخفافه بالمقررات الدولية وحقوق ال�شعوب
التي ال بد �أن تنت�صر في نهاية المطاف».
ويتابع الخبير بال�ش�أن الإيراني ب�أن «الواليات المتحدة بعد �أن ف�شلت ع�سكريا �ضد
�إيران و�ضد كل الدول التي تتعار�ض مع �سيا�ساتها ،تلج�أ الآن الى �سيا�سة العقوبات التي
�أ�صال لي�ست بجديدة ،وكانت قد اتبعتها �ضد االتحاد ال�سوفييتي �سابقا ،و�ضد كوريا
ال�شمالية ،واتبعتها مع ايران منذ � 35سنة ،لكن هذه العقوبات لم ت�ؤثر كثيرا على ايران،
فالدول ال�صديقة لإيران كثيرة ،لذلك ف�إن الواليات المتحدة تعول على هذه العقوبات
في محاولة منها ال�ستدراج ال�شعب الإيراني لالنتفا�ضة والقيام بحركات ع�صيان �ضد
النظام ،وهذا تحديدا ما تريده الواليات المتحدة وتتمناه ...لكي ت�صبح �سوقاً للتجارة
الأميركية ،لكنها تتنا�سى �أن في ايران النظام متما�سك وال�شعب ملتف حول نظامه ،لأن
�أي اعتداء خارجي �سوف يوحدهم �ضد التدخالت الأميركية ال�سافرة ب�ش�ؤونهم الداخلية،
وكل الدول ال�صديقة لإيران با�ستطاعتها �أن تقف �ضد هذه العقوبات ،وت�ستطيع �أن تجعل
من العقوبات غير م�ؤثرة كثيرا على االقت�صاد الإيراني وعلى و�ضع �إيران في المنطقة،
�أي�ضا ت�ستطيع رو�سيا �أن تلعب دوراً كبيراً ،لأنها منذ البداية وقفت �إلى جانب حقوق
�إيران الم�شروعة بكل ما تقوم به ،بالدفاع عن حقوقها وم�صالحها وحقها ال�شرعي في
امتالكها للطاقة النووية ال�سلمية من �أجل االزدهار والتقدم.
وحول احتمال توجيه �ضربة �أميركية �إلى �إيران ،قال هادي محمدي الخبير الإيراني
في �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط :الواليات المتحدة تح�سب �ألف ح�ساب لأي عمل ع�سكري
�ضد �إيران ،لكن ح�سب كل المعطيات فلي�س لدى البنتاغون �أي خطة ر�سمية ل�ضرب
�إيران ،بل ي�ستخدمون الحرب الإعالمية واالقت�صادية لالبتزاز وجني الأموال من الدول
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العربية مثل ال�سعودية والإمارات ،ولكن لدى �إيران جهوزية تامة للرد على �أي اعتداء،
و�سيكون هناك خ�سارة كبيرة للأميركيين و�شركائهم في المنطقة ،و�أول خ�سارة �ستكون
في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة من قبل الكيان ال�صهيوني .و�أ�ضاف :لدى الواليات
المتحدة الأميركية طريقة واحدة في التعامل مع الدول� ،أال وهي القوة وفر�ض العقوبات
والإم�لاءات ،وقد فر�ضت �أميركا عقوبات على �إيران لأكثر من ثالثة عقود ولم تنجح
بك�سر �شوكتها �أو �إخ�ضاعها ،بل ا�ستطاعت �إيران �أن تتطور في كل المجاالت وتعتمد
على نف�سها بكل �شيء ،كما فر�ضت الواليات المتحدة العقوبات على رو�سيا ولكن جاءت
نتيجة العقوبات بعك�س ما �أرادته الواليات المتحدة تماما.
لكن خبراء �آخرين في ال�ش�أن الإيراني يجمعون على �أنه «لم يعد ب�إمكان الإيرانيين
تحمل كل الب�ؤ�س الذي لحق بهم على مدى الأربعين �سنة الما�ضية والمعاناة من عنف
كبير قد يلج�أ �إليه النظام مما �سيولد انفجاراً �أكبر و�أ�شمل«.
خامنئي عن العقوبات:
لي�س هناك ما يثير القلق
لي�س هناك نظام في العالم على �إلفة بم�صطلحات الح�صار والمقاطعة االقت�صادية
والعزلة الدبلوما�سية ،والهجوم الع�سكري مثل نظام طهران؛ وربما يعود ذلك �إلى �صورة
النظام التي �شكلتها �أهدافه المو�ضوعة منذ  1979في �أربع مراحل «�إعالن الثورة»،
«تثبيت الثورة»« ،ت�صدير الثورة» ومن ثم المرحلة الرابعة وهي «�إعالن الدولة الإ�سالمية»
التي �ستكون طهران محورها .وعليه ف�إن الإج��راءات الأميركية الجديدة كما تعتقد
طهران �ستكون م�صدر �إزعاج فح�سب وقد تعطل جزءا من مرحلة من مراحل الثورة
الأربع لكن لي�س الم�شروع الثوري كله ،حيث يعتقد الإيرانيون بتمتعهم بخبرة كبيرة في
حلول جديدة للخروج من العزلة
ٍ
التعامل مع العقوبات و�أ�صبحوا ماهرين في �إيجاد
الدبلوما�سية واالقت�صادية والتكيف مع التهديد بالحرب.
«ال تقلقوا على الإطالق في ما يتعلق بو�ضعنا .ال �أحد ي�ستطيع فعل �شيء» هذا ما
نقله الموقع االلكتروني الخا�ص بمر�شد الثورة الإيرانية علي خامنئي في �أول رد على
القرار الأميركي .وال بد من التذكير بما قاله الرئي�س الإيراني ح�سن روحاني خالل
لقائه ح�شد من الإيرانيين المقيمين في فيينا� :إن «فر�ض العزلة على ال�شعب الإيراني
الذي هو هدف �إجراءات �أميركا الجدیدة �سیكلفهم ثمناً باهظاً جداً و�سیكون ال�شعب
الإیراني �أكثر مقاومة مما م�ضي �أمام ذلك» .و�أ�ضاف« :لو كانت الإجراءات الأميركية
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�ضد جزء �أو مجموعة خا�صة في �إيران ،لربما كان ب�إمكانهم �أن يفعلوا �شيئا ما ،لكنهم
الآن يقفون �ضد ال�شعب الإيراني كله ،وهم يوجهون ر�سائل تهديد لأي �شركة �أو م�صرف
يقيم عالقات مع �إيران من �أجل قطع هذه العالقات».
وبالتوازي مع ت�صريحات الكبار� ،صعدت �إيران اللهجة وقالت �إنها م�ستعدة لزيادة
تخ�صيب اليورانيوم ،في حال ف�شلت المفاو�ضات مع الأوروبيين لإنقاذ االتفاق النووي
الإيراني ،كما قدمت �شكوى �ضد الواليات المتحدة �أمام محكمة العدل الدولية.
ت�صعيد ومرونة في رد الحر�س الثوري
وفي تقدير الباحث الكويتي العميد الدكتور ظافر محمد العجمي �إن ما ر�شح حتى
الآن مما �سيجري تجاه �إيران هو خليط غير نا�ضج من عنا�صر حرب �إعالمية تمهيدية
متباعدة ،وكما هو معروف ال ي�صنع الإعالم �سيا�سات الدول؛ و�إن كان يمهد لها ،بل
ت�صنعه م�صالح الدول بالدرجة الأولى �إذا كانت بيد رجال دولة محنكين .ولع ّل مجرى
الت�صعيد �سي�صب كما يبدو في �شرايين الحر�س الثوري الإيراني �أو الأطراف الإيرانية
في �سوريا ولبنان .ويقوي هذا الإعتقاد الهلع الذي رافق تحركات قادته م�ؤخراً.
هذا الهلع جعل الميجر جنرال محمد علي جعفري قائد الحر�س الثوري الإيراني
ي�صرح �إن �إيران ال تعتزم في الوقت الراهن زيادة مدى �صواريخها ،م�شيراً �إلى �أن المدى
الحالي وهو  2000كيلومتر كاف لحماية الجمهورية الإ�سالمية م�ضيفاً �أن معظم �أهداف
الأعداء اال�ستراتيجية تقع بالفعل �ضمن مدى  2000كيلومتر .وي�سعى القائد الإيراني
من تك الر�سائل لتحقيق �أهداف عدة �أهمها:
ــ تهيئة ال�شعب الإيراني والقوى المرتبطة بالحر�س الثوري في الخارج كحزب اهلل
في لبنان والحوثيين )ان�صار اهلل( في اليمن والح�شد ال�شعبي في العراق لظروف
تتطلب الإنحناء للعا�صفة .كما �أن الظروف قد تلزم الحر�س الثوري بالتنازل عن تو�سعه
ال�صاروخي وربما الو�صول لل�سيناريو الكوري ال�شمالي بتدمير بع�ض ال�صواريخ في
مرحلة قادمة.
ــ طم�أنة الدول الأوروبية التي كان لها موقف �شبه مقبول من ايران حيث لم تن�سحب
من االتفاق النووي و�أبقت �أبواب التوا�صل م�شرعة ،فكان على طهران �إظهار ح�سن النية
من �أن �صواريخها لن تطال �أوروبا ،مما يبدد م�شروعية وجود �صواريخ باتريوت الأميركية
في بولندا والتي كررت وا�شنطن امام العتب الرو�سي �أنها لحماية الغرب من �صواريخ
ايران ولي�س �صواريخ مو�سكو.
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ــ ك�سب تعاطف المجتمع الدولي فيما لو هاجمت وا�شنطن الحر�س الثوري و�صواريخه،
حيث يمكنها القول ان م�سافات �صواريخنا هي لحماية المدى الحيوي لطهران ولي�س
للو�صول لأماكن �أخرى .وفي الوقت نف�سه هي ر�سالة ت�شي ب�إمكانية التفاو�ض مع وا�شنطن
على برامج ال�صواريخ مادام مزاج التنازالت مقبوالً بعد قيام بيونغ يانغ بالتطوع بتدمير
بع�ض �صواريخها.
وي�ستمر �سيل الت�صاريح حيث عاد قائد الحر�س الإيراني الى الإع�لان عن رف�ض
التفاو�ض حول ال�صواريخ ودعم الحلفاء الإقليميين ،وتفاخر بتمدد �إيران في �سوريا والعراق
ولبنان ،مو�ضحاً �أن الهدف من ال�ضغوط الأميركية �إ�ضعاف القدرات ال�صاروخية الإيرانية
وم�شيرا �إلى �أن بالده تملك التر�سانة ال�صاروخية الأولى في المنطقة؛ وفقاً لمراكز
�أبحاث �أميركية.
حذر �إيراني من موقف رو�سيا رغم الت�صريحات العلنية
ما يثير قلق ايران لي�ست العقوبات االميركية فقط انما احتمال ح�صول مزيد من
التفاهم الرو�سي ــ اال�سرائيلي لتحجيم الدور الإيراني بدءاً ب�إبعاد قواتها عن الجنوب
ال�سوري ،وهو ما ح�صل ،وال�سماح ال�سرائيل با�ستهداف مواقعها الع�سكرية في �سوريا،
وهو ما ال ت�ستطيع ايران تح ّمله .وهذا يعتبر محاوالت جادة في عزل طهران .عقوبات
من جهة ،وتحجيم وجودها في �سوريا ،وقيود �صارمة تمنعها من انتاج �سالح نووي،
وحظر اميركي على �أي �شركة �أوروبية تبا�شر اال�ستثمار في ايران ،حتى اذا ما فعلت
منعتها من اال�ستثمار في اميركا ،ومن التعاطي مع الم�صارف االميركية ،حتى ان فرن�سا
المعتدلة في مواقفها من ايران وغير قريبة من ال�سيا�سة االميركية حذرت ايران من
تجاوز الخطوط النووية الحمراء رداً على تهديدات طهران بالعودة الى انتاج ال�سالح
النووي وزيادة انتاج ال�صواريخ البالي�ستية.
ان ا�شتداد المواجهة بين اميركا وايران ينحو بطهران الى التقرب �أكثر من رو�سيا
وال�صين وتركيا والذين �شملتهم عقوبات اقت�صادية �أميركية لي�ست في م�ستوى العقوبات
على ايران .وبالفعل فقد �س ّهلت حكومة طهران الحالية حل �أزمة اقت�سام النفوذ في
بحر قزوين وثرواته �أمام مو�سكو بعد � 27سنة على الأزمة الم�ستع�صية ،وهذا لم يكن
ليح�صل لوال التعاون الرو�سي مع ايران في ملفات �أخرى قد يكون تواجدها ودورها في
ال�شرق الأو�سط �إحداها .والعالقات مع ال�صين الى مزيد من التقدم وغني عن القول
�أن ال�صين تعار�ض العقوبات من �ضمن �سيا�ستها المر�سومة في المبد�أ الو�ستفالي في
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عدم التدخل في �سيادات الدولة .وازداد من�سوب التعامل التجاري مع تركيا حتى فاق
الع�شرين مليار دوالر ويطمح البلدان الى رفعه الى الثالثين مليار ،وتعتمد تركيا كثيراً على
النفط الإيراني ــ بعد �أن جفت الم�صادر الداع�شية التي مونت الإقت�صاد التركي لفترة
من الزمن – في مقابل فتح ال�سوق الإيرانية �أمام المنتجات التركية في ظل العقوبات
على ايران.
الموقف الرو�سي �أعلنته المتحدثة با�سم الخارجية الرو�سية ،ماريا زاخاروفا ،بقولها:
«ال �شك في �أن ت�صرفات الإدارة الأميركية �ست�سفر عن تداعيات �سلبية طويلة الأمد
بالن�سبة للنظام العالمي لعدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،كما �ستعطي دفعة �سلمية �إ�ضافية
مزعزعة لال�ستقرار للأو�ضاع في ال�شرق الأو�سط «.و�شددت مع ذلك على �أن «رو�سيا
ال تزال متم�سكة بخطة العمل الم�شتركة ال�شاملة )الخا�صة ببرنامج �إيران النووي(،
و�ستوا�صل االنطالق من مبادئ القرار  2231ال�صادر عن مجل�س الأمن التابع للأمم
المتحدة« .و�أ�ضافت الم�س�ؤولة« :ح�سب ما نعلم ،هذا هو النهج الذي يعتزم االلتزام به
الم�شاركون الآخرون في خطة العمل الم�شتركة ال�شاملة«.
و�أكدت زاخاروفا موقف مو�سكو ومفاده �أن نهج الواليات المتحدة لتقوي�ض االتفاق
النووي مع �إيران و�إعادة ال�ضغوط وا�سعة النطاق على الجمهورية الإ�سالمية من خالل
العقوبات «�أمر م�ضر تماما» ،مو�ضحة �أن ال�سلطات الأمريكية ت�سعى عبر ذلك لتحقيق
م�صالح �صفوف �ضيقة في البالد ولي�س م�صالحها القومية».
رد الفعل الأوروبي
ومن ناحية ثانية هل �أن خال�ص ايران من هذه الورطة يتطلب تقديم تنازالت الى
االتحاد الأوروبي تجعلها قادرة على ال�صمود اطول وقت ممكن وتتح ّمل نتائج العقوبات
الأميركية .هل ت�ستفيد طهران من الموقف الأوروبي المتم�سك بالإتفاق النووي لإحداث
خرق يخفف من جدوى وفعالية العقوبات الأميركية؟ فقد ع ّولت �أوروبا كدول وك�إتحاد
على الإتفاق النووي الإيراني لتدخل �أ�سواقاً جديدة في بلد يربو عدد �سكانه على
الثمانين مليون ويحوي ثروات وم�صادر طاقة من نفط وغاز و�أ�سواق متعط�شة للتنمية
والتطوير ،بعد عقوبات طالته لمدة  35عاماً.
وكانت فرن�سا و�ألمانيا وبريطانيا قد طلبت من الواليات المتحدة �إع��ف��اءات من
العقوبات التي قد تتعر�ض لها �شركاتها العاملة في �إيران ،وذلك في ر�سالة حملت تاريخ
الرابع من حزيران/يونيو ــ ع�شية �أول مجرى تنفيذي للعقوبات ــ وموقعة من وزراء
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مالية وخارجية الدول الثالث ،جاء فيها «ب�صفتنا من الحلفاء المقربين ،نتوقع �أال تطاول
العقوبات الأميركية العابرة للحدود ال�شركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين».
لكن وا�شنطن ت�شبثت برف�ض �إعفاء ال�شركات الأوروبية العاملة في �إيران من العقوبات
وفق وزارة االقت�صاد الفرن�سية .ورد وزير الخزانة الأميركي �ستيفن منوت�شين ووزير
الخارجية مايك بومبيو خطيا على الدول الثالث ليو�ضحا ب�أنهما لن يمنحا �أي �إعفاء
من العقوبات لل�شركات التي وقعت عقودا مع �إيران بعد �سريان تطبيق االتفاق النووي
الإيراني في ال�ساد�س ع�شر من حزيران/يونيو  .2016و�أفاد م�صدر �أوروبي �أن ال�سلطات
الأميركية في جوابها وجهت نداءاً وا�ضحاً �إلى الدول الثالث مفاده «بدالً من ت�شجيع
التجارة مع �إيران ،نطالبكم بعرقلة كل الن�شاطات الم�ؤذية» لهذا البلد .كما اعتبر منوت�شين
وبومبيو �أي�ضا �أن الم�صرف المركزي الإيراني «لي�س �شرعيا» ،و�شددا على �ضرورة «�أال
تقيم الم�صارف والبنوك المركزية الأوروبية �أي عالقة معه» .وهذا الموقف يعتبر بمثابة
تهديد �ضمني �إثر الغرامة الباهظة وقيمتها ت�سعة مليارات دوالر فر�ضتها وا�شنطن عام
 2014على الم�صرف الفرن�سي «بي �إن بي باريبا» لقيامه بخرق حظر �أميركي.
ويبدو �أن �أوروبا �سوف تحمي �شركاتها ولن تخ�ضع بالكامل للتهديد الأميركي ،فقد
�أو�ضح الم�صدر الأوروب��ي �أي�ضا �أن هذا الرف�ض الكامل للطلبات الأوروبية لن يمنع
ال�شركات من «تقديم طلبات �إعفاء محددة خا�صة في المجال النفطي يمكن �أن تعالج كل
حالة على حدة «.فقد �أ�صدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرن�سا و�ألمانيا وم�س�ؤولة
العالقات الخارجية في االتحاد الأوروبي بيانا م�شتركا يقول �إن االتفاق النووي مازال
�ساريا ،وهو «حيوي» للأمن العالمي .كما ك�شفوا عن تفعيل قانون يعرف «بقانون المنع»
ي�سعى لحماية ال�شركات الأوروبية التي تتعامل مع �إيران من �أثر العقوبات الأمريكية،
على الرغم من �أن م�س�ؤوال رفيعا في �إدارة ترامب رف�ض ذكر ا�سمه قال �إن الواليات
المتحدة «ال ت�شعر بالقلق» من هذه الخطوة .و�أ�شار الم�س�ؤول �إلى �أن �إيران تعاني من
م�صاعب اقت�صادية جمة منذ خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي في مايو�/أيار،
و�أن الريال الإيراني فقد نحو  80في المئة من قيمته.
التداعيات الع�سكرية في �سوريا وعليها
في تقدير خبراء خليجيين� ،إن االن�سحاب الأميركي من االتفاق قد يعجل بالمواجهة
بين وطهران ووا�شنطن مبا�شرة وغير مبا�شرة عبر ا�ستهداف الحر�س الثوري ككيان
ع�سكري واقت�صادي و�سيا�سي وعبر ال�ساحات التي يمتد فيها خ�صو�صاً في الجبهة

34

الدرا�سات الأمنية
العدد 75

ال�سورية ،حيث الجرح النازف ال��ذي ي�ضع �سوريا في �صدارة ال��دول المر�شحة لأن
ت�شهد تداعيات قرار الإن�سحاب وتحولها لجبهة ِ�صدام غير مبا�شرة مع الأميركان لكن
)بالوكالة( بين �إ�سرائيل و�إيران .والعمليات الجوية الإ�سرائيلية فوق دم�شق لم تهد�أ ال بل
تطورت وجرى الإعالن عنها في حين كان التكتم عن هكذا عمليات �سيد الموقف؛ قد
نقلت وكالة ال�صحافة الفرن�سية عن م�س�ؤول ع�سكري ا�سرائيلي �أن القوات الجوية �شنت
 200غرة على �أهداف معظمها �إيرانية في �سوريا خالل � 18شهراً الما�ضيين.
فرغم �أن الخطر الإيراني يتجاوز البرنامج النووي وي�شمل دعم طهران «للإرهاب» ــ
وفق المنطوق الأميركي ــ �إلى جانب الخطر الإلكتروني الذي ي�شكلونه� .إال ان الإيرانيين
يحاولون قدر الإمكان �أن ال يجازفوا بحرب مع �إ�سرائيل لمعاقبة الأميركيين .لكن
ال�صهاينة لهم وجهة نظر مخالفة .وت�أكيداً على ذلك التوجه ال�صهيوني فقد رفع الجي�ش
الإ�سرائيلي حالة الت�أهب �إلى الق�صوى تح�سباً لأي ت�صعيد في �سوريا المجاورة �أكثر من
مرة خالل الأ�شهر الما�ضية.
ولأن��ه من المرجح �أن يكون م�ستقبل �سوريا نموذجاً اتحادياً يتم بموجبه نقل
ال�سلطات �إلى مناطق مختلفة .ف�إن ا�ستراتيجية �إيران هي �أن ت�ستولي على نفوذ لها في
هذه المناطق ي�سمح لها بال�سيطرة على ال�سلطات الحاكمة فيها .ويرى باحثون �أنه بالنظر
�إلى الوقائع ي�صل المرء �إلى نتيجة مفادها �أنه ال يمكن الق�ضاء على النفوذ الإيراني في
�سوريا ،لأنه ال يوجد ف�صيل �أو وكيل �إيراني محدد يمكن ا�ستهدافه و�إنما �شبكة وا�سعة
من القادة والمقاتلين والموارد والأ�سلحة التي تمتد عبر المنطقة و�صوالً �إلى �أفغان�ستان.
ال يمكن طرد �إيران من �سوريا ،ولكن يمكن احتوا�ؤها ب�ضربات محدودة.
لقد تركت طهران ب�صماتها على كل �أزمة كبيرة في المنطقة .ومن ذلك قيادة قوات
الحر�س الثوري م�شروع طهران التو�سعي من �سوريا بما يخدم ر�ؤية الجمهورية الإ�سالمية
في الجيوبوليتيك الفار�سي ،التي حققت فيها نجاحات كبيرة مقارنة بالالعبين الإقليميين
المناوئين لها كدول الخليج ووا�شنطن وحتى تركيا ،وفق الباحث الدكتور العجمي الذي
ي�ضيف �أن «احتماالت الحرب الأميركية مع �إيران في �سوريا عالية حيث ال يمكن تجاهل
تبعية الهياكل الم�سلحة هناك لإيران كحزب اهلل اللبناني والح�شد ال�شعبي وغيرهما
من الزينبيين والف�صائل الأفغانية والباك�ستانية ال�شيعية ،وهي التي لن تقف مكتوفة
الأيدي في حال تع ُّر�ض �إيران ل�ضربات ع�سكرية؛ وهو ما يُلزم وا�شنطن بقطع ر�أ�س
تلك الأذرع .ففي فترة ما ،كانت هناك م�ساعي �أميركية لإيجاد موطئ قدم في مثلث
الحدود العراقية ال�سورية الأردنية �إن لم يكن لها فللقوات التي تحظى بدعم من الواليات
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المتحدة والتحالف الذي تقوده ،بهدف �إجها�ض الم�ساعي الإيرانية المقابلة لإيجاد نفوذ
عبر الح�شد ال�شعبي المدعوم منها في تلك المنطقة ،ومحاولة ربط الجبهتين العراقية
وال�سورية ،وت�سهيل مخطط الح�شد لدخول الأرا�ضي ال�سورية والقتال بجانب الجي�ش
ال�سوري ،وت�أمين الإبقاء على الطرق مفتوحة بين �إيران و�سوريا عبر العراق ،و�ضمان
وجود ممر بري ي�صل �إيران بحلفائها في المنطقة .كما اخذ الطرفان في التناف�س في
محاولة لفتح طرق غرب العراق ،في الوقت الذي تتم فيه ا�ستعادة الأرا�ضي التي كان
ي�سيطر عليها تنظيم الدولة.
احتماالت الهجوم الجراحي على ايران و�سيناريوهات الرد
يبدو �إن الغاية من وراء الت�صعيد الأميركي تتجاوز تحقيق مطالب تتعلق باالتفاق
النووي نف�سه �أو القدرة ال�صاروخية �أو النفوذ الإقليمي لإيران� ،إنما الغاية هي تغيير
نظام �إيران ثم �إحداث تغييرات في جيوبوليتيكها ،ح�سبما �أكد الرئي�س ترامب نف�سه.
ولكن اللجوء الى الحرب المبا�شرة دونه مخاوف كبيرة لي�س �أقلها التداعيات على
الخليج العربي .بال ا�ستثناء� ،ستكون جميع الأطراف خا�سرة جراء مثل هذه الحرب،
وحتى الدول الخليجية �ستكون من المت�ضررين؛ فهناك توقع بالت�صعيد �ضد الخليج
من اليمن ،و�سيوا�صل الحوثيون �إطالق ال�صواريخ البالي�ستية باتجاه الريا�ض والإمارات
وبقية الم�شاركين في التحالف العربي .لكن الخليج لي�س المت�ضرر الأكبر ،فال�ضربات
المفتر�ضة �ستكون كفيلة بدفع الإيرانيين لاللتفاف حول رموز التمرد ال�سيا�سي على
نظام الماللي ،الذي يعاني من فقدان م�صداقيتة في ال�شارع الإيراني .فهل يثور البازار
االيراني جراء ال�ضغط االقت�صادي وانهيار العملة والعقاب الع�سكري ان حدث في ايران
نف�سها او �ضد الحر�س الثوري فقط او في �سوريا!
ول��و افتر�ضنا ان وا�شنطن حركت ذراع��ه��ا الع�سكرية لتحييد ق��درة المفاعالت
والتر�سانة ال�صاروخية في ايران نف�سها وهو احتمال ا�ضعف من اركاع الحر�س الثوري
بالعقوبات او ب�ضرب االيرانيين في �سوريا كما �شرحنا �سابقا ،والكالم للدكتور العجمي،
ف�إن هذا االمر �سيقابل بواحد من �إ�ستراتيجيات �إيرانية محتملة او ببع�ضها مجتمعة
وت�شمل:
ـــ ا�ستراتيجية «نحتفظ بحق الرد» عبر الإحجام الكامل عن الرد وهو م�شابه للعجز
العراقي عن الر ّد المبا�شر بعد مهاجمة �إ�سرائيل لمفاعل �أوزيراك  ،1981او ال�سكوت
ال�سوري على مهاجمة مفاعل دير الزور  .2007وهذا احتما ٌل قد تتبنّاه �إيران ا�سوة
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بالمفهوم الخليجي )بلع العافية(.
ٍ
ــ �إطالق ٍ
أهداف �آخرى في �إ�سرائيل
كبير من ال�صواريخ البال�ستيه من �إيران �ضد �
عدد ٍ
و�ضد القواعد الأميركية في دول الخليج العربي والعراق والأردن.
ــ ا�ستخدام الخاليا الميلي�شياوية لتنفيذ هجمات انتحارية �ضد الم�صالح الأميركية
وربما الغربية لجرها للتحكم في ال�صراع ووقفه حين ت�شاء طهران .
ونرجح ان تقوم طهران ب�أحد العملين االخيرين او بهما معاً الن الظهور بمظهر
العاجز لي�س في �صالحها امام ال�شارع والبازار والكتل ال�سيا�سية االيرانية االخرى االكثر
�أو االقل ت�شدد من النظام القائم.
االخطار المحدقة بدول الخليج
ــ المخاوف ب�ش�أن المواد الإ�شعاعية� :سيطال عدم اال�ستقرار الداخلي او الهجوم
الخارجي المفاعالت النووية فهي اثمن ما في بنك االهداف .ولي�ست هذه المخاوف
من االفترا�ضات الجزافية لأن اي ت�سرب بالمفاعل الإيراني يحتاج � 6ساعات للو�صول
أيام معدودة ،ثم �سيكون بلوغ الإ�شعاعات النووية لليمن بعد
للكويت ،والى ال�سعودية بعد � ٍ
�شهرين فقط ،ووقتاً �أطول لت�صل م�صر ،وتركيا ،و�أفغان�ستان وباك�ستان ،بالإ�ضافة �إلى
�سوريا ولبنان ،في وقت لن يتجاوز �ستة �أ�شهر فقط.
ــ �أمن م�ضيق هرمز :تد َرب الحر�س الثوري على اغالق م�ضيق هرمز كاجراء قائم
بذاته خارج قواعد اال�شتباك الدفاعية او الهجومية في عقيدته الع�سكرية ،بل �إن
البرلمان �شرع قانوناً لإغالق هرمز امام ناقالت النفط ،رداً على العقوبات ،ولن يتردد
عن التنفيذ في حال تمرد داخلي او هجوم خارجي �سواء بمرابطة ال�سفن الحربية
االيرانية في الم�ضيق ،او اغراق كل �سفينة تعبره �أو باحداث ت�سرب نفطي في الم�ضيق
لمنع  17مليون برميل من المرور للأ�سواق ،وهي  %20من انتاج النفط العالمي ،و%40
من تجارة النفط العالمية.
ــ موجة �ضخمة من الالجئين :ك�أي حدث تاريخي رئي�سي يترك �أثرا في الجغرافيا،
�سيُحدث عدم اال�ستقرار نزوحاً وتغيرات ديموغرافية داخل ايران نف�سها ،او هجرات
عبر الخليجي العربي ،و�ستكون دبي والكويت مالذ قواربهم ،حيث تبقى الهجرة غير
ال�شرعية المالذ الأخير ،للهاربين من النظام والعنف المفرط واالعتقال واالختطاف،
و�إن لم يكن لأجل ذلك فللو�ضع االقت�صادي لتوقف التجارة والبطالة مع االرتفاع الجنوني
في الأ�سعار وتوقف الخدمات العامة.
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دول مجل�س التعاون �أمام «خطوات �أزمة» ومنها:
ـــ رفع حالة اال�ستعداد في جيو�ش المملكة العربية ال�سعودية ودول مجل�س التعاون،
وذلك تح�سباً لالنخراط في �صراعين متزامنين على جبهة اليمن والجبهة التي �ستختار
ايران فتحها ام بال�صواريخ البال�ستية او باالنزال البحري او عبر العراق كج�سر بري
يكون حر�س المقدمة فيه قوات الح�شد ال�شعبي .ويفر�ض عدم القدرة على تنفيذ حربين
متوازيتين على قوات التحالف العربي التي هي خليجية في جلها �سرعة ح�سم حرب
اليمن.
ــ �إن الدول ال ُم�شترية للنفط من �إيران يجب �أن ت�ستعد لوقف جميع الواردات منها،
بدءاً من نوفمبر ،2018مع �إعادة فر�ض الواليات المتحدة عقوبات على طهران .وعليه
نتوقع ان يكون الرد المنطقي من قبل طهران هو تكرار ما�سبق ان قامت به في الثمانينات
حين حيدت طائرات �سوبر ايتندار الفرن�سية م�صبات النفط االيرانية الجنوبية فقامت
طهران بحرب الناقالت لمنع الجميع من ت�صدير النفط ما دامت الت�ستطيع ت�صدير
نفطها ،ونتوقع ان ي�شمل االنتقام االيراني التدخل في م�ضيق هرمز اي�ضا .وفي تقديرنا
ان على دول الخليج تفعيل خطة ط��وارئ �سبق ان �أع��دت ال�ستخدام كمية كبيرة من
مخزونات الطوارئ للتعوي�ض تقريبا عن كل نفط الخليج الذي �سيفقد اذا �أغلقت �إيران
م�ضيق هرمز .او بقيام عمالقة ت�صدير النفط ال�سعودية والكويت الذين يعتمدون على
م�ضيق هرمز في �شحن معظم �صادراتهم من الخام عبر �شبكة انابيب تمتد الى ميناء
ينبع على البحر الأحمر او عبر ال�شبكة االماراتية الى بحر العرب.
انعكا�س العقوبات الأميركية في المنطقة على لبنان
محاولة اميركية فا�شلة لحرف مهام «اليونيفيل» :وفي م�سل�سل ت�شديد ال�ضغط على
ايران ،وتداركاً لأي ردة فعل متوقعة على ال�شمال الفل�سطيني المحتل ،تحاول الواليات
المتحدة الأميركية ومن وراءها ا�سرائيل حرف مهام قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»
عن م�سارها ،مع العلم �أن �أ�سرائيل لم تحترم يوماً القرارات الدولية ولم تكف عن اختراق
الحدود والمجال الجوي والبحري اللبناني في ظل ال�صمت الدولي.
وقد �صادفت نهاية �شهر �آب منا�سبة التجديد لقوات الطوارئ الدولية )اليونيفيل(،
وحاولت وا�شنطن �أن تتدخل لحرف هذه القوات عن مهامها ،بجعلها «منا�سبة غير
روتينية» ،كما هي العادة منذ و�صول طالئع هذه القوات �إلى لبنان عام  ،1978غداة
االجتياح الإ�سرائيلي الأول للجنوب ،حيث يعمل على هذه الخطة حالياً م�ست�شار الأمن
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القومي الأمريكي في البيت الأبي�ض جون بولتون ،الذي يجري م�شاورات مع عدد من
الدبلوما�سيين والأمنيين الأميركيين ،بالتن�سيق مع بع�ض الدوائر الل�صيقة به في نيويورك،
بح�سب ما ك�شفت م�صادر مطلعة ل�صحيفة «الأخبار» اللبنانية.
وت�ضيف «الأخبار» :على قوات «اليونيفيل» القيام بالمهام الملقاة على عاتقها وت�ضع
ح ّ��داً النتهاكات «حزب اهلل» ل�ضمان ا�ستتباب الهدوء في جنوب لبنان و� اّأل تتجاهل
الت�سلّح الخطير لحزب اهلل في المنطقة» ،هكذا بد�أ مندوب الكيان ال�صهيوني الدائم
لدى الأمم المتحدة داني دانون ،ت�صريحاته التي دعا فيها مجل�س الأمن الدولي �إلى
�إ�سناد �صالحيات �أو�سع لقوات حفظ ال�سالم المرابطة جنوب لبنان «اليونيفيل» لتكون
قادرة على التعامل مع ما �أ�سماها «التهديدات التي ي�شكلها حزب اهلل».
�صحيح �أن التمديد م َّر ب�شكل روتيني بفعل التدخالت الأوروبية والفرن�سية بالذات
ولكن النية في تغيير قواعد ومهام القوة الدولية ما زالت موجودة .الجديد في الم�شروع
الأميركي ــ الإ�سرائيلي يندرج في تو�سيع مهام «اليونيفيل» ونطاق العمل على كل
الحدود البرية والبحرية والجوية ،وحق م�صادرة ال�سالح واالعتقال �إلخ ،...وقد عار�ضته
فرن�سا من باب �أمنها القومي وعدم تعري�ض جنودها لأي مكروه ،خا�ص ًة و�أن فرن�سا
تملك عدداً كبيراً من ال�ضباط والجنود يمار�سون مهامهم جنوب لبنان « 1200جندي»،
الحد بل �أطلعت الحكومة اللبنانية على �أجواء المداوالت
ولم تتوقف فرن�سا عند هذا
ّ
الحالية بين وا�شنطن ونيويورك ،حول «�إ�شارات مقلقة» من الجانب الأمريكي ،هذه
«الإ�شارات» تتمثل بمحاولة �إدخال تعديالت جوهرية على قرار التمديد للقوات الدولية
في الحادي والثالثين من �آب المقبل في مجل�س الأمن الدولي ،على �أن ت�شمل مهمات
قوات «اليونيفيل» ونطاق عملياتها )الحديث مجدداً عن الحدود ال�شرقية بين لبنان
و�سوريا( ،ومنح هذه القوات «�إمكانية التدخل والردع والمحا�سبة» ،وذلك تحت طائلة
اتخاذ تدابير في حال رف�ض هذه التعديالت ،بينها خف�ض الم�ساهمة الأميركية في
تمويل قوات حفظ ال�سالم في جميع �أنحاء العالم )جرى خف�ضها �أ�ص ً
ال في ال�سنوات
الأخيرة( ،وبينها قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني.
لبنان لي�س على «الرادار الخارجي» في هذه المرحلة :يعتقد مراقبون غربيون �أن ال
راحة للبنان وال لأي دولة في المنطقة ما لم يتم التو�صل الى حل للو�ضع في �سوريا والى
تغيير �سلوك ايران اذا كان تغيير النظام فيها مكلفاً ،وهذه النتيجة مبنية على التعاطف
الغربي مع مطالب ا�سرائيلية دائمة.
تفتر�ض خال�صة تو�صلت اليها �صحيفة الر�أي الكويتية� ،أنه «ثمة اقتناعاً لدى م�صادر
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قراءة ع�سكرية فـي تداعيات العقوبات الأمريكية ال�شديدة على ايران
العميد املتقاعد ناجي مالعب

�سيا�سية مطلعة في بيروت ب�أن لبنان ّ
مر�شح لأن يبقى في و�ضعية ) (on holdالإنتظار
�إلى �أن تط ّل الدفعة «الأق�سى» من العقوبات الأميركية على �إيران في ت�شرين الثاني
المقبل ويتب ّين «اتجاه الريح» في هذه المنازلة التي تدور «على ر�أ�س» نفوذ طهران في
المنطقة.
وترى هذه الأو�ساط �أن «لبنان لي�س على الرادار الخارجي» في هذه المرحلة ،ولو
كان كذلك لَح�صل تَ ُّ
دخل �ضاغط لإنجاز ت�أليف الحكومة .وتعرب �أو�ساط �سيا�سية عن
خ�شية متزايدة من �أن «يو�ضع لبنان «في عيْن» الوقائع المتقلّبة في المنطقة فت�صيبه
«ت�شظياتها»� ،سواء لجهة تعويم نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد وانعكا�سات ذلك على
الم�سرح اللبناني في �ضوء رغبة �أطراف وازنة في التطبيع المب ّكر معه� ،أو لجهة مالمح
انتقال المواجهة بين وا�شنطن وطهران من «لي الأذرع» �إلى ْ
«قطع الأذرع» الذي يعني
بيروت ،انطالقاً من و�ضعية «حزب اهلل» ــ المقاومة الإ�سالمية في لبنان ــ كر�أ�س حربة
في م�شروع التم ُّدد الإيراني في المنطقة».

خاتمة

لقد اكتفت �أميركا حتى الآن بفر�ض عقوبات اقت�صادية وتجارية على ايران علَّها تكون
كافية لجعلها تغير �سلوكها وتعود الى داخل حدودها وتوقف ّ
تدخلها في �ش�ؤون غير دولة
في المنطقة .وزادت هذه المرة من مالحقة ال�شركات والدول التي ترف�ض الإن�صياع
للقرارات الأميركية .فهل تكفي هذه العقوبات لتحقيق ذلك؟ وما هو الر ّد الأميركي على
ايران اذا لم يكن للعقوبات ت�أثير في المدى المنظور ،وعادت الى انتاج ال�سالح النووي،
وهل يكون للتحالف العربي والدولي المنوي اقامته على �شاكلة الناتو العربي من ت�أثير
على ايران يغير �سلوكها؟
�إن ايران تتظاهر بعدم المباالة بنتائج العقوبات التي لطالما ُفر�ضت عليها ولم يكن لها
ت�أثير ،وا�ستمر تبادل الحرب الكالمية بين الدولتين وتهديد ايران بالعودة الى تخ�صي�ص
االورانيوم اذا �سقط االتفاق النووي نهائياً ،ولم ي�ستطع االتحاد الأوروب��ي المخالف
للموقف االميركي المحافظة عليه.
ف�إذا �أُ�ضيف على ايران �ضغط اقت�صادي ومالي ،فال بد لها من �أن تغير �سلوكها عاج ً
ال
�أو �آج ً
ال لئال تواجه خطر تغيير النظام تحت �ضغط ال�شارع عندما يجوع .فالبطالة في
�إيران هي الآن في �أعلى م�ستواها وبات للعقوبات االقت�صادية ت�أثير على معي�شة النا�س
وعلى العملة الوطنية .ا�ضف الى ذلك بداية ظهور ح�سا�سيات في العالقة بين ايران
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ورو�سيا حول ال�سيا�سة في �سوريا وذلك بالقول �إن �إيران لن تخرج من �سوريا اال مع
رو�سيا ،وهذا لن يتم اال بعد حل فيها ي�ضمن دوام الأمن واال�ستقرار .فخروج ايران �أوالً
من �سوريا ومعها المجموعات الم�سلحة التابعة لها يخرجها من المعادلة ال�سورية ومن
�أي دور لها في المنطقة حتى الم�شاركة في �إعادة االعمار.
وما تحتاجه ايران اليوم ــ وفق ر�أي الخبراء ــ يقوم على اعتماد �سيا�سة التهدئة وتمتين
الوحدة الداخلية باالنفتاح على اال�صالحيين ،ورفع االقامة الجبرية عن بع�ض القادة،
واعطاء م�ساحة �أو�سع للحريات .ولكن ما برز الى ال�سطح حتى الآن ،المزيد من الت�شدد
الإيراني با�سقاط وعزل الوزراء المح�سوبين على الخط المعتدل الذي يقوده الرئي�س
روحاني و�صوالً الى «تنظيف لإدارة» ،وا�ستخدام ال�شدة في قمع التظاهرات المطلبية.
�إزاء كل ذلك ثبت �أن الواليات المتحدة تم�سك بخيوط اللعبة الدولية ،و�أنها ال تزال
القوة العظمى الوحيدة في بداية القرن الحادي والع�شرين ،و�أن العالم متعدد الأقطاب
الذي ظن البع�ض �أنه ظهر بعد التعثر الأميركي في �أفغان�ستان والعراق وعودة رو�سيا
و�صعود االتحاد الأوروبي وال�صين ،والهند والبرازيل ،لم يتبلور حتى الآن ،وما يجمع هذه
الدول هو التناف�س مع الدولة العظمى من دون �أن تتكامل فيما بينهم �أي �صيغة لوحدة
�أهداف م�ستقبلية .وبالرغم من انتقادات الكثير من الدول لإدارة ترامب يظهر �أن �أميركا
�ستبقى لفترة طويلة ،القوة التي يدور حولها العالم.
ويرى الدكتور خطار �أبو دياب في تقييمه لنتائج العقوبات على ايران �أنه «تبعاً لهذه
المعطيات وبالرغم من ال�ضجيج الإعالمي والتهويالت الإيرانية حول �إغالق الم�ضائق
وال��ردود الع�سكرية ،يتبين وفق م�صادر متقاطعة �أن االتجاه ال�سائد في طهران هو
الذهاب �إلى التفاو�ض من جديد مع وا�شنطن ومحاولة �إنجاز اتفاق جديد مع �إدارة
الرئي�س دونالد ترامب .وفق نف�س هذه الم�صادر ف�إن ذلك �سيمثل �صفقة �شاملة تت�ضمن
التخلي النهائي عن كل طموح �إيراني نووي ع�سكري ،ومراعاة الم�صالح الإ�سرائيلية
في �سوريا تحت الرعاية الرو�سية ،واالن�سحاب من ال�صراع في اليمن ،واالندماج في
الت�صور الأميركي للم�ستقبل الإقليمي.
يبدو ذلك نوعا من الت�سهيل �أو الإغ��راق في التفا�ؤل في حلحلة ملفات عالقة بين
وا�شنطن وطهران منذ �أكثر من �أربعة عقود ،وي�ستند �إلى نوع من الت�سليم الإيراني ب�شروط
الرئي�س ترامب ،ويقودنا ذلك �إلى الحذر �إزاء �سيناريوهات حا�سمة ويميل االعتقاد بعدم
بلورة ال�صورة قبل الخريف القادم .ولقد عودنا تاريخ هذه المنطقة �أن يكون دائما نتاج
ما هو غير متوقع.
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العقوبات الأمريكية
وت�أثريها
على دول العامل
ربيع داغر

دكتوراه في العالقات الدولية والدبلوما�سية
ّ
باحث لبناني في العالقات الدولية والدبلوما�سية وق�ضايا الت�سلح
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تمهيد:

من �سيا�سة العقوبات �إلى مبد�أ «�أميركا �أ ّو اًل»
ال�سيا�سة
ال�سوربون(
ّ
المتخ�ص�ص في ّ
يقول �أنيك �سيزل ) Annick Cizlمن جامعة ّ
الأميركية � ،إنّ «�سيا�سة العقوبات� ،سالح االختيار ،هي تقليد منذ والدة الواليات المتّحدة،
ال�سيا�سي للبلد وا ّلذي يتجاوز االن�شقاق التاريخي بين
وهي �سيا�سة مت� ّ
أ�صلة في الم�شهد ّ
الديمقراط ّيين والجمهور ّيين».
الدولة الأكثر ا�ستخدا ًما
الدول ،تعتبر الواليات المتحدة الأميركية هي ّ
وبالنّظر �إلى تاريخ ّ
للعقوبات االقت�صادية عالم ًيا ،ب��د ًءا من عام  1812عندما فر�ضت الخزانة الأميركية
ِ
كمراقب على الأ�صول الأجنبية؛ كما �أن�ش�أت
�ضد الإنكليز ،وع ّينت نف�سها
ٍ
عقوبات اقت�صادي ُة ّ
مكت ًبا معن ًّيا بهذا ال�ش�أن ُعرف با�سم «�أوف��اك» عام  1950بهدف حظر الأ�صول المال ّية
والمعامالت التّجارية لدول المحور ،وهو دور لعبه «�أوف��اك» بجدارةٍ منذ �إن�شائه وحتى
ّ
والمنظمات
الدول والأف��راد
الآن في �إدارة وتنفيذ العقوبات االقت�صادية والتجارية
�ضد ّ
ّ
تهدد الم�صالح الأميرك ّية� ،سواء على الأرا���ض��ي الأميركية �أو خارجها ،وذلك
ا ّلتي ّ
بالتّعاون مع الحكومات ال�صديقة والمتحالفة مع وا�شنطن.
وم���ن���ذ ذل�����ك ال����وق����ت ،وال���ع���ق���وب���ات االق���ت�������ص���ادي���ة ه����ي الأداة ال�� ُم ّ
��ف�����ض��ل��ة
��ي في
وال��� ّ��س��ي��ا���س��ة ال��م��ع��ت��ادة ل���ل���والي���ات ال��م��تّ��ح��دة ،وا ّل���ت���ي �أ���س��ه��م��ت ب�����ش��ك ٍ��ل ف��ع��ل ٍّ
و���ض��ع «ال��ق��وائ��م ال�����س��وداء» لخارج ّيتها )ال��ق��وائ��م ال��م���ؤ ّل��ف��ة م��ن م��ن ّ
��ظ��م ٍ
ٍ
أف����راد
��ات و�
ٍ
حد و�صف جاك ليو وزير الخزانة الأميركية
و�شركات «خارج النّظام المالي العالمي» على ّ
الأ�سبق(.
حدتها،
�إ ًذا ،تتعاقب العقوبات الأميركية مع تعاقب الر�ؤ�ساء الأميرك ّيين ،كما وتتباين ّ
ال�سيا�سة الخارج ّية الأميرك ّية.
لكنّها تبقى من �أولو ّيات ّ
�سدة الرئا�سة الأميركية� ،أ ّكد في �أ ّول
م� ّؤخ ًرا ،ومع و�صول الر ّئي�س دونالد ترامب �إلى ّ
ٍ
الد�ستورية �إي��ذان��ا بتو ّليه مها ّم من�صبه كانت �أنّ تحقيق
كلمة له ــ بعد �أداء اليمين ّ
قرار خالل فترة
م�صلحة الواليات المتحدة �ستكون هي العن�صر ال ّر
ئي�سي في اتّخاذه ل ّأي ٍ
ّ
رئا�سته.
وقال ترامب �إن المبد�أ الأ�سا�سي الذي �سيحكمه في هذا ال�ش�أن �سيتمثل في �سيا�سة
حد تعبيره.
«�أمريكا �أ ّو اًل» على ّ
وفي تقرير ن�شرته �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ،ورد �أنّ :
«�سيا�سة «�أمريكا �أوالً» للرئي�س الأمريكى الجديد دونالد ترامب ،التى اعتمدها الموقع
تحديث �شمل �أولو ّي ٍ
ٍ
ات �أخرى بعد دقائق من تو ّليه
الإلكترونى ال ّر�سمي للبيت الأبي�ض فى
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العقوبات الأمريكية وت�أثريها على دول العامل
ربيع داغر

المالي
الدعم
خا�ص ًة في ما
الدول �أكثر من غيرها،
يخ�ص ّ
مها ّم من�صبه� ،ستكلّف بع�ض ّ
ّ
ّ
ّ
ب�شكل كبير».
والع�سكري ا ّلذي يعتمد عليه عدد من دول العالم
ٍ
ّ
كما وقالت ال�صحيفة الأمريكية نف�سها فى
ٍ
تقرير ن�شرته على موقعها الإلكتروني�« :إنّ
�صفري ال �شيء فيه يه ّم �سوى
عالم
ٍّ
ترامب تبنّى ر�ؤي ًة قومي ًة قوي ًة للواليات المتّحدة في ٍ
احتياجات الواليات المتّحدة.»...
وا�ستنتجت ال�صحيفة �أنّ ذلك الخطاب يعني عمل ًيا �سيا�س ًة خارجي ًة حمائي ًة تهدف �إلى:
الديني المتط ّرف» والتفاو�ض على اتفاق ّيات تجارةٍ �أف�ضل؛ فيما �سيغيب
ا�ستئ�صال «الإرهاب ّ
�ضد التّغ ّير
كبطل لحقوق الإن�سان والديمقراطية ،و
معنى للواليات المتّحدة
� ّأي
ٍ
ٍ
كمحارب ّ
ً
ٍ
ال�سالم والق�ضاء على الفقر.
المناخي،
وكقائد في مبادرات ّ

ّ
الدول الم�سته َدفة بالعقوبات المتد ّرجة

الدول؟
ال�سيا�سة الجديدة ،كيف انعك�س الموقف الأميركي تجاه ّ
مع هذه ّ
وما هي العقوبات التي فر�ضها ترامب كي يح ّقق مبد�أ «�أميركا �أ ّو اًل»� ،أو بالأحرى «�أميركا
ٍ
ٍ
عهود �سبقت عهد الرئي�س
عقوبات في
فقط» ،بعد �أن فر�ضت الواليات المتحدة الأميركية
ترامب؟
الدول من خارج ّ
�أ ــ ّ
ال�شرق الأو�سط الم�سته َدفة بالعقوبات الأميركيّة ،والآثار:
1ـــ رو�سيا:
في العام  2014فر�ضت الواليات المتّحدة العقوبات الأولى على رو�سيا م�ستهدف ًة عد ًدا
ّ
وال�شركات الرو�سية والأوكرانية ،وذلك في ما يتعلّق بالأزمة الأوكرانية وم�س�ألة
من الأفراد
�ض ّم �شبه جزيرة القرم؛ وكان المت�ض ّرر الأكبر من تلك العقوبات هو �أوكرانيا ،بحيث �أفقدتها
العقوبات ن�صف النّاتج المحلّي الإجمالي )بح�سب ما قال ع�ضو البرلمان الأوكراني يفغيني
مورايف(.
ٍ
ٍ
اقت�صادية
إجراءات
ومن ث ّم ،انتقلت وا�شنطن من ا�ستهداف م�س�ؤولين رو�س منفردين �إلى �
ٍ
والمعدات
والدفاع والتّعدين وتوريد الأ�سلحة
واقعية طالت قطاعات المال ّية والطاقة
ّ
ّ
الع�سكرية والتقن ّيات ذات اال�ستخدام المزدوج.
ّ
وت�ستم ّر وا�شنطن بزيادة هذه العقوبات عبر تو�سيع الئحة ّ
وال�شخ�صيات
ال�شركات
الرو�س ّية الم�سته َدفة حتى يومنا هذا.
ومنذ بداية العام  ،2018بد�أت الواليات المتّحدة بفر�ض العقوبات على رو�سيا في �إطار
قانون «مواجهة �أعداء ميركا» اعتبا ًرا من  29كانون الثاني .2018
فقد �أو�ضحت ،وزارة الخارجية الأميركية في ٍ
بيان لها �صدر بتاريخ  30ــ1ــ � 2018أنّ
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ٍ
ّ
«لل�ضغط عليها لمعالجة الم�شكالت التي
�ضد رو�سيا
الحكومة الأمريك ّية تفر�ض
عقوبات ّ
ّ
للدول الأخرى
تثير مخاوفنا ب�ش�أن الأزم��ة في �أوكرانيا
والتدخل فى ال�ش�ؤون الداخلية ّ
وانتهاكات حقوق الإن�سان.»...
ِ
تكتف الواليات المتّحدة بالعقوبات من طرفها ،بل و�أجبرت االتّحاد الأوروبي وبع�ض
ولم
ٍ
تعامالت اقت�صادي ًة وا�سع ًة ومه ّم ًة
حلفائها الآخرين على حذوها ،عل ًما ب�أنّ �أوروبا تمتلك
ج ًدا مع رو�سيا تو ّفر مليارات الدوالرات ّ
وخا�ص ًة التّعامالت في مجال الطاقة.
للطرفين،
ّ
�أثر العقوبات على رو�سيا:
ٍ
�سنوات على بدء ممار�سة
ت�شير درا�سات محايدة �إلى �أ ّن��ه ـ وبال ّرغم من مرور ثالث
بقدر كبير.
العقوبات االقت�صادية  -لم يت�ض ّرر االقت�صاد ال ّرو�سي
ٍ
ومن جهتها ،تقول مو�سكو �إنّ تبعات هذه العقوبات ،وتحدي ًدا القيود الجواب ّية التي
الدول التي ان�ض ّمت للعقوبات
فر�ضتها رو�سيا على ا�ستيراد الموا ّد الزراعية والغذائية من ّ
الأميركية� ،ساعدت في زيادة الإنتاج المحلّي وفي تعزيز القدرات التناف�س ّية للمنتجات
الرو�سية.
ت�صريح لنائب وزير الخارجية ال ّرو�سي �سيرغي ريابكوف ورد فيه ما
وهنا ،يجدر �إيراد
ٍ
يلي�« :إنّ فر�ض العقوبات الأميركية الجديدة على رو�سيا �سي�ض ّر بالحوار حول اال�ستقرار
اال�ستراتيجي ،و�سي�ؤ ّدي �إلى تدهور العالقات بين البل َدين ،للم ّرة الثانية ع�شرة خالل فترة
الإدارة الأميركية الحال ّية».
ال�صين:
 2ـــ ّ
على ال ّرغم من العالقات التجار ّية الوا�سعة بينهما ،فلم تكن العالقات الأميركية ال�صينية
ٍ
عقوبات
يو ًما خالي ًة من التوتّر ،فمنذ عام  2010ل ّوح الكونغر�س الأمريكي بالتح ّرك لفر�ض
ال�صين �إذا ما ا�ستم ّرت في رف�ض رفع قيمة عملتها؛ مع العلم �أنّ الديون
تجار ّي ٍة على ّ
ال�صين ت�صل �إلى �أكثر من  18تريليون دوالر ،وهذا
المترتبة على الواليات المتّحدة ل�صالح ّ
الديون و�سحب
ال�صين ت�سديد ّ
ال ّرقم قد ّ
يهدد بانهيار االقت�صاد الأميركي في ما لو طلبت ّ
ر�ؤو�س �أموالها.
ومن جانبها ،تقول الإدارة الأميركية �إنّ تقويم اليوان )العملة ال�صين ّية( ب�أق ّل من قيمته
الحقيق ّية يفاقم االختالل التجاري الذي ت�ستفيد منه ال�صين ،ويلحق ّ
ال�ضرر باقت�صاد
الواليات المتّحدة بما في ذلك مفاقمة عجزها التجاري.
�����ص��ادرات
ال��ي��وم ،ت�شمل ع��ق��وب��ات �إدارة ت��رام��ب :ف��ر���ض
ر���س��وم ج��م��رك�� ّي ٍ��ة ع��ل��ى ال ّ
ٍ
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ٍ
إج���راءات �أخ��رى )واردة في المادة  301من قانون التّجارة
ال�صينية ،بالإ�ضافة �إل��ى �
ّ
الأميركي(.
�أثر العقوبات على ال�صين:
ال ّ
ال�صينية �إلى الواليات
�شك في �أنّ فر�ض ال ّر�سوم �سيت�س ّبب بتراجع ت�صدير المنتجات ّ
المتّحدة ،ما �سيك ّبد االقت�صاد ال�صيني خ�سائر ال ي�ستهان بها ،بما �أنّ اال�ستيراد الأميركي
ال�صين هو الأكبر على الإطالق.
من ّ
الم�ضي في طريق العقوبات
ال�صين ما يمكن �أن ي��ردع الأمريك ّيين عن
� اّإل �أنّ لدى ّ
ّ
���ض��ده��ا ،بما تملكه م��ن ع��ق��وب ٍ
��ات م�����ض��ا ّدةٍ ق��د تتّخذها ف��ي المقابل .وبالفعل ،فلقد
ّ
ال�صين قرار ترامب �أ ّنه ر ّبما يكون بمثابة �إطالق ال ّر�صا�ص على �أقدام الواليات
اعتبرت ّ
ٍ
قطاعات عديدةٍ للخطر ،مثل القطاع الزّراعي
المتّحدة و�شلّها عن الحركة وتعري�ض
الأمريكي.
كما ّ
حرب تجار ّي ٍة ،فيها الجميع �سيخ�سر ،ولن يكون هناك
ال�صين من �إ�شعال
ٍ
حذرت ّ
فائز.
 3ــ كوريا ّ
ال�شمالية:
ٍ
عقوبات هي
�أعلن ال ّرئي�س الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة في � 23شباط  2018عن
نقل بحر ّي ٍة
«الأق�سى على الإطالق» التي تفر�ض على كوريا ال�شمالية ،عبر ا�ستهداف �أ�صول ٍ
تابعة لبيونغ يانغ.
وا�ستغ ّل ترامب خطا ًبا �أدلى به �أمام المحافظين خارج وا�شنطن بوالية ماريلند ،لتكثيف
حملته بهدف فر�ض «�أق�صى درجات ال�ضغط» على كوريا ّ
ال�شمالية لإجبارها على التراجع
عن برامج الت�سلّح.
ٍ
عقوبات هي
وقال ترامب في نهاية الخطاب ا ّلذي ا�ستم ّر ت�سعين دقيقة« :فر�ضنا اليوم
الأق�سى التي تطاول � ّأي ٍ
بلد على الإطالق».
عقوبات مال ّي ًة على ع�شرات ّ
ٍ
ال�شركات
من جهتها� ،أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فر�ض
ال�شحن الكور ّية ّ
دول لها روابط ب�أن�شطة ّ
ال�شمالية.
وال�سفن من ت�سع ٍ
ّ
وال تزال تلك العقوبات مفرو�ض ًة على كوريا ّ
ال�شمالية ،بال ّرغم من الق ّمة التاريخية التي
جمعتها مع كوريا الجنوبية )في �شهر ني�سان من عام  ،(2018ومع الواليات المتّحدة ،عقب
مبادرة ال ّرئي�س الكوري ّ
وال�سالم.
ال�شمالي كيم جونغ �أون للتّ�صالح
ّ
وكان من �إنجازات القمة ،طرح المل ّفات المزمنة ك�أمن �شبه الجزيرة الكورية وتداعياتها
على ك ٍّل من ال�صين واليابان.
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�أثر العقوبات على كوريا ّ
ال�شمالية:
و�صف مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية التّابع لوزارة الخزانة الأميركية العقوبات الق�صوى
ٍ
عقوبات يتعلّق بكوريا ال�شمال ّية،
التي ُفر�ضت على كوريا ال�شمالية ب�أ ّنها «�أكبر �إجراءٍ بفر�ض
ٍ
ّ
وال�ضغط عليها للتخلّي عن �أ�سلحتها النووية
محاولة لزيادة عزل الحكومة في بيونغ يانغ
في
وبرامجها ال�صاروخية».
�شخ�صا واح ًدا و 27كيا ًنا و� 28سفين ًة موجود ًة �أو مق ّيد ًة
وا�ستهدف الإجراء الأميركي،
ً
في كوريا ّ
ال�شمالية وال�صين و�سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وجزر مار�شال وتنزانيا وبنما
وجزر القمر.
ّ
ال�شركات الأميركية وعلى
أ�صول �أميركية ،وتحظر على
وتق�ضي العقوبات بتجميد �أ ّية � ٍ
تعامل مع الكيانات الم�سته َد َفة.
الأ�شخا�ص � ّأي
ٍ
وفى نف�س الإط��ار� ،أ�صدرت وزارة الخزانة الأميرك ّية مذ ّكر ًة ا�ست�شاري ًة عالمي ًة ب�ش�أن
ال�شحن «الخادعة» التي تقوم بها كوريا ّ
ال�شحن )حول ممار�سات ّ
ّ
ال�شمالية( «لتنبيه الأ�شخا�ص
من مخاطر العقوبات الكبيرة ،التي �سيتع ّر�ض لها �أولئك الذين يوا�صلون �شحن الب�ضائع من
كوريا ّ
ال�شمالية و�إليها«.
عدة �أ�شهر من تبادل التهم وال�شتائم بين الرئي�س
ولكن وبعد هذه الإج��راءات ،وبعد ّ
الأميركي ترامب والرئي�س الكوري كيم جونغ �أون ،وبعد عقود من القطيعة بين البلدين
تو�صل كل من الرئي�سين �إلى توقيع اتفاقية الثالثاء  12حزيران � 2018إثر قمة تاريخية
جمعتهما في �سنغافورة.
وقد ت�ض ّمنت الوثيقة المو ّقعة بين الزّعي َمين الأميركي والكوري ال�شمالي:
ــ التزام كيم جونغ �أون بـ«بنزع كامل للأ�سلحة النووية في �شبه الجزيرة الكورية» بعد �أن
�أعلنت كوريا ّ
ال�شمال ّية م� ّؤخ ًرا �أ ّنها �ستغلق موقع التجارب النووية و�أ ّنها لن تختبر من جديد
ال�صواريخ البالي�ستية.
ــ ت�أكيد ترامب �أنّ عمل ّية نزع الأ�سلحة النووية )النقطة الأبرز في الق ّمة( «�ستبد�أ �سري ًعا
ال�شمالي تع ّهد �أنّ ّ
ج ُدا» ،م�ضي ًفا �أنّ الزّعيم الكوري ّ
ال�شمال �سيد ّمر موق ًعا «�ضخ ًما» للتّجارب
ال�صاروخية.
وال ت�أتي الوثيقة على ذكر المطلب الأميركي بـ«نزع الأ�سلحة النوو ّية ب�صورةٍ كاملة يمكن
ال�صيغة ا ّلتي تعني التخلّي عن تلك الأ�سلحة وقبول
التح ّقق منها وال عودة عنها» ،وهي ّ
ٍ
ٍ
مبهمة بح�سب الن�ص.
ب�صيغة
عمل ّيات تفتي�ش ،لكنّها ت�ؤ ّكد التزا ًما
ون�صت االتفاقية كذلك على:
ِ
�ضمانات �أمن ّي ٍة �إلى كوريا ال�شمالية».
ــ التزام الرئي�س الأميركي بـ«تقديم
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ــ تع ُّهد الواليات المتحدة وكوريا ّ
ٍ
عالقات جديدةٍ بينهما ،وف ًقا لـ «رغبة
ال�شمالية ب�إقامة
ال�سالم واالزدهار».
�شع َبي البل َدين في ّ
دائم
ــ توحيد جهود الواليات المتحدة وجمهورية كوريا ال�شمالية من �أجل �إقامة
نظام ٍ
ٍ
لل�سالم في �شبه الجزيرة الكور ّية.
وم�ستق ٍّر ّ
يخ�ص البرنامج النووي الكوري ّ
ال�شمالي:
وفي ما
ّ
ــ تع ُّهد الواليات المتحدة وكوريا ال�شمالية بالعثور على رفات �أ�سرى الحرب والمفقودين
ُحدد هو ّياتهم فو ًرا.
و�إعادة ك ّل من ت ّ
ــ �إقرار ّ
الطر َفين ب�أنّ الق ّمة بين الواليات المتحدة وجمهورية كوريا ال�شمالية حدث ذو
ّ
ٍ
بم�ستقبل جديد؛
ويب�شر
عقود من التّوتر والعداء بين البل َدين
�أهم ّي ٍة كبرى� ،إذ يطوي �صفحة
ٍ
ويتع ّهد ك ّل من الرئي�س دونالد ترامب والرئي�س كيم جونغ �أون بتطبيق موا ّد هذا البيان
الم�شترك تطبي ًقا كاملاً .
ٍ
محادثات للمتابعة في �أقرب فر�صة،
ــ تع ُّهد الواليات المتّحدة وكوريا ال�شمالية ب�إجراء
و�سيتو ّلى هذه المتابعة وزير الخارج ّية الأمريك ّية مايك بومبيو وم�س�ؤول رفيع الم�ستوى من
الديموقراطية لتطبيق نتائج الق ّمة بين البل َدين.
جمهورية كوريا ال�شعب ّية ّ
 4ــ كوبا:
في حزيران من العام � ،2017أعلن ال ّرئي�س الأميركي دونالد ترامب عن ت�شديد الموقف
مجد ًدا ،وذلك بعد �أن بد�أت �إدارة الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما بتطبيع
الأميركي من كوبا
ّ
العالقات ورفع العقوبات االقت�صادية المفرو�ضة منذ عام .1962
وفي ما بعد ،قالت وزارة الخزانة الأميركية فى ٍ
بيان� ،إنّ هذه التغييرات ،تهدف �إلى
التجار والم�سافرين
منع جي�ش كوبا ومخابراتها و�أجهزتها الأمنية من اال�ستفادة من
ّ
الأميركيين.
وت�أتى هذه الخطوة بعد �أن �أمر ترامب فى ما �سبق ،بت�شديد القيود على كوبا م ّر ًة
�أخرى ،رغم �أ ّنه �أبقى على العديد من التغييرات التى طرحها �سلفه باراك �أوباما فى �إطار
االنفراجة الدبلوما�سية عام  2014بين العدوين ال�سابقين �إبان الحرب الباردة.
�أثر العقوبات على كوبا:
��ددت قائمة �أ�سماء الم�س�ؤولين
بموجب العقوبات الأميركية الأخ��ي��رة على كوباُ ،ح ّ
ٍ
�شرطة لمنع ال�صادرات �إلى
الحكوم ّيين الكوب ّيين الممنوعين من التعامالت ،وت ّم ن�شر ق ّوات
ٍ
كيانات كوبية محظورة.
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لكن ـــ بالمقابل ــ ف��الإدارة الأميركية �سمحت با�ستمرار التّعامالت التجارية و�أغلب
أعدت قبل التغييرات.
ترتيبات ال�سفر التى � ّ
 5ــ المك�سيك:
كان ال ّرئي�س الأميركي دونالد ترامب قد وعد ،في خالل حملته االنتخابية� ،أ ّنه �سيقيم
قانوني� ،إن
ب�شكل غير
جدا ًرا فا�صلاً حدود ًيا مع المك�سيك لمنع دخول المهاجرين لبالده
ٍ
ّ
هو فاز بالرئا�سة.
وبعد فوزه ،قام بزيارةٍ للمك�سيك ،حيث التقى رئي�سها �إنريكي بينا نييتو ،وعلى ال ّرغم
م ّما ذكرته وكالة «رويترز» في ذلك الحين ،من �أنّ ترامب �أ ّكد �أ ّنه لم يناق�ش مع الرئي�س
تم�سك بموقفه المتم ّثل
المك�سيكي م�س�ألة تمويل الجدار المقت َرح � ،اّإل �أنّ الرئي�س المك�سيكي ّ
في عدم تح ّمل تكلفة �إقامة هذا الجدار.
من جهتهم ،تملّكت حالة من الغ�ضب الكثير من المك�سيك ّيين ب�سبب زيارة ترامب ،وهو
ا ّلذي كان قد نعتَهم ب�أ ّنهم «مغت�صبون ومه ّربو مخدرات» ،وكانوا يريدون منه اعتذا ًرا ،لم
يقدمه.
ّ
�أثر العقوبات على المك�سيك:
عمل ًّيا ،بد�أت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يوم الثالثاء الواقع في � 27أيلول
 2017ببناء ثمانية نماذج للجدار الفا�صل بين الواليات المتّحدة الأميركية والمك�سيك،
�أربعة منها م�صنوعة من الخر�سانة ،والنّماذج الأخرى من موا ّد بديلة ،بح�سب ما جاء في
ٍ
بيان للهيئة.
وقال رونالد فيتيلو ،من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في البيان:
متعددة الجوانب ل�ضمان �سالمة و�أم��ن ّ
ال�شعب الأميركي ،وتت�ض ّمن
«ا�ستراتيج ّيتنا
ّ
الحواجز والبنية التحت ّية والتّكنولوجيا«.
وذكر البيان �أنّ النّماذج التي من المتو ّقع �أن تكتمل في غ�ضون نحو  30يو ًما �سيتراوح
ارتفاعها ما بين  18و 30قد ًما.
جدار على طول الحدود مع
علماً ب�أنّ وعد ال ّرئي�س الأميركي دونالد ترامب يت�ض ّمن بناء
ٍ
ٍ
لم�سافة تزيد على ثالثة �آالف كيلومتر.
المك�سيك
ومن المتو ّقع �أن ت�صل التكلفة الإجمال ّية لعمل ّية البناء �إل��ى ع�شرات المليارات من
الدوالرات.
ّ
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وفي ت ّموز من هذا العام ،م ّرر مجل�س الن ّواب الأميركي م�شروع موازنة  ،2018و�شمل 1,6
مليار دوالر للبدء في بناء الجدار.

ب ــ العقوبات الأميرك ّية على دول ّ
ال�شرق الأو�سط ،و�آثارها:
 1ــــ �إيران
ٍ
عقوبات اقت�صاد ّي ٍة فر�ضتها الواليات المتّحدة على ايران عام ،1979
كانت �أ ّول حزمة
ال�سفارة الأميركية في طهران ،بعد �أن قامت مجموعة من الطلاّ ب
�إ ّبان �أزمة ال ّرهائن في ّ
فعل على الت ّ
ّدخالت الأميركية في �إيران �أثناء
ال�سفارة الأمريكية في طهران كر ّد ٍ
بمهاجمة ّ
�ضد حكم ّ
ال�شاه مح ّمد ر�ضا بهلوي.
ال ّثورة الإيرانية ّ
نتج عن تلك الحادثة تجميد كامل الأ�صول الإيران ّية ،وبعد ذلك �أعلن ال ّرئي�س الأميركي
�آنذاك جيمي كارتر في ت�شرين الثاني  1979حالة طوارئ تقت�ضي تجميد ك ّل الأ�صول
الإيران ّية الخا�ضعة للوالية الق�ضائ ّية الأميركية.
حظر على بيع الأ�سلحة ،وعلى الم�ساعدات االقت�صادية
وقد ت ّم ت�شديد العقوبات بفر�ض
ٍ
وعلى تجارة النّفط وعلى االتّ�صاالت المبا�شرة للبنوك بين �إيران والواليات المتحدة.
ٍ
عقوبات �إ�ضاف ّي ًة على �إيران في كانون الثاني  ،1984بعد
وفر�ضت الواليات المتحدة
اتّهامها بالتو ّرط في تفجير مق ّر المارينز في بيروت.
ً
و�سيطا في تحويل
ومع مرور الوقت ،منعت وا�شنطن الم�صارف الأميركية من �أن تكون
أموال من �أو �إلى �إيران.
� ٍ
وقد ا�ستهدف القانون الأميركي لعام � ،2010إمدادات الوقود الإيراني التي تعتمد على
رد على المجموعات الأجنب ّية التي ت�ستثمر
ون�ص على اتّخاذ �إجراءات ٍ ّ
المنتجات المك ّررةّ ،
في قطاع النّفط الإيراني.
والدول
وكان من المفتر�ض �أن يت ّم رفع هذه العقوبات مع تنفيذ ال�صفقة النووية بين �إيران ّ
ال�ست الكبرى ،والتي عرفت باالتّفاق النّووي لعام .2015
ّ
ولكن ،عند و�صول �إدارة الرئي�س الأميركي دونالد ترامب ،عادت الواليات المتّحدة
�ضد �إيران بعد ان�سحابها من االتّفاق النّووي ،المو ّقع في ف ّيينا في ت ّموز
لت�شديد العقوبات ّ
من العام .2015
�أثر العقوبات الأميركية على �إيران:
بعد االن�سحاب من االتّفاق النّووي� ،أمهلت الواليات المتّحدة ّ
ال�شركات الأجنب ّية بين 90
و 180يو ًما لإنهاء العقود القائمة مع طهران.
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خا�ص ًة
العالمي كلّه،
وبر�أي اخت�صا�ص ّيين اقت�صاد ّيين ،يعتبر هذا الموقف �ضرب ًة لالقت�صاد
ّ
ّ
الدولة ا ّلتي فر�ضت العقوبات هي الواليات المتحدة ذات المكانة االقت�صاد ّية
عندما تكون ّ
وال�سيا�س ّية الكبيرة ،وهنا �ستكون ّ
ال�شركات ذات اال�ستثمارات النفط ّية هي الأكثر ت�ض ّر ًرا.
ومن جهة االقت�صاد الإيراني ،فقد اعتاد على التعاي�ش مع العقوبات منذ ثالثين �سن ًة� ،أي
وال�صين والهند ذات ال ّثقل االقت�صادي
وخا�ص ًة مع وجود رو�سيا
�أنّ الأثر �سيكون محدو ًدا،
ّ
ّ
ا ّلذي ي�ساند �إيران في قطاعات النّفط وغيرها.
ويالحظ � ً
�ضد طهران ،وا ّلتي فر�ضتها وا�شنطن
أي�ضا �أنّ العقوبات الأميركية الجديدة ّ
ٍ
�شركات مع ّين ًة تعتبرها وا�شنطن متو ّرط ًة في دعم
خالل الأ�شهر الما�ضية ،باتت ت�ستهدف
ال�صاروخي لطهران ،ومنها �شركات رو�س ّية و�صين ّية و�إمارات ّية.
البرنامج ّ
 2ـــ �سوريا
تعود العقوبات الأميركية على �سوريا �إلى عام  ،1986عندما اتّهمت وا�شنطن دم�شق
بدعم الإرهاب.
وتجددت العقوبات على �سوريا في عام  ،2003من قبل �إدارة الرئي�س جورج بو�ش الإبن،
ّ
ّ
والكف عن احتالل لبنان ،والتّو ّقف عن تطوير
ا ّلتي طالبت دم�شق بـ«وقف دعم الإرهاب،
دمار �شامل ،ووقف تهريب الأ�سلحة �إلى العراق».
�أ�سلحة ٍ
وبعد اندالع الأحداث في �سوريا عام  ،2011جاءت العقوبات الأميرك ّية بحلّ ٍة جديدة،
بذريعة انتهاكات حقوق الإن�سان في �سياق الحرب ال�سور ّية.
ومع مجيء �إدارة ال ّرئي�س الحالي دونالد ترامب ،توالت العقوبات على �سوريا �إثر الإتّهامات
�ضد
الموجهة �إلى الحكومة ال�سور ّية بانتهاك حقوق الإن�سان وا�ستعمال الأ�سلحة الكيماو ّية ّ
ّ
المدن ّيين.
ٍ
�ضد
عقوبات جديد ًة
فقد فر�ضت الحكومة الأميرك ّية ،يوم االثنين 24ـ��ـ  4ـ��ـ،2017
ّ
ّ
موظ ًفا في «معهد البحوث» في دم�شق ،متّهم ًة
الدولة في �سوريا� ،شملت 271
م� ّؤ�س�سات ّ
ٍ
أ�سلحة كيميائ ّية ت ّم ا�ستخدامها في بلدة خان �شيخون في محافظة
�إ ّياهم بالقيام بتجهيز �
�إدلب في �شمالي البالد.
وقالت وزارة المال ّية الأميركية في ٍ
ال�صدد:
بيان
ٍّ
خا�ص �صدر عنها بهذا ّ
«�إ ّنها �أحد �أ�ضخم القرارات ،ف�إدارة مراقبة الأ�صول الأجنبية �أدرجت ّ 271
موظ ًفا يعملون
في معهد البحوث )في جمرايا( ب�سوريا التّابع للحكومة ال�سور ّية ،الم�س�ؤول عن تح�ضير
�شامل وو�سائل �إي�صالها«.
دمار
ٍ
�أ�سلحة ٍ
ّ
ٍ
بدرا�سات في الكيمياء
الموظفين في معهد البحوث قاموا
و�أو�ضحت الوزارة �أنّ «ه�ؤالء
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والمجاالت المتعلّقة بها و�شاركوا في برنامج و�ضع الأ�سلحة الكيميائية منذ عام  2012على
الأق ّل».
ٍ
وفي ت ّموز  ،2018قالت وزارة الخزانة الأميرك ّية فى ٍ
عقوبات على
بيان� ،إ ّنها فر�ضت
ٍ
كيانات وعلى ثمانية � ٍ
أفراد لهم �صلة ببرنامج �سوريا للأ�سلحة الكيماو ّية.
خم�سة
ٍ
�شبكة تو ّرد
وذكرت الوزارة �أنّ الكيانات والأفراد الم�ستهدفين «لعبوا دو ًرا مه ًما �ضمن
معد ٍ
ات �إلكترون ّي ٍة للوكالة ال�سور ّية التى تط ّور الأ�سلحة».
ّ
�أثر العقوبات الأميركية على �سوريا:
المتعددة اال�ستهدافات والميادين التي فر�ضتها الواليات المتّحدة على
هذه العقوبات
ّ
ال�سابقة ،باتت
�سوريا )التي توالت بعد العام  ،(2011وبالتن�سيق مع العقوبات الأميركية ّ
تلحق �ضر ًرا كبي ًرا باالقت�صاد ال�سوري ،فتحول دون تعافيه ،رغم تهدئة الو�ضع الميداني في
كبير في المرحلة الأخيرة.
البالد
ٍ
ب�شكل ٍ
 3ــ تركيا:
ٍ
عقوبات على
بد�أت الأزمة الأميرك ّية التّركية م� ّؤخ ًرا ،عندما فر�ضت الواليات المتحدة
الداخلي التّرك َّيين ،ر ًّدا على رف�ض �أنقرة طل ًبا �أميرك ًيا ب�إطالق �سراح
وزي َري العدل والأمن ّ
ّج�س�س ،والذي يخ�ضع
الق�س الأميركي �أندرو برون�سون الذي يُحا َكم في تركيا بتهمة الت ّ
ّ
للإقامة الجبرية في منزله بترك ّيا حال ًيا.
وفي هذا الإطار� ،أو�ضحت
المتحدثة با�سم البيت الأبي�ض� ،سارة �ساندرز ــ في بيان ــ �أنّ
ّ
الداخلي �سليمان �صويلو ،لعبا دو ًرا بارزًا
وزير العدل التّركي عبد الحميد غل ووزير الأمن ّ
الق�س �أندر�سون واعتقاله الح ًقا في ت�شرين الأ ّول من العام .2016
في توقيف
ّ
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية في ٍ
بيان ر�سمي� ،إنّ العقوبات التي ُفر�ضت على
ّ
مات حكوم ّي ٍة ترك ّي ٍة م�س� ٍ
لمنظ ٍ
الوزي َرين التّرك َّيين جاءت لأ ّنهما «يعمالن كقادةٍ
ؤولة عن تنفيذ
انتهاكات تركيا الخطيرة لحقوق الإن�سان«.
وقد تم ّثلت العقوبات ،بح�سب وزارة ِ
الخزانة الأميركية ،في:
ٍ
ممتلكات �أو م�صالح عقار ّي ٍة لكلاَ الوزي َرين تحت الوالية الق�ضائ ّية الأميرك ّية،
ُم�صادرة �أ ّية
ٍ
معامالت معهم ،وتجميد
الدخول في
والحظر
ٍ
ب�شكل عا ٍّم على الأ�شخا�ص الأميرك ّيين ّ
الأ�صول المال ّية التّابعة لكلَيهما وال ُمحت َمل وجودها في الواليات المتّحدة.
كما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية �أنّ الواليات المتّحدة تُعِ ّد «قائم ًة �سوداء» م�ؤ ّلف ًة من
ٍ
ٍ
ٍ
لعقوبات في حال �أق ّرت �إدارة ترامب فر�ضها على
و�شركات ترك ّي ٍة قد تتع ّر�ض
�شخ�صيات
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�صدق
�أنقرةُ ،م�شير ًة �إلى �أنّ «الكيانات والأفراد ا ّلذين ت ّم تحديدهم لو�ضعهم على القائمة �سيُ َّ
عليهم �أ ّو اًل من ق َبل وزارتَى الخزانة والخارج ّية الأميرك ّيتَين».
�أثر العقوبات الأميركيّة على تركيا:
ُ�سمها ،قولها �إنّ « :العقوبات ا ّلتي
نقلت الوكالة الأميرك ّية «بلومبورغ» عن م�صادر لم ت ِ ّ
ٍ
قد تطال تركيا �ستكون على ِغرار التّقييدات المفرو�ضة �ساب ًقا على م� ّؤ�س ٍ
و�شركات
�سات
و�شخ�ص ّي ٍ
ات رو�س ّية».
أتراك و�أميرك ّيين ،على ّ
كما ون�سبت الوكالة �إلى م�س�ؤولين � ٍ
الع بالمفاو�ضات الجارية
اط ٍ
بين ّ
مددت مرا ًرا المواعيد
تفجر الأزمة بينهما ،قولهم �إنّ «الواليات المتحدة ّ
الطرفين منذ ّ
الق�س برون�سون �أو مواجهة العقوبات».
النّهائ ّية لإطالق �سراح
ّ
و�أ�شارت �إلى �أنّ العقوبات يت ّم تجهيزها بموجب «قانون ماجنيت�سكي» لعام  ،2016ا ّلذى
ٍ
ٍ
ي�سمح للواليات المتّحدة با�ستهداف � ٍ
كيانات �أخرى متو ّرط ًة في الف�ساد
�شركات �أو
أفراد �أو
ٍ
انتهاكات لحقوق الإن�سان فى جميع �أنحاء العالم.
�أو في
وي�شمل القانون م�صادرة �أ�صول الم�سته َدفين داخل الواليات المتّحدة ،وحظر دخولهم
ٍ
ٍ
�شركات �أميرك ّية.
كيانات �أو
أعمال تجار ّي ٍة مع
البالد ،ومنعهم من االنخراط فى � ٍ
كما لفت تحذير ترامب الأخير لترك ّيا من �أ ّنها �ستواجه «عقوبات كبيرة» �إذا لم تطلق
�سراح برون�سون على الفور.
ّ
محطة «بي بي �سي» ،مارك لوين ،قائلاً �إ ّنه �أمر «غير م�سبوق» �أن تفر�ض
وقد علّق مرا�سل
عقوبات على �أع�ضاء في حلف �شمال الأطل�سي «ناتو» بهذا ّ
ٍ
ال�شكل.
الواليات المتحدة
وعمل ًيا ،ت�س ّببت العقوبات الأميرك ّية في خ�سائر مه ّم ٍة لالقت�صاد التّركي� ،إذ خ�سرت
الدوالر الأمريكي حتّى الآن.
اللّيرة التّركية �أكثر من  1.6بالمائة من قيمتها �أمام ّ
وعلى المقلب الآخر ،قالت وزارة الخارجية الترك ّية في بيان�« :سيت ّم ال ّر ّد بالمثل ومن
أخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي ال يخدم � ّأي هدف» ،ح�سبما نقلت
دون ت� ٍ
�صحيفة «زمان» المحلّ ّية.
كما دعت وزارة الخارجية التركية �إدارة ترامب �إلى التّراجع ع ّما و�صفته بـ«القرار
جد ّية
الخاطئ»
ال�صادر عن وزارة الخزانة الأميرك ّية؛ و�أ ّكدت �أنّ «القرار ال يتما�شى مع ّ
ّ
الدولة ،وال يمكن تف�سيره من خالل مفهو َمي القانون والعدالة».
ّ
لاً
و�أ�ضافت« :ال َ
�شك في �أنّ هذا القرار ،الذي يعتبر ّ
تدخ في نظامنا الق�ضائي ،ينتهك
جوهر عالقاتنا مع الواليات المتّحدة ،و�سيلحق �ضر ًرا كبي ًرا بالجهود البنّاءة المتوا�صلة
حيال �إيجاد ٍ ّ
حل للم�شاكل بين كِ لاَ البل َدين».
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 4ــ لبنان
في ت ّموز من العام � ،2018أعلن مكتب النّاطق ال ّر�سمي في البيت الأبي�ض عن ٍ
�صادر
بيان
ٍ
مدد فيه «حالة الطوارئ الوطن ّية في لبنان» )وهي
عن الرئي�س الأميركي دونالد ترامبّ ،
الحالة المعلنة من جانب الواليات المتّحدة منذ العام .»2007
ال�صادر عن الرئا�سة الأميرك ّية �أ ّنه «في � 1آب من العام  ،2007بموجب
و�أ ّك��د البيان ّ
الأمر التّنفيذي � ،13441أعلن الرئي�س الأميركي في حينها عن حالة الطوارئ الوطن ّية في
ولي للقوى االقت�صادية في حاالت الطوارئ للتّعامل
ما يتعلّق بلبنان ،عملاً بالقانون ّ
الد ّ
«توجه
مع التهديد غير العادي واال�ستثنائي للأمن القومي والأجنبي» .و�أ�ضاف قائلاً :
ّ
الواليات المتّحدة تحذي ًرا من ت�ص ّرفات بع�ض الأ�شخا�ص لتقوي�ض حكومة لبنان ال�شرع ّية
الديمقراطية ،ومن الم�ساهمة في االنهيار المتع ّمد
والمنتخبة ديمقراط ًيا �أو الم� ّؤ�س�سات ّ
لحكم القانون في لبنان ،بما في ذلك من خالل العنف والتّخويف بدوافع �سيا�سية ،لت�أكيد
ّ
ّعدي على �سيادة لبنان
ال�سيطرة ال�سورية �أو الم�ساهمة في
ال�سوري في لبنان� ،أو الت ّ
التدخل ّ
ّ
�أو تقوي�ضها.
ال�سيا�سي واالقت�صادي في ذلك البلد وفي
وت�سهم هذه الإجراءات في عدم اال�ستقرار ّ
المنطقة».
ال�سبب ،يجب �أن ت�ستم ّر حالة ّ
الطوارئ
ويخل�ص بيان البيت الأبي�ض �إلى القول« :ولهذا ّ
الوطنية المعلنة في � 1آب  ،2007والتّدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتّعامل مع هذه
الحالة ّ
الطارئة ،بعد � 1آب  .2018لذلك ،وف ًقا للبند ) 202د( من القانون الوطني قانون
ٍ
واحد في حالة الطوارئ الوطنية في ما
عام
الطوارئ � ، (d) 1622 50USCأ�ستم ّر لمدة ٍ
يتعلق بلبنان المعلن عنها في الأمر التنفيذي .»13441
وطلب ترامب �أن ين�شر هذا الإ�شعار في ال�سج ّل االتّحادي ،ويُعمل لنقله �إلى الكونغر�س.
�أثر العقوبات الأميركيّة على لبنان:
ح�ص ًة من تلك العقوبات التي تفر�ضها الواليات
م ّما ّ
تقدم ذكره ،يتب ّين لنا �أنّ للبنان ّ
ٍ
بلدان كثيرة ،وذريعتها في لبنان ما يلي:
المتّحدة على
ٍ
حد
الديمقراطي من ق َبل
جهات غير حكوم ّية ،على ّ
تقوي�ض عمل الحكومة وتعطيل العمل ّ
تعبير النّاطق با�سم الواليات المتّحدة الأميرك ّية.
خا�ص بالعقوبات الأميرك ّية المفرو�ضة على
ب�شكل
الم�صرفي
وعمل ًيا ،فقد ت�أ ّثر القطاع
ٍ
ٍّ
ّ
ٍ
جهات حكوم ّي ٍة و� ٍ
وخا�ص ًة من �سوريا و�إيران ،عل ًما
أفراد
لبنان وعلى التّعامالت بينه وبين
ّ
ً
ملحوظا
ب�أنّ هذا القطاع )الم�صارف اللبنانية( هو القطاع الوحيد ا ّلذي ال زال يظهر نم ًّوا
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في ظ ّل ال ّركود االقت�صادي العا ّم في لبنان.

ج ــ �إجراءات حمائ ّية اقت�صاديّة بوجه ّ
الدول الأوروبية

فال�سيا�سة الحمائ ّية الجديدة لل ّرئي�س الأميركي دونالد ترامب و�إعالنه عن
�إلى ذلك،
ّ
ٍ
ٍ
ر�سوم على واردات بالده من الألومنيوم والفوالذ� ،أثارت حفيظة
محتملة لفر�ض
إجراءات
�
ٍ
مف�ص ٍلة للر ّد على تلك
االتّحاد الأوروبي ودفعت المفو�ض ّية الأوروبية �إلى عر�ض �إ�ستراتيج ّي ٍة
ّ
الإجراءات في حال ا�ستهدفتها الواليات المتحدة بها.
ومن بين �إجراءات ال ّر ّد هناك قيود على ا�ستيراد �سراويل الجينز وزبدة الف�ستق وع�صير
اللّيمون الأميركي...
ويرغب ترامب بفر�ض ر�سوم جمرك ّي ٍة تبلغ ن�سبتها  25بالمئة على ما ت�ستورده الواليات
المتّحدة من الفوالذ و 10بالمئة من م�ستوردات الألومنيوم ،من دون ذكر �أ ّية تفا�صيل عن
الدول المعن ّية.
ّ
وبالمقابل ،قالت المف ّو�ضية الأوروبية« :هذا �سي�سيء �إلى العالقات بين جان َبي الأطل�سي»،
ٍ
��راءات ملمو�سة ،و�إ ّنما عر�ضت فقط الإج��راءات ا ّلتي يمكن �أن
من دون �أن تعلن عن �إج
يتّخذها االتّحاد الأوروبي.
ففي بروك�سل ،قال رئي�س المفو�ض ّية الأوروب ّية جان كلود يونكر ب�أنّ االتّحاد الأوروبي
بحزم وتكاف�ؤ».
م�ستعد «للر ّد
ّ
ٍ
وقد �أعلنت المف ّو�ضة الأوروب ّية للتجارة �سي�سيليا مال�ستروم �أ ّنه «لي�س هناك رابحون في
حرب تجار ّية» ،معرب ًة عن الأمل في «�أن تكون �أوروبا معف ّي ًة» من الإجراءات التي �أعلنها
ٍ
دونالد ترامب.
ــ �أثر الإجراءات الحمائيّة الم ّتخذة من جانب الواليات الم ّتحدة بوجه ّ
الدول الأوروبيّة:
ال�صادرات الأوروبية من الفوالذ �إلى الواليات المتحدة تبلغ خم�سة
من المعلوم �أنّ قيمة ّ
مليارات يورو �سنو ًيا ،ومن الألومنيوم تبلغ مليار يورو.
وتفيد ح�سابات المفو�ض ّية ب�أنّ الإج��راءات الأميرك ّية ا ّلتي يعتبرها االتّحاد الأوروبي
حمائي ًة� ،ست�س ّبب �أ�ضرا ًرا بقيمة  2,8مليار يورو.
ٍ
إجراءات تعرف با�سم «�إعادة
قرار تف ّكر فيه بروك�سل هو اتّخاذ �
وفي مواجهة ذلك� ،أ ّول ٍ
التوازن» لتعوي�ض قيمة الأ�ضرار ،بما ين�سجم ــ بر�أيها ــ مع قواعد ّ
منظمة التجارة العالم ّية.
المحددة.
ر�سوم على بع�ض المنتجات الأميرك ّية
ويتعلّق الأمر عمل ًيا ،بفر�ض
ّ
ٍ
ال�سيا�سي لهذه الإجراءات االنتقام ّية
كما وت�سعى المفو�ض ّية الأوروب ّية �إلى �أن يكون ال ّت�أثير ّ

55

الدرا�سات الأمنية
العدد 75

العقوبات الأمريكية وت�أثريها على دول العامل
ربيع داغر

الحد من �آثاره على الم�ستهلكين الأوروب ّيين.
حده الأق�صى في الواليات المتّحدة ،مع
ّ
في ّ
ٍ
��راءات ت�س ّمى
و�إلى جانب الإج��راءات االنتقام ّية ،يمكن لالتّحاد الأوروب��ي �أن يتّخذ �إج
«�إنقاذ ّية» لحماية �صناعته.
القطاعين من
ويق�ضي ذلك بخف�ض الواردات الأوروب ّية من الفوالذ والألومنيوم لحماية
َ
ال�صناعة الأجنب ّية ،بح�سب ما ت�سمح به قواعد ّ
منظمة التّجارة العالم ّية.
ّ
الدول المعنية الأخرى
و�أخي ًرا ،يمكن للمف ّو�ضية الأوروب ّية
التقدم ــ �إذا احتاج الأمر ،ومع ّ
ّ
م�شتركة �إلى ّ
ٍ
منظمة التّجارة العالم ّية؛ وهو �إجراء ي�ستغرق �سنتَين
ب�شكوى
بما فيها ال�صين ــ
ً
ب�شكل عام.
ٍ

د ــ ت�أثير العقوبات الأميركية على الواليات الم ّتحدة نف�سها

ٍ
عقوبات
المف�صل الآنف� ،أنّ الواليات المتّحدة الأميركية تفر�ض
ن�ستخل�ص من العر�ض
ّ
)�أبرزها العقوبات االقت�صادية( على ٍ
الدول ،تحت ذريعة الت�سلّح النّووي �أو ب�أ�سلحة
عدد من ّ
الدفاع عن حقوق
الدمار ال�شامل �أو بال�صواريخ البال�ستية� ،أو بذريعة الإرهاب� ،أو بذريعة ّ
ّ
حكم غير ديمقراط ّية...
الإن�سان� ،أو بذريعة وجود طريقة ٍ
وال ّ
وتحد من
الدول الواقعة تحت وط�أتها،
ّ
�شك في �أنّ مثل هذه العقوبات ت�ؤ ّثر على ّ
الديناميكي
قدراتها االقت�صاد ّية والع�سكر ّية وال�سيا�س ّية ،وته ّم�شها بعد عزلها عن المحيط ّ
الدولي.
ّ
ولكن ،كيف ت�ؤ ّثر هذه العقوبات على الواليات المتّحدة نف�سها؟

عك�سي؟
هل للعقوبات الأميرك ّية �أثر
ّ

ٍ
كعملة عالم ّي ٍة،
����دوالر الأم��ي��رك��ي(
��وة العملة الأميركية )ال ّ
ال يختلف اث��ن��ان ح��ول ق ّ
و�سيطرتها على العمل ّيات التّجارية الكبرى والتّحويالت المال ّية والم� ّؤ�س�سات التجارية
العالم ّية ،حيث تتمتّع ّ
ٍ
بموا�صفات قو ّي ٍة ،متف ّوق ًة على ع ٍ
كبير
��دد
ال�شركات الأميركية
ٍ
م��ن ال ّ
�����ش��رك��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��ال��م ،ب���ر�ؤو����س �أم��وال��ه��ا ال ّ
�����ض��خ��م��ة وبالتّكنولوجيا
المتقدمة ا ّلتي تمتلكها ول�سيطرتها على الم� ّؤ�س�سات المال ّية الدول ّية )ك�صندوق النّقد
ّ
الدولي.(...
ال�صادرة عن المركز
للدرا�سات التّنموية في لندن ت�شير �إلى �أنّ
العالمي ّ
� اّإل �أنّ التّقارير ّ
ّ
العام الحالي ) (2018هو عام التح ّوالت الكبرى في العالم ،و�أنّ ميزان الق ّوة االقت�صادية
ال�سلع
يميل خالله ل�صالح ّ
الدول النا�شئة ومنها دول �شرق �آ�سيا التي تنتج اقت�صاداتها غالب ّية ّ
الدول
والخدمات في العالم وت�سهم بن�سبة  %55منها ،في حين تق ّل م�ساهمة اقت�صادات ّ
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المتقدمة )بما فيها الواليات المتّحدة( بالمقارنة معها لت�صبح .%45
ّ
ال�صين والهند( �إلى  %75من
الدول الآ�سيو ّية )وفي
ّ
ح�صة اقت�صادات ّ
مقدمها ّ
وت�صل ّ
العالمي ،بحيث تتح ّكم دينام ّية �أ�سواقها بالأ�سواق العالم ّية.
النّم ّو االقت�صادي
ّ
وبالنّ�سبة �إلى االتّحاد الأوروب��ي ،ف�إ ّما �أ ّنه �سير�ضخ للواليات المتّحدة ول�شروطها من
ٍ
مبد�أ �أ ّنه ال يمكن لأ ّية ٍ
إجراءات
ال�سوق الأميرك ّية� ،أو �أنّ عليه اتّخاذ �
دولة �أن تتخلّى عن ّ
ٍ
�سيا�سات م�ستقلّ ٍة على الم�ستوى االقت�صادي؛ وبذلك يت ّم عزل الواليات المتحدة
�أو اتّباع
الدولية ،وه��ذا �أم��ر م�ستبعد على المديَين الق�صير
ما �سي�س ّبب ت��و ّت�� ًرا في العالقات ّ
والمتو�سط.
ّ
وعليه ،يمكن للواليات المتّحدة �أن تنجح )وحلفا�ؤها( في ال ّت�أثيرعلى �سيا�سات الكثير من
الدول و�أو�ضاعها االقت�صادية ،مثل فنزويال وكوريا ال�شمالية.
ّ
ٍ
كعملة عالم ّية ،م ّما
���دوالر الأميركي
وم��ن �أه�� ّم �أ�سباب ه��ذا النّجاح هو اعتماد ال ّ
��اق وا���س��ع،
ي�ساهم ف��ي ق���درة الأم��ي��رك�� ّي��ي��ن على التح ّكم
بال�سيولة النقد ّية على ن��ط ٍ
ّ
ٍ
ٍ
اقت�صادية )كونها
��دول الأخ��رى بو�سائل
وتحقيق
رفاهية ل�شعبهم على ح�ساب ث��روات ال ّ
ّ
كقطب �أوحد يقود
التدخل الع�سكري( ،والمحافظة على الواليات المتّحدة
�أق ّل تكلف ًة من
ٍ
العالم.
فمن الممكن �أن تكون الواليات المتّحدة الأميرك ّية رابح ًة باتّباعها هذه ال�سيا�سة على
الأق ّل في المدى المنظور� ،إلى حين تر�سيخ التج ّمعات االقت�صادية ّ
ال�ضخمة التي بد�أت
الموحد لـ«دول البريك�س» ،ا ّلتي قد ت�ش ّكل عمال ًقا اقت�صاد ًيا وع�سكر ًيا
بالظهور ،والعمل
ّ
يحد من �سيطرتها ومن ا�ستمرار �سيا�سات االبتزاز،
مناف�سا للواليات المتّحدة ولحلفائها،
ّ
ً
متعدد الأقطاب ينهي الهيمنة الأمريك ّية.
عالم
ّ
فيعزّز من وجود ٍ
جهة �أخرى ،فقد تجاهل الرئي�س الأميركي دونالد ترامب تحذيرات الحلفاء ّ
من ٍ
وال�شركاء
قرار
داخل الواليات المتّحدة وخارجها ،من مخاطر اندالع ٍ
حرب تجار ّي ٍة عالمية ،وو ّقع على ٍ
ر�سوم جمرك ّي ٍة عقابية؛ وتبلغ هذه ال ّر�سوم ن�سبة  25بالمائة على واردات
يق�ضي بفر�ض
ٍ
ال�صلب و  10بالمائة على واردات الألومنيوم.
ّ
ال�صلب الأميركية من المناف�سة
و�إذا كان هذا القرار �سي�ساعد على حماية �صناعة ّ
ال�صناعات الأميركية الأخرى التي تعتمد
الخارج ّية � ،اّإل �أ ّنه �سيرفع تكاليف الإنتاج في ّ
مقدمها �صناعة ال�سيارات والأجهزة المنزلية والع�سكرية و�صناعات
على هذه الما ّدة ،وفي ّ
ّ
الطاقة والآالت وغيرها.
وعلى المدى البعيد� ،ستزيد الأ�ضرار الناتجة عن ذلك �أ�ضعاف الفوائد التي �ستح�صل
ال�صلب المحل ّية الأميركية.
عليها �صناعة ّ
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ال�صلب الأوروبية
ال�صعيد الخارجي ،يعني القرار الأميركي عرقلة دخول �صادارت ّ
وعلى ّ
ال�سوق الأميركية ،و�سيدفعها للبحث
وال�صينية والكورية الجنوبية والرو�سية وغيرها �إلى ّ
ر�سوم عقاب ّية على
��دول �إلى فر�ض
عن � ٍ
أ�سواق �أخ��رى؛ وهو الأم��ر الذي �سيدفع هذه ال ّ
ٍ
ٍ
منتجات زراعية ون�سيجية وغذائية وتقنية وخدمية ،كر ٍّد على قرار
ال�صادرات الأميركية من
ّ
ترامب.
ٍ
ٍ
ب�شكل يفتح الباب �أمام
وعقوبات م�ضا ّدة
عقوبات
ومن �ش�أن ذلك �أن يج ّر �إلى �سل�سلة
ٍ
ً
ٍ
�شوطا مه ًّما في
تجارية محتملة ،تق ّو�ض �أُ�س�س حرية التجارة والعولمة ،التي قطعت
حرب
ٍ
خ�ص منظمة التجارة العالمية.
�إطار االتّفاقات وفي ما ّ
وكانت الواليات المتحدة حتّى ٍ
��دول التي رفعت لواء حرية
قريب في
عهد
ٍ
مقدمة ال ّ
ّ
الدول المعار�ضة ب�شتّى و�سائل الترغيب
التجارة� ،إلى درجة �أ ّنها كانت
م�ستعد ًة لفر�ضه على ّ
ّ
والتخويف.
وهنا � ً
أي�ضا ،تت�ض ّرر الواليات المتّحدة نف�سها من الإجراءات العقاب ّية االقت�صادية التي
وال�سمعة العالم ّية التي بقيت ــ حتّى الأم�س
تتّخذها ،بفعل تراجع الم�صداق ّية ال�سيا�سية لها
ّ
الدول ّية.
القريب ــ تتمتّع
بالحد الأدنى منها في ك ّل المحافل ّ
ّ

هـ ــ ت�أثير �سيا�سة ترامب الحمائ ّية والعقاب ّية على العالم عامّ ًة وعلى ّ
الدول
خا�صة:
العربية
ّ

ٍ
وال�صين،
غا�ضبة من قبل االتّحاد الأوروبي واليابان
أفعال
لقد لقيت قرارات ترامب ردود � ٍ
ّ
الدول.
وا�ستنكا ًرا و�شج ًبا وانتقا ًدا من جانب رو�سيا و�إيران وتركيا وغيرها الكثير من ّ
الدول العربية مرور الكرام ،ويمكن
غير �أنّ قرارات ترامب َم ّرتَ على �صنّاع القرار في ّ
أ�سباب ،من �أبرزها:
عدة � ٍ
�إرجاع ذلك �إلى ّ
دول كال�صين ورو�سيا والأتّحاد
بالدرجة الأولى �إلى ٍ
ــ �أنّ العقوبات الأميركية
موجهة ّ
ّ
الأوروبي وتركيا واليابان ،ولي�س �إلى الدول العربية.
ــ �أ ّما ال�سبب الثاني ،فيعود �إلى الحر�ص على مراعاة جانب الواليات المتحدة وتجنّب
ودول عرب ّي ٍة
ٍ
ا�ستراتيجي لدول الخليج وم�صر والمغرب
انتقادها ،على �أ�سا�س �أ ّنها حليف
ّ
�أخرى.
الدول العربية �ضعيف ،لأ ّنها لي�ست من
ــ كما �أنّ هناك من يرى �أنّ ت�أثير قرار ترامب على ّ
الم�صدرة �إلى الواليات المتحدة.
الدول ال ّرئي�سية
ّ
ّ
ال�صادرات العرب ّية تفيد ب�أنّ معظمها يذهب �إ ّما �إلى االتّحاد
و�إنّ نظر ًة على خارطة ّ
ال�صاعدة في ال�صين
الأوروب��ي �أو �إلى �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا ،حيث اليابان والأ�سواق ّ
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ودول �أخرى.
ٍ
وكوريا الجنوبية وماليزيا
��دول
وف��ي ما يتعلَق
���دول العربية في مجملها م�ستوردة ل��ه� ،أ ّم��ا ال ّ
بال�صلب ،ف���إنّ ال ّ
ّ
وال�سعودية والجزائر ــ ف�إنّ �إنتاجها يذهب في غالب ّيته
مقدمها م�صر
التي تنتجه ــ وفي
ّ
ّ
ت�صدر
أ�سواق مجاورة؛ وي�ستثنى من ذلك م�صر ،التي
�إلى اال�ستهالك المحلّي �أو �إلى � ٍ
ّ
ال�صلب �سنو ًيا )تذهب تقديرات
�إلى الواليات المتحدة ما يزيد على � 170ألف ٍّ
طن من ّ
وزارة ال�صناعة والتجارة الم�صرية ،نقلاً عن م�صادر �إعالم ّي ٍة �أنّ الخ�سائر التي
تتك ّبدها ال�شركات الم�صر ّية جراء قرار ترامب قد ت�صل �إلى حوالى  180مليون دوالر
�أمريكي؛ و�إذا كان هذا الرقممه ًّما لم�صر ،ف�إ ّنه ال ي�ش ّكل �سوى جزء ي�سير من مجمل قيمة
ال�صلب ،التي و�صلت قيمتها �إلى  33مليار دوالر عام
ال�سنوية من ّ
واردات الواليات المتّحدة ّ
.2017
ال�سنوي منه ما بين � 4إلى
�أ ّما على �صعيد الألومنيوم ،فيتراوح �إنتاج ال ّ��دول العربية ّ
طن ،ويتر ّكز هذا الإنتاج في الإمارات العرب ّية المتّحدة والبحرين ،حيث �أكبر
 5ماليين ّ
الم�صانع .ويذهب ق�سم كبير من �صادرات الألومنيوم الخليج ّية �إلى الأ�سواق الأوروبية
ّ
وال�شرق �أو�سط ّية.
الدول العرب ّية ،فبلغت ــ ح�سب وكالة فران�س
�أ ّما الواردات الأميركية من الألومنيوم من ّ
بر�س للأنباء ــ �أكثر من  17مليار دوالر عام  ،2017بينها �صادرات �إمارات ّية بقيمة  1.2مليار
دوالر وبحرانية بقيمة  0.9مليار دوالر.
��س��وم �إ�ضاف ّي ٍة
فمن ال��م���ؤ ّك��د �أن خ�سائر �ستلحق بهاتَين ال ّ��دول��تَ��ي��ن ،ج��راء فر�ض ر� ٍ
بن�سبة  10بالمائة ،غير �أ ّنها �ستكون �أق ّل ق�سو ًة بكثير من ال ّر�سوم التي �ستُفر�ض على الحديد
وال�صلب.
ّ
ف�إذا ما تجاوزنا الأ�ضرار المحدودة التي �ستلحق بك ٍّل من م�صر والإم��ارات والبحرين
ال�صلب والألومنيوم بع�شرات
بالدول الأخ��رى ،التي
مقارن ًة بالأ�ضرار الالحقة
ّ
ّ
ت�صدر ّ
كدول م�ستوردة ــ تبدو م�ستفيد ًة على المدى
ٍ
الدول العربية ــ
الدوالرات ،ف�إنّ ّ
المليارات من ّ
الق�صير.
خ�ص زيادة ال ّر�سوم على ا�ستيراد
ال�سبب في ذلك �إلى �أنّ قرار ترامب في ما
ّ
ويعود ّ
ب�شكل ي�ؤ ّدي �إلى انتعا�شها وتلبيتها
ال�صلب الأميركية
ٍ
ال�صلب والألمنيوم ،يحمي �صناعة ّ
ّ
ال�صادرات
ال�سوق الأميركية .وم ّما يعنيه ذلك �أنّ ق�س ًما من ّ
ّ
لح�ص ٍة �إ�ضاف ّي ٍة من احتياجات ّ
ال�سوق،
ّ
ال�صينية والأوروب�� ّي��ة والرو�سية والكور ّية الجنوب ّية التي كانت تذهب �إل��ى هذه ّ
ب�شكل �أقوى في الأ�سواق الأخرى ومن بينها الأ�سواق العرب ّية .ومما يعنيه
�سوف تتناف�س
ٍ
ذلك � ً
الدول العرب ّية
أي�ضا ،هو تراجع �أ�سعارها
ٍ
ب�شكل ينعك�س �إيجاب ًّيا على الم�ستهلكين في ّ
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العقوبات الأمريكية وت�أثريها على دول العامل
ربيع داغر

الم�ستوردة.
ب�شكل
المرجح �أنّ هذا التّراجع �سيجعل ال�س ّيارة الآ�سيوية والأوروبية �أق ّل كلف ًة،
ومن
ٍ
ّ
الدول العربية.
ينعك�س �إيجاب ًيا على الم�ستهلك في ّ
دول
ال�صلب والحديد في ٍ
غير �أنّ تراجع الأ�سعار هذا� ،سي�ؤ ّدي �إلى مناف�سة �صناعة ّ
ودول �آخرى في عقر دارها؛ كما �أ ّنه قد يق ّو�ض
ٍ
كم�صر وال�سعودية والجزائر والمغرب،
كبير كالمملكة
ال�صناعة
وخا�ص ًة في ٍ
فر�ص تطويرها
ٍ
ب�شكل ٍ
دول تطمح �إلى تطوير هذه ّ
ّ
العرب ّية ال�سعود ّية.
وهذا ما ينطبق � ً
الدول الخليج ّية
أي�ضا على �صناعة الألومنيوم ولو
ٍ
ب�شكل �أق ّل ،رغم �أنّ ّ
أ�سعار مناف�سة ب�سبب تو ّفر م�صادر ّ
أ�سعار رخي�صة.
الطاقة ب� ٍ
تملك ميزة الإنتاج ب� ٍ
ال�صناعات المت�سهلِكة
ال�صلب والألومنيوم هي في
ّ
مقدمة ّ
الجدير ذكره �أنّ �صناعة ّ
لم�صادر الطاقة.
الدول بمن فيها
الخال�صة �أ ّنه �إذا كان البع�ض �سي�ستفيد على المدى الق�صير ،ف�إنّ مجمل ّ
ٍ
تجارية عالم ّية محتملة ،ب�سبب النّزعة الحمائ ّية
حرب
الدول العرب ّية �ستخ�سر من تبعات
ٍ
ّ
الدول ومن
ب�شكل
الجديدة للواليات المتحدة ،وتطبيق هذه الحمائ ّية
ٍ
انتقائي في مختلف ّ
ٍّ
�ضمنها دول االتّحاد الأوروبي وال�صين.
ٍ
�شروط فن ّي ٍة تعجيز ّية على
ر�سوم جمرك ّي ٍة عالية� ،أو و�ضع
هذه الحمائ ّية ،التي تعني فر�ض
ٍ
الواردات ،تقلّ�ص التّجارة العالمية وتقود �إلى تراجع النّم ّو العالمي ،ومن تبعات ذلك تراجع
ّ
الطلب على م�صادر الطاقة.
لل�صادرات العرب ّية ،ف�إنّ الأ�ضرار �ستكون
وبما �أنّ النّفط والغاز ي�ش ّكالن العمود
ّ
الفقري ّ
حرب تجار ّي ٍة قادمة.
كبيرة ج ًدا ،بل باهظة ،جراء �أ ّية
ٍ
ّ
تخطط لرفع �إنتاجها
حتّى �أنّ الواليات المتحدة نف�سها لن ت�سلم من ذلك ،ال �س ّيما و�أ ّنها
الم�صدرة له في غ�ضون
ال�صخري و�إل��ى التح ّول �إلى واح��دةٍ من �أه�� ّم ال ّ��دول
ّ
من النّفط ّ
ال�سنوات الع�شر القادمة.
ّ

الخال�صة :منطق العقوبات يقلب الموازين

�إنّ العقوبات الأميرك ّية والإجراءات الحمائ ّية للإدارة الجديدة في وا�شنطن� ،سوف تنتج
� ٍ
أزمات تجاري ًة واقت�صادي ًة واجتماعي ًة و�إن�سانية عديد ًة على الكثير من البلدان ،تما ًما كا ّلتي
�أوقعتها العقوبات االقت�صادية ّ
ال�شاملة في �أكثر من ٍ
بلد �ساب ًقا.
الدول الم�سته َدفة ــ وتحت �ضغط الوقائع
توجه ّ
ّ
ولكن العقوبات في الوقت عينه ،قد ّ
ّ
ٍ
الجديدة  -للّجوء �إلى التّكتّل في ما بينها لتكوين ٍ
تتخطى القدرات المحل ّية
اقت�صادية
كتلة
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للدول �ستكون �أولوي ًة بما قد ين�شئ
الوطنية� ،إ�ضاف ًة �إلى �أنّ حماية ال ّثروة الوطنية والقوم ّية ّ
توج ٍ
هات �سيا�سي ًة جديد ًة � ً
أي�ضا.
ّ
ويبقى �أن نتّخذ العِ برة من درو�س الما�ضي ،حيث نلحظ الف�شل الب ّين لمنطق العقوبات
ال�سلب ّية على المواطنين العاد ّيين وال�س ّكان والع ّمال والمنتجين
االقت�صادية ،وكذلك ت�أثيراتها ّ
ٍ
ٍ
حلول
ٍ
اقت�صادية متكاملة الحلقات من
بمنظومة
والم�ستهلكين حول العالم ،الذي يرتبط
و�أزمات.

المراجع
المراجع:
الئحة
ــ الميادين الإلكترونية .
ــ جريدة ال�شرق الأو�سط.
ــ حافظ ،زياد ــ مج ّلة ر�أي اليوم.
الروابط للبحوث والدّ را�سات الإ�ستراتيجية.
ــ مركز ّ
ــ موقع العربي الإلكتروني الجديد.
ــ موقع وا�شنطن بو�ست.
 Arabic.rt.com .Benoit, Justine- www.lacroix.com .kataeb.org. lb com.www.france24 www.masrawy.comwww.dw.com.www.skynews.com-

61

الدرا�سات الأمنية
العدد 75

الإطار القانوين
حلظر ا�ستخدام
ال�سالح الكيميائي
فـي النزاعات امل�سلحة
د .متارا ب ّرو

62

الدرا�سات الأمنية
العدد 75

مقدمة
منذ عدة �سنوات ،ي�شهد العالم ا�ستخداماً مكثفاً للأ�سلحة الكيميائية على مدنيين
�أبرياء ،خا�صة في الحرب الدائرة في �سوريا .فمن منّا لم ير على �شا�شات التلفزة �صور
مئات المدنيين ،وال�سيما الأطفال ،الذين �أ�صيبوا بحاالت اختناق جراء ا�ستخدام ال�سالح
الكيميائي في خان �شيخون عام  ،2017وقبل ذلك في الغوطة ال�شرقية عام  ،2013وكاد
�أن ي�ؤدي هذا اال�ستخدام �إلى تدخل ع�سكري �أميركي في �سوريا ،لو لم تن�ضم هذه الأخيرة
�إلى منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية عام  ،2013وتعمل على تدمير تر�سانتها الكيميائية.
عد من �أ�سلحة الدمار ال�شامل الذي �سعى المجتمع الدولي �إلى
وال�سالح الكيميائي يُ ّ
تحريم ا�ستخدامه نظراً لآثاره الخطيرة على الإن�سان والبيئة من جهة ،وخوفاً من تملك
الجماعات االرهابية لهذا ال�سالح من جهة �أخرى .ونتج عن جهود المجتمع الدولي بحظر
ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي �إبرام عدة وثائق دولية .و�إذا كانت هذه االتفاقيات الدولية ال
تلزم اال الدول الم�صدقة عليها ،فهناك العرف الدولي الذي يلزم جميع الدول �سواء �أكانت
من�ضمة �إلى االتفاقية �أو ال� ،إذ تطبق البنود العرفية الخا�صة بالأ�سلحة على جميع الدول.
فما هي الوثائق الدولية والقواعد العرفية التي تحظر ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية؟
وهل �أن الجهود الدولية المبذولة لحظر ا�ستخدام هذا ال�سالح و�إزالته من التر�سانات
الع�سكرية للدول نجحت في تحقيق الهدف المن�شود؟
� ً
أوال :المعاهدات الدولية الخا�صة بالأ�سلحة الكيميائية
لما ازداد خطر الأ�سلحة الكيميائية ،على الإن�سان والبيئة معاً� ،سعى المجتمع الدولي �إلى
حظر �إنتاج وا�ستخدام وتخزين هذا ال�سالح .بيد �أن الطريق �إلى ذلك لم يكن معبداً بالورود،
بل كان مليئاً بال�صعوبات والعراقيل ،التي كانت ت�ضعها الدول المالكة للأ�سلحة الكيميائية
غير الراغبة في التخلي عن تر�سانتها الع�سكرية.
وعلى الرغم من الجهود الدولية للق�ضاء على هذا ال�سالح� ،إال �أن المجتمع الدولي لم
يفلح في حظر ال�سالح الكيميائي �إال عبر اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية.
و�إ�ضافة الى الوثائق الدولية التي تم ابرامها لحظر ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي� ،أبرمت
�أي�ضاً العديد من الوثائق الإقليمية والثنائية التي تحظر هذا ال�سالح ،مثل معاهدة انتاركتيكا
لعام  1959التي حظرت على �أطرافها القيام ب�أي اجراءات ع�سكرية في القطب الجنوبي
عبر ا�ستخدام كل �أنواع الأ�سلحة من بينها ال�سالح الكيميائي ،ومعاهدة و�ضع الأ�سلحة
النووية وغيرها من �أ�سلحة الدمار ال�شامل في قاع البحار والمحيطات وفي باطن الأر�ض
لعام  ،1971واتفاق ميندوزا الذي وقع بين الأرجنتين والبرازيل وت�شيلي عام  1991التزمت
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بموجبه الدول الثالثة بعدم تطوير �أو ا�ستخدام �أو حيازة الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية،
واتفاق الهند وباك�ستان عام  1993الذي يت�ضمن تعهداً بعدم ا�ستخدام �أو حيازة الأ�سلحة
الكيميائية.
المعاهدات الدولية المبرمة قبل العام 1993
منذ �إعالن �سان بطر�سبرغ لعام  ،(1)1898وحتى العام  1993تاريخ ابرام اتفاقية حظر
الأ�سلحة الكيميائية ،تم التو�صل �إلى عقد العديد من االتفاقيات التي تمنع ا�ستخدام ال�سالح
الكيميائي ،غير �أن جميعها ف�شل في تحقيق نزع �شامل لهذا ال�سالح .فما هي �أهم الوثائق
الدولية التي حظرت ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي؟
م�ؤتمر الهاي الأول لل�سالم عام 1899
عقد م�ؤتمر الهاي الأول لل�سالم ،بناء على دعوة رو�سيا ،في الفترة الواقعة ما بين
� 18أيار /مايو و 29حزيران /يونيو �سنة  ،1899و�أ�سفر عن توقيع ثالث معاهدات وثالثة
�إعالنات ،وقد خ�ص�ص الإعالن الثاني ،لحظر ا�ستخدام الغازات ال�سامة) .(2وتكمن �أهمية
هذا الإعالن ب�أنه الوثيقة الدولية الأولى في التاريخ ،التي �أ�شارت �إلى الأ�سلحة الكيميائية.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه ي�ؤخذ عليه ب�أنه تمثل ب�إعالن ولي�ست بمعاهدة ،والفرق �شا�سع
بين االثنين .فالمعاهدة هي وثيقة دولية ملزمة وعملية) ،(3بمعنى �أن الدولة التي تخل
بالمعاهدة التي �أبرمتها ،تلتزم بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي نتجت عنها ،بينما الإعالن فهو
مجرد دعوة مبدئية و�أخالقية و�إعالمية ،فلي�س في بنود الإعالن �أي �إلزام �إجباري فعلي.
ويعود ال�سبب في �إدراج حظر ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية ب�إعالن ولي�س بمعاهدة� ،إلى
رغبة الدول الكبرى المالكة للأ�سلحة الكيميائية ،في اال�ستمرار با�ستخدام هذه الأ�سلحة،
وعدم تقييد حرياتها و�أطماعها الع�سكرية.
معاهدة الهاي لعام 1907
ن�صت المادة ) (22من معاهدة الهاي على �أنه «لي�س للمتحاربين حق مطلق في اختيار
و�سائل �إلحاق ال�ضرر بالعدو» .ومنعت المادة ) (23من المعاهدة نف�سها ا�ستعمال ال�سم
والأ�سلحة ال�سامة في الحروب .كما حظرت ا�ستعمال القذائف والمواد التي من �ش�أنها
�إحداث �إ�صابات ،و�آالم ال مبرر لها .ومنعت المادة ) (25مهاجمة �أو ق�صف المدن والقرى
والم�ساكن غير المحمية �أياً كانت الو�سيلة الم�ستعملة).(4
معاهدة فر�ساي لعام 1919
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ،عقدت الدول المتحاربة م�ؤتمر ال�صلح في باري�س
بفرن�سا عام  ،1919ونتج عنه بعد مفاو�ضات ع�سيرة ،معاهدات تناولت مختلف المناطق،
التي كانت م�سرحاً للحرب ،وفر�ض عقوبات على �ألمانيا.
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وكانت معاهدة فر�ساي ،التي وقعت في باري�س بفرن�سا تاريخ  ،1919/6/28من نتاج
هذا الم�ؤتمر ،وت�ضمنت ق�سمين رئي�سين :الأول ن�ص على �إن�شاء ميثاق ع�صبة الأمم� ،أما
الثاني فخ�ص�ص لل�شروط المفرو�ضة على �ألمانيا ومنها منع هذه الدولة من �صنع الأ�سلحة
الثقيلة واقتنائها و�إنتاجها� ،إ�ضافة �إلى منعها من �إنتاج الأ�سلحة الكيميائية ،كالغازات
ال�سامة).(5
وال��ج��دي��د ف��ي ه���ذه ال��م��ع��اه��دة� ،أن��ه��ا ل��م تكتف ف��ق��ط بمنع ا���س��ت��خ��دام الأ�سلحة
الكيميائية ،بل حظرت �إنتاجها �أي�ضاً .غير �أنها لم تت�ضمن ن�صو�صاً عقابية بحق الدولة
التي تنتهك �أحكامها ،وال حتى و�سائل مراقبة دولية جدية للت�أكد من التقيد بعدم
انتاج الأ�سلحة المحظورة  ،مما جعل منها ك�سابقاتها من المعاهدات معنوية �أكثر منها
فعلية).(6
معاهدة وا�شنطن لعام 1922
اعتبرت هذه المعاهدة في المادة )� (5أن ا�ستعمال الغازات ال�سامة والخانقة و�أمثالها
من ال�سوائل والمواد الأخرى ،قد ا�ستنكرها الر�أي العام المتح�ضر ،كما �أ�شارت �إلى الحظر
عليها في المعاهدات ال�سابقة).(7
بروتوكول جنيف لعام 1925
بعد ازدياد خطر الأ�سلحة الكيميائية على الب�شرية ،طلبت ع�صبة الأمم المتحدة من
عدد من الخبراء ،ب�أن يقوموا ب�إعداد درا�سات حول ت�أثير الأ�سلحة الكيميائية ،بهدف زيادة
الوعي حول المخاطر التي تخلفها .و�أ�شار ه�ؤالء الخبراء في تقريرهم الذي قدموه عام
� ،1924إلى �أن ا�ستخدام الغازات ال�سامة ن ّبه العالم �إلى ظهور �سالح رهيب ،كما �أن هذه
الأ�سلحة منحت �أية دولة ذات نوايا عدوانية تفوقاً هائ ً
ال.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،عقد م�ؤتمر دولي في جنيف برعاية ع�صبة الأمم المتحدة ،لدرا�سة
م�س�ألة اال�شراف على تجارة الأ�سلحة ،غير �أن هذا الم�ؤتمر لم يحقق غاياته الرئي�سية،
ولكنه خرج بنتيجة هامة ،تمحورت حول بروتوكول جنيف لحظر ا�ستخدام الغازات الخانقة
وال�سامة وغيرها وا�ستخدام الطرق الجرثومية في الحرب .وقد وقع على هذا البروتوكول
في � 17شباط  /فبراير  ،1925ودخل حيز النفاذ في � 8شباط  /فبراير .(8)1928
يت�ألف هذا البروتوكول من مقدمة تذ ّكر ب�أن ا�ستخدام الغازات ال�سامة والخانقة وما
�شابهها في �أثناء الحرب ،قد واجه نقمة و�سخط الر�أي العام في العالم المتح�ضر .و�أن
حظر ا�ستخدام مثل هذه المواد ،كانت قد ن�صت عليه المواثيق التي التزمت بها معظم دول
العالم.
وتلتزم الدول الموقعة ،على هذا البروتوكول بحظر ا�ستخدام الغازات الخانقة وال�سامة
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وما �شابهها وو�سائل الحرب الجرثومية )البيولوجية( ،وتتعهد الدول ببذل كل امكانياتها
لترغيب الدول الأخرى ،باالن�ضمام �إلى هذا البروتوكول.
ويعتبر بروتوكول جنيف خطوة م�شجعة في �سبيل الحث على االمتناع عن ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية ،ولكنها خطوة ناق�صة ،لأنها تفتقر �إلى و�سائل المراقبة الم�سبقة
والعقاب الالحق .حتى ان البروتوكول لم يحظر ا�ستحداث غازات حرب جديدة �أو �إنتاج �أو
تخزين �أو تطوير الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية ،ولم يحظر �أي�ضاً ت�صدير و�صنع وتحويل
الأ�سلحة الكيميائية �أو تدميرها �أو حظر التهديد با�ستخدام هذا ال�سالح.
ف�ض ً
ال عن ذلك ،يطبق هذا البروتوكول على النزاع الدولي الم�سلح فقط ،ولي�س على
ال�صراعات الداخلية) .(9ولم ت�صادق الواليات المتحدة عليه �إال عام  ،1975في حين �أوقفت
بع�ض الدول م�صادقتها عليه بتحفظات تتعلق تحديداً بحق الرد على �أول ا�ستخدام لهذه
الأ�سلحة).(10
ولكن بعد مرور ع�شر �سنوات على ت�صديق البروتوكول ،قامت �إيطاليا با�ستخدام الأ�سلحة
الكيميائية في حربها �ضد �أثيوبيا عامي  ،1936- 1935و�شكل ذلك انتهاكاً �صارخاً
لم�ضمونه ،لأن كال الدولتين وقعتا عليه).(11
ومع ذلك ،فقد �أكد الكثيرون �أن مبد�أ حظر ا�ستخدام الغازات الخانقة وال�سامة وما
�شابهها وو�سائل الحرب الجرثومية )البيولوجية( جزء من القانون الدولي العرفي ،وبالتالي
فهو ملزم لجميع الدول� ،سواء �أكانت طرفاً في البروتوكول �أم ال).(12
و�إذا كانت هذه االتفاقيات الدولية لم تفلح في حظر ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية ،فهل
نجحت اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية لعام  1993في تحقيق ذلك؟
اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية لعام 1993
على الرغم من المفاو�ضات والم�شاورات المكثفة التي �أجراها المجتمع الدولي لإبرام
معاهدة تحظر ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية� ،إال �أنه لم يفلح في تحقيق هذا الهدف �إال
عام  ،1992حيث تم االتفاق على و�ضع اتفاقية تهدف �إلى حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين
وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة في م�ؤتمر نزع ال�سالح في �أيلول /
�سبتمبر  ،1992وفتح باب التوقيع عليها في باري�س بتاريخ  13كانون الثاني /يناير،1993
ودخلت حيز النفاذ في  29ني�سان�/إبريل . 1997
� -1أحكام االتفاقية
حددت المادة الأولى من هذه االتفاقية وااللتزامات العامة الواقعة على عاتق كل دولة
طرف فيها� ،إذ تتعهد جميع الدول �أال تقوم تحت �أي ظرف من الظروف ،با�ستحداث �أو �إنتاج
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�أو تخزين �أو االحتفاظ �أو اال�ستخدام �أو نقل �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة للأ�سلحة
الكيميائية� ،أو القيام ب�أي ا�ستعدادات ع�سكرية ال�ستخدام هذه الأ�سلحة .وبذلك تكون هذه
االتفاقية قد حظرت ب�شكل كامل ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية في النزاعات الم�سلحة
الدولية وغير الدولية وحتى لو ا�ستدعت ال�ضرورة الع�سكرية ذلك .وتوجب هذه المادة �أي�ضاً
على الدولة الطرف تدمير جميع ما تملكه من المخزونات من الأ�سلحة الكيميائية ،وجميع
مرافق �إنتاج هذه اال�سلحة الموجودة على �أرا�ضيها� ،أو قد تكون خلفتها على �أرا�ضي دولة
طرف �أخرى.
وتحظر المادة نف�سها في الفقرة الثامنة ا�ستخدام عوامل مكافحة ال�شغب )(riot agents
كو�سيلة من و�سائل الحرب ،في حين ال تعتبر كذلك بال�ضرورة في حال ا�ستخدامها �ضد
ال�سكان المدنيين في زمن ال�سلم �إنفاذاً للقانون) .(13وعليه ،فقد ا�ستثنت االتفاقية من نطاق
الأ�سلحة الكيميائية عوامل مكافحة ال�شغب ،عندما ت�ستخدم بهدف تنفيذ القانون ولي�س
كو�سيلة من و�سائل الحرب ،وبالتالي يحق للدول الأطراف �إنتاج و�صناعة وتطوير ونقل هذه
العوامل طالما �أنها �ست�ستخدم لأجل �إنفاذ القانون.
وت�شترط اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية على كل دولة طرف �أن تقدم �إعالنات �إلى منظمة
حظر الأ�سلحة الكيميائية في غ�ضون  30يوماً بعد نفاذ االتفاقية ،فيما يخ�ص الدولة
الطرف المعنية� ،إذ يجب عليها �أن تعلن عن امتالكها الأ�سلحة الكيميائية و�/أو مرافق
انتاجها وعن خططها لتدميرها .ويفتر�ض �أن تت�ضمن هذه الإعالنات �أي�ضاً تفا�صيل عما
�إذا كانت للدولة الطرف �أ�سلحة كيميائية قديمة �أو �أ�سلحة كيميائية مخلّفة موجودة على
�أرا�ضيها ،وعما �إذا كانت قد خلّفت �أ�سلحة كيميائية على �أرا�ضي دولة طرف �أخرى� ،أو كانت
دولة طرف �أخرى قد خلّفت مثل هذه الأ�سلحة على �أرا�ضيها .وبعد تقديم الإعالنات يجري
المفت�شون تحقيقاً منهجياً ،عن طريق عمليات التفتي�ش الموقعي ،بغية التحقق من �صحة
هذه الإعالنات).(14
كما تعمد جميع الدول الأطراف �إلى �إغالق جميع مرافق �إنتاج الأ�سلحة الكيميائية التي
تمتلكها� ،أو توجد في حيازتها� ،أو في �أي مكان يخ�ضع لواليتها �أو �سيطرتها ،في موعد
ال يتجاوز  90يوماً من بدء نفاذ االتفاقية بالن�سبة لها ،وفقاً للجزء الخام�س من المرفق
المتعلق بالتحقق ،وتقدم �إخطار عن ذلك).(15
وتفر�ض االتفاقية في المادة  ) 4فقرة  (6على الدولة الطرف �أن تدمر جميع �أ�سلحتها
الكيميائية في موعد ال يتجاوز �سنتين من بدء نفاذ االتفاقية بالن�سبة اليها وتنتهي في
غ�ضون ع�شر �سنوات من بدء نفاذ االتفاقية )�أي في العام  .(2007كما تدمر مرافق
انتاج �أ�سلحتها الكيميائية في موعد ال يتجاوز �سنة واحدة بالن�سبة لها وال يتجاوز ع�شر
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�سنوات من بدء نفاذ االتفاقية) .(16ويخ�ضع تدمير الأ�سلحة لتحقق منهجي يكون الغر�ض
منه الت�أكد من ماهية وكمية مخزونات الأ�سلحة الكيميائية المقرر تدميرها ،والت�أكد من
�أن هذه المخزونات قد تم تدميرها فع ً
ال) .(17و�إذا ر�أت الدولة الطرف �أنها لن تكون قادرة
على تدمير �أ�سلحتها الكيميائية في الموعد المحدد جاز لها �أن تطلب تمديد المهلة على
�أن ال تتجاوز � 15سنة بعد بدء نفاذ االتفاقية) .(18بمعنى �أن الموعد النهائي لتدمير جميع
الأ�سلحة الكيميائية كان في العام  ،2012وهذه المهلة غير قابلة للتمديد .لكن العديد
من الدول لم تنته من تدمير �أ�سلحتها في الموعد المحدد ومن بين هذه الدول الواليات
المتحدة الأميركية التي �أعلنت �أنها �ستنتهي من تدمير تر�سانة �أ�سلحتها الكيميائية كلياً في
العام .(19)2023
وال�س�ؤال الذي يطرح هنا هل ي�شكل عدم التقيد بالمهل التي حددتها االتفاقية انتهاكاً
التفاقية الأ�سلحة الكيميائية؟
يقع على الدول الأطراف في اتفاقية ما تنفيذها بح�سن نية كونها ارت�ضت بملء �إرادتها
الموافقة عليها .هذا ما �أ�شارت اليه المادة ) (26من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام
 ،1969وعليه يتوجب على الدول الأطراف في اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية تنفيذها بح�سن
نية .وفي هذا الإطار اعتبر الكاتب دايفيد �أ .كوبلو � David A. Koplowأن عدم تقيد
الواليات المتحدة الأميركية بالمهل المحددة لتدمير �أ�سلحتها الكيميائية لي�ست نتيجة �سوء
نية ،كما �أنها ال ت�سعى �إلى تحقيق �أي منفعة ع�سكرية من خالل تجاوزها المهل� ،إ�ضافة �إلى
�أن عملية الت�أخير لم تلحق �ضرراً بالأمن القومي لأي دولة طرف في االتفاقية) .(20واعتبر
الكاتب نف�سه �أنه �إذا كان الغر�ض والهدف من االتفاقية هو تدمير الأ�سلحة الكيميائية
ب�شكل كامل ،ف�إن المماطلة في عملية التدمير قد ت�شكل �إخالالً باالتفاقية ،ولكن لي�س
بال�ضرورة �أن يكون هذا الإخالل جوهرياً) .(21ويق�صد بالإخالل الجوهري ح�سب المادة
) 60فقرة  (3من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات «مخالفة ن�ص �أ�سا�سي لتحقيق مو�ضوع
المعاهدة والغر�ض منها».
وبر�أينا ف�إن عدم تقيد الواليات المتحدة الأميركية بالمهل المحددة لتدمير �أ�سلحتها
الكيميائية يعتبر �إخالالً جوهرياً لعدة �أ�سباب منها �أن الهدف الأ�سا�سي من المعاهدة هو
تدمير الأ�سلحة الكيميائية .فالتدمير جاء الن�ص عليه في عنوان االتفاقية فهي «اتفاقية
حظر ا�ستحداث وانتاج وتخزين وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة» ،كما
تم الن�ص على التدمير في الديباجة التي جاء فيها «ب�أن الحظر الكامل والفعال ال�ستحداث
الأ�سلحة الكيميائية ....وتدمير تلك الأ�سلحة يمثالن خطوة �ضرورية لتحقيق هذه الأهداف
الم�شتركة»� ،إ�ضافة �إلى �أن االتفاقية والملحق ت�ضمنا ن�صو�صاً تف�صيلية حول عملية تدمير
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الأ�سلحة الكيميائية.
ولتجنب طلب الدول الأطراف مهل �إ�ضافية لتدمير �أ�سلحتها الكيميائية ،يمكن لم�ؤتمر
الدول الأطراف الطلب من المدير العام للأمانة الفنية ،بموجب المادة �)8أ( )ب( )) (21ح(،
�إن�شاء مجل�س ا�ست�شاري علمي تكون مهمته تقيم الإنجازات التي حققتها الدول الأطراف
في مجال تدمير �أ�سلحتها الكيميائية ،ودرا�سة الم�شاكل التي تعتر�ضها ،وتحديد موعد
نهائي لتدمير �أ�سلحتها الكيميائية.
وتحتوي المادة ال�ساد�سة من اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية على �إحدى ع�شرة فقرة ،تدور
في فلك حق الدول الأطراف في المعاهدة في ا�ستحداث مواد كيميائية �سامة �أو في انتاجها
وفي االحتفاظ بها ولكن لأغرا�ض غير محظورة بموجب االتفاقية .وتخ�ضع المرافق التي
تُنتج فيها مواد الجداول الكيميائية والمواد الكيميائية الع�ضوية المميزة ،لآليات المراقبة
واالفادة التي تعملها الدولة الطرف ،والتفتي�ش الذي تجريه المنظمة.
وتق�ضي المادة ال�سابعة من االتفاقية ،ب�أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف ب�سن ت�شريعات
خا�صة بتنفيذ االتفاقية على الم�ستوى الوطني ،وبتجريم الأفعال التي تنتهك �أحكامها في
�إطار القانون الجزائي الوطني .عالوة على ذلك ،عليها �إعالم المنظمة بالتدابير التي
تتخذها تنفيذاً لالتفاقية وت�ضع في الح�سبان �سالمة النا�س وحماية البيئة ،عند تنفيذ
التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.
ومن �أجل �أن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ التزاماتها المفرو�ضة في هذه االتفاقية ،تقوم
بتعيين �أو �إن�شاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لت�أمين االت�صال الفعال بمنظمة حظر
الأ�سلحة الكيميائية ،والدول الأطراف الأخرى ).(22
ونظراً لأهمية البيئة وارتباطها بحياة االن�سان ،فقد �سعت هذه االتفاقية �إلى توفير
حماية لها .ف�ألزمت الدول الأطراف بحماية البيئة عند نقلها الأ�سلحة الكيميائية ،و�أخذ
عينات منها �أثناء تخزين هذه الأ�سلحة وتدميرها وتدمير مرافق �إنتاجها.
وقد �أن�ش�أت الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية ،بموجب المادة الثامنة
منها ،منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية بغية الت�أكد من تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية ،بما في
ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من االمتثال لها ،وتوفير محفل للت�شاور والتعاون
فيما بين الدول.
 -2تقييم االتفاقية
تعتبر اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية� ،أول �صك دولي يحظر بموجبه فئة كاملة من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل حظراً عالمي النطاق ،خا�ضعاً للتحقق الدولي .وهي تج�سد الأغرا�ض
الأ�سا�سية للأمم المتحدة ،حيث �أنها تعتبر و�سيلة جوهرية لل�سلم والأمن الدوليين ،وت�شجع
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التعاون الدولي في الميدان الكيميائي ،لأغرا�ض غير محظورة بموجب هذه االتفاقية.
وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه االتفاقية في الحد من ا�ستخدام وتخزين ونقل وتطوير
الأ�سلحة الكيميائية� ،إال �أنها واجهت �صعوبات عديدة منها:
1ـــ ما يزال الكيان ال�صهيوني خارج نطاق االتفاقية ،فقد وقع على االتفاقية لكنه لم
ي�صدق عليها.
2ـــ عدم التقيد بالمهل التي حددتها االتفاقية� ،إذ كان يجب على الدول الأطراف
االنتهاء من تدمير جميع �أ�سلحتها الكيميائية بعد مرور ع�شر �سنوات من نفاذ االتفاقية �أي
بحلول عام  ،2007ويمكن تمديد المهلة لفترة ال تتجاوز  15عاماً بعد بدء نفاذ االتفاقية �أي
�إلى العام  .2012غير �أن العديد من الدول لم تنته من تدمير �أ�سلحتها الكيميائية.
3ــ قابلية تطبيق محدودة على الجهات الفاعلة من غير الدول )المنظمات الإرهابية(.
4ــ �إمكانية تحويل مرفق مخ�ص�ص لإنتاج الأ�سلحة الكيميائية غير المحظورة بموجب
االتفاقية �إلى ت�صنيع �أ�سلحة محظورة.
5ــ عدم �إعالن الدول الأطراف عن الأرقام الحقيقية لمخزونها من الأ�سلحة الكيميائية.
فعلى �سبيل المثال� ،أعلنت الحكومة الليبية ،في كانون الأول /دي�سمبر  2011و�شباط/
فبراير  ،2012عن اكت�شاف �أ�سلحة كيميائية لم يكن الرئي�س الراحل معمر القذافي قد �أعلن
عنها لمنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية ،وليبيا هي ع�ضو في االتفاقية منذ كانون الثاني/
يناير من العام . (23)2004
6ــ لقد �سمحت االتفاقية با�ستخدام عوامل مكافحة ال�شغب انفاذاً للقانون وحظرت
ا�ستخدامها كو�سيلة للحرب .بيد �أنه وردت تقارير عن ا�ستخدام القوات الم�سلحة التركية
لغاز �س.ا�س � CSضد المقاتلين الأكراد الذين كانوا يختبئون في كهف بالقرب من مدينة
بالي كاي الواقعة في الجنوب ال�شرقي لمدينة �سيرنان التركية وذلك في � 11أيار ،1999
و�أ�سفر الهجوم عن مقتل  20مقات ً
ال كردياً).(24
 8ـــ تعاني الدول المالكة للأ�سلحة الكيميائية من �صعوبة �إيجاد و�سيلة منا�سبة لتدمير
�أ�سلحتها الكيميائية ومرافق �إنتاجها .فعملية التدمير هي عملية معقدة ومكلفة وتتطلب
مراعاة العديد من المخاطر مثل التهديد للبيئة المحيطة و�سالمة ال�سكان واحتمالية
انفجار ال�سالح �أثناء تدميره .لذلك فمن غير ال�سهل �أن توافق الحكومات �أو ال�شعوب على
�إجراء تدمير �أ�سلحة كيميائية لدول �أخرى فوق �أرا�ضيها).(25
9ــ تمثل عملية تدمير ال�سالح الكيميائي تهديداً كبيراً على البيئة والب�شر ربما ال تقل
�أهمية عن المخاطر الناجمة عند ا�ستخدام هذا ال�سالح .وي�شمل ذلك احتمالية ت�سربه في
�أثناء النقل والتخزين� ،أو حدوث م�شاكل في �أفران الحرق� ،أو مفاعالت التفجير� ،أو حدوث
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تلوث نتيجة الغازات �أو ال�سوائل الناجمة عن التدمير والمعالجة ،مما يح ّول من عملية
التدمير �إلى مجزرة تفتك بال�سكان.
10ــ تعاني الدول من �صعوبات تقنية ومالية عند تدمير �أ�سلحتها الكيميائية.
ثاني ًا :القواعد العرفية التي تحظر ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي
ي�ضم القانون الدولي الإن�ساني مجموعة من القواعد العرفية التي تحظر ا�ستخدام
ال�سالح الكيميائي ،ومن بين هذه القواعد:
مبد�أ التمييز
يحظر القانون الدولي الإن�ساني ،من خالل قواعده المتعلقة بحماية المدنيين،
ا�ستخدام الأ�سلحة الع�شوائية ،كونها ت�صيب المدنيين والمقاتلين على حد �سواء ،دون تمييز
فيما بينهم ،وت�صيب �أي�ضاً الأه��داف المدنية والأه��داف الع�سكرية ،وال يمكن ال�سيطرة
على �آثارها .ويظهر ذلك جلياً في المادة ) (48من البروتوكول الإ�ضافي الأول ،الملحق
باتفاقيات جنيف لعام  1949التي تن�ص على �أن« :تعمل �أطراف النزاع على التمييز بين
ال�سكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف الع�سكرية ،ومن ثم توجه
عملياتها �ضد الأهداف الع�سكرية دون غيرها ،وذلك من �أجل ت�أمين احترام وحماية ال�سكان
المدنيين والأعيان المدنية».
وانطالقاً من �أهمية مبد�أ التمييز في توفير الحماية لل�سكان المدنيين في �أثناء الحروب،
ذهبت محكمة العدل الدولية �إلى القول ،ب�أن مبد�أ التمييز ،هو �أحد «المبادئ الرئي�سية « في
القانون الدولي الإن�ساني ،و�أحد» مبادئ القانون الدولي العرفي التي ال يجوز انتهاكها»).(26
ويعتبر هذا المبد�أ حالياً �أحد قواعد القانون الدولي العرفي ،المطبقة في النزاعات
الم�سلحة الدولية وغير الدولية).(27
�إن ال�سالح الكيميائي ينتهك هذا المبد�أ كونه ال يميز بين المدنيين والمقاتلين ،فهو غاز
�سام ينت�شر في الهواء وي�صل الى م�سافات بعيدة .فمث ً
ال يمكن لل�سارين �أن يتحول من مادة
�سائلة �إلى غاز وينت�شر في الجو ،لي�صيب ال�سكان المدنيين والمقاتلين على حد �سواء من
خالل مالم�سة الجلد �أو اال�ستن�شاق �أو الدخول في العين .ويمكن لل�سارين �أن ي�سمم الماء
والطعام ،فيتعر�ض الإن�سان �إلى هذا الغاز ال�سام �أثناء �شرب الماء �أو �أكل الطعام الملوث
).(28
في عام � 1996أعلن رئي�س اللجنة اال�ست�شارية الأمريكية لقدماء مجندي حرب الخليج،
�أن عوامل الحرب الكيميائية ،وال�سيما ال�سارين� ،أطلقت في مناطق محددة في الخليج،
وت�سببت بم�شاكل �صحية للمقاتلين والمدنيين على حد �سواء) .(29وفي هذا االطار� ،أظهرت
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درا�سة �أعدها الخبيران جيم توتي  Jim Tuiteو روبرت هالي � ،Robert Haleyأن
ا�ستهداف القوات الأميركية البنى التحتية لإنتاج الأ�سلحة الكيميائية العراقية عام 1991
ت�سبب في ن�شر غاز ال�سارين في الهواء ،وانتقل هذا الغاز مع الرياح على بعد مئات الأميال
جنوباً �إلى الحدود ال�سعودية ملحقاً �أ�ضراراً بجنود الحلفاء المتواجدين هناك).(30
حظر الأ�سلحة التي ت�سبب �آالم ًا ال داعي لها
حظر القانون الدولي الإن�ساني في العديد من مواده ،ا�ستخدام الأ�سلحة التي ت�سبب
�آالماً ال مبرر لها ،ومنها المادة ) 35فقرة  (2من البروتوكول الإ�ضافي الأول لعام ،1977
التي حظرت ا�ستخدام الأ�سلحة والقذائف وو�سائل القتال ،التي من �ش�أنها �إحداث �إ�صابات
�أو �آالم ال مبرر لها.
والآالم تكون زائدة وال داعي لها �إذا كانت زائدة بكثير عن درجة الآالم التي تبررها
الميزة الع�سكرية ،التي ي�سعى م�ستخدم ال�سالح �إلى تحقيقها .ولذلك يجب �أن يكون هناك
توازن �أو تنا�سب بين درجة الآالم التي ي�سببها ال�سالح ،وبين الميزة الع�سكرية المن�شودة.
فمبد�أ التنا�سب يق�ضي بعدم االفراط في ا�ستعمال القوة الع�سكرية وو�سائل القتال ،بحجم
ال يتنا�سب مع خطورة الو�ضع الع�سكري ،وذلك من �أجل تفادي المدنيين والأعيان المدنية،
والت�سبب بالآالم التي ال مبرر لها.
فهل �أن ال�ضرورة الع�سكرية تبرر ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي؟
ال ي�شكل ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي �ضرورة ع�سكرية ،ودليلنا على ذلك هو الآتي� :إن
ا�ستخدام هذا ال�سالح ك�ضرورة ع�سكرية ،ينتهك م�ضمون المبادئ التي ت�ضمنها القانون
الدولي الإن�ساني ،ومنها �إعالن �سان بطر�سبورغ لعام  1868الذي ن�ص على �أن» �ضرورات
الحرب يجب �أن تخ�ضع لمتطلبات الإن�سانية» .وينتهك كذلك المادة ) (22من الئحة الهاي
لعام  1907التي تقيد حق المتحاربين في اختيار الأ�سلحة ،والمادة ) (23التي تحظر
ا�ستخدام الأ�سلحة ال�سامة وغيرها من المبادئ التي تعتبر مبادئ قاطعة ،تتعلق بحالة
الحرب �إذ �إنها تت�ضمن حظراً مطلقاً .ومن الناحية القانونية ،ال يمكن االحتجاج بال�ضرورة
الع�سكرية عند تطبيق هذه المبادئ .وبمعنى �آخر ،ال يمكن لل�ضرورة الع�سكرية �أن تبرر
العمل الع�سكري ،الذي ينتهك قاعدة قانونية قاطعة� ،أو الذي يتجاوز الحدود ال�صريحة،
لقاعدة قانونية معتبرة� .إن مثل هذه الأفعال ،ت�شكل دائماً انتهاكاً لقانون الحرب.
وفي هذا الإط��ار يرى القا�ضي �شهاب الدين في ر�أيه المخالف لر�أي محكمة العدل
الدولية حول م�شروعية ا�ستخدام الأ�سلحة النووية �أو التهديد بها عام � 1996أنه عند �إقامة
التوازن ،ال بد من اال�ستر�شاد بال�ضمير العام .فهذا الأخير يعتبر �أنه ال يوجد �أية ميزة
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ع�سكرية ،تبرر درجة الآالم التي ي�سببها نوع معين من �أنواع الأ�سلحة .والواقع �إن ا�ستخدام
�سالح ي�سبب نوع الآالم التي ي�سببها الغاز ال�سام �أمر كريه بب�ساطة لدى ال�ضمير العام،
ولذلك فهو غير مقبول لدى الدول �أياً كانت الميزة الع�سكرية المراد تحقيقها).(31
�إن ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي ي�ؤدي �إلى انت�شار الغازات ال�سامة على م�سافات بعيدة
ملحقة �أ�ضراراً بالب�شر والبيئة .فمث ً
ال �إن تعر�ض الإن�سان لغاز ال�سارين قد ي�سبب له غ�شاوة
بالب�صر ،تقل�صاً في حداقة العين� ،صعوبة في التنف�س� ،سيالناً في الأنف ،تعرق �شديد،
تقي�ؤ ،ا�سهال ،اختناق ،وفاة).(32
�أما التعر�ض لغاز الخردل في�ؤدي �إلى احمرار وحكه في الجلد وتظهر بعد 24ــ � 48ساعه
من التعر�ض له .وقد ي�سبب تهيج و�ألم وتورم في العيون ،ويحدث تمزق في �أن�سجه العين
بعد 3ــ 12يوم� .أما في حاالت التعر�ض ال�شديدة قد ي�سبب العمى ،الح�سا�سية ال�شديدة
لل�ضوء والأل��م ال�شديد� ،ضيق في التنف�س ،التقي�ؤ والغثيان ،الإ�سهال ،الأل��م في البطن،
الحروق ،الوفاة ) ،(33كما ي�سبب ال�سرطان على المدى البعيد). (34
وبناء لما تقدم ،ال تبيح ال�ضرورة ع�سكرية ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي ،حيث �أن هذا
ال�سالح يتجاوز الغر�ض القانوني من الحرب ،والمتمثل في جعل �أكبر عدد من المقاتلين
عاجزين عن القتال من دون الت�سبب بوفاتهم او �إحداث بهم �آالم ال داعي لها.
حظر ا�ستخدام ال�سم
حظر القانون الدولي الإن�ساني ا�ستخدام ال�سم والأ�سلحة ال�سامة ،في المادة �)23أ( من
الئحة الهاي المتعلقة بقوانين و�أعراف الحرب البرية لعام  .1907ثم جاء بروتوكول جنيف
ب�ش�أن حظر ا�ستعمال الغازات الخانقة �أو ال�سامة وما �شابهها والو�سائل الجرثومية في
الحرب لعام  1925ليعتبر الغازات ال�سامة وكل ما �شابهها من مواد �سائلة �أو معدات في
الحرب هو �أمر محظور.
يعرف ال�سم ب�أنه م��ادة ت�ضر ال�صحة بمفعولها الذاتي ،وذل��ك بات�صالها بالج�سم �أو
امت�صا�صها لها .وقد ع ّرف دليل القوة الجوية الأمريكية عام  1976ال�سموم على �أنها« :
مواد بيولوجية �أو كيمياوية ت�سبب الموت �أو العجز الدائم عند دخولها عبر الجهاز اله�ضمي،
�أو �إلى الرئة �أو مجرى الدم �أو من خالل الجلد حتى ولو كان ذلك بكميات �صغيرة»).(35
والمادة الكيميائية بح�سب المادة  2فقرة  2من اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية هي �أي مادة
كيمياوية يمكن من خالل مفعولها الكيمياوي في العمليات الحيوية �أن تحدث وفاة �أو عجزاً
م�ؤقتاً �أو �أ�ضراراً دائمة للإن�سان �أو الحيوان .فمث ً
ال �إن التعر�ض لغاز الخردل يمكن �أن
يت�سبب في حروق �أو قرح للجلد و�أ�ضرار بالقنوات التنف�سية ،حرقان العيون ،تورم �أو انتفاخ
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الجفون ،و�إذا ما تم ا�ستن�شاقه ف�إنه يمكن �أن يت�سبب في كحة ،التهاب �شعبي ،و�أمرا�ض
تنف�سية مزمنة).(36
حظر الأ�سلحة التي تلحق �ضرر ًا بالبيئة
حظر القانون الدولي الإن�ساني في المادة  35فقرة  3و  55من البروتوكول الإ�ضافي
الأول لعام  ،1977ا�ستخدام �أ�ساليب وو�سائل القتال ،التي تلحق بالبيئة الطبيعية �أ�ضراراً
بالغة وا�سعة االنت�شار وطويلة الأمد.
وال�سالح الكيميائي عدا عن �أنه يلحق �ضرراً بالإن�سان ،فهو ي�سبب تلوثاً بالماء والهواء
والتربة ي�ستمر لفترة طويلة .فمث ً
ال بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى� ،ألقى الجي�ش الألماني
حوالي  20000طن من مخزون الأ�سلحة الكيميائية في بحر البلطيق� ،أدى �إلى احداث تلوث
بالبحر ما زال حتى اليوم ي�سمم الأ�سماك الموجودة في الجزر الدانماركية).(37
ثالث ًا :دور المنظمة الدولية لحظر امتالك وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية
ب�شكل عام ،ال تحقق �أي اتفاقية دولية هدفها في حال غياب �آليات التحقق والرقابة على
تطبيق بنودها .لذلك �أن�ش�أت اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية ،عم ً
ال بالمادة  8منها ،منظمة
تقوم بتطبيق بنودها .وتت�ألف من جميع الدول الأطراف في االتفاقية والبالغ عددهم 193
بعد ان�ضمام فل�سطين �إليها في العام  .2018ت�ضم المنظمة ثالثة فروع :الفرع الرئي�سي
للمنظمة هو م�ؤتمر الدول الأطراف المفو�ض بالإ�شراف على العمليات التي تن�ص عليها
المعاهدة وو�ضع القواعد وتقويم االلتزام وحل الم�سائل الخا�صة بنطاق المعاهدة .الثاني
هو المجل�س التنفيذي الذي ي�ضم  41دولة ،وي�شرف هذا المجل�س على الأن�شطة اليومية
بما في ذلك اال�شراف على التحقق .ويقوم باتخاذ تدابير في حالة عدم امتثال دولة طرف
لالتفاقية ،وبما في ذلك تقديم تو�صيات �إلى الم�ؤتمر ب�ش�أن ما يتعين اتخاذه من تدابير في
هذا ال�صدد ،ودرا�سة م�شروع برنامج وميزانية المنظمة وم�شروع تقرير المنظمة عن حال
تنفيذ االتفاقية ،وتقريره عن �أداء �أن�شطته ،وتقديم كل ذلك �إلى الم�ؤتمر ،وتقديم تو�صية
�إلى الم�ؤتمر ب�ش�أن تعيين المدير العام .اما الفرع الثالث فهو ال�سكرتارية الفنية وتتكون من
مدير عام ومفت�ش وطاقم علمي وفني وتنفذ ال�سكرتارية اجراءات التحقق وت�ؤدي الوظائف
الموكولة �إليها من قبل الم�ؤتمر والمجل�س ،بما في ذلك ر�صد وتفتي�ش المن�ش�آت التي يمكن
�أن يكون لها �صلة بالإنتاج غير الم�شروع للأ�سلحة الكيميائية.
وفي العام  2018عززت ال��دول الأع�ضاء في المنظمة من �صالحياتها بتبنيها قراراً
�أجازت فيه للمنظمة �أن تعتمد �أحكاماً لتحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأ�سلحة الكيميائية
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في الجمهورية العربية ال�سورية ،و�أيد القرار  82ع�ضواً وعار�ضة  24ع�ضواً).(38
والآن بعد مرور �أكثر من ع�شرين عاماً على ت�أ�سي�س المنظمة ،قامت هذه الأخيرة ب�إجراء
�أكثر من  5545عملية تفتي�ش في  265موقعاً من مواقع الأ�سلحة الكيميائية  ،و�أكثر من
 2024موقعاً من مواقع ال�صناعة الكيميائية في  86بلداً) .(39ونظراً لجهودها الوا�سعة
النطاق في الق�ضاء على الأ�سلحة الكيميائية ،نالت المنظمة في العام  2013جائزة نوبل
لل�سالم).(40
هناك عقبات كثيرة تحول دون قيام المنظمة بمهامها على �أكمل وجه ،وتتمثل تلك
العقبات في م�صادر تمويل المنظمة ،وتدخل الدول الكبرى في اتخاذ القرار) ،(41ومدى
التوافق بين الدول الأع�ضاء على تفعيل دور المنظمة ،ف�ض ً
ال عن ت�أخرها في �إجراء عمليات
التفتي�ش ب�سبب الأو�ضاع الأمنية غير الم�ستقرة في مناطق التفتي�ش والتي تعر�ض حياة
المفت�شين للخطر كما هو الحا�صل في �سوريا.
الخاتمة
�شكلت الأ�سلحة الكيميائية محور اهتمام المجتمع الدولي نظراً لآثارها المدمرة على
الب�شر والحجر ،ف�ض ً
ال عن �سهولة ت�صنيعها من قبل الأفراد والدول لذلك �أطلق على هذه
الأ�سلحة لقب قنبلة الفقراء النووية.
لقد دفعت المخاطر الناجمة عن الأ�سلحة الكيميائية الدول �إلى �إبرام اتفاقية حظر
ا�ستحداث وانتاج وتخزين وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة لعام .1993
وتعتبر هذه االتفاقية من ال�صكوك الدولية الهامة في مجال نزع ال�سالح� ،إذ حدت ولو
جزئياً من ا�ستخدام وت�صنيع الأ�سلحة الكيميائية ،و�ساهمت في تدمير جزء من التر�سانات
الع�سكرية للدول الأع�ضاء.
ومع ذلك ،ف�إن �أبرز تهديد يواجه العالم اليوم هو ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية في ظل
غياب نظام �أمني عالمي و�إقليمي ف ّعال ،فبات ال�سالح الكيميائي اليوم لعبة الأمم لتحقيق
م�صالحها وتغليبها على م�صالح ال�ضحايا ،و�أ�ضحى �سالحاً ترهيبياً بيد الجماعات الم�سلحة
المتطرفة .و�شكل تدخل الدول الكبرى في قرارات منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية عقبة
امام قيام المنظمة بمهامها بكل تجرد و�شفافية.
يحي العالم في  29ني�سان � /إبريل من كل عام ذكرى جميع �ضحايا الحرب الكيميائية،
هذه الذكرى تبقى ناق�صة في ظل اال�ستخدام المكثف لهذا ال�سالح ،والذي بات الكثير من
الب�شر عر�ضة لمخاطره الج�سيمة في ظل ال�صراعات والنزاعات التي ال يتورع اطرافها عن
انتهاك كل القيم الإن�سانية والقانونية.
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 نت�ساءل �إلى متى �ستبقى االتفاقيات،ًو�إزاء ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي المح ّرم دوليا
الدولية الخا�صة بحظر ا�ستخدام �سالح معين حبراً على ورق؟ و�إلى متى �ستبقى الدول
الكبرى ت�سيطر على مجريات الأمور داخل منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية وتتدخل في
قراراتها وتقلل من دورها في الق�ضاء على الأ�سلحة الكيميائية؟
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�أ�ستاذ محا�ضر في كلية الحقوق ومعهد العلوم ال�سيا�سية
في جامعة الروح القد�س ــ الك�سليك والمعهد الوطني للإدارة ()ENA
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ي�ش ّكل الخط�أ الطبي تخ�ص�صيا «معقدا» ي�صعب من خالله �إعطاء تحديد دقيق للأعمال
التي ت�ؤدي الى ترتيب م�س�ؤولية قانونية ت�ش ّكل مخالفة لأ�صول المعالجة الطبية.
فمفهوم العمل الطبي يتعلق ب�أ�صول ت�ستند الى �إج��راءات فنية تتدرج من عالجات الى
عمليات جراحية ينبغي �أن تتفق بطبيعتها مع القواعد والتعليمات المقررة في العلم ،وتهدف
الى الحفاظ على حياة الإن�سان و�سالمة �أع�ضائه وحوا�سه.
فالقاعدة ،هي قيام الطبيب ب�أعمال ت�ستهدف الك�شف على �أ�سباب المر�ض بغية تحديد
وح�صر العلة �أو الإ�صابة �أو تبيان ال�ضعف في ع�ضو معين قد تمتد هذه الأعمال لإ�ستخدام
الو�سائل الالزمة لإبراز المر�ض في الحاالت ال�صعبة او الم�ستع�صية دون �أن تترتب عليه �أية
م�س�ؤولية جزائية مع �إ�شتراط �إ�ستكمال �إجراءات طبية الحقة كت�شخي�ص الداء بت�صوير متعدد
من�شعاعي ــ مغناطي�سي �أو ا�ستخدام حقنات و�صوالً الى �إجراء عمليات جراحية متوجبة.
فتعود �أهمية هذه الم�س�ؤولية الى وجود مقومات محددة في مهنة الطب ،تجعل الطبيب دائماً
عر�ضة للهجوم �أكثر من غيره من المهنيين ،فهو يتعامل مع �أثمن اال�شياء في االن�سان ،اال
وهو الحياة و ال�صحة .فالطبيب هو ال�شخ�ص الذي لديه المهارة والخبرة في نظر المري�ض
لتحقيق ال�شفاء .كما تجدر اال�شارة الى �أن الأعمال الطبية تت�ضمن محاذير بالغة الأهمية،
لكونها تتعلق بم�صير حياة �إن�سان من هنا ،فان الخط�أ الطبي ي�شكل �صعوبة بالغة الدقة لجهة
تحديده او �إعطاء �صورة موحدة له ،فتعددت نتيجة ذلك المواقف ومنها التاريخي ،الت�شريعي
والعلمي ،ي�ضاف اليها تطور االجتهاد الق�ضائي.
من هنا ،فان التزام الطبيب كقاعدة عامة هو التزام ببذل عناية ومطابقة المعطيات العلمية
والتطور الطبي وتطابقها مع اال�صول الم�ستقرة في علم الطب ،من �أجل �شفاء المري�ض دون ان
ي�ضمن الطبيب ال�شفاء بحد ذاته .فذلك ال يعني ب�أن الطبيب قد �أخل بالتزامه تجاه المري�ض لأن
هذا الموجب يت�ضمن االخذ باحتماالت تتداخل فيها عدة عوامل ال تخ�ضع ل�سيطرة الطبيب.
وال تقوم م�س�ؤولية الطبيب ،اال اذا انحرف في �سلوكه عن ت�صرف طبيب من نف�س م�ستواه
المهني �أو عند مخالفته للأ�صول العلمية والفنية الم�ستقرة في علم الطب ،مع االخذ باالعتبار
الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب الم�س�ؤول �أي ان هناك عن�صرين رئي�سيين ينبغي
مراعاتهما عند بحث م�س�ؤولية الطبيب وهما:
1ــ مخالفة الطبيب للأ�صول العلمية والفنية الم�ستقرة في علم الطب.
2ــ الظروف الخارجية التي �أحاطت بالعمل الطبي.
الق�سم الأول :قواعد الم�س�ؤولية في الخط�أ الطبي
�سنتتناول في هذا الق�سم عر�ضاً للتطور الذي �شهده العمل الطبي والنظريات المتعلقة به
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و�صوال» الى تحديد مفهوم الخط�أ الطبي وتطبيقاته.
الفقرة االولى :مراحل التطور

ً
تاريخيا:
�أــ
منذ القدم كانت الأعمال الطبية معروفة معرفة جيدة وقد تناولتها كتب التاريخ وذكرت
�أحداثا» وقعت في ظل الح�ضارات الم�صرية ،اليونانية فظهر الطب كفن من فنون المعالجة
وتميز ب�صفات التفوق والبراعة بالإ�ضافة الى مكانة الأطباء في حا�شية الأم��راء والنبالء
والخلفاء وقد جرت العادة� ،أن يكتب الطبيب الى المري�ض و�صفة يحدد له فيها الدواء ،ف�إن
�شفي المري�ض �أخذ الطبيب �أجره و�إن مات �أو �ساء و�ضعه ،ح�ضر �أوليا�ؤه لدى طبيب م�شهور
في المدينة وعر�ضوا عليه الو�صفات ف�إن تبين لهان الو�صفة قد �أعطيت وفقا» للأ�صول قال
لهم»:هذا قدر بفروغ �أجله» و�إن ر�أى عك�س ذلك ،قال «خذوا د ّية �صاحبكم من الطبيب ،فهو
الذي قتله ب�سوء �صناعته الطب وتفريطه بالمعالجة».
ب ــ الو�ضع الت�شريعي:
كان الت�شريع مت�أرجحا» لجهة العالجات والعمليات الجراحية ،من هذا الو�ضع جاءت
الت�شريعات الجزائية بمواقف مختلفة:
منها ما �أخرجت العمليات الجراحية والعالجات الطبية من دائرة قانون العقوبات ب�سبب
عدم وجود ن�ص �صريح كالقانون الفرن�سي ال�صادر �سنة .1810
منها ما �أدخلت هذه الحاالت عر�ضا» في �أحد �أق�سام قانون العقوبات المتعلق بالجرائم
العادية ،ال �سيما الخطرة منها على المجتمع وال�صحة العامة.
منها ما �إعتبرت ه��ذه ال��ح��االت �ضمن ح��دود ر�ضى وموافقة المجنى عليه ال��ذي في
اقدامه على المعالجة او الجراحة بكامل �إرادت���ه و�إختياره يكون قد �أعفى الطبيب �أو
الج ّراح ب�صورة م�سبقة من �أية م�س�ؤولية جزائية لقيام المري�ض بالمخاطرة على ح�سابه
ال�شخ�صي.
منها ما جعلت هذه الحاالت من �ضمن الأو�ضاع الخا�صة المتعلقة بال�ضرورة الطارئة على
�أ�سا�س �أن نظام الحياة قد يتوقف �أحياناً على لجوء �أ�صحاب الخبرة الى �أفعال قد يترتب خطر
الموت على الت�أخر ب�إتخاذها.
ج ــ المواقف العلمية:
ت�ستند المواقف العلمية �إلى �أربع نظريات وهي:
النظرية المطلقة:
ال ت ّرتب هذه النظرية �أية م�س�ؤولية على الطبيب المعالج �أو الج ّراح وتوجب عدم محا�سبته
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حيث تفر�ض حمايته من قانون العقوبات لأنه ال يجوز التهويل عليه بالمالحقة الجزائية في
كل مرة ال تنجح فيها المعالجة �أو الجراحة.
كما يعتبر �أ�صحاب هذه النظرية� ،أن مهنة الطب ال تتقدم وعلى ر�أ�سها �سيف الم�س�ؤولية
الجزائية ،بل على العك�س ،يجب �إعتبار عمل الطبيب غير خا�ضع لأي �سلطان �سوى �ضميره
ووجدانه في �إ�ست�سالم المري�ض �إليه ب�صورة عفوية و�إن هذا العمل ينبع من الر�سالة الإن�سانية
الإجتماعية التي يقوم بها الطبيب.
النظرية النوعية:
ينادي �أرب��اب هذه النظرية ب�أن فعل الإعتداء الحا�صل لي�س �إعتداء بالمعنى ال�صحيح
والقانوني على الحياة الإن�سانية �أو ال�سالمة الج�سدية ،كما هو فعل القتل �أو الإيذاء وحتى
الت�سبب بالإيذاء الذي يقدم عليه فاعل الجريمة بالمفهوم الحقيقي �إنما هو �إعتداء مباح
وم�شروع في طبيعته لأنه يهدف الى المحافظة على الحياة �أو على �سالمة الج�سد والأع�ضاء
وح�سن وظائفها.
النظرية المعنوية:
ترتكز هذه النظرية على تف�سير الإجتهاد الق�ضائي من خالل �إ�سناد تبرير �سبب الأعمال
الطبية �أو الجراحية الى �إنتفاء النية الجرمية لدى الطبيب الفاعل ب�إعتبار �أن �إرادة المعتدي
الحقيقي )�أي الفاعل( تن�صرف الى �إلحاق الأذى وال�ضرر للغير عن نية جرمية ،بينما في
حاالت العالج والجراحة ،يكون مرتكب الفعل م�سلحاً عاد ًة ودوماً بح�سن النية.
النظرية الجزائية:
يعتبر بع�ض العلماء الحقوقيين� ،أن م�س�ؤولية الطبيب تخ�ضع للقواعد العامة الم�ستندة �إلى
الخط�أ الفني الخا�ص من هذا النوع من الممار�سة .كما تخ�ضع م�س�ؤولية �سائر الأ�شخا�ص
الذين يتعاطون فناً �آخر �أو مهنة �أو حرفة بالقواعد فيهم ،كالخط�أ المعماري على �أن يعود
للقا�ضي الجزائي �إثبات وجود هذا الخط�أ وتقرير ن�سبة وتحديد ما �إذا كان ي�ش ّكل خط�أ جزائياً
ي�صلح �أ�سا�ساً للإدانة والمعاقبة ،بمعنى �أن الطبيب ال يتميز عن �سواه ب�أي ح�صانة �أو �إ�ستثناء
وبالتالي ف�إن هذه النظرية ال تعترف بفكرة �أ�سباب التبرير المعتمدة في الت�شريعات الجزائية.
الفقرة الثانية ــ تحديد الخط�أ الطبي
يت�ضح مما جرى عر�ضه ،من تعداد للمفاهيم وللمواقف العلمية ،ان الخط�أ الطبي يتناول
كل مخالفة او خروج للطبيب في �سلوكه على القواعد واال�صول الطبية المتعارف عليها .اال
�أن هذا التحديد دونه �صعوبات ،ب�سبب اخ�ضاع الخط�أ لم�س�ؤولية مدنية وا�سعة.
الدليل على ذلك ،ان قواعد الخط�أ في الم�س�ؤولية المدنية ت�ستند �إلى كل ما ي�ش ّكل عدم
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التزام ايجابي �أو �سلبي في �سلوك المدين وفقاً لما يع ّرفه العالمة ب ّ
النيول  Planiolمن
�إخالل ب�إلتزام �سابق محدداً بثالثة انواع:
االمتناع عن العنف ــ االمتناع عن الغ�ش ــ الإحجام عن عمل لم تهي�أ له اال�سباب من قواعد
التنبه في ت�أدية موجب الرقابة على اال�شخا�ص واال�شياء .فمن خالل هذه االنواع الثالثة،
تتبلور لنا حدود الم�س�ؤولية المدنية وت�أثيرات مفاعيلها ،فتطرح بذلك م�ستويين لها� :أهي
م�س�ؤولية تق�صيرية ام م�س�ؤولية عقدية؟
في الحالة االولى ،نكون امام اخالل اللتزام قانوني� .أما في الحالة الثانية ،فنكون امام
اخالل بالتزام عقدي وهذا النوع من االلتزام ينق�سم بدوره الى ق�سمين ،حيث يكون في نمطه
االول مرتبطاً بتحقيق النتيجة وفي نمطه الثاني بالتزام بذل العناية.
ي�شكل النمط الثاني ،االطار النوعي للخط�أ الطبي من خالل ما يترتب عليه من التزام
ب�سلوك اليقظة والتب�صر والحذر منعاً ال�ضرار الغير ،وكل اخالل بهذا االلتزام ي�شكل خط�أ
طبياً ي ّرتب م�س�ؤولية على الطبيب .وهذا يعني ان المعيار الذي يقا�س به خط�أ الطبيب هو
معيار مو�ضوعي ،يقي�س الفعل على ا�سا�س �سلوك معين يختلف من حالة الى �أخرى وهو �سلوك
ال�شخ�ص العادي.
فبالعودة للتعريفات القانونية ،ن��رى ان الخط�أ الطبي يعزى ال��ى ع��دم قيام الطبيب
بااللتزامات الخا�صة التي فر�ضتها عليه مهنة الطب والى كل تق�صير في �سلوكه .من هنا
يمكن تحديد االطار العام للخط�أ الطبي ،بكل عمل يخرج عن االلتزامات الخا�صة التي �أ�شرنا
اليها و�سن�ستعر�ض تطبيقاتها وفقاً لما يلي:
مفهوم االعمال الطبية:
ي�ستند هذا النوع من االعمال الطبية الى العمليات الجراحية والعالجات الطبية حيث
ي�ؤدي عدم االلتزام بالقواعد المعنية بها الى ترتيب م�س�ؤولية جزائية مبنية على عن�صري
االهمال �أوقلة االحتراز.
الت�شخي�ص والمعاينة:
يق�صد بذلك ما يقوم به الطبيب من �أعمال ت�ستهدف الك�شف عن ا�سباب المر�ض بقطع
النظر عما اذا اقت�ضى االمر على مجرد ا�ست�شارة طبية مبنية على ال�س�ؤال او الجواب او اذا
اقترنت المعاينة الطبية بالك�شف او بالن�صيحة في مراجعة الطبيب المخت�ص لح�صر اال�صابة
�أو تبيان ال�ضعف في ع�ضو معين .وقد �أجاز االجتهاد� ،أن يعتمد الطبيب كل الو�سائل البراز
المر�ض في الحاالت ال�صعبة �أو الم�ستع�صية دون ان تترتب عليه اية م�س�ؤولية جزائية� ،شرط
ا�ستكمال االجراءات الطبية الباقية.
ففي بريطانيا وكقاعدة عامة ،فان الخط�أ في الت�شخي�ص ال يعتبر بحد ذاته اهماالً طبياً
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ما دام الطبيب يقوم بت�شخي�ص المر�ض كما يقوم به الطبيب العادي ،والخط�أ في الت�شخي�ص
لي�س دلي ً
ال على االهمال الطبي ،ففي ق�ضية ا�سمها  ،Hunter V. Hanleyقرر القا�ضي
�أنه في حقل الت�شخي�ص يوجد مجال كبير ووا�سع لالختالف في االجتهادات ،ووا�ضح جداً
ان طبيباً ما ال يكون لديه �إهمال طبي في الت�شخي�ص تو�صل �إلى نتيجة تختلف عن تلك التي
من الممكن ان يتو�صل لها زميل �آخر في نف�س التخ�ص�ص .وفي فرن�سا ،فان الفقه والق�ضاء
م�ستقران على ان الغلط في الت�شخي�ص ال يرتب م�س�ؤولية جزائية على االطباء ،ففي هذا
المعنى ق�ضت محكمة التمييز ب�أن هذا الغلط ال يُعد بذاته خط�أً جزائياً معاقباً عليه .اال �أن
هذا المبد�أ لي�س مطلقاً ،فاذا ظهر خط�أ في الت�شخي�ص والمعالجة ينم عن اهمال ج�سيم �أو
مخالفة لال�صول العلمية الثابتة في الطب �أ ّدى الى تفاقم حال المري�ض ف�إن ذلك ي�شكل خط�أً
تترتب بموجبه م�س�ؤولية على الطبيب.
العالجات الطبية:
بعد مرحلة الت�شخي�ص ت�أتي مرحلة العالج ،وتهدف هذه المرحلة الى درا�سة الطرق
والو�سائل الممكنة والمتاحة من �أجل �شفاء المري�ض وت�ستند هذه المرحلة الى ما يلي:
حرية الطبيب في اختيار العالج:
الجراح له حرية اختيار طريقة العالج التي تبدو
اعتبراالجتهاد لهذه الناحية ،ان الطبيب ّ
له انها الطريقة ال�صحيحة والمالئمة ،فلي�س للمحكمة ان تتدخل في معرفة قيام الطبيب
بتف�ضيل طريقة على �أخرى من طرق العالج �أو الجراحة.
وعلى الرغم مما تقدم واذا كان المبد�أ العام يق�ضي بمنح الحرية للطبيب في اختيار العالج،
اال انه يجب ان يراعي عند هذا االختيار الحالة ال�صحية للمري�ض وعمره ومدى مقاومته
ودرجة احتماله للمواد التي �سيتناولها والو�سائل واال�ساليب العالجية التي �ستطبق عليه،
يراع فيه بنية المري�ض و�سنه وقوة
وفي هذا االتجاه اعتبر الطبيب م�س�ؤوال اذا �أمر بعالج لم ِ
مقاومته ودرجة احتماله للمواد ال�سامة .كما تترتب م�س�ؤولية الطبيب �أي�ضا» اذا و�صف بع�ض
االدوية التي ت�ؤدي الى الم�ساهمة في الوفاة الفجائية ،ك�أن يقوم بزيادة الكمية التي قد تكون
محظورة على المري�ض كما في حاالت االدمان.
و�ألقيت كذلك الم�س�ؤولية على الطبيب الذي و�صف العالج بطريقة ع�شوائية :دون االخذ
باالعتبار حالة المري�ض من حيث مراعاة بنيته ودرجة احتماله للمواد الكيماوية التي يحتويها
الدواء خا�صة ان كان �سن المري�ض �شهراً واحداً ،االمر الذي يوجب مراعاة هذه االمور ب�شكل
ال يقبل الجدل .كما �أن حرية الطبيب في اختيار العالج مقيدة بالتقدم والقواعد العلمية
الثابتة ،حيث تترتب م�س�ؤولية على الطبيب الذي يرتكب خط�أ االهمال عندما ي�صف دوا ًء
لمدة عالجية تتجاوز المدة المحددة ال�ستعماله.
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عدم اعتماد�أ�ساليب العالج الخطرة:
يجب على الطبيب التخلي عن اال�ساليب الخطرة في العالج اذا كانت ثمة طرق �أقل خطورة،
اذ عليه ان يوازن بين مخاطر العالج و�أخطار المر�ض ،و�أن يتجه الى ا�ستعمال العالج العادي،
بحيث يكون م�س�ؤوالً اذا اهمل ا�ستعماله ،وفي هذا االتجاه تقررت م�س�ؤولية الطبيب الذي
ا�ستعمل في عالج المري�ض عالجا خطراً ،على انه اذا ت�سببت الظروف ومنها حالة المري�ض
الى ا�ستخدام عالج ن��ادر ،فانه يجب على الطبيب ان يجري فح�صاً دقيقاً للمري�ض قبل
المبا�شرة في العالج وان يعلمه بمخاطره ،وبعك�س ذلك يعتبر م�س�ؤوالً عن ال�ضرر الحا�صل.
العمليات الجراحية:
ان التزام الطبيب الج ّراح ال يخرج عن بقية االلتزامات الطبية ،فهو ال ي�ضمن للمري�ض
ال�شفاء بل يلتزم ببذل العناية الكافية وفقاً لال�صول العلمية الم�ستقر عليها ،وبالتالي ال ي�ضمن
النتائج وال يمكن ان يكون التزام الجراح التزاماً بتحقيق نتيجة حتى في اب�سط انواع العمليات
الجراحية ،ويقع على عاتق الطبيب الج ّراح عدة التزامات منها:
االلتزام بالح�صول على ر�ضا المري�ض باجراء العملية:
يجب على الطبيب ان يح�صل على ر�ضا المري�ض باجراء العملية ،وهو ما ي�سمى بالر�ضا
الخا�ص ،وي�شترط لهذا الر�ضا ان ي�صدر عن المري�ض �أو ذويه ،وذلك بعد التنّبه لمخاطر
ومحاذير العملية ،ويجب ان يكون االبالغ �صادراً عن الج ّراح نف�سه ،وتنبغي اال�شارة �إلى �أن
ر�ضا المري�ض �أو ذويه ال يكفي في حد ذاته اذا لم يكن هناك اعتبارات فنية تبرر اجراء
العملية ،ذلك الن الطبيب الذي يجري عملية ال تقت�ضيها اال�صول الفنية يكون م�س�ؤوال حتى
لو تمت هذه العملية بناء على الحاح من المري�ض.
الفح�ص الطبي الم�سبق قبل اجراء العملية:
يقع على عاتق الطبيب الج ّراح قبل اجراء العملية االلتزام بقيام فح�ص طبي تفر�ضه حالة
المري�ض وطبيعة الجراحة المتعلقة به ،فالطبيب قد يُ�س�أل عن كل �ضرر ناتج عن اهمال
لفح�ص ي�سبق العملية .فاعتبر االجتهاد� ،أن الطبيب الذي با�شر عالج الطفل المري�ض بطريقة
تنم عن اهمال والمباالة ،ودون اتباع لال�صول الطبية المتعارف عليها والتي توجب اجراء
فحو�ص �أولية الختبار حالة المري�ض قبل و�صف الدواء له ،و�أ َن عدم قيام الطبيب باجراء
الفحو�ص يدخل في باب االهمال الم�ستتبع للم�س�ؤولية ،ويجب �أن يتنبه الى كل ما هو �ضروري
من عالجات لمواجهة اي حالة متوقعة اثناء العملية ،والقيام بكل االعمال التح�ضيرية التي
ت�سبق �إجراءها ،ومتابعة حال المري�ض حتى ي�صبح جاهزا» للعملية الجراحية.
االلتزام باال�ست�شارة الطبية :
يجب على الطبيب عند عدم الت�أكد من حالة المري�ض ان ي�ستعين بزمالئه ممن هم اكثر
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الجراح ان ي�ست�شير الطبيب المعالج قبل اجراء العملية حتى ي�ست�أن�س
تخ�ص�صا منه ،وعلى ّ
بر�أيه في مدى تحمل المري�ض للعملية ،وهو ما ق�ضت به احدى المحاكم الفرن�سية.
ً
�شخ�صيا :
االلتزام باجراء العملية الجراحية
على الطبيب الجراح ان يقوم باجراء العملية للمري�ض بنف�سه ،الن االخير قد اختاره لثقته
ب�أمانته وخبرته وم�ؤهالته �آم ً
الجراح ان يعهد
ال ان ي�شفى على يديه ،لذلك ال يجوز للطبيب ّ
باجراء العملية الى �آخر ولو كان �أعلى رتبة اال بعد موافقة المري�ض �أو ذويه ،كما ال يجوز له
ان يعهد الى احد م�ساعديه او تالميذه المتدرجين بتنفيذ الجزء االخير من العملية اال اذا
كان ذلك تحت ا�شرافه المبا�شر ،وفي هذا ال�ش�أن ترتبت م�س�ؤولية الطبيب الذي �أجرى عمليه
قي�صرية المر�أة حامل ،لكنه ترك انجاز المرحلة االخيرة لأحد تالميذه ،وهي القيام بخياطة
جدار البطن وربط ال�شرايين وتعقيم مو�ضع الجراحة ،اال ان هذه المرحلة لم تتم بنجاح ،حيث
ا�ستمر النزيف من رحم المر�أة وتورم ج�سمها وتوفيت.
االلتزام بالعناية واال�شراف على حال المري�ض بعد العملية:
ان التزام الطبيب ال ينتهي عند انجاز العملية ،بل يمتد الى وجوب متابعة المري�ض حتى
ي�صحو من غيبوبته ويتخل�ص من �أثر المخدر ،وعلى الطبيب الجراح ان يولي بذل العناية بكل
ما له �صلة بالعملية بعد اجرائها ،فقد ي�ستلزم االمر اخذ ال�صور ال�شعاعية لالطمئنان على
ُح�سن النتيجة ،خ�صو�صا اذا كانت العملية دقيقة وخطيرة ،كما يقع على الطبيب االلتزام
بمراقبة م�ساعديه في االعمال المحددة لهم بعد انجاز العملية ،وفي الخ�صو�ص ترتبت
م�س�ؤولية الطبيب عن الحروق التي لحقت بالمري�ض قبل �أن ي�صح وبعد العملية ،ب�سبب التدفئة
الزائدة التي قام بها الطاقم التمري�ضي ،اذ كان يتوجب على الطبيب الجراح ان يراقب درجة
الحرارة بنف�سه .
ب ــ ان تكون الغاية �شفاء المري�ض
ان تنفيذ الأعمال الطبية يفر�ض على الطبيب ان�صراف ارادت��ه �إلى �شفاء المري�ض من
مر�ضه .من هذا المنطلق� ،أجازت الت�شريعات القانونية ب�صورة عامة اجراء الأعمال الطبية
او الجراحية وجعلت منها �سبب التبرير ،على اعتبار ان ممار�سة هذه االعمال هي بمثابة
حق م�شروع بهدف ت�أكيد الغاية المتوخاة من توفر العالج الطبي �أو اجراء العملية الجراحية
لمن هم في حاجة اليها .فتجاوز نية الطبيب لهذه الغاية ،من �ش�أنه ان ي�ؤدي الى انعدام
ال�سبب التبريري ب�صرف النظر عن النتيجة،حيث ي�ؤدي ذلك الى اثارة ا�شكاالت في �ضوء
بع�ض الحاالت التي ترتبط بالتطور الطبي �أو مالءمة االو�ضاع الطبية الدقيقة من جهة وتلك
المتعلقة بقواعد ال�سلوك من جهة اخرى.
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الق�سم الثاني :التطور القانوني لمفهوم الخط�أ الطبي
ان البحث في مفهوم الأعمال الطبية وبيان �أهميتها ومالءمتها بهدف اعتماد مقاربة �أكثر
و�ضوحا» للخط�أ الطبي والتي كانت مو�ضوع بحث في الق�سم االول ،ي�ستتبع اال�ضاءة على �آلية
العمل الطبي بالنظر للتطور الهائل الذي ي�شهده هذا الميدان من خالل التطرق الى بحث
مرتكزات الخط�أ على م�ستوى �أالداء الطبي الفردي ــ الجماعي ــ التخ�ص�صي ودور الم�ؤ�س�سات
ال�صحية وبيان المالءمة الت�شريعية والق�ضائية لها في هذا الق�سم.
الفقرة االولى :تطور مفهوم الم�س�ؤولية الجزائية للخط�أ الطبي
( الطبيب ـــ الفريق الطبي ــ الم�ؤ�س�سة ال�صحية )
جريمة اال�شتراك في الخط�أ الطبي
كما �سبق �أن ا�شرنا اليه ،فان الميدان الطبي ي�شهد تطوراً تكنولوجياً �سريعاً� ،أ�صبح بموجبه
العالج الطبي للمري�ض يتم ب�صورة اعتيادية و�شبه دائمة من خالل ا�شتراك عدة �أطباء )ما
يعرف بالمتابعة العالجية التخ�ص�صية( التي ينتج عنها حتما» م�س�ؤولية و�صالحية متنوعة
وموزّعة ،من هنا نرى ان الت�شريعات الطبية وال�سيما �أنظمة ممار�سة مهنة الطب ،تلزم الطبيب
باف�ساح المجال لممار�سة العالج التخ�ص�صي للغير عند اللزوم.
soins fondés selon les données acquises, à faire appel, s,il y a lieu, à
l`aide de tiers compétents
ي�ستدل من ذلك ،ح�صول �صعوبة بح�صول �ضرر للمري�ض ناتج عن عالج �أو عملية طبية
خ�ضع لها ون��ورد في هذا ال�صدد ق��رار محكمة التمييز الفرن�سية بتاريخ � 30أي��ار 1969
الذي لم ي ّرتب �أي تعوي�ض وم�س�ؤولية على قيام طبيبين ب�صورة متتابعة بحقن مري�ض بمادة
الكورتيزون  Cortisoneحيث ت�سببت احدى هذه الحقن بح�صول تورم في الع�صب الوركي
 ،le nerfsciatiqueمما و ّلد �صعوبة» في تحديد الحقنة الخاطئة وبالتالي معرفة الطبيب
المخطىء.
لقد �أ�سهمت هذه المعوقات الفنية في بلورة المفهوم االجتهادي الم ّو�سع من قبل المحاكم،
حيث اعتمد الحقاً مقيا�س �أكثر ات�ساعاً و�شمولية بغية تحديد اطار �أكثر دقة للم�س�ؤولية
الجزائية المترتبة عند ا�شتراك عدة �أطباء في معالجة حالة مر�ضية ،ف�أ�صبح الخط�أ الطبي
المرتكب يطال االطباء الم�شتركين في المعالجة على اعتبار ان العالج المعطى �أو العملية
الجراحية المجراة من طبيب ت�ستلزم من قبل هذا االخير تتبع انعكا�سهما في مرحلة عالج
�آخر لذات المري�ض من قبل طبيب اخت�صا�صي �أو �أكثر.
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الم�س�ؤولية الجزائية للفريق الطبي
يدخل في �سياق اال�شتراك في الخط�أ الطبي ،مفهوم م�س�ؤولية الفريق الطبي بمعناه
الوا�سع� ،سواء تعلّق الأمر بمركز طبي خا�ص بالطبيب وفريقه العامل � Cliniqueأو بالدائرة
الطبية العاملة �ضمن م�ؤ�س�سة �صحية معينة بحيث ي�شتمل هذا الفريق على طاقم من )�أطباء
ــ ممر�ضين ــ  .(...فاالتجاه الق�ضائي في هذا النوع من الأعمال الطبية ،ا�ستند في مرحلة
�سابقة الى قواعد الم�س�ؤولية التعاقدية عن فعل الغير بحيث ّ
ت�شكل العالقة القائمة بين
الجراح جوهر هذه الم�س�ؤولية وكل ما قد ينتج من �أخطاء طبية للفريق
المري�ض والطبيب ّ
العامل ي�صح ترتيبها على طبيب �أحد فريقي العقد.
مع التطور الطبي ال��ذي ّ
تطرقنا لعر�ض مظاهره ،اعتمد االجتهاد م�ساراً يخالف
االعتماد ال�سابق ،عازياً الأمر لوجود �أعمال طبية م�ستقلة بذاتها بالرغم من اجرائها في اطار
العالج �أو العملية الواحدة التي يخ�ضع لها ذات المري�ض في �آن معاً ،ف ّميز مث ً
ال بين م�س�ؤولية
ّ
الجراح من خالل مبا�شرة العالقة التعاقدية بين
الطبيب
المخدر  anesthésisteوالطبيب ّ
المري�ض و�أحدهما ،بحيث تترتب للخط�أ المرتكب م�س�ؤولية تنح�صر �ضمن اخت�صا�ص كل
منهما.
م�س�ؤولية الفريق الطبي في القانون الفرن�سي
ّطور االجتهاد الجزائي الفرن�سي مفهوم الفريق الطبي ،حيث �أ�صبح عمل طبيب التخدير
تخ�ص�صياً وم�ستق ً
الجراح منذ �صدور مر�سوم  5كانون االول  ،1964كما
ال عن عمل الطبيب ّ
ن�صت المادة  59من قانون الآداب الطبية الفرن�سي على انه «عندما يتعاون عدة �أطباء في
فح�ص �أو عالج مري�ض واحد ،ف�إن كل منهم يتحمل م�س�ؤولياته �شخ�صيا» ،كما هي مثال حالة
الفريق الذي ي�ؤلفه الج ّراح واالطباء الذين ي�ستعين بهم»� .ش ّكل هذا الن�ص مرحلة حا�سمة نحو
ا�ستقاللية طبيب التخدير داخل الفريق الطبي الجراحي ،وكان انعكا�سا لالجتهاد الذي �أّكد
ف�صل الم�س�ؤوليات بين �أع�ضائه كنتيجة لمهامهم المتميزة الخا�صة.
م�س�ؤولية الفريق الطبي في القانون اللبناني
في لبنان ،الفريق الطبي الجراحي واقع فر�ضه تطور الطب ،علماً وتقنيات .وفي الواقع،
قليلة هي االحكام ،وخا�صة الجزائية منها التي تعالج هذا المو�ضوع لكنها ت�سمح بمالحظة
نوع من الف�صل الحاد لوظائف كل من الج ّراح وطبيب التخدير وا�ستقاللية في الم�س�ؤوليات
الفردية بين �أع�ضاء الفريق الذي قد يكون فريقاً م�ؤلفاً من ج ّراح وطبيب تخدير وم�ساعدين
�أو طبيب توليد وقابلة قانونية وم�ساعدين.
الجراح بدون معاونة طبيب تخدير
عمل ّ
في قرار لمحكمة اال�ستئناف الجزائية عام  1973رت ّبت المحكمة الم�س�ؤولية على كل
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من طبيب التوليد والممر�ضة التي خ ّدرت المري�ض للأخطاء التي ارتكباها .وتتمثل �أخطاء
الطبيب بنق�ص الفحو�صات االولية ال�ضرورية قبل العملية وب�أن التخدير قد �أوكل الى ممر�ضة
غير مجازة ،و�أ َن الممر�ضة قبلت �إجراء التخدير مع �أنَهالي�ست مجازة بالتخدير وباالنعا�ش،
وب�أنَها خالفت القواعد الفنية ب�إقدامها على �إجراء التخدير دون االخذ بعين االعتبار �شروطه
وحالة المري�ضة ال�صحية .و�ألزمتهما المحكمة بالتعوي�ض المدني بالت�ضامن.
وفي ق�ضية اخرى� ،أ�صدر القا�ضي المنفرد الجزائي حكماً رتّب فيه الم�س�ؤولية الجزائية
على الجراح ،مع المدعى عليه مالك المركز الطبي ،الذي �أقدم على �إجراء عملية جراحية هي
عبارة عن تلقيح ا�صطناعي في مركز طبي ال تتوافر فيه متطلبات التدخل الجراحي ال�سريع
وال حتى بنكا» للدم ،لمواجهة حاالت النزيف مع ما تحتمله هذه العملية من مخاطر .وقد
قام الطبيب بنف�سه بالتخدير العمومي وعندما �ساءت حالة المري�ضة اثر نزيف حاد �أ�صابها
وهبوط حاد في �ضغط الدم حيث قام مت�أخرا» جداً ب�إعالم طبيب التخدير )البنج( ومالك
المركز الطبي ثم طبيبة غير متخ�ص�صة في جراحة ال�شرايين ،كما �أعلم طبيباً �أخ�صائيا في
جراحة ال�شرايين ..ولم ي�ستطع ه�ؤالء وقف النزيف �أو نقلها ب�شكل �سليم في م�صعد المركز
بوا�سطة ح ّمالة ..ثم توفيت بعيد و�صولها الى �أحدى الم�ست�شفيات.
تطور الن�صو�ص القانونية:
قديماً كان العمل الطبي يتم بوا�سطة ممر�ضة ،لي�س مهما �أن تكون م�ؤهلة �أم ال ،وكانت
تعمل تحت �إ�شراف وم�س�ؤولية الجراح وهو يحدد مقدار البنج .وكانت المادة  37من مر�سوم
االداب الطبية القديم تن�ص على اختيار الج ّراح م�ساعديه ومنهم المخ ّدر ويحدد �أتعابهم .فمن
المنطقي �إذا �أن يعتبر االجتهاد عندها �أن المخدر هو م�ساعد ب�سيط للجراح .وبعد تطور
العلوم وبروز دور اخ�صائي التخدير ح ّل طبيب التخدير مكان الممر�ضة الى جانب الجراح
في الفريق الجراحي ،و�أخ��ذت الن�صو�ص القانونية ت�شترط اتمام التخدير على يد طبيب
متخ�ص�ص ما �شكل تطوراً هاماً على هذا ال�صعيد.
ن�صت المادة  2/27على �أنه «�إذا قبل الطبيب معالجة
في قانون الآداب الطبية اللبنانيّ ،
مري�ض ،يلزم بت�أمين ا�ستمرار معالجته بنف�سه �أم بالتعاون مع �شخ�ص م�ؤّهل وذلك بكل دقة
و�ضمير حي ووفقا» لأحدث المعطيات العلمية التي ينبغي �أن يتابع تطورها» .وكان ن�ص البندين
 13و 14من المادة  27جازماً با�ستقاللية طبيب البنج �ضمن الفريق الطبي« :على الطبيب
المخدر �أن ي�أخذ من الجراح قبل التخدير �أو قبل تح�ضير المري�ض للعملية جميع المعلومات
المفيدة وعليه �أن يتحمل م�س�ؤولياته في مراقبة المري�ض منذ لحظة التخدير لحين االنتعا�ش
الكامل ويحق له �أن يختار على م�س�ؤوليته الخا�صة التجهيزات الالزمة المتوافرة و�أن يختار
معاونيه من بين االطباء والم�سعفين في الم�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية وفقا لأنظمة الم�ست�شفى التي
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يعمل فيها ان وجدوا .ال يجوز �إجراء �أية عملية جراحية من �أي نوع كانت ويلزمها تخدير عام
اال با�شراف وح�ضور طبيب التخدير خالل مراحل العملية بكاملها».
وهكذا نرى �أن��ه ،با�ستثناء موجب اال�ستعالم من الجراح قبل العملية لما هو �ضروري
للمري�ض ،ف�إن طبيب التخدير يتمتع با�ستقاللية في عمله يكون من نتائجها �إعمال مبد�أ �أن
«كل طبيب م�س�ؤول عن �أعماله المهنية )مادة  18من نف�س القانون( ،والملفت في تعديل بع�ض
�أحكام القانون  288عام �2012أنه تناول البند  2من المادة  27المذكورة �أعاله م�ستبدالً عبارة
«التي ينبغي �أن يتابع تطورها» بعبارة «التي ينبغي �أن يكون قد تابع تطورها» .وقد �أ�ضاف البند
 15من المادة  27بع�ض التعديالت على المادة  14القديمة تظهر دور الملف الطبي و�ضرورة
تدوين تفا�صيل العمل التخديري ،وا�ستبدل عبارة «التخدير العام» بـ«التخدير» فقط ك�شرط
لإ�شراف وح�ضور طبيب التخدير ثم ا�ستدرك بعبارة «با�ستثناء االعمال الجراحية الب�سيطة
التي تتم في غرف الطوارىء» .وغني عن القول� ،أن هذه التعديالت قد بلورها االجتهاد قبل
�أن ت�ستقر في الن�صو�ص.
تطور االجتهاد:
نميز مرحلتين في هذا ال�صدد ،حين كان الطبيب المخدر م�ساعداً للجراح ثم حين �أ�صبح
هنالك ف�صل جاد بين الوظائف واال�ستقالل في الم�س�ؤوليات.
طبيب التخدير كم�ساعد للجراح:
�أول تحديد للفريق الطبي في االجتهاد الجزائي اللبناني �أعطاه حكم للقا�ضي المنفرد
الجزائي في بيروت عام  1971مبرزاً مهام �أع�ضاء الفريق ودور الجراح ،طبيب التوليد هنا،
في ادارته كفريق م�ساعد واال�شراف على تنفيذ تفا�صيل العمل وال يعدو كون طبيب التخدير
م�ساعداً ب�سيطاً في الفريق تحت �إ�شراف وم�س�ؤولية الطبيب الج ّراح الذي ارتكب �إهماالً رتّب
م�س�ؤوليته الجزائية.
الف�صل في الم�س�ؤولية:
في هذه المرحلة �أ�صبح طبيب البنج م�س�ؤوال عن �أعماله التخديرية ،ففي حكم �صادر عن
القا�ضي المنفرد الجزائي في حلبا عام � 1998أي بعد �أربع �سنوات على �صدور قانون الآداب
الطبية رقم ّ ،288رتب الحكم م�س�ؤولية طبيب البنج عن فعله الجرمي و�أفعال م�ساعديه في
مرحلة ما بعد العملية حيث �أناب ممر�ضة غير م�ؤهلة لتقوم ب�أعمال ين�ص قانون الآداب الطبية
)المادة  (19على �أنه ال يجوز له �إنابتها �إال لزميل له وقد �أدانته المحكمة وفقا للمواد 190
و 564من قانون العقوبات اللبناني .والجدير ذكره �أنه لي�س في هذا الحكم �أية �إ�شارة تتعلق
بالجراح .في قرار �آخر �أدان القا�ضي المنفرد الجزائي طبيب التخدير عن �أعماله وب ّر�أ الجراح
ّ
والممر�ضة والم�ست�شفى �إثر وفاة �شاب من نق�ص في االوك�سيجين وت�أخر طبيب التخدير عن
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�إنعا�شه اثناء عملية ب�سيطة في االنف بعد �أزمة قلبية .وال�س�ؤال المطروح هنا� :أين الجراح
رئي�س الفريق و�أين موجباته في الحذر والرقابة؟
م�س�ؤولية الم�ؤ�س�سة ال�صحية:
تكت�سب الم�ؤ�س�سة ال�صحية� ،أهمية بالغة من خالل ات�ساع دورها بفعل التطور الطبي ال�سيما
ما يتعلق بالتجهيزات والبناء وانظمة الرعاية التي تتوالها .ان ما يعنينا في هذا الدور ،هو
تلك العالقة المرتبطة مع المري�ض التي ت�ستند الى عالقة تعاقدية م�ؤلفة من عقدين :االيواء
والمنامة ــ عقد الرعاية.
عقد االيواء والمنامة :Contratd ،hôtellerie
يخ�ضع هذا النوع من العقود للقواعد العامة الو�ضعية وما يتعلق منها بم�ستلزمات الخدمة.
ففي هذا الإطار يقت�ضي مراعاة خا�صتين لترتيب م�س�ؤولية االيواء والمنامة.
ت�ستند الخا�صة االولى ،الى موجب الم�ؤ�س�سة ال�صحية في ت�أمين الم�ستلزمات الحياتية
من «غذاء ومنامة» عند ح�صول حوادث ّ
ت�شكل تهديداً لهذه الم�ستلزمات )حريق� ،أعطال
كهربائية.(.... ،
�أما الخا�صة الثانية ،فهي تتعلق بالتزام �شروط الم�س�ؤولية التعاقدية بحكم الن�صو�ص
والمبادىء القانونية ،با�ستثناء الحاالت التي تطرح بموجبها خط�أ المري�ض �أو ظروف القوة
القاهرة.
عقد الرعاية :contrat de soins
ي�شتمل هذا النوع من العقود ،على ثالثة موجبات :توفير التجهيزات والمواد الطبية ــ ت�أمين
الطاقم الطبي ــ ت�أمين متابعة عالج المري�ض .في�ستدل من الموجبات المب ّينة� ،أن الم�ؤ�س�سات
ال�صحية ملزمة بت�أمين الرعاية اللوج�ستية والعالجية المعنية بالأعمال الطبية وذلك بموجب
العالقة التعاقدية ،فتترتب نتيجة ذلك م�س�ؤولية يتوجب تحملّها من قبل ادارة هذه الم�ؤ�س�سات
ب�سبب الأخطاء التي يمكن �أن تتولد .فالمعيار الهام الذي يمكن اثارته في هذا الم�ستوى من
الم�س�ؤولية العقدية يتعلّق بموجب الرعاية.
تحديد ماهيَة االثر المترتب عن فعل ال�شيء؟
لقد �أ�شرنا �آنفاً� ،أن االتجاه الت�شريعي واالجتهادي المعني باجراءات العناية الطبية الملقاة
على الطبيب ،يتعلق بموجب الو�سيلة  ،obligation de moyensف�شفاء المري�ض من
مر�ضه هو فعل التزام من قبل الطبيب ي�ستند الى ت�أمين العالجات الممكنةّ ،
في�شكل هذا
الموجب )الو�سيلة( ،الحد الفا�صل لترتيب الم�س�ؤولية طالما �أن الطبيب قد ا�ستخدم مختلف
الو�سائل الممكنة والالزمة وا�ستعان بالتجهيزات الطبية ،بهدف �أن ت�ؤدي هذه الأخيرة الى
تحقيق النتيجة المرجوة ،في�صبح بالتالي الطبيب غير م�س�ؤول عن الخط�أ الطبي بفعل ح�صول
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�أعطال �أو عيوب في المعدات الطبية الم�ستخدمة .من هنا تت�ضح لنا حدود الم�س�ؤولية
المت�أتية عن فعل ال�شيء.
ا ّال �أن ا�ستبيان هذه الم�س�ؤولية لي�س بالأمر ال�سهل ،خ�صو�صاً و�أنها التتعلق بعالقة تعاقدية
عادية ،بل هي مبنية على �ش�أن ي�ستند الى حياة ان�سان ،وقد تطرقنا لبيان �شروط هذه
الم�س�ؤولية التي تتعلق بموجبات دقيقة تترتب على مراعاتها �أو عدمه مفاعيل الخط�أ الطبي.
ي�ضاف الى ذلك� ،أن ت�شريعات غالبية الدول العربية ومنها لبنان لم تتطرق الى ن�صو�ص
�صريحة �أو اجتهادات ق�ضائية ل�سد هذا النوع من النواق�ص المتعلق منها بالم�س�ؤولية عن فعل
ال�شيء.
ّ
الم�شرع الفرن�سي هذه الإ�شكالية ،فخ�ص�ص لها ن�صو�صاً �صريحة في قانون
لقد ا�ستدرك
ال�صحة العامة بحيث �أ�صبح الم�سار االجتهادي ي�ستند في تقدير مالءمة الخط�أ الطبي الى
تحديد م�صدر العلة وفقاً لما يوفره الن�ص القانوني الجديد من ت�سهيل �أ�شمل لمهامه.
الفقرة الثانية :قواعد تطوير �أطر الم�س�ؤولية
يتبين للقارىء من خالل ماجرى مناق�شته خالل الق�سم االول ،ان �أطر الم�س�ؤولية المبنية
على الخط�أ الطبي ت�ستند الى �شروط تخ�ضع لتدقيق دائم بحيث يفتر�ض ت�شخي�ص كل حالة
معرو�ضة لتحديد هذه الم�س�ؤولية الجهة التي تترتب عليها ،بالنظر الى ات�ساع المعنين بالعالج
�أوالعمليات الطبية من جهة وكذلك للتطور ال�سريع الذي ي�شهده هذا القطاع على م�ستوى
الخبرات الطبية ،التجهيزات ،المعدات والنظم المعنية بها الم�ؤ�س�سات ال�صحية من جهة
ثانية:
Les établissements de santé sont responsables de plein droit des
.dommages résultant d’infections nosocomiales
لذلك ،فان تطوير �أطر الم�س�ؤولية واالج��راءات الرقابية ال يكفي بحد ذاته على م�ستوى
الن�صو�ص الت�شريعية من خالل اعتماد نمط تعديلي م�ستدام بالنظر لما �أ�شرنا اليه في م�ستهل
هذه الفقرة ،بل يقت�ضي اعتماد اطار تقديري لالجتهاد الق�ضائي ي�سهم في اعتماد مقايي�س
عادلة لتقييد الموجبات الطبية على م�ستوى العناية والرعايةّ ،
ت�شكل قواعد متالئمة مع
التطور الطبي من )خبرة وتجهيزات (...بحيث تر�سم الحدود الف�ضلى للم�س�ؤولية الجزائية
المتوجبة عند ح�صول الخط�أ الطبي.
فاالطار الق�ضائي يمثل حينئذ واح��ة مترامية ،ت�س ّهل حل اال�شكاليات التي تطر�أ في
العقود اال�ست�شفائية والعالجية بين الطبيب �أو الم�ؤ�س�سة ال�صحية من جهة وبين المري�ض
من جهة ثانية عند ت�شخي�ص الحالة ،فيتقارب ه��ذا التقدير مع التحديد ال��ذي خل�ص
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اليه الع ّ
المة بالنيول  Planiolفي اعتباره �أ َن الخط�أ يتمثل في انتهاك الموجب المفتر�ض
�أ�ص ً
ال:
«»La faute consistait en la violation d’une obligation préexistante
�أــ �آليات تقدير الخط�أ
ي�ستند تقدير الخط�أ الى اعتماد �آليات قيا�س على م�ستوى الموقف المالئم ،الفقهي
واالجتهادي الذي يقارب الم�ستوى الت�شخي�صي.
الموقف المالئم
يتعلق تقدير الخط�أ في هذا الم�ستوى على مبد�أ مقارنة �أداء الطبيب المعني مع �أداء
الطبيب المثالي المفتر�ض  ،modèle de référenceفيتوفر للقا�ضي نتيجة ذلك خيار
تقديري بين نوعين :االول نظري  ،in abstractoيقي�س من خالله الموقف الطبي للطبيب
مع موقف الطبيب المعني بغية تحديد معيار وجود الخط�أ .اما الثاني ،فهو يعتمد على مقاربة
عك�سية ت�ستدعي مالئمة ظروف الحالة الطبية وال �سيما ما يتعلق منها بالت�صرف ال�شخ�صي
ي�سمى التقدير
للطبيب المعني في�ستنتج القا�ضي من خالل ذلك النمط الطبي المتبع وهو ما ّ
الملمو�س .in concreto
الموقف الفقهي
ي�شكل هذا الموقف� ،أغلبية هامة للفقهاء لجهة تبنيه النظرية المثالية للخط�أ،in abstracto
فتظهر ب�صورة متباعدة عن ال�شعور بالذنب وال�ضغط المعنوي .فيقا�س الت�صرف الطبي غير
المالئم من خالل قيا�سه على �أداء طبيب يراعي قواعد التنبه والحذر ب�صورة عادية.
الموقف االجتهادي
يميل الموقف االجتهادي الى االخذ بالتقدير المثالي ون�سبته الى االداء الطبي الواقعي
المتميز بالدرجة الف�ضلى من االحتراز والتنبه .فاال�ستناد االجتهادي ي�أخذ بعين االعتبار
معيار الطبيب المحترف  ،le bon professionnelا�ضافة الى مالءمة المعرفة المفتر�ضة
بين الطبيب ذات االخت�صا�ص و بين الطبيب ذات االخت�صا�ص العام.كما ان هذا اال�ستناد،
يخ�ضع التقدير المثالي لمعطيات ا�ضافية في �سبيل تحديد دقيق للخط�أ ،نوردها وفقا» للآتي:
قواعد العلم les données de la science
العالج الطبي المعتاد l’usage
ال�ضرر الم ّقدر prévisibilité du dommage
فالمعيار الأ َول ،يحمل الطابع المو�ضوعي المتجرد والقرارات الق�ضائية غالباً ما ت�ستند
اليه نظراً للأخذ به من قبل الج�سم الطبي ب�صورة �شاملة.
اما المعيار الثاني ،في�شكل التكامل الطبيعي للقواعد العملية ي�ضاف اليه ت�أثره بالتطور
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الطبي والعلمي المعقد وال�سريع في �آن معاً .ي�ش ّكل المعيار الثالث ،قاعدة �أ�سا�سية للقناعة
المقدر ،ت�ستند �إلى عدم قيام الطبيب �أو الج ّراح ب�إجراءات التنبه
الق�ضائية في مالءمة الخط�أ
ّ
الالزمة التيتمنع ترتيب مخاطر �صحية .ف�إهمال المحاذير المذكورة ،ي�سهم في تثبيت قناعة
القا�ضي بترتيب خط�أ على الطبيب المعني بنتيجة عدم التزام الإجراءات الوقائية.
ب ـــ �إثبات الخط�أ :LaPreuve de la faute
ي�ستنتج من االطالع على الن�صو�ص القانونية في غالبية الت�شريعات ،وجود حتمية �شبه
�شاملة لجهة عدم تخ�صي�ص موا�صفات محددة للخط�أ الطبي ،كما لو �أنه ي�ش ّكل الخط�أ المثبت
�la fauteprouvéeأو الخط�أ المفتر�ض .la fauteprésumée
ب�صورة مبدئية ،نرى �أن الإعتبار الم�أخوذ به في الإجتهاد الق�ضائي ي�ستند �إلى المبادىء
القانونية الم�ستمدة من المعايير التي تطرقنا �إلى عر�ضها �آنفاً لجهة �إعتماد الخط�أ المثبت.
فتتمثل بذلك �أهمية �إعتماد مبد�أ الخط�أ المثبت من حيث ترتيب عبء �إثباته من قبل المري�ض
�أو ممثليه ،الأمر الذي ي�ش ّكل نتيجة حتمية للموجبات المترتبة على الطبيب في عالقته
التعاقدية ب�إعتبار �أن عدم �إدعاء المري�ض بوجود خط�أ طبي ،ي�ضفي على الق�ضية الظروف
الطبيعية التي تفتر�ض عدم وجود الخط�أ.
من هنا ،ف�إن عبء الإثبات ي�ستند لمبد�أ قانوني قديم يكت�سب �صفة الثبات وال�شمول من
حيث تقريره ب�إدعاء المت�ضرر ل�ضررما وت�ضمينه الإثبات الالزم له «actoriincumbit
.»probation
ج ـــ و�سائل االثبات
يتميز الخط�أ في ال�ش�ؤون الطبية بامكانية �أو�سع العتماد و�سائل االثبات بخالف ذلك في
الأفعال القانونية االخرى  .les actesjuridiquesفي�ستطيع القا�ضي في الأفعال القانونية
الطبية  les fait sjuridique smédicalesاال�ستعانة بالخبرة الالزمة  l،expertiseبغية
اعادة تكوين الظروف الواقعية للعمل الطبي �أو الجراحي المعني في ق�ضية معرو�ضة عليه من
�أجل تقدير توافر الخط�أ.
كما تجدر الإ�شارة ،الى �أن �سلطة القا�ضي في اعتماد الخبرة ت�ستند الى خيار غير م�شروط
ال يتم اللجوء اليه ب�صورة م�ستقلة عن مطالبة �أ�سا�سية من قبل المري�ض تفتقد لأدنى درجات
�أالثبات .لذلك ،فان قناعة القا�ضي ينبغي �أن تكون متالزمة لالخذ �أو عدم الأخذ بالتقارير
المت�أتية من الخبرات الم�ستعان بها ،في �سبيل الإبقاء على الو�سائل الو�ضعية الأخرى لالثبات
من ال�شهادة والقرائن الواقعية والقانونية.
الخال�صة
�إ َن مو�ضوع الخط�أ الطبي مو�ضوع هام له �ضوابطه ومعاييره حاولنا �أن ن�سلط ال�ضوء على
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بع�ض النواحي االجرائية والفنية التي تطبع العالقة فيما بين الطبيب والمري�ض وكذلك لجهة
م�س�ؤولية الفريق الطبي ودور الم�ؤ�س�سة ال�صحية في مواكبة هذه العالقة وما قد ينتج عنها
من م�س�ؤولية مفتر�ضة.
مما ال�شك فيه �أن الأ�صل في العمل الطبي ي�ستند الى قاعدة واخالقية الطبيب التي تنبع
من مبادىء ح�سن النية والرغبة في �شفاء المري�ض ،اال �أن المبالغة وزيادة �شروط الم�ساءلة
دون الأخذ باالعتبارات الفنية للمهنة الطبية لها �آثار �سلبية على القطاع ال�صحي والمجتمع،
وقد ي�ؤدى الى ا�ستنكاف بع�ض الأطباء عن ممار�سة دورهم الطبي وال يعني هذا ترك الأطباء
�أو �أي من �أع�ضاء الفريق الطبي و�ش�أنهم دون ترتيب م�س�ؤولية عند تحققها ،و�إنما يعني مراعاة
الو�سطية وعدم المغاالة .فال بد من تكثيف الجهود ما بين القطاعين الطبي والقانوني من �أجل
و�ضع وار�ساء نظم مرنة لحل م�شكلة الأخطاء الطبية ،بحيث تكون هادفة الى تحقيق العدالة.
ت�سهل وت�ساعد على حل الم�شاكل
ن�ضيف الى ذلك اعتماد قواعد علمية تكون مواكبة للتطور ّ
والأخطاء الطبية بحيث تكون متوفرة للجميع وتعطي كل ذي حق حقه �سواء المري�ض �أو الطبيب.
فالأخطاء الطبية تحدث في جميع المجتمعات ولها �أ�سباب و�أرك��ان و�آث��ار كثيرة وعلينا
معرفتها والإف�صاح عنها علمياً وعملياً بكل �شفافية وواقعية.
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المقدمة
النيابة العامة هي م�ؤ�س�سة الهيئة الق�ضائية ,والجهاز االكثر اثارة للجدل ,بل االكثر تعقيدا
وغمو�ضا .عرفت ع��دداً من ال��ه��زات) ,(1و�صلت احيانا الى حد الت�شكيك في انتمائها الى
�سلك الق�ضاء ,بعد �أن كان ذلك من الم�سلمات في فرن�سا ,تلك هي االزمة التي تعي�شها هذه
الم�ؤ�س�سة ال �سيما وبالتحديد منذ قراري «ميدفيديف» وAموالن») ,(2واللذين ا�صدرتهما
المحكمة االوروبية لحقوق االن�سان ,حيث انه من خاللهما تمت ادانة الجمهورية الفرن�سية
ب�سبب تجاوزها وانتهاكها وتعديها على �أحكام االتفاقية االوروبية لحقوق االن�سان ,نظرا الن
تقديم الم�شتبه فيهم �أمام النيابة العامة ,والتابعة هرميا لوزارة العدل يخرق احكام المادة
الخام�سة من االتفاقية ,ويتجاوز حقوق االن�سان كون �أن النيابة العامة لي�ست �سلطة ق�ضائية
بالمفهوم الفني الوارد في ن�صو�ص االتفاقية الفتقارها الهم �ضمانة تميز �سلطة الق�ضاء� ,أال
وهي اال�ستقاللية.
انها اذا العا�صفة التي اثارتها محكمة االن�سان العليا في اوروبا ,والتي اثارت معها زوبعة
كبيرة من الجدل ,لدرجة ان البروفي�سور � (3)FREDERIC SUDREأعلن وب�شكل �صريح
عن «قرع ك�أ�س النيابة العامة».
ذلك انه في خ�ضم هذه الدوامة ,طرح الفقه الفرن�سي ا�سئلة كثيرة ,والتي من خاللها تّمت
اعادة احياء العديد من الدعوات المنادية با�ستقاللية النيابة العامة ,والى �إعادة النظر في
الدور الذي تلعبه داخل الدولة.
لذلك ان كل محاولة و�أي طرح لأي مو�ضوع للبحث والدرا�سة ال بد وان يكون من
ورائه دوافع وحوافز ,تجعل الدار�س يتطلع ب�شوق لبحث حقيقته و�سبر �أغواره ,وان اختيارنا
لمو�ضوع النيابة العامة ال يخرج عن هذا االطار.
تطور المفاهيم القانونية الذي �أفرزته العولمة ون�شوء حالة عالمية جديدة ب�سبب تط ّور
�صور الجريمة المنظمة وغيرها من �صور الجرائم الحديثة كان له دور م�ؤثر في الم�ؤ�س�سات
القانونية ففر�ض معالجة جدية و�سريعة �أحيانا لواقع النيابة العامة �أو المركز القانوني للنيابة
العامة وت�أرجحه ما بين اعتبارها وكيلة المجتمع وحامية له �أو من انها �أداة وجهاز بيد ال�سلطة
التنفيذية.
�إنه من ال�ضروري مواكبة النيابة العامة في عملها ال�صعب والمعقد خا�صة مع التطورات
ال�سريعة التي ي�شهدها مجتمعنا ,وذلك من خالل و�ضع �سيا�سة جزائية وقائية تهدف الى
المنع والردع والمكافحة والحد من الجرائم ,وخطورة هذه الجرائم المهددة ل�سالمة وم�صالح
مجتمع ب�أ�سره ,حتى تتمكن من �ضبط �سلوكيات االفراد بداخله ,واعادة ت�أهيل اال�شخا�ص
الذين اذنبوا في حق المجتمع من خالل �سيا�سة االندماج االجتماعي.
ان عملية التوازن بين ا�ستتباب االمن من جهة واق��رار العدل من جهة ثانية ,او بتعبير
اخر التوازن بين حق الفرد في التمتع بمختلف الحقوق وال�ضمانات التي تحمي حرية الفرد
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كمواطن ,وكفرد في مجتمع منظم ,وبين قدرة هذا المجتمع بتوقيع العقاب على االفراد
حفاظا على قيمه االجتماعية ومثله العليا وردعا لكل م�س بها ,ان هذه المعادلة اوجبت منذ
القدم على الدولة التزاما ا�سا�سه اقامة العدل في المجتمع وح�سن توزيعه بين المواطنين,
حيث ان كل جريمة تقع وتلحق بالمجتمع �ضررا ،ت�ستوجب تدخل النيابة العامة عفوا لفتح
ملف بحث وتحقيق حول ظروف ومالب�سات ارتكابها والتعرف على مرتكبيها ,بق�صد الو�صول
الى توقيع الجزاء على الجاني دفاعا عن المجتمع ,وهو ما يُ�ش ّكل النواة االولى للدعوى العامة.
ان حقوق االن�سان هي ما يجب االعتراف به لالن�سان من حقوق جوهرية ,مقد�سة و خالدة
تحميها الطبيعة االن�سانية كحد ادنى ,وتفر�ضها لزاما ك�ضمان لحرية االفراد من تحكم الدولة
وا�ستبدادها ,فهي مجموعة من الحقوق والتي ال يجوز التنازل عنها باعتبارها تمثل الحد
االدنى الالزم للحفاظ على ان�سانية االن�سان وكرامته المت�أ�صلة بذاته.
حيث ان في كل من المنظور الطبيعي والديني والقانوني وال�سيا�سي ,تمثل حقوق االن�سان
امورا ثابتة لالن�سان بحكم الفطرة �أو الطبيعة ال�سوية وبموجب ال�شرائع ال�سماوية ,و�أحكام
الد�ساتير والقوانين الو�ضعية ,ف�ضال عن الم�صادر والمواثيق الدولية.
�إن تالقي االجراءات الجزائية بفكرة حقوق االن�سان واالمن للمجتمع ب�شكل عام لي�س
باالمر الم�ستغرب .ذلك ان الهدف الأ�سمى واالرف��ع لما ن�سميه االج��راءات الجنائية او
الجزائية هو �صيانة هذه الحقوق والتي تعترف بها مجمل القوانين الو�ضعية والمواثيق
الدولية لالن�سان من حيث كونه ان�سانا .فمنذ �أن حرم االفراد �سلطة اقامة الق�ضاء الخا�ص,
وحرم المجني عليه من حقه في االنتقام ال�شخ�صي والفردي ,اخذت الدولة على عاتقها
االلتزام باقامة العدالة في المجتمع وح�سن توزيعها على المواطنين ,وهو التزام لي�س للدولة
�إمكانية الوفاء به ,اذا لم تعمل على اعطاء الحقوق المقررة قانونا لالفراد الفاعلية والنفاذ
عمال ,واال�ستقاللية لل�سلطة الق�ضائية ,وخ�صو�صا النيابة العامة باعتبارها الحامي ال�سامي
للمجتمع وهي ما ت�شكل النواة االولى للدعوى العامة بق�صد الو�صول الى توقيع الجزاء على
المرتكب والجاني.
والحق وا�ضح في ان عملية التالقي بين االجراءات الجزائية ك�أحد ادوات دولة القانون
والم�ؤ�س�سات وبين االن�سان وحريته وحقوقه قد يخلق ويخلف العديد من اوجه الت�صادم او
التعار�ض ,بح�سبان ان حل االجراءات الجزائية قد يُ ّ
عطل ممار�سة الحقوق اال�سا�سية للفرد
بغية الحفاظ على كيان المجتمع ,وتوقيه خطر الجريمة .فالقب�ض والحب�س االحتياطي,
والتفتي�ش والتحفظ على اال�شياء و�ضبطها وكذلك مراقبة المرا�سالت واالت�صاالت الهاتفية,
جميعها اجراءات تم�س بطائفة من الحقوق اال�سا�سية والم�ستقر عليها لالن�سان مثل حقه
في التنقل ,وحقه في الملكية وحقه في الحياة الخا�صة ...لذلك ان عن�صر الدفاع عن حرية
الفرد يقف متعار�ضا منذ بدء االجراءات الجزائية مع حق المجتمع في مالحقة المجرمين
للنيل منه.
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فمهما كانت منا�صرة الفرد للحرية ال�شخ�صية وحقوق االن�سان ,فال مجال من االعتراف
بان هذه الحرية وتلك الحقوق ال يمكن ان تكون مطلقة في الحياة االجتماعية ,فم�صلحة
المجتمع تتطلب في مجال ادارة العدالة الجزائية بع�ض الم�سا�س بحرية االفراد وخا�صة من
كان منهم متهما بارتكاب جريمة ومن هذا المنطلق ،تبرز لدينا االهمية لمو�ضوع الدرا�سة
والتي من اهدافها البحث في مدى التناغم الع�ضوي للو�ضعية القانونية للنيابة العامة ,كي
تكون الحامي االول عن المجتمع با�سم �شعبه والوكيلة العادلة عنه ,انها �إذاً الخطوات االولى
للو�صول الى الحقيقة واحقاق الحق وهي بالتالي اللبنة االولى للدعوى العمومية.
بيد ان المجتمع وكما يهمه عقاب المتهم والق�صا�ص منه حالة ثبوت الجرم في حقه,
يهمه اي�ضا وب�شكل متوازن اي�ضا اال يطاول العقاب �شخ�صا بريئا ,لذلك فقد توجب االمر
وحال تنظيم االجراءات الجزائية في دولة القانون مراعاة التن�سيق بين م�صالح المجتمع
في �صونه من الجريمة وردعه لعدم مخالفة قواعد القانون واالنتظام العام ,وبين حقوق
وحريات االفراد .وحال بلوغ هذا التوازن ،يمكن القول بان هذا التنازع بين حق الدولة في
العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية ا�صبح تنازعا ظاهريا و�شكليا ويعبر عن وجهين لعملة
واحدة ,العتبار ان عقاب الجاني المرتكب ما هو اال ت�أكيد للحرية الفردية لل�شخ�ص ال�ضحية
والبريء .ولتحقيق هذا التوازن وبلوغه ال بد من العمل على �صون وحماية ال�صيغة المثالية
للنيابة العامة وت�سييج �إ�ستقالليتها ب�أال تكون منحرفة عن مو�ضوعها و�أ�صل وجودها وال ان
ت�صبح تحت عباءة للنافذين من ال�شخ�صيات ,او ان تكون اداة بيد ال�سلطة التنفيذية ,بل ان
تحافظ على ال�صيغة والمكانة الوجودية لها ).(4
حيث ان الجماعة ال �صالح لها اال في التعرف على الحقيقة المجردة ,فهي ال تبتغي �سوى
�إحقاق الحق والبلوغ المن�شود للمنظومة العادلة .ومما ال �شك فيه ان لتنظيم االج��راءات
الجزائية مفتر�ضات ومرتكزات ال يت�سنى من دونها و�صف الهيكل القانوني للدولة بالم�شروعية,
اذ هو يهوي حال انكارها او حالة عدم تفعيلها نحو ديكتاتورية الدولة والنيل من �سيادة
القانون ,وي�أتي احترام ال�شرعية االجرائية والتي تقابل في اهميتها قاعدة �شرعية الجرائم
والعقوبات ك�أحد اهم ما يجب ان تحر�ص عليه الدولة حال تنظيمها لالجراءات الجزائية.
واالمر ال يعلل �سوى لكون ال�شرعية االجرائية �أداة تنظيم الحريات وحماية الحقوق ولكونها
اي�ضا �ضمان للتوفيق بين فاعلية العدالة الجنائية واحترام الحرية ال�شخ�صية.
وهكذا يمكننا القول ان التنظيم الدقيق لعمل النيابة العامة في عالقاتها في ت�شكيل
الدولة والحقوق اال�سا�سية لالفراد ,اذ هي ا�ستكمال حتمي لهيكل دولة القانون ,والتي تُ َ
نظر
فيها االجراءات الجزائية ك�أحد �آليات حماية الحقوق ,وخا�صة حقوق االن�سان ,وتلتزم فيها
النيابة العامة حال ممار�ستها لمهامها بكافة عنا�صر واركان ال�شرعية االجرائية ,وعلى ر�أ�سها
ا�صل براءة االن�سان ,ولو كان متهما ,وقاعدة ان القانون م�صدر لهذه االجراءات الجزائية او
الجنائية.
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عندما تتولى النيابة العامة مهمة االدعاء الجزائي ال تعتبر �شخ�صا متنازعا مع المتهم,
وانما عليها ان تمار�س ذلك بو�صفها جهازا من اجهزة الدولة ولي�س ك���أداة بيد ال�سلطة
المنبثقة عن هذه الدولة او ال�سلطة التنفيذية ,ومعنى ذلك ان النيابة العامة تتولى في
االدعاء الجزائي وظيفة ذات �سلطة وال تمار�س حقا �شخ�صيا خا�صا بها ,ان ارادت با�شرته او
تخلت عنه� ,إذاً فلها �سلطة وعليها واجب وكالهما متالزمان .ف�سلطتها وواجباتها يخ�ضعان
دائما العتبارات ال�صالح العام ومقت�ضيات الحقيقة وحماية النظام القانوني واالجتماعي
للدولة والذي تم االخالل به في ارتكاب الواقعة االجرامية.
لقد قرر الم�ؤتمر الدولي لقانون العقوبات وال��ذي انعقد في اله��اي عام  .1964ان
الوظيفة التي تتوالها النيابة العامة تنطوي على م�س�ؤولية اجتماعية كبيرة ,وهي حماية
النظام االجتماعي والقانوني والذي اخل به ارتكاب الجريمة ,ويتعين عليها ان تمار�س
وظيفتها في مو�ضوعية وحيدة مع مراعاة حقوق االن�سان ,كما يتعين لها مبا�شرة مهامها
ان ت�ستهدف اعادة تهذيب وتقويم الجاني .وفي هذا المعنى ا�شار جانب من الفقه الى
مهمة النيابة العامة بقوله انها تتحقق بالتعاون مع الق�ضاء في اظهاره الحقيقة والبحث عن
المتهم الحقيقي ,ولي�س بمجرد ال�صاق االتهام باي �شخ�ص.
هناك من و�صف النيابة العامة بانها عم ٌل ان�ساني عظيم ,عندما حل نائب الملك محل
الذين كانوا يقومون باتهام النا�س كيدا ,فكان عمال رائعا وطيبا للمجتمع في �آن واحد ما
كان يتواله االفراد .ومن الفقهاء من و�صفها بانها جهاز ق�ضائي يهدف الى كفالة التنفيذ
ال�صحيح للقوانين واالحكام الق�ضائية ,وكذلك مالحقة مرتكبي الجرائم من اجل معاقبتهم,
واالهتمام بكفالة الدفاع وحماية عديمي االهلية واال�شخا�ص العاجزين عن حماية انف�سهم.
كما ذهب البع�ض الى القول بان الم�شرع قد اوكل مهمة مبا�شرة الدعوى الجنائية من
بدايتها وحتى نهايتها ,هي التي تحرك الدعوى وترفعها وتمار�سها ,تو�ضحها بر�أيها وتعلل
توجهها اي�ضا حتى �صدور الحكم النهائي ,واخيرا تقوم بتنفيذها).(5
ان النيابة العا ّمة لي�ست بالآلة العمياء التي تقيم الدعاوى ب�صورة �آلية ,ولي�س همها
االول الح�صول على ادانة المتهم ب�أي ثمن او جالء مهمته تنفيذ العقوبات ,وواقع االمر
ان النيابة العامة تملك قدرا من الحرية في مالحقة وتحريك الدعوى العمومية ,ولها ان
تقوم بدور الرحمة واالن�سانية ,فتطلب وقف التنفيذ او منح المتهم ظروفا مخففة.
ونظرا لخطورة هذه ال�سلطات والم�س�ؤوليات ,فقد اعتمد م�ؤتمر االمم المتحدة الثامن
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والمعقود في هافانا في ايلول  1990عددا من المبادئ
التوجيهية الع�ضاء النيابة العامة حيث كان من تلك المبادئ« :على اع�ضاء النيابة العامة
ان ي�ؤدوا واجباتهم وفقا للقانون بان�صاف وات�ساق و�سرعة ,و�أن يحترموا كرامة االن�سان
ويحموها ,وي�ساندوا حقوق االن�سان بحيث ي�سهموا في ت�أمين �سالمة االجراءات و�سالمة
�سير اعمال نظام العدالة الجنائية».
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�أهمية الدرا�سة
تبرز اهمية الدرا�سة والمو�ضوع من الناحية العلمية في كون ان النيابة العامة اتخذت موقعاً
ا�ستراتيجيا مهماً �ضمن نظام العدالة الجزائية الحديث حيث ا�صبحت تقوم ب�أدوار مختلفة لم
تكن تعرفها من قبل ,اذ كانت مهمتها ب�صورة عامة تتمثل بالمالحقة الجزائية بطريقة �آلية,
اال انها ا�صبحت اليوم هيئة ق�ضائية تمار�س �صالحيات ق�ضائية مهمة ,وهناك اي�ضا االهمية
العملية والتي تتجلى في ازالة اللب�س الموجود في الواقع والعالق في �أذهان النا�س وحتى لدى
اع�ضاء النيابة العامة انف�سهم ,من ان النيابة العامة كجهة ق�ضائية ت�سعى دائما الى تحقيق
غاية واحدة وهي انزال اق�صى العقوبة بالمتهم ,والتم�سك بحرفية االتهام كما هو والعمل على
ت�أكيده خالل جميع المراحل الجزائية ,وهو ما يخالف ادوارها المو�ضوعية والتي ر�سمها لها
القانون حقيقة االمر ،وان االهتمام بهذا المو�ضوع كمادة علمية هو متواز اي�ضا لالهتمام
بمو�ضوع حقوق االن�سان ب�صفة عامة وامام الق�ضاء الجزائي ب�صفة خا�صة ,باعتباره اخطر
جهة تكون بها حقوق االن�سان عر�ضة للم�سا�س الخطير بها.
ففي اطار كل ما �سبق تطرح ا�شكالية هذا المو�ضوع �ضمن ت�سا�ؤل ا�سا�سي يتمثل في:
ا�شكالية المركز القانوني للنيابة العامة
�أهي حار�سة للعدالة وحامية للمجتمع؟ �أم هي جهاز مقرون بال�سلطة التنفيذية؟
ــ بتف�صيل اكثر :ا�شكالية المركز القانوني للنيابة العامة والجدلية حول و�ضعه والتنازع
حول اعتبار النيابة العامة وكيلة عن المجتمع وحامية له او بو�صفها اداة وجهاز بيد ال�سلطة
التنفيذية.
فالأ�صل ان تكون النيابة العامة وعلى ر�أ�سها النائب العام وكيال عن الهيئة االجتماعية,
ذلك من انه وفي ظل التبعية لل�سلطة التنفيذية تفقد الم�ؤ�س�سة والهيئة ا�ستقاللها الذاتي
والمالي واالداري ,ويتعر�ض االمن الفردي واالقت�صادي الع�ضائها ل�ضغوط ال�سلطة التنفيذية
بين الترغيب والترهيب ,وهو االمر الذي ي�ؤثر على حيادها امام الر�أي العام ويجعلها في
مرمى النيران ال�سيا�سية لذلك كان من االهمية درا�سة هذا المو�ضوع والتقدم بهذه اال�شكالية
مع تفرع ا�شكاليات فرعية عنها وت�سا�ؤالت وفر�ضيات ا�ضافية تعبر عن مدى ت�أثير تبعية
النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية على �ضمانات وحقوق وحريات المواطن في ظل ال�صالحيات
الوا�سعة التي منحها القانون لهذه الهيئة الق�ضائية ,فال�س�ؤال الم�شروع هنا بطريقة مبا�شرة:
هل ان النيابة العامة بما فيها �شخ�ص النائب العام هي وكيلة وهو وكيل عن المجتمع وهيئاته
بما تمثله في مختلف القطاعات والقوى المتنوعة )اجتماعية ,اقت�صادية وثقافية و�سيا�سية(,
�أم هي تابعة لل�سلطة التنفيذية بما تمثل هذه التبعية من انحياز لهذه ال�سلطة على ح�ساب
المجتمع؟
وهكذا يبدو لنا منطقيا الت�سا�ؤل عن دور هذه الم�ؤ�س�سة في حياة الق�ضاء وعن خلفيات ما
يثار حولها من ا�شكاالت ,فهل ان م�ؤ�س�سة النيابة العامة تعتبر �سلطة ق�ضائية بالمفهوم الفني
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للم�صطلح؟ وهل تبعية النيابة العامة �ضرورة حتمها دورها في تنفيذ ال�سيا�سة الجزائية؟
و�أي�ضاً ما هي دواليب ال�سيا�سة الجزائية للدولة؟ وما م�ستقبل هذه الم�ؤ�س�سة في ظل التحوالت
خ�صو�صا العربية واالوروبية الجديدة ؟
�سنحاول هنا تناول هذه اال�شكالية من خالل لمحة تاريخية عن النيابة العامة وكيلة
المجتمع وممثلة الدولة امام الق�ضاء ودوره��ا بتطبيق القانون ,وتنفيذ ال�سيا�سة الجزائية
للدولة ثم التحليل ال�شكالية ا�ستقاللية النيابة العامة ,وا�ستهدفنا اي�ضا الطبيعة القانونية
والعملية لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية ,ومركزها القانوني بين �سلطات الدولة
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ,غير ان هناك خالف حول الو�ضع القانوني للنيابة العامة
ومن خالله تتحدد عالقة النيابة العامة ب�سلطات الدولة المختلفة ,حيث ان النيابة العامة هي
ال�سلطة المخت�صة بتحريك الدعوى العمومية وهي التي تمثل الدولة والمجتمع بمهمتها في
الدفاع عنها.
تاريخ النيابة العامة
لقد عهد القانون في الما�ضي وب�شكل مبدئي الى اع�ضاء النيابة العامة بالدفاع عن
الم�صلحة العمومية ,هم لي�سوا ق�ضاة بمعنى الكلمة ,ولكنهم اع�ضاء في م�ؤ�س�سة النيابة العامة
وطرف ا�سا�سي في الدعوى الجزائية.
لقد اختلف الفقه حول تاريخ ن�ش�أة النيابة العامة ,فمن الفقهاء من يرى ان ن�ش�أة النيابة
العامة ترجع في اال�صل الى قدامى الم�صريين ,وهناك من حاول ارجاع ا�صل ن�ش�أتها الى
نظم القانون الروماني ,ومن ثم اتجه البع�ض الآخر برد اخت�صا�صاتها الى االزمنة االولى
لبالد اليونان والرومان ,ولقد ذهب جانب �آخر من الفقه �إلى ان النيابة العامة في حقيقة
االمر ا�سالمية الن�ش�أة حيث ان ال�شريعة اال�سالمية هي من اول من عرف نظام االدعاء
العام ,وهو في اال�صطالح اال�سالمي ي�سمى «نظام الح�سبة» ,وهي وظيفة دينية من ا�سا�سها
الم�صلحة العامة و�صالح المجتمع من خالل االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,و�صوال الى
الفقه الفرن�سي والذي كان له الباع االولى واال�سا�سية في عملية �سطوع ون�ش�أة هذه النظرية
وم�أ�س�ستها.
�إذا فال خ�لاف �إذاً وال ج��دال ف��ي �أن النيابة العامة ن�ش�أت وترعرعت في �أح�ضان
ال�سلطة التنفيذية) ،(6التي لم تختلف ظروف ن�ش�أتها في فرن�سا �أواخر القرن الـ 12عنها
في �إنجلترا في بداية القرن الـ13؛ فمنذ القرن الرابع ع�شر عهد الى المحامين بالدفاع عن
م�صالح الملك ,حيث ان الملوك يدافعون عن م�صالحهم بوا�سطة وكالء ومحامين ,تلك كانت
الن�ش�أة االولى لم�ؤ�س�سة ق�ضائية مهمتها الدفاع عن الم�صالح العامة للمجتمع ,تفرغوا في ما
بعد لخدمة م�صالح الملوك القانونية ،وا�صطلح على ت�سميتهم بـ «رجال الملك» �أو «فر�سان
الملك» .ولقد ظهرت ت�سمية النيابة العامة لأول مرة في فرن�سا بمقت�ضى المر�سوم الموقع من
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قبل فيليب لوبيل  philippe lebelفي  .1303/03/25وقد طرحت �إبان الثورة الفرن�سية
م�س�ألة الإبقاء على هذه الم�ؤ�س�سة ،وتمت ت�سوية هذه الو�ضعية بمقت�ضى قانون  16و 24غ�شت
1790؛ �أما بالن�سبة �إلى �إنجلترا فقد �أ�صبحت من�صبا �سيا�سيا �سنة .1461
وانتقلت م�ؤ�س�سة النيابة العامة لكل من �ألمانيا وبلجيكا والنم�سا� ...إلى �أن �أ�صبحت جزءا
من المنظومة الق�ضائية ،اختلفت الدول في تفا�صيل هيكلتها وتنظيمها.
بقطع النظر عن ا�صل م�صطلح النيابة ,فانها اعتبرت في نظر الكثيرين «دركي القانون
الجنائي» ،المدافع عن المجتمع ,حامية الم�صلحة العامة وجهة االتهام العام .ان مجرد اطالق
كل التعابير عنها يعك�س اهمية وظائفها وبالنتيجة �سلطاتها ,واي�ضا الحاجة المطلقة اليها ,الى
حد ان مونتي�سكيو �صنف قانون هذه الم�ؤ�س�سة حينما �صدر بقوله «قانون رائع».
تعد النيابة العامة ممثلة للدولة امام الجهات الق�ضائية ,واذا ما دققنا في فكرة وجود
نيابات عامة على م�ستوى كل المحاكم ,فاننا �سندرك حتما ان نيابات هذا الجهاز هم مبعوثو
الدولة لدى الق�ضاء.
حيث ان فكرة الدولة تج�سد المجتمع ب�شكل كلي غير قابل للتجزئة ان عملية الطالق
والتي تمت بين االن�سان وفكرة العدالة الخا�صة ولدت النيابة العامة� ,أ�ضحت تلعب دورا
مهدداً بفعل
تمثيليا للدولة والمجتمع ,حيث ان المجتمع والذي يكون احيانا نظامه االجتماعي َّ
جريمة ,ومن خالل ذلك يكون هدف الدعوى الجزائية هو حماية النظام العام �أوالً وا�سا�س
لأي ق�ضية ,ثم تطبيق العقاب ثانيا ,وبما ان ال�ضحية لي�ست طرفا في الدعوى العمومية,
فالنيابة العامة لي�ست �صوتا للمجتمع فقط ولكن اي�ضا هي ممثلة لل�ضحية والتي تبقى في
نهاية المطاف ع�ضوا للمجتمع المت�ضرر.
وحتى على الم�ستوى اال�صطالحي ,في مختلف القوانين الجزائية واالجرائية نجد عبارات
وكيل الجمهورية ,وكيل الدولة ,النائب العام ,الوكيل العام كل تلك المفاهيم ت�صب في خانة
تمثيل الدولة �صاحبة ال�سيادة او تمثيل المجتمع ,مانحها التمثيل وال�صالحية.
هام�ش ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية بين ق�ضاء الحكم وق�ضاء النيابة العامة
مما ال �شك فيه ان مفهوم ال�سلطة الق�ضائية ين�صرف على كافة مكونات العدالة ,من
دون تمييز بين ق�ضاء الحكم الذي ي�صدر االحكام ,وبين ق�ضاء النيابة العامة والذي يقت�صر
دوره على االدالء بملتم�سات وم�ستنتجات� .إال ان الخالف الذي طرح في االفق التنظيمية
المتعلقة بمرفق العدالة .بين من يرى ان اال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية يجب ان يقت�صر
فقط على الفئة االولى �صاحبة القرار او كلمة الف�صل دون غيرها ,وبين من يرى ان اع�ضاء
لل�سلطة التنفيذية هي م�سا�س با�ستقالل
النيابة العامة هم ا�سوة بق�ضاة الحكم وان تبعيتهم ّ
ال�سلطة الق�ضائية ,وقد تبنى الر�أي االخير بع�ض الجمعيات المهنية التي و�صلت معهم �إلى
ح ّد التلويح ب�أ�شكال احتجاجية كادت �أن تخرج من النقا�ش عن �إطاره ال�سليم� ،إال �أن الجمهور
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العري�ض من ال�شعب ال يميز بين الق�ضاء الجال�س  ،la magistrature du siègeوهم
ق�ضاة يتمتعون با�ستقالل تام ،وبين الق�ضاء الواقف �أو النيابة العامة les magistrats du
 parquetالذين يمثلون ال�سلطة التنفيذية �أمام الق�ضاء في �أغلب الأنظمة الق�ضائية ،يتلقون
منها التعليمات ويلعبون دورا �أ�سا�سيا في ح�سن �سير العدالة .وهذا الخلط بين الق�ضاءين جر
الغالبية العظمى ،عن وعي �أو بدون وعي� ،إلى المطالبة با�ستقالل النيابة العامة �إ�سوة بالق�ضاء
الجال�س حتى اكت�سب معه هذا االدعاء قوة القانون.
ان هذا التمييز بين ق�ضاة الحكم والنيابة �أ�سا�سي ذو اهمية بالغة ,كذلك نجد الفقيه الكبير
مونتي�سكيو في كتابه «روح ال�شرائع» ي�صف م�ؤ�س�سة النيابة العامة بقوله« :لدينا اليوم قانون
رائع ,فاالمير و�ضع على م�ستوى كل محكمة �ضابطا ليتابع با�سمه كل الجرائم».
ان منطق الحوار ال�سليم يقت�ضي ا�ستح�ضار التمييز بين ق�ضاة الحكم وبين ق�ضاة النيابة
العامة ,لأنه من �ش�أن التمادي في هذا الخلط تكري�س مفهوم التبعية بالن�سبة للق�ضاء ككل
عو�ضا عن تعميم اال�ستقالل وهذا ال ي�ساهم البتة في اجراء اال�صالحات الكبرى التي تتطلب
وعلى غرار كافة المجتمعات التي لها �سبق في العدالة اال�ستعانة باالدوات التي توا�ضع العالم
عليها وهي الدرو�س الم�ستخل�صة من تاريخ الم�ؤ�س�سات القانونية والوقوف على بع�ض االنظمة
)(7
المقارنة.
في القانون المقارن:
لقد ا�س�س كل نظام ديمقراطي النيابة العامة كم�ؤ�س�سة تبعا لتاريخه وخ�صو�صيته ,من دون
اي ا�ستثناء عن ذلك الي دولة .ويبرز ذلك وا�ضحا بالن�سبة اليطاليا ومعاناتها ابان العهد
الفا�شي ,او مع طغيان المافيا وما افرزته من ارهاب ,ويمكن الجزم بان كافة االنظمة ت�سعى
وهي في �صدد تنظيم النيابة العامة الى خلق توازن في المنظومة التنفيذية للعدالة ,كل نظام
بح�سب طريقته ,فمنهم من اختار اتخاذ اجراءات ت�ستهدف الحد من حركية النيابة العامة,
كما هو الحال في ا�سبانيا وانجلترا� ,أو اج��راءات تفر�ض على وزير العدل توجيه تعليمات
كتابية كفرن�سا والمغرب او خلق �ضوابط كتابية موجهة الى ق�ضاة النيابة العامة ,تتعلق بنوعية
الجرائم التي يتعين تت ّبعها وكيفية البحث فيها مثل انجلترا وهولندا� ,أو متطلبات تهدف
حماية قا�ضي النيابة العامة من و�سائل ال�ضغط ال�سيا�سية غير المبا�شرة با�شراك ممثلين
الع�ضاء النيابة العامة في التعيين والترقية والت�أديب وهي اجراءات متخذة ب�صورة مختلفة من
قبل فرن�سا والمغرب وايطاليا ,البرتغال وكذلك ا�سبانيا والمانيا ,الى غير ذلك من االجراءات.
1ــ فرن�سا :يعتبر القانون الفرن�سي الم�صدر التاريخي والأ�سا�سي للقانون اللبناني ,حيث
يخ�ضع فيه ق�ضاة النيابة العامة الدارة ورقابة ر�ؤ�سائهم ب�شكل ت�سل�سلي ول�سلطة وزير العدل
با�ستثناء النيابة العامة لدى محكمة النق�ض ,كما ان المجل�س االعلى للق�ضاء له فقط �سلطة
ا�ست�شارية في ما يخ�ص ت�أديب اع�ضاء النيابة العامة بحيث يقت�صر دوره على اعطاء وجهة
نظره في العقوبة المتخذة ,ليبقى لوزير العدل اعتماده من عدمه ,وفي هذه الحالة االخيرة
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عليه ان يعيد الق�ضية الى المجل�س االعلى من جديد.
2ــ ا�سبانيا :رغم ان الد�ستور في ا�سبانيا اعتبر ان النيابة العامة م�ؤ�س�سة �ضمن ال�سلطة
الق�ضائية� ,إال �أن �أع�ضاءها ال يعتبرون ق�ضاة وان ما يجمع الم�ؤ�س�ستين )الق�ضاء والنيابة
العامة( هو امتحان االلتحاق بالمهنة ,وتتمتع النيابة العامة با�ستقاللية عن ال�سلطة التنفيذية
بما فيها اال�ستقالل المالي ,لها نظام ت�سل�سلي يت�ضمن نوعا من التبعية لهذا الجهاز الى
ال�سلطة ال�سيا�سية ,ويمكن ا�ستخال�ص ذلك من خالل كيفية تعيين اعلى �سلطة في هرم هذا
الجهاز ,وهو الوكيل العام للدولة ,والمختار من بين رجال القانون في ا�سبانيا والم�شهود لهم
بكفاءاتهم ,والذين مار�سوا مهامهم الكثر من � 15سنة بناء على اقتراح من الحكومة .ويمكن ان
يوجه اع�ضاء النيابة العامة في كافة التراب اال�سباني ,وهي تعليمات اجبارية ,ويعتبر اي�ضا
جهة ق�ضائية بالن�سبة للق�ضايا التدريبية والمتعلقة باع�ضاء النيابة العامة بالن�سبة لالعمال
التي يمكن معاقبتها بالتوقيف ,والتي تكون بدورها محل طعن امام وزير العدل ,ومح ً
ال للطعن
االداري امام الغرفة الموازية بالمحكمة الوطنية .وتجدر اال�شارة الى ان ع�ضو النيابة العامة
ال يتمتع هنا بالح�صانة ,والتي تمنع من نقله متى دعت ال�ضرورة الى ذلك.
فالنيابة العامة اال�سبانية ن�ص عليها القانون التنظيمي الم�ؤرخ في 30ــ12ــ 1981والمعدل
اخيرا بمقت�ضى القانون  2007/24في  9ت�شرين االول  ,2007كما ن�ص عليه الد�ستور في
الباب المتعلق بال�سلطة الق�ضائية والذي اعتبرها« :م�ؤ�س�سة د�ستورية تتمتع باال�ستقالل الذاتي
والوظيفي داخل ال�سلطة الق�ضائية تمار�س وظيفتها انطالقا من مبادئ الوحدة والتبعية
الت�سل�سلية والخ�ضوع لمبد�أ ال�شرعية والحياد .من خالل الف�صل المذكور ،يمكن ا�ستخال�ص
المبد�أين اال�سا�سيين اللّذين يحكمان نظام ووظيفة النيابة العامة اال�سبانية وهما اال�ستقالل
والتبعية الت�سل�سلية.
3ــ ايطاليا :يمكن اعتبار النيابة العامة في ايطاليا م�ستقلة بامتياز ,حتى ان ا�ستقاللها يعتبر
من المبادئ الد�ستورية ,ويوجد على ر�أ�س الهرم للنيابة العامة الوكيل العام للجمهورية والذي
يعينه رئي�س الجمهورية كما يتواجد على ر�أ�س محاكم اال�ستئناف وكالء عامون وبالمحاكم
االبتدائية يوجد وكالء للجمهورية ,اع�ضاء النيابة العامة م�ستقلون في قراراتهم بحيث ال توجد
�سلطة ت�سل�سلية ,ذلك ان كل ع�ضو ي�شكل هيئة م�ستقلة ,اما الر�ؤ�ساء فهم مجرد من�سقون,
يتمتع اع�ضاء النيابة العامة بنف�س الح�صانة التي يتمتع بها ق�ضاة الحكم كما ان القانون ي�سمح
باالنتقال من ق�ضاء الحكم الى النيابة العامة والعك�س.
ان جهاز النيابة العامة يحتكر الدعوى العمومية وي�سير ال�شرطة اثناء ال�سجن ويمار�س
هذا االحتكار بكل ا�ستقاللية اي مع ا�ستبعاد � ّأي م�س�ؤولية �سيا�سية مبا�شرة او غير مبا�شرة,
على غرار الديمقراطيات ,واذا كانت الحقبة الفا�شية وراء بروز هذه اال�ستقاللية فان فترة
ال�ستينات والثمانينات عرفت ا�صالحات زادت من القوة لهذه اال�ستقاللية ,وخلقت ما ا�صطلح
على ت�سميته بالحكومة الذاتية للق�ضاة .وقد �شكل هذا النظام ا�ستثناء لالنظمة االخرى ,من
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حيث القوة التي يتمتع بها هذا الجهاز الى درجة ا�ستحالة مراقبة قا�ضي الحكم .ولعل هذه
االمور وغيرها والتي لخ�صها البع�ض في كون« :خطر النيابة العامة في ايطاليا يتمثل في
اختيار �ضرب اال�شخا�ص عو�ض الت�صدي للحاالت التي يتعين البحث فيها».
ولقد تعر�ض هذا النظام ل�سيل جارف من االنتقادات لعدم م�ساواة المواطنين في التعامل
امام النيابة العامة .وقد ادت هذه االنتقادات الى المطالبة بالخروج من هذا النظام من اجل
خلق وتحقيق توازن بين الم�ؤ�س�سات الق�ضائية ,نتج عنها القانون الم�ؤرخ في 25ــ7ــ,2005
والذي ت�ضمن ن�صو�صا تحد من الحرية الممنوحة الع�ضاء النيابة العامة ب�أن ي�صبح الوكيل
العام للدولة المكلف الوحيد بالدعوى العمومية ,ويتلقى منه �أع�ضا�ؤها التعليمات ,اال ان هذا
القانون لم يكتب له الخروج الى الوجود لعدم تبني مر�سوم تنفيذي لتطبيقه.
النيابة العامة :هي المطالبة بتطبيق القانون!
تتك�شف �سلطات النيابة العامة في متابعة مرتكبي الجرائم بمفهوم قانون العقوبات والقوانين
المكملة له ,وتطالب امام الق�ضاء الجزائي بتطبيق العقاب عليهم ,وباعتبار ان النيابة العامة
تمثل الدولة ,فانها حكما تطالب بحق هذه االخيرة في العقاب والق�صا�ص من الجاني طبقا
للقانون ,ويف�صل القا�ضي الجزائي في مدى حق الدولة في عقاب المتهم باالدانة او بالبراءة.
حيث تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية ,وتختار عندها ال�شكل المنا�سب لها لل�سير
فيها ,وتبد�أ بمبا�شرة كل االجراءات ,بحيث ت�ضمن �سير هذه الدعوى وممار�سة طرق الطعن
فيها ,ولحين ا�ست�صدار حكم نهائي فيها .وت�سهر الحقا على تنفيذ االحكام العقابية ,بهذا
تكون النيابة العامة طرفا ا�صيال ومتميزاً في تركيبة الجهات الق�ضائية الجزائية على الوجه
المخ�ص�ص امام الجهات الق�ضائية المدنية ,حيث �أن دور النيابة العامة ال يقل اهمية عن
االطراف االخرى ,هي �إذاً تتدخل كطرف ا�صلي �أو منظم او تتدخل تلقائيا وب�شكل عفوي
للدفاع عن النظام العام ولها حق ابداء الر�أي القانوني ,والمطالبة بتطبيق القانون ب�شكل ما
على النزاع بين االفراد.
وفي كل الحاالت ,فان دور النيابة العامة هو البحث عن تطبيق �أح�سن للقانون ولعب دور
ا�سا�سي ومحوري وريادي في الحفاظ على النظام العام والدفاع عنه وحمايته من كل م�سا�س
به ,وهو في اال�صل الدور اال�سا�سي المنوط بالدولة ,والتي تمار�سه في حد ذاتها عن طريق
ممثلين لها.
ونجد �أي�ضاً النيابة العامة تطلب في المواد الجزائية من قا�ضي الحكم الجزائي تطبيق
العقوبة والمقررة بن�ص القانون ,وهي بذلك تلعب دور مبعوث الم�شرع لدى الق�ضاء او بعبارة
اخرى ,هي تنوب عن ال�سلطة الت�شريعية في الدولة ,وتطالب بانفاذ القانون� ,أو تعمل على
تقديم تف�سير قانوني معين لن�ص قانوني ,وهذا االمر وتلك االجراءات هي معاك�سة لالعتقاد
ال�سائد لدى الكثير من العامة وحتى من القانونيين ,بحيث انه من الخط�أ باليقين واالعتقاد
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ان دور النيابة العامة هو منح�صر في المطالبة امام ق�ضاء الحكم بتطبيق العقوبة ,ابدا ,بل
ان النيابة العامة بحد ذاتها وهي التي تابعت المتهم بجرم ,وهي التي احالته على المحاكمة,
قد ت�أتي وتطالب خالل جل�سة المحاكمة ببراءة المتهم ,متى ظهرت االدلة والقرائن القوية
والدامغة والتي تنفي عنه التهمة وهو امر نردده دائما .وهكذا فان �صفح ال�ضحية احيانا في
بع�ض الجرائم التي تتقيد بها �سلطة النيابة في المتابعة ب�شكوى ال�ضحية ي�ضع حدا للمتابعة
الجزائية ,فال ي�سع النيابة العامة في هذه الحالة اال ان تطالب بتطبيق القانون وال يمكنها ان
تتم�سك مطلقا باالدانة.
النيابة العامة في لبنان
تعتبر النيابة العامة في لبنان هيئة ق�ضائية يتوالها ق�ضاة يخ�ضعون لنف�س االنظمة التي
يخ�ضع لها الق�ضاة الآخرين �أي ق�ضاة الحكم� ,أن لجهة التعيين �أو لجهة الترقية والمناقالت
بينهم ,وهي ت�شترك في ح�ضور جل�سات المحاكم الجزائية الممثلة لديها وتعتبر جزءا �أ�سا�س ّياً
من هذه المحاكم ,ويترتب على تغيبها بطالن الجل�سة النعقادها ب�صورة غير قانونية).(8
لقد ن�صت المادة الخام�سة من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية الجديد على ان «دعوى
الحق العام الرامية الى مالحقة مرتكبي الجرائم والم�سهمين فيها والى تطبيق العقوبات
والتدابير في حقهم منوطة بق�ضاة النيابة العامة المعن ّيين في هذا القانون»...
ان درا�سة النيابة العامة كهيئة ق�ضائية بالدرجة االول��ى تمثل المجتمع وكيلة عنه في
ممار�سة دعوى الحق العام ,يقت�ضي معرفة خ�صائ�صها مع اثارة لم�س�ألة االجهزة التي تت�ألف
منها ومدى ارتباطها بال�سلطة التنفيذية ,والجدلية القائمة بانها جهاز تابع لهذه ال�سلطة.
يتم تعيين ق�ضاة النيابة العامة في لبنان وق�ضاة الحكم اي�ضا من قبل ال�سلطة التنفيذية بعد
ا�ست�شارة مجل�س الق�ضاء االعلى ,وب�شكل مختلف عن فرن�سا حيث يعينون بمر�سوم من قبل
رئي�س الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل ,دون تدخل مجل�س الق�ضاء االعلى وذلك منذ
العام .(9)1958
للنيابة العامة في لبنان خ�صائ�ص يمكن ح�صرها ب�ست �صفات ا�سا�سية وهي:
1ــ ا�ستقاللية النيابة العامة :تعتبر النيابة العامة جزءا من الق�ضاء العدلي ,وهي تتمتع
باال�ستقاللية التي منحتها المادة  20من الد�ستور اللبناني لل�سلطة الق�ضائية .ولقد كر�ست
المادة  14من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية الجديد ،ا�ستقاللية النيابة العامة تجاه
ال�سلطة التنفيذية والمتمثلة بوزارة العدل والذي لم يعد بو�سعه ا�صدار االوامر الى النيابة
العامة ,بل يقت�صر دوره على الطلب فقط بمعنى �آخر لم يعد لوزير العدل في لبنان كممثل
لل�سلطة التنفيذية المتمثلة اي �سلطات على النيابة العامة في �أدائها لوظيفتها والتي تتعلق
بدعوى الحق العام.
وتتمتع النيابة العامة اي�ضا باال�ستقاللية تجاه ق�ضاء الحكم ,حيث �أنه من المبادئ اال�سا�سية
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والتي يقدم عليها الت�شريع الجزائي مبد�أ الف�صل بين �سلطات االدعاء والمالحقة و�سلطات
الحكم ,وبالتالي ال يملك ق�ضاء الحكم حق توجيه االمر الى النيابة العامة القامة �أو تحريك
الدعوى العامة ,وال يحق للمحكمة ان تقيد حرية النيابة العامة في ابداء طلباتها اال بما
يق�ضي به القانون.كما ال يجوز للق�ضاء �أن يوجه اللوم الى النيابة العامة �أو يعيبها ب�سبب
طريقة �سيرها في �أداء وظيفتها .بمقابل االمر� ,إن الق�ضاء م�ستقل عن النيابة العامة في
ادائه لوظيفته ,وبالتالي ال يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في وظيفة الق�ضاء ,اذ ان المحكمة
لها الحق المطلق في عدم الأخذ بما اعتقدته النيابة العامة في اقامة الدعوى �ضد �شاهد
�أو في مطالبتها �أو مرافقتها ,حيث ان القول الف�صل في االتهام يكون للمحكمة ,كما ال يحق
لقا�ضي النيابة العامة والذي بد�أ وبا�شر باالدعاء في ق�ضية معينة ان يحكم او ي�شارك في
حكم فيها واال عد الحكم باطال ,وال يجوز بالتالي للنيابة العامة �أي�ضاً �أن تتدخل في �صياغة
حكم المحكمة ولو كانت فريقا في الدعوى العامة ,اال انها م�ستقلة عن ق�ضاء الحكم.
فمن البديهي لالمر القول ان النيابة العامة تتمتع ب�سلطة التقدير والمالءمة في الت�صرف
في االخبارات وال�شكاوى التي تتلقاها ,اذ تتمتع النيابة العامة باال�ستقالل بمواجهة االفراد,
وبالرغم من عدم وجود ن�ص �صريح يعطي النيابة العامة ال�سلطة اال�ستن�سابية في المالحقة اال
ان التجربة الق�ضائية في لبنان اثبتت ب�أنه للنيابة العامة الحق في التقدير الواقعي والقانوني,
فلها حق حفظ االوراق وعدم تحريك الدعوى العامة اذا وجدت ان الم�صلحة العامة تقت�ضي
ذلك ,وقد ُق ِ�ض َي في لبنان ب�أن حق اقامة الدعوى العمومية منوط بالنيابة العامة ,والتي لها
وحدها ممار�سته وتقدره كما ت�شاء ,حيث ان هذا االمر يجعلها تقترب من جدلية اعتبارها
�أداة �أو جهازاً تابع لل�سلطة التنفيذية والذي يرجع لها ت�أمين االنتظام و�سير المرافق العامة
م�ؤ�س�ساتيا واداريا.
2ــ تبعية النيابة العامة الت�سل�سلية :ان المق�صود بالتبعية الت�سل�سلية هو خ�ضوع ق�ضاة
النيابة العامة لتعليمات وتوجيهات ال�سلطة الرئا�سية وتعر�ضهم للم�ساءلة ,اذا خالفوا ذلك.
وال�س�ؤال البديهي هنا  :من هي ال�سلطة الرئا�سية في النيابة العامة؟
هل هو النائب العام التمييزي �أو وزير العدل )ممثل ال�سلطة التنفيذية(؟ كان وزير العدل،
في ظل قانون ا�صول المحاكمات الجزائية القديم ال�صادر في العام  ,1948وقانون تنظيم
الق�ضاء العدلي ,1983/150يعتبر رئي�سا للنيابات العامة� ,إال �أن االمر اختلف كليا مع قانون
ا�صول المحاكمات الجزائية الجديد ,بحيث ا�صبح النائب العام التمييزي على ر�أ�س النيابات,
وتطبيقا لذلك فقد ن�صت المادة  13من الفقرة الثانية من القانون الجديد على ان« :ت�شمل
�سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع ق�ضاة النيابة العامة ,بمن فيهم مفو�ض الحكومة
لدى المحكمة الع�سكرية ,له ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية او �شفهية في ت�سيير دعوى
الحق العام ,انما يبقى لهم حرية الكالم في جل�سات المحاكمة».
ويبدو لنا جليا ان تر�ؤ�س النيابة العامة على هذا ال�شكل يجعل من النائب العام التمييزي
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اال�صل في مبا�شرة اخت�صا�صاتها ,بحيث ان جميع ق�ضاة النيابة العامة تدين له بالتبعية,
وبذلك نكون امام واقع مح�سو�س ومعادلة وا�ضحة ,تتج�سد بعالقة الرئي�س بالمر�ؤو�سين.
لقد منح اي�ضا الم�شرع النائب العام التمييزي ،حق توجيه التنبيه الى احد ق�ضاة النيابة
العامة ب�سبب التق�صير في عمله ,وحق االقتراح على هيئة التفتي�ش الق�ضائي في احالته امام
المجل�س الت�أديبي )المادة  16والفقرة االخيرة من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية( .وهذا
الحق ينبع من كونه رئي�س النيابات العامة فله حق اال�شراف والرقابة على ر�ؤ�سائها ومعاونيهم
عمال بفكرة االرتباط الت�سل�سلي ,اكثر من ذلك فقد الزمت المادة  16في فقرتها الأولى كل
من النائب العام اال�ستئنافي والنائب العام المالي ومفو�ض الحكومة لدى المحكمة الع�سكرية
ومدير قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام �أمن الدولة �أن يبلغوا النائب العام
لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها ,وان يتقيدوا بتوجيهاته في �ش�أنها،
لم تحدد ماهية الجرائم الخطرة تاركة ذلك ل�سلطة النائب العام التقديرية واال�ستن�سابية,
وهي الهام�ش الفا�صل للتبعية كجهاز لل�سلطة التنفيذية.
ان قراءة هذه الن�صو�ص الواردة اعاله تطرح ت�سا�ؤالت كثيرة منها :هل ان حلول النائب العام
التمييزي مكان وزير العدل على را�س النيابات العامة ي�شكل �ضمانة كافية لح�سن �سير العدالة
الجزائية او الجنائية؟ ولمبد�أ ا�ستقاللية النيابة العامة ,ان هذا ال�س�ؤال يقودنا ب�شكل حتمي
للفر�ضية والجدلية ما بين ان تكون النيابة العامة وكيلة للمجتمع وحار�سة امينة له وبين ان
تكون جهازا تابعا لل�سلطة التنفيذية.
ان الجواب والرد هنا على هذا ال�س�ؤال مرهون بح�سن اختيار النائب العام التمييزي ,ومدى
تعامله مع �سلطته اال�ستن�سابية ,فهو في النهاية يعين بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء ,وعليه
كان يجب ان تناط ال�صالحية ,الواردة في المادة  16من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية
بهيئة ق�ضائية كمجل�س الق�ضاء االعلى مثال خوفا من ا�ساءة ا�ستعمال الحق والت�سلط من قبل
)(10
ال�سلطة التنفيذية ,حيث ان هدف الم�شرع اال�سا�سي هو تطبيق القانون بال�شكل ال�صحيح.
3ــ وحدة النيابة العامة وعدم تجزئتها:
تعتبر النيابة العامة وحدة متما�سكة تمثل المجتمع وتنوب عنه في مبا�شرة الدعوة العامة
وا�ستعمالها ,لذلك ان كل امر �صادر عن احد اع�ضائها يعتبر ك�أنه �صادر عن النيابة العامة في
مجموعها ,وبالتالي يمكن لكل ع�ضو من اع�ضائها ان ينوب مكان االخر لأن العبرة هي ل�صفة
القائم بالعمل ولي�س ل�شخ�صه.
وقد ق�ضي بانه ال اهمية لذكر ا�سم ممثل النيابة العامة �شخ�صيا في الحكم طالما ان المتهم
ال يدعي في طعنه ان النيابة العامة لم تكن ممثلة في الدعوى �أثناء المحاكمة ,وال يحول مبد�أ
قا�ض في ما لو حقق
عدم التجزئة والوحدة دون انتقال احد ق�ضاة النيابة العامة الى وظيفة ٍ
احد زمالئه في الق�ضية نف�سها.
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4ــ عدم م�س�ؤولية ق�ضاة النيابة العامة:
ال بد من التذكير ب�أن مبد�أ عدم م�س�ؤولية ق�ضاة النيابة العامة لي�س مطلقا ,فالنيابة
العامة تخ�ضع للنظام الق�ضائي وت�سري عليه احكامه كما ت�سري على �سائر الق�ضاة )التحقيق
والحكم( .فالمادة  741من قانون ا�صول المحاكمات المدنية تجيز مخا�صمة الق�ضاة ب�سبب
الخط�أ المهني الج�سيم او الر�شوة والخداع ,او اال�ستنكاف عن احقاق الحق ,كما ان ن�ص
المادة  16من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية الجديد �أعطي النائب العام لدى محكمة
التمييز حق توجيه التنبيه الى احد الق�ضاة في النيابة العامة ب�سبب ما ين�سب اليه من تق�صير
في عمله ,او ان يقترح على هيئة التفتي�ش الق�ضائي احالته امام المجل�س الت�أديبي.
حيث ان منطق االمور يق�ضي بعدم فر�ض �أي م�س�ؤولية مدنية او جزائية على النيابة العامة
طالما انها تقوم بوظيفتها �ضمن اطار القوانين واالنظمة المرعية االجراء .فاذا ما تمت
تبرئة المدعى عليه او �صدر قرار بمنع المحاكمة عنه ,فال يمكن لهذا االخير مالحقة اع�ضاء
النيابة العامة والمطالبة بالعطل وال�ضرر ,طالما انهم يهدفون الى التطبيق ال�صحيح للقانون
وتحقيق م�صلحة المجتمع في مالحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم والقول بعك�س ذلك ي�ؤدي الى
تردد اع�ضاء النيابة العامة في القيام بواجباتها خ�شية محا�سبتهم علي اي خط�أ او اهمال قد
يقعون فيه عن غير ق�صد.
5ــ مدى ارتباط النيابة بمطالعتها:
طالما ان النيابة العامة تعتبر خ�صما �شريفا في الدعوى العامة وت�سعى الى تطبيق القانون
ب�شكل �صحيح فال �شيء يمنعها من الرجوع عما طلبته في مطالعتها الخطية الخا�صة اذا ما
ظهرت ادلة جديدة تدح�ض ما تدعيه .فبامكانها مثال ان تطلب البراءة لمتهم اذا ما ظهرت
ادلة جديدة تثبت عدم �صحة ما ا�ستندت اليه عند طلب االدان��ة ,وهذا ما كان يعتبر من
المبادئ الثابتة في الت�شريع الجزائي .ولكن ما ي�ستدعي المالحظة هو ما ورد في المادة 135
من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية الجديد ,فهذه المادة منعت النيابة العامة من ا�ستئناف
قرارات قا�ضي التحقيق الق�ضائية واالدارية والتحقيقية اذا ما �صدرت وفقا لطلبها ,وهذا ما
ي�شكل قيدا على حريتها في ت�صحيح ما تكون قد اخط�أت في طلبه وبالتالي بطرح الت�سا�ؤل
حول امكانية عدول الم�شرع عن مبد�أ عدم ارتباط النيابة العامة بمطالعتها.
6ــ جواز رد اع�ضاء النيابة العامة :ال يوجد ن�ص في قانون ا�صول المحاكمات الجزائية
يتحدث عن رد ممثل النيابة العامة ,انما ورد الن�ص على ذلك في المادة  128من قانون
ا�صول المحاكمات المدنية ,فالفقرة االولى من هذه المادة ن�صت على انه« :تطبق احكام
التنحي والرد على ق�ضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء».
ويرى اغلب الفقهاء ان المق�صود بالمادة  128هو رد النيابة العامة عندما تكون طرفا
ا�ضافيا يعمل لم�صلحة القانون اما اذا كانت النيابة العامة طرفا ا�صليا وجوهريا في دعوى
الحق العام فانه ال يمكن ردها الن الحكم يبقى له �سلطة تقديرية ,ان م�صدر هذا الر�أي هو
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الفقه الفرن�سي:
bien que representant le pouvoir exécutife. mais parcequ’il est
partie principale et nécessaire au procès pénal, le ministre public
est irrécusable … le représentant du ministre public, qui est partie
principale du procès )demandeur( ne peut jamais etre l’objet d’une
récusation, un plaideur ne récuse pas son adversaire.
وكان قانون ا�صول المحاكمات الجزائية الفرن�سي قد كر�س مبد�أ عدم جواز رد النيابة
العامة وذلك بن�ص �صريح هو ن�ص المادة  669الفقرة الثانية والتي ن�صت على ما يلي:
«»les magistrats de ministre public ne peuvent être récusés
النيابة العامة :هي تنفيذ ل�سيا�سة الدولة الجزائية
تتمتع النيابة العامة كما هو متعارف عليه ب�سلطة المالءمة والم�سماة بح�سب مجمع الفقه
اي�ضا بمبد�أ مالءمة المتابعات ومع هذا فقد تتلقى تعليمات من وزير العدل بمبا�شرة متابعات
ما او بحفظ اخرى ,حيث ان تطور مبد�أ مالءمة المتابعات نحو ما يعرف بالمالءمة ال�شرعية,
اي نظام مالءمة ي�سمح بمراقبة واظهار �شفافية كبيرة ,وبمعنى مغاير انه نظام �شرعية
مختلف ي�ؤدي حقيقة نحو االلتزام بمتابعات للجرائم االكثر خطورة ,وبو�ضع خيارات اجرائية
متنوعة بالن�سبة للجرائم االقل خطورة ,ومنذ تبني الم�شرع الفرن�سي مبد�أ «�آلية االجابة
الجزائية» وادخاله في 40ـ��ـ 1من قانون االج��راءات الجزائية ,ادى ذلك الى حلول مفهوم
«االجابة الجزائية» مكان م�صطلح مالءمة المتابعات ,فهذا االخير ا�صبح ال ي�ستجيب لمتطلبات
الع�صور والمجتمع والتحوالت الجديدة ,فا�ضحى ينظر اليه على انه جامد .فالحديث هذه
االيام هو عن ال�شرعية وعن االجابة الجزائية لتحديد نظام المتابعات الجزائية ,واالمر كله
)(11
مرده الى �أمر واحد وهو الم�ساواة بين المتقا�ضين امام القانون.
فمن خالل مبد�أ مالءمة المتابعات ,يمكن للنيابة العامة اج��راء متابعات بدون انتظار
اوامر ر�ؤ�سائها ,او حتى عك�س تلك االوام��ر ,حيث ان نظام المتابعات حر تبا�شره النيابة
العامة دون تعليمات او حتى بعك�س التعليمات التي تتلقاها .وبالعك�س ,فاذا ما رف�ضت النيابة
اجراء المتابعات رغم التعليمات الموجهة اليها ,فال يمكن للر�ؤ�ساء الحلول محلها واجراء تلك
المالحقات مكانها ,مثال ان يوجه النائب العام تعليمات الى وكيل الجمهورية بامكانه الت�صرف
واخطار الجهة الق�ضائية الجزائية باحالة الملف اليها ,وعلى العك�س من ذلك فالنائب العام
الذي ي�أمر وكيل الجمهورية باجراء متابعة معينة يرف�ض هذا االخير ذلك ,فال يمكن للنائب ان
يبا�شر الدعوى العامة ويحله بالتالي محله ,لكن واقعيا ان االمر مغاير لهذا لدى النيابة العامة,
لذلك يتوجب وهذا �إلزامي ان تتكيف الممار�سة الطبيعية والواقعية مع �صحيح القانون بو�ضع
حد لثقافة التبعية والخ�ضوع ,وان يت�صرف اع�ضاء النيابة بو�صفهم ق�ضاة وفق ما يمليه عليهم
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ال�ضمير في اطار القانون .بهذه الفكرة من الممكن ان تتعزز اكثر روح الم�س�ؤولية لدى ممثلي
النيابة وتتح�صن ا�ستقاللية الق�ضاء ,ال�ضمانة اال�سا�سية للقانون.
ان تبعية وارتباط النيابة العامة بوزير العدل نجد لهما مبررا مو�ضوعيا وهو تنفيذ ال�سيا�سة
الجزائية للدولة ,ويطرح في الوقت عينه الت�سا�ؤل حول م�ستقبل النيابة العامة وا�ستقالليتها.
ويبرر البع�ض تبعية النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية وتر�ؤ�س وزير العدل لها بكون هذا
االخير هو الم�س�ؤول عن �سيا�سة الدعوى العامة والتي ت�ضبطها الحكومة وت�سهر على تطبيقها,
وقد ن�ص الف�صل  30من مجلة االجراءات الجزائية الفرن�سية على ذلك غير انه وفي الت�شريع
الفرن�سي ال يمكن لوزير العدل ان ي�أذن بعدم التتبع في حين انه يمكنه االذن بالتتبع ,حيث
كانت قد تكونت لجنة في فرن�سا للتفكير في الق�ضاء الجزائي �سنة � ,2009سميت حينها
لجنة  ,Legerحيث اعتبرت �أنه ال يمكن �إق�صاء ال�سلطة التنفيذية والتي ت�ستمد �شرعيتها
من العملية الديمقراطية من �ضبط ال�سيا�سة الجزائية والعمل بها بكامل التراب الوطني
للجمهورية والدولة ,وانه ال يمكن قطع ال�صلة بين النيابة العامة وال�سلطة التنفيذية ,اال ان ر�أي
هذه اللجنة محل انتقاد �شديد من قبل العديد من الفقهاء ورجال القانون والهيئات المهتمة
بال�ش�أن الق�ضائي.
�إذاً ,ان ال�سبب الوحيد واال�سا�سي لتبني نظام التبعية التدرجية هو ال�سماح لق�ضاة النيابة
العامة بالدفاع بفعالية عن �سيا�سة جزائية والتي يحدد معالمها بالطبع الم�شرع وت�صنعها
الحكومة ,وكذلك ل�ضمان التحام هذه ال�سيا�سة على كل الم�ستويات وعبر كامل التراب الوطني.
من حيث المفهوم ,ان م�صطلح )ال�سيا�سة الجزائية ــ  (politique pénaleهو حديث
ن�سبيا ,اذ ان هذا المفهوم لم يفر�ض نف�سه حقيقة االمر اال في ال�سنوات االخيرة ,وهو ال يعنى
فقط بالدعوى العمومية ,لكن اي�ضا وب�شكل ح�سي اكثر بتطبيق العقوبات ,ولطالما ارتبط افول
هذا الم�صطلح بم�صداقية العدالة ,فقد تمت مناق�شات كثيرة ومتعددة لم�ؤلفات كال�سيكية
) (12لالجراءات الجزائية وم�س�ألة مالءمة متابعات وقدرة النيابة العامة على الت�صرف او
بقائها �ساكنة ,ولم ت�ستعمل مع نف�س المفهوم لل�سيا�سة الجزائية واحيانا كان ي�شوبها المزيد
من الغمو�ض.
ي�صعب كثيرا تحديد مفهوم دقيق لل�سيا�سة الجزائية ,ذلك ل�صعوبة تمييزها اي�ضا عن
«ال�سيا�سة الجنائية  ,»politique criminelleوعن «ال�سيا�سة العمومية politique
 ,»publiqueفكثير من المفكرين يحددون مفهوما لل�سيا�سة الجنائية بالرجوع الى معطيات
مفهوم ال�سيا�سة الجزائية ,فتعرف بالتالي ب�أنها :مجموع المناهج التي من خاللها تحمي الدولة
اال�شخا�ص والممتلكات وكذلك حقوقهم الطبيعية .ويعرفها اال�ستاذ كلين�سارد KLEINSROD
بانها  :معرفة الو�سائل التي من خاللها يجب على الم�شرع ,في اطار االحكام الخا�صة بكل
الدولة ,الوقاية من الجرائم وحماية الحقوق الطبيعية الفراده.
اما المفكر  FEUERBACHفيذهب ال��ى :ان ال�سيا�سة الجنائية هي حكمة الدولة
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الم�سيرة للقوانين ,اما ال�سيدة  CHRISTINE LAZERGESفتقترح تعريفا لل�سيا�سة
الجنائية بانها :التفكير االب�ستمولوجي ــ العلمي ــ حول الظاهرة االجرامية ,او فك ت�شفيرها,
وا�ستعمال الو�سائل المتاحة من اجل مكافحة الت�صرف المنحرف واالجرامي ب�شكل مبا�شر,
فال�سيدة  LAZERGESترى ب�أن ال�سيا�سة الجزائية علم وفن يندرج �ضمن نظام ال�سيا�سة
الجنائية وتت�ضمن مجموعة من االجراءات التي من خاللها يقوم الهيكل االجتماعي بتنظيم
�إجابات حول الظاهرة االجرامية).(13
اما في التمييز بين ال�سيا�سة الجزائية وال�سيا�سة العمومية ,فيمكن ان نعرف اوال ال�سيا�سة
العامة بانها :القيادة ال�سيا�سية واالدارية لل�ش�ؤون العامة ,او بانها :برنامج عمل يعهد به الى
�سلطة او عدة �سلطات عامة او حكومية.
اما بالن�سبة للدكتورة  Delmas Martyفال�سيا�سة الجزائية ت�صبح �سيا�سة عامة مثل
غيرها ,طالما انها تعود الى الحكومة طبقا للمادة  20من الد�ستور والتي تن�ص) :على
ان الحكومة تحدد وتقود �سيا�سة االمة( ,يقابلها في الد�ستور اللبناني المادة  65والمعدلة
بالقانون الد�ستوري ال�صادر في  ,1989/9/21والتي تن�ص) :تناط ال�سلطة االجرائية بمجل�س
الوزراء وهو ال�سلطة التي تخ�ضع لها القوات الم�سلحة ,ومن ال�صالحيات التي يمار�سها ــ و�ضع
ال�سيا�سة العامة للدولة في جميع المجاالت ,وو�ضع م�شاريع القوانين والمرا�سيم التنظيمية
واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها( .ان هذا ي���ؤدي بنا �إلى القول الى انه اذا ما كانت
للحكومة �سلطة توجيه ومراقبة ال�سيا�سة الجزائية ,فهي بالتالي تت�صرف فيها بطريقة م�شابهة
مع ال�سيا�سات العمومية االخرى التي تقودها ,وبهذا تقترب ال�سيا�سة الجزائية من كل ت�صرف
لل�سلطات العامة في الدولة في المادة الجزائية ,وعليه فت�سيير التقلبات الجنائية بحمى االمن
العمومي.
بح�سب اال�ستاذ  ,ENGUELEGUELEان رهان العدالة هو في تلك الن�صو�ص المن�شورة
في المادة الجزائية ,والتي تفهم كترجمة لرغبة دائمة ,في تجديد هند�سة وا�ساليب عمل
مرفق الق�ضاء.ح�سب هذا التحليل فالق�ضاء ي�صبح �شيئا عموميا وال�سيا�سة الجزائية وبقوة
اال�شياء ت�صبح �سيا�سة عمومية ,لكن دون ان ت�صنف في نف�س الم�ستوى مع مثيالتها.
ان المفاهيم االخ��رى المجاورة لمفهوم ال�سيا�سة الجزائية كمفهوم ال�سيا�سة الجنائية
وال�سيا�سة العمومية بح�سب اال�ستاذة  JULIE SEGAUDفي اطروحتها للدكتوراه ,ت�أتي
لتكوين مفهوم لل�سيا�سة الجزائية ,فهذا المفهوم ظهر بطريقة م�ستقلة تحت قوة الظروف
وتحت حماية مبادئ كبرى ,من ابرزها واهمها ا�ستقاللية الق�ضاء وم�ساواة الجميع امام
القانون.
لقد ا�صبح ينظر الى الدعوى العمومية على انها قطعة تدخل في تركيب ال�سيا�سة الجزائية,
وهي بال �شك تبدو ك�شبكة من القرارات والت�صرفات المتما�سكة والتي تفعل االجابة الجزائية
حول الظاهرة االجرامية� ,إنها :مجموعة �آليات للمتابعات ,لمعالجة ولقمع الجرائم فعال في
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مجتمع ما ,وهكذا تكون ال�سيا�سة الجزائية هي �سيا�سة ن�شاط النيابة العامة ونظام مالءمة
المتابعات ,وترجع الى التعليمات التي تتلقاها من وزير العدل طبقا للمادة  36من قانون
االج��راءات الجزائية الفرن�سي ,في ت�أطير ن�شاط النيابات العامة ,هذا هو التعريف الذي
اقترحته لجنة العدالة الجنائية وحقوق االن�سان قبل �سنوات.
ان ا�ستراتيجية الن�شاط العمومي لي�ست هي ال�سيا�سة الجنائية ,انها عن�صر فقط من
عنا�صر ال�سيا�سة الجزائية ,حيث تتميز ال�سيا�سة الجزائية بم�ضمون يحتوي على عنا�صر
القرار الذي ي�صدره الم�س�ؤولون عن قيادة ال�سيا�سة الجزائية .فال�سيا�سة الجزائية تعني اي�ضا
اال�ستراتيجية ال�شاملة للن�شاط في المادة الجزائية ,وتتبع هدفا يتطابق والتوجهات الكبرى
لل�سيا�سة الجنائية ,والذي يكافح الظواهر االجرامية والمنحرفة.
ان توليفة ال�سيا�سة الجزائية وقرار ال�سيا�سة الجزائية تنتجهما من دون �شك الممار�سات
العملية للم�ؤ�س�سات الجنائية ,من حيث االهداف .ومن منظار عمومي ترمي ال�سيا�سة الجزائية
الى اهداف قمعية كال�سيكية تتمثل في البحث عن مرتكبي الجرائم ومتابعتهم وا�ست�صدار
احكام �ضدهم ,وتنفيذ االحكام العقابية بحقهم ,وهناك اهداف اخرى لل�سيا�سة الجزائية من
خالل �آليات ومناهج ونتائج يعهد الى النيابة العامة تحقيقها ,تتمثل في الوقاية من الجرائم,
والو�ساطة الجزائية واي�ضا حماية ال�ضحايا.
اما فيما يخ�ص قرار ال�سيا�سة الجزائية فان درا�سته تعني درا�سة القرارات المتولدة
في كل مرة ودوره��ا خالل مرحلة �سريانها ,فهي التي ت�شكل نظام ال�سيا�سة الجزائية .ان
قرار ال�سيا�سة الجزائية ما هو اال االجابة المقدمة من خالل نظام التقرير الجزائي حول
م�س�ألة اجتماعية تعتبر كا�شكالية جزائية ,وهو يمتاز بخا�صيتين ا�سا�سيتين :ارتباطه بالنظام
التقريري الجزائي فهو ينتج في داخله ,وبادراجه في كوكبة القرارات والن�شاطات العمومية
والتي ت�ؤ�س�س لل�سيا�سة الجزائية.
وينوه اال�ستاذ القدير  J.CHEVALLIERمن انه ال يوجد قرار �سيا�سي جزائي اال
في اطار نظام ت�شارك فيه كل الهيئات الجزائية ,فيعتبر هذا القرار مندرجا �ضمن كوكبة
القرارات والتي هو مرتبط بها ,بوجه عام ,هناك تداخل بين عمل الم�شرع الجزائي وبين
)(14
هيئات جزائية مختلفة.
حيث ان تقرير ال�سيا�سة الجزائية هو تقريبا ذو طبيعة ت�شريعية .فالمبد�أ هو �شرعية
الجرائم والعقوبات ,والد�ستور ي�ضع �ضمن المجال الت�شريعي ,القانون الجزائي واالجراءات
الجزائية ,لكن قرار ال�سيا�سة الجزائية يمكن تقييمه ب�شكل مختلف ,النه يندرج �ضمن �سل�سلة
من القرارات ,وبالت�أكيد هي من �صنع االدارة.
وال�س�ؤال المطروح هنا والذي يتبادر الى ذهننا هو :اال يمكن ت�صور قرار �سيا�سة جزائية
ت�صنعه الحكومة وتقوده النيابة العامة ,لكن من دون تبعية؟
فعلى حد تعبير اال�ستاذ  ,JEAN VOLFFهل يمكن للنيابة العامة ان تكون في نف�س
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الوقت خادما ل�سيدين :القانون من جهة والحكومة من جهة اخرى؟ يجيب النائب العام لدى
محكمة تولوز في فرن�سا ب�أن :النظام الديمقراطي يفر�ض اال تكون للحكومة م�صلحة اخرى
غير تطبيق القانون ,وهذا هو الواقع في اغلب الق�ضايا ,مع ذلك ففي بع�ض الق�ضايا الخا�صة
يمكن ان يظهر التناق�ض بين ارادة الحكومة وبين احترام القانون.
هناك اقتراح يدعو ا�صحابه واكثرهم من المنظمات المهنية للق�ضاة ,لقطع �صلة التبعية
التدرجية بين وزير العدل والنيابة العامة وربطها برئي�سها الطبيعي النائب العام لدى محكمة
النق�ض ,في�صبح هذا االخير نائبا عاما للجمهورية مكلفا على الم�ستوى الوطني بمهمة حماية
القانون ومدير المتابعات العامة ويمتلك االدارة التقنية للنيابات العامة في كل مجاالتها
و�سلطات ال�سهر على مجموع ق�ضاتها ,باال�ضافة الى ت�سوية النظام اال�سا�سي لق�ضاة النيابة
)(15
العامة ,بمثيله لزمالئهم ق�ضاة الحكم.
يوفر هذا النظام نظريا ا�ستقاللية تامة لق�ضاة النيابة العامة في مواجهة ال�سلطة التنفيذية,
وفي نف�س الوقت الحفاظ على وحدة النيابة العامة وتجان�س الدعوى العمومية على الم�ستوى
الوطني واالقليمي .ومع ذلك هناك ا�شكاليتان عميقتان لي�س من ال�سهل االجابة عليهما:
االولى تتعلق بال�شرعية الديمقراطية للنائب العام لدى محكمة النق�ض ,ف�شرعية ق�ضاة النيابة
قا�ض محترف
العامة ت�سمح لهم بالتدخل في تحديد ال�سيا�سة الجزائية ,فهل للنائب العام وهو ٍ
الحق في تحديد ال�سيا�سة الجزائية وقيادتها على الم�ستوى الوطني؟ ان الجواب هو بالطبع
�سيكون بالنفي ,ف�سيا�سة االمة تحددها وتقودها الحكومة بح�سب المادة  20من الد�ستور
الفرن�سي كون الحكومة م�س�ؤولة �سيا�سيا امام البرلمان عن تلك ال�سيا�سة.
ان النائب العام لدى محكمة النق�ض ،وبو�صفه قا�ضيا م�ستقال ال يمكن ان يحدد معالم هذه
ال�سيا�سة وال ان يكون م�س�ؤوال عنها امام البرلمان ,بعك�س وزير العدل ,الم�س�ؤول �سيا�سيا عن
تلك ال�سيا�سة المنتهجة.
واقعية النيابة العامة وا�شكاليات تطويرها
حيث ان النيابة العامة وكيلة المجتمع او نائبه القانوني في المطالبة ابتداء بعقاب المتهم
بما ي�ستلزمه ذلك من تحريك االدع��اء �ضده ثم مبا�شرة الدعوى العامة المرفوعة �ضده,
وال�سهر عليها حتى بلوغ الهدف المبتغى .وحيث ان النيابة العامة ك�سلطة ادعاء تخ�ضع في
قيامها بهذا الدور لتنظيم قانوني مف�صل في قانون ا�صول المحاكمات الجزائية .ت�ستمد
النيابة العامة من هذا التنظيم القانوني طبيعتها ,وال�سلطات المخولة لها ,وحدود وقيود هذه
ال�سلطات ,ونطاقها اي )قواعد ال�صالحية او االخت�صا�ص(.
ينبغي التقرير ابتداء ان جوهر ا�شكاليات دور النيابة العامة ,وربما منظومة العدالة الجزائية
ب�شكل كلي ,يكمن في هذا التوفيق ال�صعب بين �ضرورات امن المجتمع بما يعنيه ذلك من
مالحقة جزائية او جنائية فعالة ب�ش�أن كل جرم واقع ,وبين حماية الحرية الفردية وحقوق
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االن�سان بما يفر�ضه ذلك من وجود مجموعة من القيود وال�ضمانات والتي تكفل احترام حقوق
االن�سان ,وال �سيما انه في ظل عمل النيابة العامة تن�ش�أ عالقة غير متكافئة بين �سلطة قوية
لها حق اتخاذ تدابير ق�سرية ,تنطوي على االكراه وبين فرد اعزل قد يكون هو الفاعل للجرم
الذي وقع ,وقد ال يكون مرتكبه.
وفي مطلق االح��وال ثمة �سطوع لحقيقة اخرى وجديدة وال يمكن اال�ستنكاف عنها او
تجاهلها في خ�ضم ت�صاعد الفكر القانوني ,والمهتم والمن�شغل والمتحم�س لحقوق االن�سان
المتهم ,هو المجني عليه او ال�ضحية والذي ي�ستحق االن�شغال به ,وهي ا�شكالية اخرى ا�ضافية
ت�ضطلع بعبئها منظمومة العدالة الجزائية ,واالهتمام بعلم ال�ضحية  ,la victomologieفي
الفكر والعلم القانوني المعا�صر ما هو اال �شاه ٌد ودليل �آخر على تداخل وت�شابك المعايير
واال�س�س والقيم التي تنظم وظيفة ودور النيابة العامة ).(16
لقد مثلت هذه اال�شكاليات بفروعها ,وجزئياتها وعلى تنوعها وتعددها ثقال وعبئا عانت
منه النظم الق�ضائية والقانونية في المجتمعات المتقدمة ذات الموارد واالمكانيات الكبيرة,
فكيف اذا االمر بالمجتمعات والبلدان النامية والتي في طور الن�شوء فمن الم�ؤكد بانه �سوف
يكون �شديد الوط�أة وكثيف الثقل ,انعكا�سا ل�ضعف االمكانيات و�شحيحية الموارد.
ا�ضافة الى هذه اال�شكاليات تلوح لنا في االفق ا�شكالية من نوع �آخر والمعروفة قانونا
بالرقم اال�سود او المطمو�س ) , le )chiffre noirوهو الرقم الذي يمثل حا�صل الفرق بين
عدد الجرائم التي ح�صلت ووقعت بالفعل ,وعدد االحكام والتحقيقات التي انتهت بالك�شف
عن الحقيقة في مو�ضوع هذا الجرم .فمن خالل المالحظة ال�سريعة ومن دون التعمق في
المو�ضوع يظهر لنا الفارق بين الرقمين ,حيث انه فارق كبير ويزداد ات�ساعا ,وال يمكننا وال
ي�سعنا ان نف�سر ونحلل ونقوم بدرا�سة هذا الم�ؤ�شر بمعزل وب�شكل م�ستقل عن طبيعة دور
النيابة العامة ,ال�صفة الحقيقية لمركزها القانوني ,وما ي�سبقه من عمل لل�ضابطة العدلية,
مع اال�ضاءة اي�ضا وب�شكل ا�سا�سي على االمكانيات الفنية والتقنية .والتي بلغت بف�ضل العلم
الحديث وتطوره ,ف�ض ً
ال عن عدد رجاالت ال�ضابطة العدلية الم�ؤهلين والمدربين واع�ضاء
النيابة العمومية وامكانياتها.
مع كل هذا الق�صور هناك بع�ض افاق التطوير الملحوظة ,رغماً �أنها لن ترتقي الى الم�ستوى
المن�شود والمطلوب .باالتجاه عينه ب�إمكاننا ر�صد تيارات التطوير الت�شريعي الذي يتوالى
ويتحقق في مختلف البلدان ومنها العربية مثال ,في مجال االج��راءات الجزائية ومنظومة
العدالة الجنائية ,بما يتواكب ويتناغم مع متطلبات الع�صر والمجتمع وحركة التطور العالمي
في هذا الم�ضمار.
لقد ا�صدرت المغرب على �سبيل المثال قانونا جديدا لالجراءات الجزائية هو قانون
الم�سطرة الجزائية وال�صادر في ت�شرين االول من العام  ,2003وهناك اي�ضا قانون ا�صول
المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد ال�صادر �سنة  ,2001و�صدر في االردن قانون ا�ستقالل
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الق�ضاء في �سنة  ,2001وفي م�صر تتوالى التعديالت الجزئية في مجال االجراءات الجنائية.
والجدير بالمالحظة هو ان كل حركات التطوير والتحديث الت�شريعي في البلدان العربية
تقترب �إجماال وحتميا من تكري�س المبادئ القانونية والتي تعزز الحقوق والحريات الفردية,
وتكفل حقوق الدفاع مثل تكري�س مبد�أ قرينة البراءة في المغرب ,وكذلك االمر ان�شاء م�ؤ�س�سة
المراقبة الق�ضائية الى جانب الحب�س االحتياطي )االعتقال االحتياطي( ,وعملية تقييد �سلطة
الحب�س االحتياطي في لبنان ,ا�ضافة الى محاكم امن الدولة في م�صر وكذلك الغاء الكثير من
قرارات المحاكم الع�سكرية ,مع االعالن عن الغاء عقوبة الحب�س في جرائم الن�شر.
لكن ان معظم حركات التحديث والتطوير على الم�ستوى الت�شريعي في البلدان والعربية
منها تتم في الغالب على �صعيد المبادئ واالحكام ,وهو امر مطلوب ,لكن يبقى كذلك التحديث
المو�ضوع الهيكلي والتنظيم الم�ؤ�س�ساتي لعمل النيابة العامة ولمعظم منظومة العدالة الجنائية
متوا�ضع ن�سبيا ب�سبب قلة الموارد واالمكانيات المادية والمعنوية.
مالمح الو�ضع الم�ؤ�س�سي والهيكل التنظيمي لعمل النيابة العامة
انها متعددة ومتنوعة ,تلك هي مالمح وجوانب الو�ضع الهيكلي لعمل النيابة العامة ,وهو
امر طبيعي ال بل حتمي ,ن�سبة الت�ساع �سلطة النيابة العامة ,بو�صفها المهيمنة في ظل
النظم االجرائية المعا�صرة على امر الدعوى العمومية والجهة التي تحتكرها والتي تنوب عن
المجتمع عموما ,في م�س�ألة وعملية اقت�ضاء حق العقاب ,اثر الجرم الذي وقع مخالفا لقوانين
الدولة الجزائية ومحدثا ا�ضطرابا في �صفوف البنية االجتماعية لها .فبالرغم من هذه
المالحظة المبدئية ,هناك وجود واقعي لبع�ض من المالمح للو�ضع الهيكلي والم�ؤ�س�سي لعمل
النيابة العامة والجديرة بالدرا�سة والتعمق والتحليل ,هي مالمح ملمو�سة اكثر ,وا�شد الحاحا
الرتباطها الع�ضوي بالحاجة المجتمعية اليها وال�سعي ال�شامل لعملية المواكبة والتناغم لما
ينا�سب التطور الع�صري والح�ضري للمجتمع ,واهم هذه المالمح:
1ــ مدى اعتبار النيابة العامة �سلطة ادعاء فقط ,ام جهة ادعاء وتحقيق:
ان اال�صل في انظمة العدالة الجنائية والجزائية المعا�صرة هو الف�صل الحتمي بين �سلطة
االدعاء والتحقيق في مجال الدعوى العمومية ,والحكمة من ذلك في �ضوء اعتبارات الفكر
القانوني والفل�سفة ال�سيا�سية الجنائية من ان الجمع بين وظيفتي االدعاء والتحقيق الق�ضائي
وو�ضعهما �أو ح�صرهما بيد �سلطة وحيدة في النيابة العامة وبالتالي وحدانية مرجعيتهما قد
ي�ؤثر على هذه االخيرة في مجريات التحقيق والذي تجريه بما يكون قد تكون �سلفا من قرار
االدعاء.
وتختلف الت�شريعات العربية وتتباين من حيث االخذ بمبد�أ الف�صل بين هاتين ال�سلطتين
)االدعاء والتحقيق االبتدائي( .ففي م�صر ي�سود قانون االجراءات الجنائية الم�صرية الحالي

119

الدرا�سات الأمنية
العدد 75

ا�شكالية املركز القانوين للنيابة العامة
حمي الدين حممود ال�شحيمي

نظام الجمع بين وظيفتي االدعاء والتحقيق ,حيث تتولى النيابة العامة االدعاء والتحقيق في
الدعوى في �آن معا .ويجيز القانون الم�صري كذلك االمر ان يتم التحقيق في الدعوى بوا�سطة
قا�ض او
قا�ض للتحقيق او م�ست�شار للتحقيق .ولكن يالحظ من ان اجراء التحقيق بمعرفة ٍ
ٍ
م�ست�شار للتحقيق انما يتم على نحو عار�ض وم�ؤقت ,فاال�صل وال�شائع عمال هو ان ت�ضطلع
النيابة العامة بوظيفة التحقيق ف�ضال عن احتكارها لوظيفة االدع��اء .فيمكننا القول ان
الم�شرع الم�صري انما يكر�س في الواقع مبد�أ الجمع بين وظيفتي االدعاء والتحقيق ,حتى انه
حين اجاز اجراء التحقيق بوا�سطة قا�ض للتحقيق فقد جعل ذلك االمر منوطا بادارة النيابة
العامة نف�سها ,وذلك ح�سب ن�ص المادة � 64أ.ج م�صري.
اما في لبنان فان قانون ا�صل المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد ين�ص في المادة 50
فقرة  2على انه «ال يحق للنائب العام الذي ادعى في ق�ضية ما ان يتولى التحقيق او الحكم
فيها».
يت�ضح من الن�ص ال�سابق انه ال يجوز للنائب العام الذي ا�ضطلع باالدعاء في ق�ضية ما ان
ي�شترك في التحقيق فيها ,وال من باب اولى ان ي�شترك في الحكم فيها كذلك ,لذات ال�سبب
ال�سابق من انه ال يجوز الجمع بين �صفتين متناق�ضتين ومتعار�ضتين ,لأنه قد يفقد النائب
العام حياده ,ولكن هذا الحظر يقت�صر على النائب العام حين ي�ضطلع بالفعل بعمل االدعاء,
فاذا لم يقم باالدعاء فلي�س ثمة ما يحول ويمنع من ا�شتراكه في نظر دعوى ما ,اذا ما ا�ضحى
ع�ضوا في هيئة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى.
حيث ان المبد�أ اال�سا�سي هو حظر قيام النائب العام بالتحقيق او الحكم في ذات الدعوى
والتي �سبق له االدعاء فيها ,فان العك�س غير محظور ,والمعنى المق�صود هنا هو انه يجوز
لق�ضاة التحقيق او لق�ضاة الحكم ان يقوموا بوظيفة النيابة العامة في نف�س الدعاوى والتي
ا�شتركوا فيها باعمال التحقيق اوالحكم ,اذ يحق لهم ان يمثلوا النيابة العامة ويقوموا بالطعن
في االحكام وتقديم طلبات و�إبداء الدفوع .ان التف�سير الوحيد لذلك هو ان قيامهم بمهام
النيابة العامة ال يفقدهم بالتالي الحياد ال�لازم ,الن النيابة العامة هي في االمر الواقع
«خ�صم» و«مدعي» ,لكن طلباتها تظل منوطة با�ستجابة المحكمة لها .وقد اكدت محكمة
التمييز اللبنانية على انه ال يوجد ن�ص قانوني يمنع ق�ضاة التحقيق من القيام بوظيفة االدعاء
في دعوى اجروا فيها تحقيقا ,وذلك بعد ان يكونوا قد ا�ستنفدوا �صالحيتهم كق�ضاة تحقيق).(17
فبالرغم من ان الت�شريع اللبناني يحظر الجمع بين وظيفة االدعاء الذي ت�ضطلع به النيابة
العامة وبين وظيفة التحقيق وال��ذي يعهد به وي�ؤمن عليه لدى ق�ضاة التحقيق ثم الهيئة
االتهامية في حدود معينة حيث تنظم المواد  51وما بعدها من قانون �أ�صول المحاكمات
الجزائية اللبناني الجديد التحقيق االبتدائي والذي يتم بوا�سطة ق�ضاة التحقيق .فبالرغم من
ذلك الف�صل النظري بين �سلطتي االدعاء والتحقيق فان النيابة العامة ت�ضطلع بدور م�ؤكد في
التحقيق وان كان ذلك تحت م�سمى التحقيق االولي والذي يفتر�ض انه يتم في مرحلة التق�صي
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واال�ستدالل .ولكن وب�صرف النظر عن الت�سمية التي يمكن اطالقها والقول ان التحقيق االولي
يختلف عن التحقيق االبتدائي ذي الطابع الق�ضائي في مفهومه الدقيق حكما ,فانه ال يمكننا
انكار هنا ان النيابة العامة تقوم بمبا�شرة اج��راءات ومعامالت في �صلب عملية التحقيق
االبتدائي ذي الطبيعة الق�ضائية مثل ا�ستجواب المدعى عليه )م 32م.ج لبناني(.
اما في المغرب فان مبد�أ الف�صل بين وظيفتي االدعاء والتحقيق يبدو هو ال�سائد حيث
تقت�صر �سلطات النيابة العامة على ا�ستق�صاء االدلة وتحريك الدعوى العامة واالدعاء.
ن�ستنتج من ذلك ان مبد�أ الف�صل بين وظيفتي االدعاء والتحقيق يبدو مكفوال الى حد بعيد
في الت�شريع المغربي ,وبم�ستوى اقل في الت�شريع اللبناني ,لكن تبدو هذه الدرجة مفقودة نوعا
ما في ت�شريعات م�صر واالردن واليمن كامثلة لبع�ض البلدان العربية.
لقد انتقد معظم اهل الفقه امر الجمع بين وظيفتي االدعاء والتحقيق وح�صرهما وجمعهما
في يد النيابة العامة ,اذ ان االمر يعني ب�أن تجمع النيابة العامة بين �صفتين متعار�ضتين هما
�صفة الخ�صم والحكم ,فهي حينئذ الخ�صم بحكم ما يفر�ضه االدعاء في مواجهة المتهم ,وهي
فوق ذلك حكم حين ت�ضطلع بالتحقيق ومحاولة ك�شف الحقيقة ب�ش�أن الجرم المن�سوب اليه,
وان واقع االمر فيما يبدو لنا .ان العلة من المناداة بمبد�أ الف�صل بين الوظيفتين وال�سلطتين
)االدعاء والتحقيق( هي ل�ضمان الحياد فيمن يتولى التحقيق وعدم ت�أثره بما يكون قد ا�صدره
من قرار االدعاء �ضد المتهم بالطبع .واننا نعتقد من ان الحياد المن�شود هذا ال يت�أتى فقط
من حيث ال�شكل القانوني والذي يفر�ضه هذا النظام او غيره ,بقدر ما يت�أتى من ال�ضمير
القانوني للقائم بالتحقيق ب�شكل ا�سا�سي ,وباال�ضافة الى القواعد وال�ضمانات التي يقررها
القانون لهذا النظام.
ان ال�ضمير القانوني للمحقق هو الحار�س ل�صفة الحياد ,فقد ي�أخذ الم�شرع بنظام الف�صل
بين االدعاء والتحقيق دون ان يتوافر حياد المحقق بال�ضرورة ولأ�سباب تعود الى �ضميره
القانوني .وقد يجمع بينهما الم�شرع ويتوافر حياد المحقق رغم ذلك ليقظة هذا ال�ضمير,
باال�ضافة الى ان القواعد وال�ضمانات التي يقرها القانون ب�ش�أن عملية التحقيق هي وحدها
التي ترجح اف�ضلية نظام الجمع او الف�صل بين ال�سلطتين ,فرب نظام للف�صل بين ال�سلطتين
يكون اقل احتراما لمبد�أ الحياد ,وكفالة حقوق الدفاع ,ورب نظام للجمع بين ال�سلطتين يكون
اكثر احتراما لهما).(18
ونالحظ في نف�س ال�سياق من ان الم�شرع الم�صري رغم اخذه بمبد�أ الف�صل بين �سلطتي
االدعاء والتحقيق ,يجعل بع�ض اجراءات التحقيق الهامة في يد �سلطة م�ستقلة ,ويخرجها
من �سلطة النيابة العامة اذا كانت هي تتولى التحقيق ,والمثل لذلك انه جعل من �سلطة
القا�ضي ولي�س من �سلطة النيابة العامة ا�صدار االمر بتفتي�ش ا�شخا�ص ومنازل غير المتهمين,
واالمر اي�ضا ب�ضبط الخطابات والر�سائل لدى مكاتب البريد والبرق ,وا�صدار االمر بمراقبة
المحادثات الهاتفية واجراء الت�سجيالت ال�صوتية في االماكن الخا�صة ,ان هذه االجراءات
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ال تملك النيابة العامة االذن بها بل يتعين عليها ان تطلب من القا�ضي الجزائي االذن بذلك.
2ــ االخذ بمبد�أ التدرج الرئا�سي وما يترتب على ذلك من نتائج
ان المق�صود بمبد�أ التبعية الرئا�سية او التدرجية ,la subordination hiérarchique
هو خ�ضوع اع�ضاء وا�شخا�ص النيابة العامة في ما يقومون به ل�سلطة رئا�سية داخلية تتمثل
في االلتزام بما ي�صدر اليهم من تعليمات ب�صدد مبا�شرتهم العمل االجرائي .ويترتب على
�ضرورة االلتزام بهذه التعليمات امكان رقابة اع�ضاء النيابة العامة بعد تنفيذهم العمل وقيام
م�س�ؤوليتهم الت�أديبية عن مخالفة ما �أعطي لهم من تعليمات.
ان الخ�ضوع للتبعية الرئا�سية ال ينتق�ص من عدم قابلية النيابة العامة للتجزئة ,بل انه
يف�سرها وي�ساعد في التمهيد لها ,حيث ان هذه التبعية الرئا�سية تعني ان يبا�شر ع�ضو النيابة
عمله ,تحت مظلة وا�شراف رئي�سه االعلى درجة ,على نحو يعبر فيه العمل االجرائي في
النهاية عن النيابة العامة كوحدة ال تقبل التجزئة ,لكن لتلك التبعية الرئا�سية حدودها ,اي
نطاقها الذي تبا�شر فيه من ناحية ,كذلك االمر �شروط ينبغي توافرها من ناحية ثانية ).(19
يتحدد نطاق التبعية الرئا�سية من ناحية اولية كما يلي:
ــ خ�ضوع اع�ضاء النيابة العامة لال�شراف االداري ,حيث ان اع�ضاء النيابة العامة يخ�ضعون
للنائب العام في ما يتعلق بتعيين محل اقامتهم ,ونقلهم ,وانتدابهم ,وتوزيعهم اي�ضا على دوائر
المحاكم ,ومن ثم اقامة الدعوى الت�أديبية عليهم ,وتوجيه التنبيه اليهم عما قد ين�سب لهم من
اهمال او تق�صير.
ــ خ�ضوع اع�ضاء النيابة العامة ل�سلطتهم الرئا�سية )النائب العام( في ما يتعلق باخت�صا�صهم
االتهامي ,الن ع�ضو النيابة ال ي�صدر قراره باالتهام باال�صالة عن نف�سه بل بالوكالة عن النائب
العام ,اذا ال يجوز له مخالفة اوامر النائب لهذه الناحية.
هناك اختالف للفقه ازاء الجزاء المترتب على عملية مخالفة ومعار�ضة ع�ضو النيابة
العامة لتعليمات النائب العام ,ب�ش�أن رفع الدعوى او عدم رفعها ,حيث يذهب ر�أي الى القول
ببطالن قرار رفع الدعوى او عدم رفعها اذا �صدر بالمخالفة لتعليمات النائب العام ,الن
ع�ضو النيابة العامة حين يوجه االتهام يعتبر كالوكيل والذي ال يجوز وال يحق له الخروج
عن حدود تلك الوكالة ,فاذا امر النائب العام برفع الدعوى العمومية ,فامتنع ع�ضو النيابة
العامة عن دفعها بان ا�صدر امرا بالحفظ او قرارا ب�أنه ال وجه او �ضرورة لرفع الدعوى
)في االنظمة التي تخول النيابة العامة �سلطة التحقيق( ,فان ما يقع من ع�ضو النيابة العامة
هنا يعتبر باطال ,واذا امر النائب العام ع�ضو النيابة باالمتناع عن رفع الدعوى فرفعها
ع�ضو النيابة بالمخالفة لتعليمات فان رفع الدعوى يعتبر باطال ,ويجب على المحكمة عدم
قبولها.
ويرى الفقه الفرن�سي ان مخالفة ع�ضو النيابة العامة لتعليمات النائب العام في ما يتعلق
باالتهام ,ال ي�صح االجراء بالبطالن ,وهو ر�أي قد ال يعك�س وال يقر بواقع الحال في الت�شريعات
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العربية مثال ,حيث انه من الثابت ان ع�ضو النيابة العامة ,انما ي�صدر قراره باالتهام بو�صفه
وكيال او ممثال للنائب العام.
لكن االختالف يكمن في اعمال التحقيق حيث يبا�شرها ع�ضو النيابة العامة باال�صالة عن
نف�سه ,ولي�س بالوكالة عن النائب العام ,حيث ان اخت�صا�صه بالتحقيق هو اخت�صا�ص ا�صيل,
المرد اال�سا�سي لمفهوم عدم تقيد ع�ضو النيابة العامة المحقق بتعليمات النائب العام نابعة
من اعتبار ان اعمال التحقيق هي اعمال ق�ضائية او ذات طابع ق�ضائي .اذ ال يبطل �أي �إجراء
يتخذه بالمخالفة لتعليمات هذا االخير ,لكن عدم بطالن العمل التحقيقي ال يحول دون امكان
م�ساءلة ع�ضو النيابة العامة ت�أديبيا.
ومن �ضمن االمور التي ال يتقيد بها ع�ضو النيابة العامة بر�ؤ�سائه ,مرافعته اثناء الجل�سات
وما يبديه من طلبات ودفوع في جل�سات المحاكمة ,فيكون له ان يطلب براءة المتهم بعد
�سبق اتهامه وتحريك الدعوى في مواجهته ,وكذلك االمر يحق له ان يعدل من طلباته ,وله
�أي�ضا �أن يبدي ما �شاء من طلبات ودفوع ,ويترافع كما يمليه عليه �ضميره من دون اي ت�أثر
رئا�سي ت�سل�سلي .والعلة من غل يد ال�سلطة الرئا�سية عن ع�ضو النيابة في �ش�أن مرافعته امام
المحكمة مزدوجة  :حيث ان الدعوى العمومية قد دخلت في مدار ومحور المحكمة وخرجت
من يد �سلطة التحقيق ,كما ان مهمة ع�ضو النيابة العامة في مرحلة المحاكمة لي�ست �سوى
تطبيق القانون تطبيقا �سليما ,ومما ال �شك فيه ان هذين االعتبارين كفيالن بانح�صار �سلطته
الرئا�سية عنه في هذه المرحلة تطبيقا للحكمة الذائعة لئن كان القلم مقيدا ,فالل�سان طليق.
وتكاد ت�أخذ النظم الق�ضائية العربية مبد�أ التدرج الرئا�سي او العالقة الهرمية داخل النيابة
العامة مع تباين طفيف في التف�صيالت وا�شكال التطبيق والم�سميات المختلفة .ففي م�صر
ولبنان واليمن والمغرب واالردن يتبع �سائر اع�ضاء النيابة العامة النائب العام والذي يحق
له ا�صدار تعليمات مكتوبة او �شفاهية لجميع االع�ضاء .ولي�س هنالك اي دور مميز يظهر به
ويلعبه وزير العدل في هذا المجال بح�سبه ممثال لل�سلطة التنفيذية.
في لبنان وم�صر مثال يخ�ضع اع�ضاء النيابة العامة اداريا ل�سلطة وزير العدل لكنهم ي�ستقلون
ق�ضائيا عنه ,وقد الغيت في لبنان المادة  33من المر�سوم اال�شتراعي رقم  8ل�سنة  1954في
ما كانت تن�ص عليه من انه يحق لوزير العدل ان يوجه النيابة العامة بتعليمات خطية وعليها
ان تتقيد بها ,حيث حلت محلها المادة الثالثة من قانون الق�ضاء العدلي والتي تبدو اقل ت�أكيدا
ل�سلطة وزير العدل وتكاد تح�صرها في االدارة والمراقبة بالمفهوم االداري.
اما في االردن فان اع�ضاء النيابة العامة ملزمون في معامالتهم ومطالبتهم الخطية
ال�صادرة اليهم من ر�ؤ�سائهم او من وزير العدل كما انهم في مجال اقامة الدعاوى مكلفون
بتنفيذ اوامر وتعليمات لي�س فقط النائب العام بل اي�ضا وزير العدل وهو االمر الذي يو�سع
من مفهوم التدرج الرئا�سي ويثير الت�سا�ؤل حول ادخال وزير العدل �ضمن حلقات هذا التدرج,
حيث تقترب النيابة العامة هنا ل�صفة االداة لل�سلطة التنفيذية وتبد�أ بالخ�سارة لكثير من
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مقت�ضيات اال�ستقاللية.
3ــ مدى االخذ بنهج التخ�ص�ص في عمل النيابة العامة
نتيجة لتعقد الظواهر االجرامية وتنوع حاالتها وا�ستفحالها في الع�صر الحديث ,تطلب
االمر وجود اجهزة للمالحقة واالدعاء والتحقيق على درجة معقولة من التخ�ص�ص وهو امر
يبدو اكثر و�ضوحا في الظواهر االجتماعية الحديثة ,المركبة والمت�شابكة ,وليدة التقدم
التقني الهائل وغير الم�سبوق في تاريخ الب�شرية.
لم تعد الجريمة على ب�ساطتها القديمة ,بل تعدت ذلك وا�ضحت ن�شاطا منظما ,يتو�سل
وي�ستعين بالعلم الحديث ومنجزاته التقنية ,كما الحال في مجال الحو�سبة و�شبكة االنترنت
والن�شاط الم�صرفي ,حيث ا�صبح يقتحم مجاالت جديدة وعديدة ,مهددا من خاللها لقيم
ان�سانية وح�ضارية جديدة بدورها ,والمثال هنا ينطبق على جرائم االعتداء على البيئة
بمختلف �صورها و�شتى انماطها ,وكذلك اي�ضا في مجال الجريمة المنظمة والف�ساد ).(20
رغم تخ�ص�ص اجهزة البحث ال�شرطي وفائدتها في هذا الخ�صو�ص  ,حيث انها منبثقة من
عمل ال�ضابطة العدلية والتي تقوم بن�شاطها واعمالها المتعلقة في هذا ال�صدد من اال�ستدالل
والتق�صي,ا�ضافة الى التحقيقات االولية في مثل هذه الظواهر الجرمية الجديدة ,اال ان
االمر ال يغني عن �ضرورة ا�سا�سية وجود نيابات عامة متخ�ص�صة ,تواكب بدورها ما يفر�ضه
االجرام الجديد عبر �صوره المعقدة ,وظواهره التقنية المتنوعة من تحديات.
عربيا ,تختلف وتتباين النظم الق�ضائية في مدى اخذها في نهج التخ�ص�ص على اعمال
النيابات العامة ,حيث ان النظام الق�ضائي الم�صري قد بلغ الو�صول الى درجة مقبولة بهذا
النهج ,حيث توجد نيابة عامة متخ�ص�صة في بمكافحة التهرب ال�ضريبي ,وواح��دة اخرى
مخت�صة في ال�ش�ؤون المالية والتجارية ,واي�ضا في مجال االحوال ال�شخ�صية ,وفي االموال
العامة كذلك االمر الذي ي�سمح لمكافحة ظاهرة الف�ساد ,اما في لبنان فتوجد نيابة عامة
مالية على ر�أ�سها نائب عام مالي يتمتع في حدود المهام المحددة له في قانون ا�صول
المحاكمات الجزائية بال�صالحيات العائدة والممنوحة للنائب العام التمييزي .اما في المغرب
فتوجد نيابة عامة متخ�ص�صة امام المحاكم التجارية ,حيث ان االمر يتطلب االنتقال بنهج
تخ�ص�ص النيابة العامة من ا�س�س المبادئ النظرية والتنظيمية وتوزيع االعمال االدارية ,من
اجل الو�صول الى تخ�ص�ص فاعل وهيكلي في عمل النيابة العامة ,بما يتطلبه االمر وتقت�ضيه
الظروف واالم��ور من تخ�ص�ص هيكلي وم�ؤ�س�سي على �صعيد الو�سائل وادوات العمل الى
تخ�ص�ص قانوني على �صعيد االطر وااليديولوجيات والنظم القانونية ,والتي تفر�ضها الظواهر
االجرامية المعقدة وذات التنوع الجديد.
4ــ معايير التنمية الب�شرية والفنية في �أداء النيابة العامة لدورها:
ان الدور الذي تلعبه النيابة العامة ال يتوقف فقط على المعايير القانونية والفكرية �سواء
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على �صعيد و�ضعها الهيكلي والم�ؤ�س�سي او على �صعيد المبادئ القانونية التي تلتزم بها ,حيث
ان االمر يتعدى ذلك و�صوال الى معايير التنمية والتي تعزز وت�ساعد النيابات العامة لناحية
ادائها ,من خالل التحفيز للح�صول على اكبر مردود ممكن في مجال العدالة الجزائية والتي
تدفع من ناحية اخرى هذا االداء من خالل البنية المادية والفنية والتي يرتكز عليها اع�ضاء
النيابة العامة في ادائهم لدورهم.
فتعدد المعايير ,والتي يمكن االحتكام اليها لتعزيز التنمية الب�شرية والفنية اداء النيابة
العامة لدورها ,وبمكانها لحظ المعايير الآتية:
�أــ كفاية عدد اع�ضاء النيابة العامة :حيث يالحظ ان عدد ه�ؤالء العاملين في النيابة العامة
ال يتنا�سب مع ا�ست�شراء وتعقد وغلو الظاهرة االجرامية وما يفر�ضه ذلك من تحديات على
نظام العدالة الجزائية ,وال حتى في �ضوء اجمالي عدد ال�سكان ,وتحمل هذه الم�شكلة في
ثناياها م�شكلة العجز االقت�صادي والمالي في الدرجة االولى ,بحيث تم ّث ُل اي�ضا قلة الموارد
المطلوبة لتعيين اع�ضاء جدد العائق الرئي�سي في هذا ال�ش�أن.
ب ــ اجراءات اختيار وتقييم ق�ضاة النيابة العامة :تنطوي مثل هذه االجراءات على كثير من
االهمية والبالغة في �صدقيتها ,ومن ناحية اولى ت�ضمن معيار الكفاءة �سواء تم ا�ستخال�صه
من معدل الدرجات الحا�صل عليها المتقدم للتقييم في درا�سته القانونية ,ام من جدارته في
اجتياز الم�سابقة او االمتحان الذي ي�ؤهله للتقييم ام منهما معا ,كما ان هذه االجراءات من
ناحية ثانية ت�ؤكد على التزام الدولة بمبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة بين المواطنين المتقدمين
للتقييم وهو احد المبادئ التي ت�ستند اليها دولة القانون والم�ؤ�س�سات.
ج ـــ توا�ضع قواعد المعلومات وبنوك المعرفة :حيث ان النيابة العامة في ا�سا�سها هي
�سلطة ادعاء )وتحقيق اي�ضا بح�سب بع�ض االنظمة القانونية( ,فان هذا الدور ال يغنينا وال
يثنينا عن اهمية وجود قاعدة بيانات وقواعد معلومات كافية ودقيقة ,تمكن وتكفل لنا الح�صول
على �سائر البيانات االح�صائية عن المجرمين وجرائمهم ,حيث ان االمر اي�ضا ال يغني عن
الحاجة الى بنوك للمعرفة اكثر �شموال ,تتعدى بدورها لكي تكون مجرد بيانات اح�صائية,
لكي تقدم بع�ض الدرا�سات المتعمقة او المقارنة التي قد ي�ستلزمها ح�سن واداء دور النيابة
العامة لدورها ).(21
تطوير البنية القانونية للنيابة العامة
�أــ ا�شكالية المركز القانوني للنيابة العامة :تتعدد ا�شكاليات تطوير البنية القانونية ,والتي
تحكم اداء النيابة العامة لدورها ,حيث ان هناك خالف فقهي وتردد ق�ضائي حول تحديد
الطبيعة القانونية للنيابة العامة.
1ــ النيابة العامة جهاز من اجهزة ال�سلطة التنفيذية:
يرى الكثير ب�أن النيابة العامة جزء من ال�سلطة التنفيذية وان اع�ضاءها انما يمثلون هذه
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ال�سلطة لدى المحاكم ,ويت�أثر هذا الر�أي باال�صول التاريخية لنظام النيابة العامة ,والذي ن�ش�أ
في فرن�سا ابان القرن الرابع ع�شر ,حيث كان رجال النيابة العامة هم الذين يمثلون الملك
ورجال الكني�سة لدى المحاكم للدفاع عن م�صالحهم الخا�صة ,مثلهم ك�أي طرف �أخر امام
المحكمة ,وكانت المهمة الرئي�سة له�ؤالء هي متابعة المحاكمة لتح�صيل الغرامات في ما
بعد ,بحيث ا�صبح �أع�ضا�ؤها هم ممثلو االتهام ب�صفة ر�سمية لكن هذه الجذور التاريخية التي
تدين بنظام النيابة العامة الى فرن�سا ,تركت اثرها من حيث النظر للنيابة العامة كجهاز تابع
لل�سلطة التنفيذية ،اذ ظلت في كافة االحوال هي التي ت�ضطلع بمهمة االدعاء في مواجهة
مرتكبي الجرائم او المتهمين بارتكابها.
لقد اتيح لمحكمة النق�ض الم�صرية بداية االمر ان تعر�ض لطبيعة النيابة العامة ,فانحازت
الى هذا الر�أي ,وعرفت النيابة العامة بانها �شعبة ا�صيلة من �شعب ال�سلطة التنفيذية ,خ�صت
بمبا�شرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك ال�سلطة ,وجعل لها وحدها حق الت�صرف فيها تحت
ا�شراف وزير العدل ومراقبته االدارية ,اذ هي بحكم الوظيفة منوطة بها م�ستقلة ا�ستقالال تاما
عن ال�سلطة الق�ضائية.
وال يتب ّين من ن�صو�ص القانون �سواء في م�صر او لبنان او الت�شريعات االخرى الطبيعة
القانونية للنيابة العامة ,فوفقا لن�ص المادة االولى من قانون االجراءات الجنائية الم�صري
«تخت�ص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومبا�شرتها ».وتن�ص كذلك المادة
ال�ساد�سة من قانون ا�صول المحاكمات الجزائية اللبناني على «�إنّ دعوى الحقّ العام ،ال ّرامية
الى مالحقة مرتكبي الجرائم والم�سهمين فيها و�إلى تطبيق العقوبات والتدابير في ح ّقم،
منوطة بق�ضاة النيابة العامة المعن ّيين في هذا القانون».
«دعوى الحق العام لتطبيق العقوبات منوطة بق�ضاة النيابة العامة ومعاونيهم في هذا
القانون» .حيث ان النيابة العامة تقوم بهذه المهمة باعتبارها وكيلة عن المجتمع ,ويجب
بالتالي ان تلتزم حدود الوكالة وان تقوم بعملها باعتبارها جهازا من اجهزة الدولة.
2ــ النيابة العامة� :شعبة من �شعب ال�سلطة الق�ضائية:
يتجه الر�أي الغالب في الفقه الى اعتبار النيابة العامة بانها جزء من ال�سلطة الق�ضائية
ولي�ست جهازا اداريا من اجهزة ال�سلطة التنفيذية ,وان كافة الت�صرفات التي ت�صدر عنها هي
من قبيل االعمال الق�ضائية �سواء تمثلت في جميع اال�ستدالالت واعمال التق�صي )بو�صف
النيابة العامة رئي�سة لل�ضابطة الق�ضائية ,او في االتهام ,او في التحقيق االبتدائي .وقد عدلت
محكمة النق�ض الم�صرية عن قرارها ال�سابق ,مقررة ان النيابة العامة هي �شعبة ا�صيلة من
�شعب ال�سلطة الق�ضائية ,خول ال�شارع اع�ضاءها من بين ما خوله لهم �سلطة التحقيق ومبا�شرة
الدعوى العمومية.
في الواقع ان هذا الر�أي ارجح من �سابقه ,ي�ؤكد تلك ال�سلطات الممنوحة للنيابة العامة
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والتي ال يمكن فهمها اال باعتبارها ت�أكيدا لل�صفة الق�ضائية لها :حيث انها هي التي تتولى
التحقيق وتملك في هذا الخ�صو�ص �سلطة تقدير مالءمة رفع الدعوى من عدمها ,كما �أنه
لأع�ضائها الح�صانات المقررة للق�ضاة في قانون ال�سلطة الق�ضائية في م�صر ,وقانون الق�ضاء
العدلي في لبنان ,ي�ضاف الى ذلك ان خ�ضوع النيابة العامة لإ�شراف وزير العدل والذي يمثل
ال�سلطة التنفيذية ال يعني تبعيتها لهذه ال�سلطة ,لأن االمر ال يعدو �أن يكون ا�شرافا اداريا
ولي�س ق�ضائيا ,كما ان اع�ضاء النيابة العامة هم في حقيقة االمر ق�ضاة.
3ــ النيابة العامة ذات طبيعة قانونية مزدوجة:
يميل جانب من الفقه الى ت�أ�صيل واقعي لطبيعة النيابة العامة بالنظر الى ت�شعب وظائفها
وتنوع اخت�صا�صاتها ,حيث ان عمل النيابة العامة ينطوي من ناحية على جانب تنفيذي حينما
تتولى االدعاء وتقوم باعمال اال�ستدالل والتي تر�أ�س فيها رجال ال�ضابطة العدلية ,لكن عملها
اي�ضا من ناحية مختلفة ينطوي على جانب ق�ضائي عندما يعهد بالتحقيق االبتدائي ,ووفقا
لهذا الر�أي ي�صعب اعتبار النيابة العامة جهازا ق�ضائيا مح�ضا .ولكن هذا الطابع المزدوج
للنيابة العامة ال يمنع من رجحان طابعها الق�ضائي بالنظر لقيامها بالتحقيق الذي هو عمل
ذو خ�صي�صة ق�ضائية ).(22
4ـــ طبيعة النيابة العامة م�ستقاة من �سلطتها ,ومن المبادئ التي تحكم عملها:
لكل من الآراء منطقها ومنطلقها ,وخ�صو�صا المنطلق النظري ,وهو ينتقي بطبيعة الحال
النتائج االكثر مالءمة لهذا المنطلق النظري ,وان كانت ثمة حقيقة نميل اليها في اعتبار
النيابة العامة ذات طبيعة مزدوجة ,وال �شك ان طبيعة القانون ل�شخ�ص اجرائي ما انما
تت�أثر بال�ضرورة بال�سلطات المخولة له ,والمبادئ التي تحكم عمله ,حيث ان هذه ال�سلطة مع
مجموعة المبادئ المتباينة بع�ض ال�شىء والمتمايزة من نظام قانوني لآخر هي التي تر�شدنا
وتقودنا الى ترجيح تبعية النيابة العامة الى ال�سلطة التنفيذية او الى ال�سلطة الق�ضائية,
حيث ان هناك اعتبارين ينبغي اال�شارة اليهما في هذا الخ�صو�ص ,االعتبار االول والمتمثل
في دور النيابة العامة في الدعوى العمومية اذ هي في بع�ض االنظمة القانونية �سلطة اتهام
فقط )كالقانون الفرن�سي والمغربي وبدرجة ما القانون اللبناني ,والقانون الم�صري في ظل
القانون �سنة  ,(1883بينما تعد انظمة قانونية اخرى النيابة العامة �سلطة تحقيق بح�سب
)القانون الم�صري الحالي ,واليمني واالردني( .واالعتبار الثاني هو وجوب التفرقة بين تبعية
النيابة العامة لل�سلطة الق�ضائية وبين تبعيتها لل�سلطة التنفيذية ,اي وبمعنى متناق�ض ال ينبغي
المقابلة بال�ضرورة بين هاتين الفكرتين بحيث ان القول باحداهما ينفي وي�ستبعد الثانية.
فمن ناحية اولى ال �شك ان دور النيابة العامة في ظل نظام قانوني معين يخولها تارة �سلطات
تجعلها اقرب ما تكون الى �سلطة ق�ضائية او الى جهاز ق�ضائي خال�ص ,ويظهر ذلك حين
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يعهد اليها بالتحقيق في الدعوى العمومية ,اذ انها تبا�شر هنا اعماال ذات طبيعة ق�ضائية,
وت�صدر اوامر وقرارات ق�ضائية كالقرار ب�أنه ال وجه القامة الدعوى )القرار بمنع المحاكمة(.
لكن يخولها احيانا اخرى النظام القانوني �سلطة االتهام واالدعاء با�سم المجتمع وكنائب عن
الدولة.
حيث ان النيابة العامة في مبا�شرتها لالتهام تبدو اقرب لل�سلطة التنفيذية منها لل�سلطة
الق�ضائية ,ومن هنا كان ترجيح اعتبارها بانها ذات طبيعة مزدوجة ,ومن ناحية ثانية فالقول
بتبعية النيابة العامة )في ما ت�ضطلع به من اعمال االتهام( ال يعني باالمر الحتمي ان�سالخها
عن ال�سلطة الق�ضائية او تجردها من ال�صفة الق�ضائية ,وكذلك االمر ف�إن النظر اليها ك�سلطة
ق�ضائية ال يفيد بال�ضرورة انتفاء كل مظاهر تبعيتها لل�سلطة التنفيذية ,فال ينبغي تحديد
طبيعتها بالمقابلة الآلية بين هاتين النظريتين ,وانما يمكن القول برجحان طبيعتها .الق�ضائية
على مظاهر تبعيتها لل�سلطة التنفيذية ,ولعل مظاهر غلبة او رجحان الطابع الق�ضائي للنيابة
العامة على طابعها التنفيذي يتجلى في ال�سلطات المخولة لها واي�ضا من خالل المبادئ
التي تحكم عملها ,وطريقة ت�شكيلها .حيث ان النيابة العامة من هذا المنظور �سلطة ق�ضائية:
اذ هي تحقق في الدعاوى وتقوم باعمال ذات طابع ق�ضائي ,وت�صدر اوامر وقرارات ق�ضائية,
وكما ان ح�ضورها �شرط ل�صحة اجراءات المحاكمة ,حيث ان المبادئ التي تحكم عملها ت�ؤكد
�صفتها الق�ضائية اذ هي ال تجز�أ ,وهي م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية في كثير من النواحي,
اما اذا تكلمنا عن اع�ضائها فهم من الق�ضاة ,والخالف حول الطبيعة القانونية للنيابة العامة
هو في النهاية خالف فل�سفي.
العمل بمبد�أ اال�ستقاللية للنيابة العامة
النيابة العامة م�ستقلة في مواجهة كل �سلطات الدولة ,خا�صة ال�سلطة التنفيذية ,وفي
مواجهة المتقا�ضين والمجتمع المدني ب�شكل عام وكذلك مع عالقتها بالمحاكم ,انها من اهم
المبادئ المعترف بها في االنظمة االجرائية المعا�صرة والحديثة ا�ستقاللية النيابة العامة,
حيث انها تمثل من الناحية النظرية احد موجهات ال�سيا�سة الجنائية الر�شيدة والمتوازنة,
حيث ان النيابة العامة هي �سلطة االدعاء والتي تنوب عن المجتمع ولي�س عن الدولة فح�سب
في المطالبة بانزال العقاب بالمتهم.
ومما ال �شك فيه من ان ح�سن ادائها لهذه الوظيفة يتطلب منحها قدرا من اال�ستقاللية.
فا�ستقالل النيابة العامة �ضمانة لفعاليتها وتبعيتها ا�ضعاف حتمي لهذه الفعالية .وقد حر�صت
النظم القانونية بدرجات متفاوتة من بلد الى �آخر على محاولة ت�أكيد هذا اال�ستقالل من
خالل الن�صو�ص القانونية المختلفة ,والت�سا�ؤل هنا والذي يفتح باباً ال�شكالية جديدة ما اذا
كان الواقع يرقى الى م�ستوى هذه الن�صو�ص النظرية ام ال.
ان هذا الت�أكيد على مبد�أ ا�ستقالل النيابة العامة يقت�ضي توافر ا�ستقالليتها في:
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�أوالـ م��دى ا�ستقالل النيابة العامة ف��ي مواجهة ال�سلطة التنفيذية :لقد كتب اال�ستاذ
 ,MAURICE ROLLANDان:
ال�سلطة التنفيذية بامكانها ان تفر�ض على النيابة العامة ت�صرفا ما ,لكن ال يمكنها
ابدا ان تفر�ض عليها �آراء معينة  ,فيمكنها ان تفر�ض تحريك متابعة ,رفع ا�ستئناف ,او ممار�سة
طعن ,لكن ال يمكنها ان تقيد ر�أيها تبعا للمناق�شات في الجل�سة او تفر�ض عليها التما�س عقوبة
تراها غير �صحيحة او التما�س تبرئة غير عادلة ,حيث انه في الجل�سة تقدم النيابة العامة
التما�سات مكتوبة بناء على ما ورد اليها من تعليمات ,لكن بامكانها ان تقول كل ما تعتقده
موافقا للم�صلحة العامة ولو كان معاك�سا اللتما�ساتها المكتوبة ,وهذا يج�سد دورها كمدافع
حقيقي عن القانون والذي هو في اال�سا�س النهج التعبيري عن االرادة العامة ).(23
اي يظهر هذا اال�ستقالل وب�شكل جلي ووا�ضح في مواجهة وزير العدل بو�صف ان هذا
االخير هو الممثل لل�سلطة التنفيذية ,والقاعدة اال�سا�س ان ق�ضاة النيابة العامة م�ستقلون
عن وزير العدل في ما ي�ؤدونه من اعمال واج��راءات لالتهام والتحقيق� .سواء تمثل االتهام
في �سلطة التحريك للدعوى العمومية او في عملية مثولها امام المحكمة ,وابدائها للطلبات
والدفوع والطعون في االحكام ,اذ هي ال ت�أتمر في ممار�ستها لهذه االعمال باوامر وزير العدل
او بطلباته او بتوجيهاته ,والقاعدة اال�سا�س بانه ال يمكن لأي وزير في الحكومة اعطاء اوامر
او تعليمات لق�ضاة النيابة العامة وال الي ع�ضو من اع�ضائها.
وحيث �أن الم�شرع قرر احيانا اعطاء وزير العدل �سلطة في مواجهة النيابة العامة ,حيث
تن�ص المادة  5من الد�ستور الفرن�سي 22ــ 122ــ  1958على ان« :ق�ضاة النيابة العامة يخ�ضعون
الدارة ورقابة ر�ؤ�سائهم التدرجيين ,تحت �سلطة وزير العدل ,حافظ االختام ,اثناء الجل�سة
والكلمة حرة» ,هذا مع ا�ستثناء النيابة العامة لدى محكمة النق�ض .وتن�ص اي�ضا المادة30
من قانون االجراءات الجزائية الفرن�سي على �أنه :و«يمكنه ان ي�أمر بتعليمات مكتوبة وموجهة
الى ملف االجراءات بمبا�شرة متابعات او بالمبادرة بمتابعات ,او باخطار الجهات الق�ضائية
المخت�صة كتابياً بما يبدو له مالئما من طلبات في ق�ضايا معينة» .اي لوزير العدل �سلطة
مزدوجة فهو يفر�ض على مجموع ق�ضاة م�ؤ�س�سة النيابة العامة مفهومه للم�صلحة العامة.
حيث ان �سلطة هذه الم�صلحة العامة هي ادارية فقط ,لكنها ال تم�س ما تقوم به النيابة
العامة من اعمال ق�ضائية او ذات طابع ق�ضائي �سواء في مرحلة االتهام او التحقيق او
اال�شتراك في جل�سات المحاكمة ,بعبارة مختلفة يمكن القول ان النيابة العامة تابعة اداريا
لوزير العدل وم�ستقلة ق�ضائيا عنه.
يترتب على هذا اال�ستقالل عدم التزام النيابة العامة ب�أوامر �أو طلبات �أو توجيهات وزير
العدل في كافة ما تقوم به من �أعمال ق�ضائية �أو ذات طابع ق�ضائي ,اذ هي تملك تحريك
الدعوى العمومية ولو ان وزير العدل كان قد طلب عدم تحريكها ,ولها �أي�ضا ان تمتنع عن
تحريكها ولو امرها بعك�س ذلك .ويتجلى ا�ستقالل النيابة العامة عن وزير العدل في مرحلة
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التحقيق وعند ا�ضطالعها ومبا�شرتها ب�إجرائه ,وكذلك االمر لمرحلة المحاكمة ,حيث ان
النيابة العامة تبدي الطلبات وتقدم الدفوع من اي التزام الوامر او طلبات .ويحق لها ان
تطعن في الحكم ال�صادر على غير رغبة وزير العدل ,او تقعد وت�سكت عن الطعن به خالفا
لرغبته في تقديم الطعن .وفي كافة االحوال ال يترتب البطالن على ما تقوم به النيابة العامة
من اعمال ق�ضائية �أو ذات طابع ق�ضائي في ما يتعلق بمبا�شرة الدعوى العمومية بالمخالفة
الي اوامر او طلبات وزير العدل ,ولكن ثار الخالف حول مدى قيام الم�س�ؤولية الت�أديبية في
حالة مخالفة ع�ضو النيابة العامة لأوامر وزير العدل في ما يتعلق ب�ش�ؤون مبا�شرة الدعوى
العمومية ,لكن الر�أي الراجح هو ا�ستبعاد هذه الم�س�ؤولية ,الن ن�شوء مثل هذه الم�س�ؤولية يجرد
مبد�أ اال�ستقالل عمليا من محتواه ,ويفتح الباب ب�شكل عري�ض وملحوظ لتدخالت محتملة من
جانب ال�سلطة التنفيذية في عمل النيابة العامة).(24
فاذا تناولنا بهذا ال�صدد �سلطة المالءمة ,والتي يتمتع بها وكيل الجمهورية ,فهي ت�سمح
للنيابة العامة باالختيار ح�سب الظروف .التما�س تطبيق قانون ما معين ,او بعد التما�س
ذلك,وهذا لتفادي م�ساوئ اكبر بكثير من م�ساوئ عدم تطبيقه ,ان ذلك قرار �سيا�سي ,ال يمكن
قبوله دون الرجوع الى ال�سلطة التنفيذية في الدولة ,حيث ان الم�شروعية الد�ستورية هي التي
تدعو ممثلي النيابة العامة الى التقيد بالتدرجية الهرمية ,ولكن �سلطة الدعوى الجزائية ال
يمكن ان تخ�ضع لل�سيطرة التامة عليها بهذا ال�شكل ,وبهذا المعنى ,منحت للنيابة العامة �سلطة
خال�صة ,بو�صفها �سلطة ق�ضائية.
نتائج عدم ا�ستقاللية النيابة العامة عن ال�سلطة التنفيذية :لقد ارتفعت اال�صوات في الكثير
من البلدان والتي تخ�ضع فيها النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية مطالبة باال�ستقالل عنها ,حتى
ت�ؤدي دورها في حماية حقوق االن�سان والحريات العامة .فقد انتقدت نقابة الق�ضاة في
فرن�سا بتاريخ 16ــ 3ــ ,2006خ�ضوع النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية وكانت قد دعت الندوة
الوطنية لوكالء الجمهورية في فرن�سا بتاريخ 8ــ  8ــ 2010الى محو �صورة النيابة العامة غير
الم�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية ,كما ان المجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة االوروبيين اعد ميثاقاً
للق�ضاة بتاريخ 17ــ11ــ  ,2010ت�ضمن ان ا�ستقاللية النيابة العامة هي من متطلبات دولة
القانون.
ان عدم ا�ستقاللية النيابة العامة عن ال�سلطة التنفيذية جعلت جانبا من الفقه ,والق�ضاء
ورجال القانون ,يذهبون الى ان النيابة العامة لي�ست �سلطة ق�ضائية ,اذ ان خ�ضوعها لل�سلطة
التنفيذية تجردها من احدى الموا�صفات اال�سا�سية ,التي يجب ان يتحلى بها الق�ضاء وهي
اال�ستقاللية ,ففي هذا ال�سياق اعتبرت المحكمة االوروبية لحقوق االن�سان� .أن النيابة العامة
في فرن�سا لي�ست �سلطة ق�ضائية النها لي�ست م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية ,و�صدر في
هذا المعنى حكم بتاريخ  2010-3-29وحكم �آخر بتاريخ  2010-11-23في ق�ضية المحامية
«موالن» ت�ضمن ان اع�ضاء النيابة العامة في فرن�سا ال تتوفر فيهم مقت�ضيات اال�ستقاللية ازاء
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ال�سلطة التنفيذية ,واكدت محكمة التعقيب الفرن�سية في قرار لها �صدر في 15ــ12ــ 2010
نف�س هذا االتجاه� ,إال �أن هذا القرار والر�أي ينطوي عليه الكثير من ال�شطط ,الن النيابة
العامة حتى ولو كانت غير م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية تبقى مع ذلك �سلطة ق�ضائية,
والدليل ان القوانين اال�سا�سية للق�ضاة ت�شملهم ,كما هو االمر في الت�شريع التون�سي مثال
حيث ا�ستعمل الم�شرع عبارة «ق�ضاة النيابة العامة» والمادة  14من قانون ا�صول المحاكمات
الجزائية ــ �أ�ضيفت الفقرة الثانية وفقاً للقانون رقم  359تاريخ « :2001/8/16لوزير العدل
�أن يطلب �إلى النائب العام التمييزي �إجراء التعقبات ب�ش�أن الجرائم التي يت�صل خبرها بعلمه.
ولهذا االخير عند االقت�ضاء الحق باجراء التحقيق مبا�شرة �أو بوا�سطة معاونيه من ق�ضاة
النيابة العامة الملحقين به �أو اف��راد ال�ضابطة العدلية التابعين له دون �أن يكون له حق
االدعاء» ,وكان المجل�س الد�ستوري في فرن�سا قد اكد في قراره ال�صادر في ,1993-8-5
من ان وكيل النيابة العامة �أو وكيل الجمهورية هو قا�ض تابع لل�سلطة الق�ضائية ,فهو ي�ساهم
في مراقبة احترام �ضمانات الحريات الفردية .كما �أكد في قراره ،الم�ؤرخ في ,1993-8-11
ان ال�سلطة الق�ضائية ت�شمل الق�ضاء الجال�س والنيابة العامة ,واذا لحظنا هنا ان عملية
خ�ضوع اع�ضاء النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية يجعلهم بمثابة موظفين ح�سب بع�ضهم .وفي
هذا االطار يرى رئي�س المجل�س الد�ستوري الفرن�سي اال�سبق  .PIERRE MAZAUDان
القا�ضي لي�س موظفا ,فهو ي�صدر االحكام با�سم ال�شعب ,في حين ان الموظف مر�ؤو�س .وفي
هذا ال�سياق يقول احد ق�ضاة التحقيق الفرن�سيين ،وهو  ,MATIEU BONDUELLEان
النيابة العامة تبدو وك�أنها ح�صان طروادة بالن�سبة لل�سلطة التنفيذية في �سير اعمال ال�سلطة
الق�ضائية ,وانه يتعين ادخال ا�صالحات على م�ؤ�س�سة النيابة العامة ل�ضمان ا�ستقالليتها ازاء
وزراء العدل لتحقيق الف�صل بين ال�سلطات.
ثانيا ــ مدى ا�ستقالل النيابة العامة في مواجهة ال�سلطة الق�ضائية و (ال�لاءات االرب��ع)
المترتبة عنها:
ان ا�ستقاللية النيابة العامة �سواء في مواجهة الجهة الق�ضائية او االطراف له اهمية
محورية تماما مثل ا�ستقالليتها في مواجهة ال�سلطة التنفيذية ,فا�ستقالليتها في مواجهة
االطراف يتج�سد بعد تقيدها بطلباتهم وال تقيدها بت�أ�سي�س ال�ضحية كطرف مدني او ال,
كذلك �صفح ال�ضحية وتنازلها من عدمه ال ت�أثير له على مطالبة النيابة العامة باالدانة
والطعون التي يبدو لها ان ترفعها.
اما في مواجهة ال�سلطة الق�ضائية ,فالنيابة العامة م�ستقلة عن ق�ضاء الحكم وق�ضاء
التحقيق ,بوجه عام ,حيث ال يمكن للق�ضاة ان يوجهوا اوامر الع�ضاء النيابة العامة وال اي
انتقادات على اتخاذ او عدم اتخاذ اجراءات ما ,وال ي�سوغ لق�ضاء الحكم ان يطلب من النيابة
التخلي او حذف اتهام ما,كما ال يحق للجهة الق�ضائية اي�ضا اخطار نف�سها بنف�سها بالجرائم
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المرتكبة ,وال يجوز اي�ضا لقا�ضي الحكم والذي يتر�أ�س الجل�سة ان يرف�ض او ان يحد من حق
النيابة العامة في الكالم بكل حرية ,وال رف�ض اعطاء ممثل النيابة الكلمة ,كما انه ال ي�سوغ
للمحكمة الحكم في ق�ضية ما بغير ح�ضور النيابة العامة او بح�ضورها لكنه بامتناعها عن
المرافعة.
ان �صلة النيابة العامة بق�ضاء الحكم ذات وجوه متعددة ,حيث انها في �أول االمر �صلة
تكامل اذ يقع على النيابة العامة عبء االتهام وتهيئة الدعوى ور�سم نطاقها وح�ضور جل�سات
المحاكم .وهذه ال�صلة التكاملية تعزز من دور النيابة العامة لدى ق�ضاء الحكم ,وهي �صلة
يدعمها القانون ويرتب بالتالي على مخالفة بنودها وا�صولها البطالن ,واحيانا االنعدام,
وتعتبر بثاني االمر �صلة ا�ستقالل ,ا�ستقالل الق�ضاء عن النيابة العامة من ناحية ال يحق لهذه
االخيرة ان تجمع بين وظيفتي االتهام والحكم ,وال ان تحقق في الدعوى بعد �سبق دخولها
الى م�سرح المحاكمة.
ا�ستقالل النيابة العامة في مواجهة ق�ضاء الحكم من ناحية ثانية ,وال �شك بان هذا
اال�ستقالل هو االهم ,وهو ما نعنيه عندما نتحدث عن ا�ستقالل النيابة العامة ,وعلة ا�ستقالل
�سلطتي االتهام والحكم تكمن في توفير ال�ضمانة لكليهما في اداء عملهما بحياد تام ومن دون
خ�شية من تجاوز وتعد في ما اجتمعت هاتان ال�سلطتان في يد واحدة.
نتائج ا�ستقاللية النيابة العامة :بطبيعة الحال ان ا�ستقالل النيابة العامة ينبغي ان يرتب
مجموعة من النتائج ,تم تمييزها وتخ�صي�صها بان نفردها بفقرة خا�صة تحت عنوان «الالءات
االربع» وهي:
1ــ ال رقابة :ال توجد رقابة لق�ضاء الحكم على ما تقوم به النيابة العامة في مرحلة االتهام,
فال يجوز ان تفتئت او تعقب على تقدير النيابة العامة لمدى مالءمته رفع الدعوى العمومية,
فلي�س للمحكمة �إذاً ان تطلب من النيابة العامة رفع الدعوى �ضد المتهم قامت النيابة العامة
بحفظ االوراق في مواجهته ,فت�أكيدا لما �سبق ففي الحاالت اال�ستثنائية التي يجوز فيها
للمحكمة تحريك الدعوى العمومية )كما في جرائم االخالل بنظام الجل�سة( ,فال يحول ذلك
دون ابداء النيابة العامة ر�أيها ا�ستقالال عما اتخذته المحكمة ,ويحق لها �إذاً ان تبدي ر�أيها
في �صالح المدعى عليه ,ولها ان تت�صرف ح�سبما يمليه عليه �ضميرها وقناعاتها ولو كان ذلك
مخالفا لر�أي المحكمة ,كما ان للنيابة الحق في الت�صرف في االوراق من دون تحقيق.
2ــ ال �سلطة :ان من اهم المبادئ في هذا ال�صدد هو انه ال �سلطة لق�ضاء الحكم على
دور النيابة العامة في التحقيق .فلي�س للمحكمة ان تكلف النيابة العامة بمبا�شرة التحقيق
في دعوى منظورة امامها ,اذ انه باحالة الدعوى العامة من �سلطة التحقيق الى المحكمة
المخت�صة فان االولى تغل يدها حتميا عن الدعوى ,بينما ت�ضع الثانية يدها عليها .وفي هذه
الحالة اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ,جاز لها القانون ان تنتدب احد اع�ضائها او
قا�ضيا �آخر وهذا ما ين�ص عليه القانونان اللبناني والم�صري ,لكنها ال تملك ان ت�أمر النيابة
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العامة باجراء تحقيق تكميلي ,و�إ ّال وقع باطال الدليل الم�ستمد من مثل هذا التحقيق ,وهو
بطالن يتعلق بالنظام العام لم�سا�سه بقواعد التنظيم الق�ضائي والتي تحدد نظام التقا�ضي
والتزام المحكمة بمبا�شرة جميع اجراءات التحقيق بنف�سها ,وان تنتدِ ب �أحد ق�ضاتها �أو قا�ضيا
�آخر اذا تعذر تحقيق الدليل امامها.
3ــ ال م�صادرة :ال يوجد م�صادرة لق�ضاء الحكم على ما تبديه النيابة العامة من طلبات
�آراء في جل�سة المحاكمة ,ان ح�ضور النيابة العامة هي جزء ا�سا�سي وواجب من ت�شكيل
المحكمة� ,شرط ل�صحة انعقادها بو�صفها تمثل المجتمع وتنوب عنه في المطالبة بانزال
العقاب بالمتهم .وال �شك ان اعمال هذه الوظيفة يتطلب االعتراف للنيابة العامة بحرية ايداع
ما تراه من طلبات و�آراء ,ولي�س بالتالي للمحكمة ان ت�صادر حقها في ذلك او تحد من حريتها
للمرافعة في الدعوى.
4ــ ال انتقاد :ال يجوز لق�ضاء الحكم االنتقاد على م�سلك النيابة العامة في �آدائها لوظيفتها,
حيث يجب على ق�ضاء الحكم ان ين�أى بنف�سه عن اي نقد ي�أخذ �صورة اللوم او التجريح لم�سلك
النيابة العامة في ما تقوم به هذه الأخيرة �سواء في االتهام او في مرافعتها ال�شفهية ,وما
تبديه امام المحكمة ال يجوز ان يكون محال النتقادات المحكمة .وقد �سبق لمحكمة النق�ض
الم�صرية ان ار�ست هذا المبد�أ م�ؤكدة بذلك ا�ستقالل النيابة العامة ,بحيث قررت حذف عبارة
المحكمة «ان النيابة العامة ا�سرفت في االتهام وفي ح�شد التهم للمتهمين جزافا ,فالنيابة
العامة مثلما تقرر محكمة النق�ض �سلطة م�ستقلة ولي�س للمحاكم �سلطة تبيح لومها او تعيبها
مبا�شرة ,ب�سبب طريقة �سيرها في اداء وظيفتها ,واذا كان الق�ضاء يرى على �شبهة هذا ال�سبيل
فلي�س له اال ان يتجه في ذلك الى الموظف الم�شرف على رجال النيابة العامة ,وهو النائب
)(25
العا ّم ,او الى الرئي�س االعلى لهم وهو وزير العدل».
ثالثا ــ مدى ا�ستقالل النيابة العامة في مواجهة االفراد:
1ــ عدم جواز رد النيابة العامة :حيث ان اال�صل هو جواز رد الق�ضاة من جانب الخ�صوم
اذا توافرت احدى حاالت الرد )المادة  120ا�صول محاكمات مدنية لبناني والمادة 248
مرافعات م�صري( ,ووجوب تنحيهم عن نظر الدعوى في حاالت معينة )المادة  121ا�صول
محاكمات مدنية لبناني والمادة  247مرافعات م�صري( ,فان اع�ضاء النيابة العامة على
خالف ذلك ال يجوز ردهم من جانب الخ�صوم )المادة  2/248من قانون االجراءات الجنائية
الم�صري(.
ويكمن مبرر عدم خ�ضوع اع�ضاء النيابة العامة الحكام الرد في ان النيابة العامة تعتبر
خ�صما في الدعوى العمومية ,ال يت�صور ان يرد الخ�صم ,كما ان ر�أي النيابة العامة ال يلزم
المحكمة ,ولكن يرد على ذلك بانه ي�صعب القول ب�شكل كلي ان النيابة العامة خ�صم ,والخ�صم
ال يرد ب�شكل كلي بالن�سبة للنيابة ,و�إنما يرد ع�ضو النيابة العامة والذي قام لديه �شك في
نزاهته ,ويمكن بالتالي ا�ستبداله ب�آخر .ومن ناحية ثانية وكنتيجة على ان ر�أي النيابة العامة
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ال يلزم المحكمة حقا ,اال انه من المحتمل ان ي�ؤثر على موقفها ,وي�ضاف الى ذلك اخيرا
ان النيابة العامة لي�ست خ�صما بالمعنى الدقيق للكلمة ,وبالتالي من غير م�ستحب ان تعتبر
كذلك ,بل هي طرف محايد غايته ك�شف الحقيقة ومهمته تطبيق القانون تطبيقا �صحيحا,
وال �شك ان تخويل المتهم حق رد ع�ضوية النيابة العامة يمثل �ضمانة له� ,أو على الأقل
يحقق اطمئنانه ,والحق ان الخ�صم هو ما يت�ساوى مع خ�صمه في ال�سلطات والآليات ,اما
النيابة العامة فهي من الناحية الواقعية تحمل �شبهة الخ�صم فوق العادة والمدجج بامكانيات
و�سلطات غير متوافرة مع المتهم ,وبالتالي فان جواز ردها كفيل بتبديد الهواج�س وتعزيز
اطمئنان االفراد.
2ــ عدم م�س�ؤولية النيابة العامة :ان القاعدة اال�سا�س من ان النيابة العامة ال ت�س�أل جزائيا
او مدنيا عما تقوم به وتمار�سه من اعمال واجراءات ,وانتفاء هذه الم�س�ؤولية مرده ان النيابة
العامة انما ت�سعى لتطبيق احكام القانون ,وهي خ�صم �شكلي ال يتقيد اال باعتبارات ال�صالح
العام ,وبالتالي فع�ضو النيابة العامة يعتبر في ما يتخذه من اعمال قهرية في مواجهة المتهم
)كالقب�ض والتفتي�ش والحب�س االحتياطي( ,ممار�سا ل�سلطة خولها اياه القانون ,وهو ما يعني
توافر احد ا�سباب االباحة او التبرير في حقه.
ان ع�ضو النيابة بمن�أى عن الم�س�ؤولية الجزائية المدنية ,بقدر التزامه بقواعد القانون
وح�سن النية ,فلي�س للمتهم الذي حكم ببراءته ان ي�س�أل ع�ضو النيابة العامة مدنيا ويطالبه
بالتعوي�ض مثال ,عما اتخذه من اجراءات في مواجهته ,كالقب�ض عليه او تفتي�شه او حب�سه
احتياطيا وال �شك ان عدم تقرير م�س�ؤولية ع�ضو النيابة العامة هدفه ت�شجيع اع�ضاء النيابة
العامة على اداء وظيفتهم واال يراودهم الخوف من الم�س�ؤولية المحتملة في ما لو اخط�أوا
تقدير ما يتخذونه من اعمال او ي�صدر عنهم من قرارات.
لقد اجاز الم�شرع وفي احوال خا�صة كا�ستثناء وخروج عن القاعدة القانونية م�ساءلة
ع�ضو النيابة العامة ومخا�صمته ويخ�ضع اع�ضاء النيابة العامة وفقا للقانون الم�صري لنف�س
احكام مخا�صمة رجال الق�ضاء ,وي�س�أل ع�ضو النيابة العامة اذا وقع منه مثال في عمله
غ�ش او خداع او غدر او حتى خط�أ مهني ج�سيم ,وفي هذه الحالة تكون الدولة م�س�ؤولة
عما يحكم به من التعوي�ضات على ع�ضو النيابة العامة ولها حق الرجوع عليه بهذا
التعوي�ض.
وقد حدد الم�شرع اللبناني من جانبه حاالت مخا�صمة اع�ضاء النيابة العامة وفقا للمادة
 88من قانون التنظيم الق�ضائي ,وهذه الحاالت تتم ّثل في الخداع او الغ�ش او الر�شوة او
الخط�أ المهني الج�سيم والذي يرتكبه القا�ضي لوقوعه في غلط فادح ما كان لي�ساق اليه لو
اهتم لواجباته االهتمام العادي.
ومن المالحظ ان النظم الق�ضائية في البلدان المتعددة ومنها العربية ,مع الت�أكيد الدائم
على ا�ستقالل الق�ضاء عموما ,ومن بين تطبيقات ذلك ان ال�سلطة المخت�صة بالت�شكيالت
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الق�ضائية والترقيات واحالة النواب العامين الى التقاعد تنح�صر في مجل�س الق�ضاء االعلى
وذلك في كل من لبنان وم�صر واالردن والمغرب واليمن ,وب�شكل خا�ص نلحظ في هذا ال�صدد
ما هو مقرر في لبنان من انه عند ح�صول اختالف في وجهة النظر بين وزير العدل ومجل�س
الق�ضاء االعلى ب�ش�أن م�شروع المناقالت وااللحاقات واالنتدابات الق�ضائية يجب عقد جل�سة
م�شتركة بينهما ,للنظر في النقاط المختلف عليها ,فاذا ا�ستمر الخالف يعر�ض حينها االمر
على مجل�س الوزراء خالل مهلة �شهر واحد للبت به.
3ــ ال�ضمانات المقررة الع�ضاء النيابة العامة :من المقرر ان اع�ضاء النيابة العامة هم
ق�ضاة يتمتعون بذات الحقوق والح�صانات التي يتمتع بها ق�ضاة الحكم ,حيث انه ال �سلطان
عليهم في ق�ضائهم لغير القانون ,ولعل اهم ما يترتب على ذلك من نتائج يتمثل في ما يلي:
پ عدم قابليتهم للعزل
پ خ�ضوعهم للم�ساءلة الت�أديبية وفقا للقانون
پ عدم جواز القب�ض عليهم او مبا�شرة االجراءات التي تم�س بحرياتهم اال باذن �سابق من
الجهة التي يحددها القانون وهي في الغالب مجل�س الق�ضاء االعلى ,وذلك في ما خال حالة
التلب�س اي الجريمة الم�شهودة ,وتكاد هذه ال�ضمانات تتطابق في النظم الق�ضائية.
اما فيما يتعلق بنظام المالحقة الت�أديبية الذي يخ�ضع له اع�ضاء النيابة العامة ,فاالمر
يتفاوت من دولة الخرى ,فبينما تتمثل ال�سلطة المخت�صة بانواع الجزاءات الت�أديبية في
مجل�س الق�ضاء االعلى في لبنان مثال ,فانه في المغرب يعين وزير العدل مقررا للبحث في
الواقعة المن�سوبة لع�ضو النيابة العامة ,ومن ثم يرفع التقرير الى المجل�س االعلى للق�ضاء
النزال الجزاء الت�أديبي .وفي اليمن ت�ضطلع هيئة التفتي�ش الق�ضائي في النيابة العامة بمهمة
المالحقة الت�أديبية .اما في م�صر فان �سلطة المالحقة الت�أديبية لع�ضو النيابة العامة يمكن
ان تتمثل في مجل�س الت�أديب او وزير العدل او النائب العام الم�ساعد او مجل�س الق�ضاء
االعلى).(26
من المالحظ اي�ضا تباين هذه ال�ضمانات المتعلقة بالم�ساءلة الت�أديبية من دولة الخرى:
فيحق الع�ضاء النيابة العامة الطعن في االحكام او القرارات الت�أديبية ال�صادرة �ضدهم
امام محكمة العدل العليا في االردن ,او امام مجل�س �شورى الدولة في لبنان ,والراجح في
المغرب اي�ضا هو جواز الطعن في القرارات الت�أديبية ال�صادرة من وزير العدل امام المحكمة
االدارية بموجب ق�ضاء االلغاء ,ولو نظريا على االقل ,ولكن ال يوجد في اليمن امكانية للطعن
في مثل هذه القرارات الت�أديبية امام جهة اعلى.
اما في م�صر فيعتبر القرار الت�أديبي ال�صادر بحق ع�ضو النيابة العامة قراراً نهائياً غير
قابل للطعن فيه وان جاز لع�ضو النيابة العامة االعترا�ض على توجيه مالحظة او تنبيه له,
وذلك خالل مهلة معينة من تاريخ اخطاره بهذا الجزاء الت�أديبي ,ويتم االعترا�ض به امام
اللجنة المخت�صة لذلك.
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الخاتمة :
حيث ان م�ؤ�س�سة النيابة العامة هي واح��دة من اكثر الم�ؤ�س�سات عراقة في االنظمة
الق�ضائية عبر العالم ,ومع ذلك فالتحوالت ال�سريعة في مفاهيم حقوق االن�سان التي يعي�شها
اليوم وال�ضمانات المتنوعة التي يطلبها االن�سان اكثر فاكثر ,رفعت العديد من المطالب ب�شكل
جذري في نظام هذه الم�ؤ�س�سة.
ان نظام التبعية التدرجية لم يعد مرحبا به وال متقبال في ظل مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء عن
�سلطة اخرى ,حتى وان كان هذا النظام يجد مبرراته في ار�ضية تطبيق �سيا�سة جزائية وطنية
محكمة ومتنا�سقة ,تقودها حكما حكومة منتخبة ,بحيث يمكن اثارة م�س�ؤوليتها ال�سيا�سية
امام البرلمان ,ومع ان هذه الفكرة تغرق في بحر ال�شرعية الديمقراطية وي�ؤطرها مبد�أ
التوازن بين ال�سلطات ,اال ان الفكرة اليوم تتجه نحو ابعاد الق�ضاء عن كل تلك التوازنات
ال�سيا�سية ,بحيث ال توجد رغبة وخ�صو�صا لدى المحاكم االوروبية ما فوق الوطنية ,في ربط
م�ؤ�س�سة الق�ضاء بعالم ال�سيا�سة وخا�صة ال�سلطة التنفيذية.
في هذا االط��ار يمكننا االنطالق من فكرة رفع يد ال�سلطة التنفيذية عن التعيين في
كل المنا�صب النوعية وترك تلك المهمة لمجل�س الق�ضاء االعلى ,الحائز الوحيد على تلك
ال�شرعية ,فلنا عندها ان نت�صور �سيا�سة جزائية وطنية يقودها النائب العام التمييزي ,وهذا
االخير يحوز ال�شرعية بكونه منتخبا من طرف كل زمالئه الق�ضاة عبر انحاء الجمهورية,ويقوم
هو بتحديد معالم هذه ال�سيا�سة ,بعد ا�ست�شارة وزارة العدل والذي يقدم له بدوره وجهة نظر
الحكومة دون ان تكون ملزمة له ,ثم يعد تقريرا بذلك با�سم الهيئة الق�ضائية مجتمعة,
ويناق�شه امام البرلمان الذي يكون له حق قبولها او رف�ضها.
نذكر هنا بهذا ال�صدد فكرتين االولى «حكومة الق�ضاة» والتي اثبتت ف�شلها الكبير ,حيث
انها �سادت فرن�سا في ظل برلمانات النظام القديم )المحاكم( ,والتي خلفت �سمعة �سيئة نتج
عنها خوف من حكومة الق�ضاة ,قد تعار�ض ال�سيادة الوطنية للمنتخبين ,بتع�سفها وتمردها
على باقي ال�سلطات ,الفكرة الثانية ما معناه ويتم اعتباره من ان القا�ضي لي�س �سوى «فم
القانون» ,والتي جعلت من القا�ضي مجرد بوق لل�سلطة الت�شريعية ,وانتق�صت من الق�ضاء
الى حد انه ا�صبح ال يعتبر �سلطة بالمفهوم التقني واللغوي للم�صطلح ,يقف على نف�س خط
االنطالق وعلى قدم الم�ساواة مع بقية �سلطات الدولة.
بين هاتين الفكرتين المتطرفتين ,بال �شك ان الفكرة اال�سا�س مفادها من ان الق�ضاة
هم «�ضمير االم��ة» ,قلبها الناب�ض ,حماة ال�شرعية في الدولة و�ضامن الحريات الفردية
والجماعية ,وبهذا تتولد �سلطة ق�ضائية م�ستقلة فعليا ,وان كان وجود هذه ال�سلطة لم يكن
يوما محل ترحيب ,بل وكثيرا ما اخاف ال�سيا�سيين وعالم ال�سيا�سة ,الى حد جعل اال�ستاذ
الكبير  JEAN FOYERيعبر عن ذلك في مقالة �شهيرة و�صفت بانها «لن تن�سى» من
تاريخ الفقه الفرن�سي بعنوان« :الق�ضاء :تاريخ �سلطة مرفو�ضة La Justice : Histoire
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 .d’un pouvoir refuséففي فرن�سا مثال ,لطالما رف�ضت هذه ال�سلطة ,وذلك مبررا
تاريخيا من حيث تركيبة ال�شعب الفرن�سي ونظامه ال�سيا�سي ,والذي يعبر عن تلك النف�سية
والكيفية ,فلن يتقبل لمثل هذه االحكام ولن يدعمها لكونها �صادرة من تع�سف الق�ضاة ولي�س
من تطبيق القانون العام ,هناك اي�ضا مبرر تاريخي �آخر وانه الخوف من �شبح «حكومة
الق�ضاة».
اما تجمع نقابات الق�ضاة االوروبيين ,ف�أعلن ان «ا�ستقاللية النيابة العامة مطلب ال غنى
عنه ال�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية» ودعا كذلك« :الى �سلك وحيد للق�ضاة كلهم �سواء ق�ضاة
النيابة ام ق�ضاة الحكم :بنف�س ال�ضمانات واال�ستقاللية والحياد ونف�س النظام القانوني الذي
يخ�ضعون له» .كما او�صت كذلك بالحظر التام للتعليمات في ما ي�سمى الق�ضايا الخا�صة,
وهو ما ح�صل فعال بتبني الم�شرع الفرن�سي لقانون  2013-7-25والمتعلق ب�صالحيات وزير
العدل وق�ضاة النيابة العامة في مادة ال�سيا�سية الجزائية وتحريك الدعوى العمومية.
حيث من الم�ؤكد ان النيابة العامة يجب ان تطبق ال�سيا�سة الجزائية والمحددة من قبل
الحكومة ,في اطار الم�صلحة العامة المتوخاة ,فانه ال ينبغي اغفال ان اع�ضاء النيابة العامة
هم من الق�ضاة نهاية االمر ,اذا فحري بهم ان يت�صرفوا بطريقة عادلة ,محايدة ومو�ضوعية
فا�ستقاللية الق�ضاء ال تكون با�ستقالل ق�ضاة الحكم فقط لوحدهم ,لكن با�ستقالل النيابة
العامة اي�ضا .يجب اق�صاء كل تخوف وابعاد كل �شك م�شروع لدى المتقا�ضي حول ظاهرة
وعملية ت�سيي�س الدعوى العامة ,تمهيدا ال�ستعادة ثقة المجتمع بعدالة �سلطته ودولته.
حيث ان النيابة لي�ست اال هيئة قانونية او �شعبة �أ�صيلة في ال�سلطة الق�ضائية ,وان
اع�ضاءها م�ستقلون تماما عن ال�سلطة التنفيذية واجهزتها االدارية ,ذلك �ضمانا لح�سن �أداء
اعمالهم ,وانطالقا من هذا المبد�أ وهذا المفهوم فانه يتعين اال يتجاوز اخت�صا�ص وزير
العدل مجرد اال�شراف االداري على ح�سن �سير العمل في النيابة العامة ,دون ان يمتد ذلك
الى مجال العمل ,واالجراءات الق�ضائية ,حيث �أنه �أمر تخت�ص به االجهزة الق�ضائية بحكم
القانون.
ولكي يتمكن جهاز النيابة العامة من �آداء دوره الحيوي في الحفاظ على العدالة في
المجتمع ,فانه من المفرو�ض ان يتمتع باال�ستقاللية ,وباعتبار الدعوى العمومية هي و�سيلة
الحق العام «حق المجتمع» ,لجوء الى الق�ضاء لمحاكمة ال�شخ�ص الذي خالف ارادة المجتمع
وقواعده وقانونه ,وانزال العقوبة المقررة له بموجب القانون,حيث تعمل النيابة العامة بموجب
القانون ب�صفتها الممثلة عن المجتمع ,لكي تنوب عنه في اقامة الدعوى العمومية ,حيث
انها تعتبر خ�صما محايدا و�شريفا في الدعوى ,حيث �إن واجبها الأ�سا�سي التطبيق ال�سليم
للقانون ,ال يهم بعد ذلك ان تكون نتيجة هذا التطبيق �ضد م�صلحة المتهم او في م�صلحته.
فالنيابة العامة ب�صفتها خ�صما عاما ,عادال ونزيها ,هدفها اال�سا�سي هو حماية الم�صلحة
العامة والمتمثلة في اقت�ضاء حق الدولة في العقاب من جهة ,حماية البريء وحقه من جهة
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 حيث ان النيابة العامة ت�ستمد التفوي�ض بالدفاع عن م�صلحة المجتمع من ن�ص القانون,اخرى
والذي يحدد اي�ضا االج��راءات اال�صولية والتي على النيابة العامة التقيد باحكامها اثناء
 االمر الذي ي�ستدعي توفر بنية ت�شريعية,ت�أديتها ر�سالتها المجتمعية واالن�سانية والقانونية
 تناغم وتوائم بين كون النيابة العامة وكيلة المجتمع وحار�سته وبين ما اذا,�سليمة ومتوازنة
.كانت �أداة وجهازاً من اجهزة ال�سلطة التنفيذية
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ان قدرة الم�ؤ�س�سة من قدرة عنا�صرها المكونة من االفراد ،فالم�ؤ�س�سة كونها جماعة من
الأفراد المنظمين وفق نظام وقوانين وا�ضحة وقابلة للتطور بدينامية دائمة ،لتتجاوب مع متطلبات
الجماعة ومقت�ضياتها .فهي اذاً بنية او كيان م�ستقل عن الفرد؛ ولكنها تعتمد على جهوده.
فالعالقة بين الم�ؤ�س�سة واالفراد بديهية لأنها حتمية وتفاعلية ،كون الت�أثير المتبادل يف�ضي
الى نف�س النتيجة ،الن للفرد اثره وت�أثيره على الم�ؤ�س�سة ،وكذلك لهذة االخيره االثر المهم بف�ضل
طبيعة نظامها وهيكليتها والقوانين التي ترعاها ...فالم�ؤ�س�سة ال�صالحة او الناجحة هي نتاج
وم�سعى افراد ناجحين ،و�صالحين يتفاعلون معها ويتكيفون مع نظامها بملء ارادتهم.
ان اي ا�صالح او م�سعى نحو التغيير يعتمد على المكون او العن�صر الأ�سا�سي وهو االفراد
الذين يعملون �ضمن م�ؤ�س�سة منظمة ووا�ضحة المعالم ،كون هذه االخيرة تت�ألف من مجموعة
افراد يكونون تلك الم�ؤ�س�سة ،فالتفاعل بين االفراد والنظام واجب ال بد منه .لأن الدول التقوم اال
باداراتها وم�ؤ�س�ساتها ،اذ ان ال�سلطات ال�سيا�سية ال ت�ستطيع تهيئة وتنفيذ مقرراتها اال بوا�سطة
اعمال الموظفين .فاالدارة كما يقال ،ت�شترك في عمل ال�سلطة ،لأن كبار الموظفين �أو الم�س�ؤولين
يوجهون �سبل ال�سلطات ال�سيا�سية وين�سقون ن�شاطاتها) (1والمديرون يوقعون القرارات والتعاميم
وفق القوانين واالنظمة.
المطلب االول :اهمية الفرد في الم�ؤ�س�سة
ان وجود الم�ؤ�س�سة ال يعني �سلب الفرد حريته �أو قمعه� ،أو تحديد افقه ،بل لتعزيز هذه الحرية،
و�شموليتها ،وحماية الحريات العامة هي من البديهيات ،لأن وجود الم�ؤ�س�سة ب�شكل عام مرهون
بتعزيز هذه الحريات لدى الجماعات واالفراد على حد �سواء من ناحية ،ولمنع اي فرد من الت�سلط
حجة من جهة اخرى .فمن الم�ؤكد �أن الفرد ال يرقى
على الآخرين تحت اي م�سمى او ذريعة �أو ّ
بدون المجتمع ،ومن الم�ستحيل �أن يرقى مجتمع ما بدون �أفراده .ان ذلك ي�سهم بما ي�سمى دورة
الحياة ،وي�صنع �سيناريو الواقع؛ فالفرد هو جزء من مكونات المجتمع وي�شكل العن�صر اال�سا�سي
فيه  ،فلو �أ ّدى كل فرد دوره ي�سهم بالو�صول الى مجتمع بدون �أمرا�ض )امرا�ض اجتماعية او
ّ
التح�ضر والنهو�ض والتنمية،
واع ومثقف يعطي �أف�ضل مقومات
خلل في المجتمع( بوا�سطة جيل ٍ
مع القيام بالأدوار الطالئعية في �شتى الميادين ،وذلك باالنخراط الجدي للفرد بال�ش�أن العام،
كونه الحجر اال�سا�س في بناء كل مجتمع وح�ضارة .لذا يمكن القول �أن ال مجتمع �صحيح �إال
بالفرد ال�صحيح ،فالم�س�ؤولية االجتماعية كما يقال ،هي ممار�سة الفرد لت�صرفات ت�ؤدي به �إلى
�إ�شباع حاجاته مع عدم حرمان الآخرين من فر�ص �إ�شباع حاجاتهم كالأهل والأ�صدقاء والجيران
والمجتمع وتقبله لنتائج الت�صرفات التي تفيد في زيادة الفهم للذات وتو�سيع النظرة الواقعية
واالجتماعية ،فنرى ان الدرا�سات التربوية واالجتماعية ت�ؤكد �أن الإن�سان ال ي�شعر ب�إن�سانيته
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�إال في �إطار اجتماعي ،كما تفيد درا�سة الم�س�ؤولية في تحقيق التوازن بين التحوالت والتغيرات
ال�سريعة التي تجري في المجتمع وبين ما يح�س به الفرد تجاه هذه التغيرات وم�س�ؤوليته نحوها،
كما تفيد درا�سة الم�س�ؤولية القائمين على �ش�ؤون التربية بتنمية الم�س�ؤولية االجتماعية عند
)(2
الن�شء.
لذلك ،يجب االعتماد على معيارالعدالة الإن�سانية ،اليجاد مجال مالئم و�إعطاء الفر�صة للفرد
ب�شكل
نموذجا لالعتراف باالف�ضل
لكي ينه�ض بمجتمعه؛ هذا لن يتحقق �إال في مجتمع يكون
ٍ
ً
مو�ضوعي ويهيئ الأر�ضية المالئمة للفرد لخلق بيئة مو�آتية يبدع من خاللها ويقدم كل ما لديه
تفان و�إخال�ص.
بكل ٍ
�إن نمو وازدهار المجتمعات رهن بمدى جدية �أفرادها ،وا�ستعدادهم لبذل الجهد ،والتفاني
والإخال�ص دون توقف ،والعمل الجاد ،ونكران ال��ذات بالبعد عن االنانية والم�صالح الفردية
البحتة ،واالبتعاد عن النقد الذي ال جدوى وال طائل منه).(3
ان اهمية الفرد تكمن في ع�ضويته الفاعلة في المجتمع ولي�س �سعيه للتفرد والت�سلّط على
الآخرين ،فالم�شاركة هذه محورها العمل ال�سيا�سي المفتر�ض ان ي�ؤدي الى اعتماد ال�سيا�سة
ال ُف�ضلى التي تعزز احترام حقوق وم�صالح الفرد والمجتمع على حد �سواء ،فالفرد يحتاج �إلى هذه
الحقوق �إذا �أراد �أن يمار�س حياته الخا�صة بحرية .ما يت�ضح �أن حرية التعبير عن الر�أي لي�ست
ملحة للت�سامح وت�أكيداً لمبد�أ �سيادة القانون� ،إنما هي �أي�ضاً ال�سبيل �إلى
فقط �ضرورة �أخالقية ّ
والمعرفة
تطور العقل الب�شري وتقدمه والذي ال يمكن �أن يتحقق �إال في ظل تناف�س الأفكار الحرة
ِ
الواعية .وكذلك حق الملكية الخا�صة يعد �أحد الحقوق المدنية ،حيث ال يمكن بدونها المحافظة
على كثير من الحقوق الأخرى.
�إن ال�سيا�سة بمعناها المبدئي ،وفي اهم جوانبها ،تهدف �إلى تحقيق الم�ساواة في الفر�ص على
�أ�سا�س المناف�سة والتعددية مع الحفاظ على الحريات العامة ،و� ً
أي�ضا تعمل على �إتاحة الفر�ص
�أمام جميع الأفراد في الأ�سواق والتعليم والمعلومات والعمالة و�سوق المال وغير ذلك .فهي ت�سعى
�إلى تحرير الفرد من �سلطان الدولة وم�ؤ�س�ساتها كافة حتى يتحمل م�س�ؤوليته كفرد حر ،ومن ثم
ف�إن الحرية هذه ت�ستوجب تحمل الم�س�ؤولية تجاه المجتمع .بالمقابل على المجتمع ان يحترم
االفراد والقادة ال�صالحين الذين يعملون لخير الجماعة؛ حيث مر عبر التاريخ الكثير ممن ظلمتهم
مجتمعاتهم التي كانوا يعملون لأجل تحريرها وتقدمها ورفاهها ،ما �أ ّدى في معظم الأحيان
الى التخلف والرجعية وانت�شار الفو�ضى والعبودية في تلك المجتمعات ،ازاء قتلها للمنا�ضلين
وا�صحاب االفكار الهادفة لرقي المجتمع وخال�صه من عدة م�شاكل يعاني منها .والأمثلة على ذلك
كثيرة ،منها ما ح�صل مع االنبياء ال�صالحين ،او الكثير من القادة المنا�ضلين عبر التاريخ) .(4وهنا
ن�ستدرك الى القول ب�أن ،ال�شعوب دائ ًما تُقاد� ،إما بوا�سطة القادة ال�صالحين� ،أو ال�سيئين ،فتكون

142

الدرا�سات الأمنية
العدد 75

النتيجة اما االتجاه نحو االرتقاء ،او الى مهاوي التخلف ،ب�سبب افكار وممار�سات ه�ؤالء القادة،
�صالحين كانوا �أم �سيئين ،وذلك يطرح جدلية ثانية ال مجال لبحثها هنا ،كون البحث يدور حول
�أهمية و�أحقية دور الم�ؤ�س�سة الجديرة ب�أفرادها الذين ي�شكلون عنا�صرها اال�سا�سية.
على الفرد ان يعمل �ضمن الم�ؤ�س�سة وفي كنفها ،في كل االح��وال والظروف ،حتى لو كان
ّ
ي�سخر طاقاته ومواهبه لخدمة المجتمع؛ ذلك اليكتمل ا ّال في
لدية اي مبادرة فردية ،عليه ان
اطار م�ؤ�س�سة منظمة لها اهدافها ال�صريحة مهما كان نوعها �أونمط عملها،او مهامها ،ت�شريع ًيا
كان� ،أم ادار ًيا ،ق�ضائ ًيا ،اقت�صاد ًيا ،مال ًيا ،انمائ ًيا ،او غير ذلك من المهام ال�سيا�سية ،او الهادفة
لخدمة ال�ش�أن العام .لأن كل مواطن ي�ستطيع تحمل الم�س�ؤولية في الم�ؤ�س�سات التي تعنى باالماكن
والأحياء ال�سكنية والمدن والدول والمنظمات وفي جماعات ال�ضغط والقيام بالمبادرات الخا�صة
� ،أوما يريد القيام به بوا�سطة الم�ؤ�س�سات الكفيلة باي�صال افكاره بال�شكل المنظم والمفيد� .أما
لجهة الدولة ،فيعتبر الليبراليون)� (5أن مهمة الدولة تتمثل في الحفاظ على حرية الفرد وحماية
المواطنين من العنف �سواء من داخل البالد �أو خارجها وحماية الد�ستور ،وعالوة على ذلك
فال�سيا�سة تهدف الى �ضمان القواعد التي تطبق على الجميع مع �إعطاء الفرد حرية اتخاذ
القرار .فال�سيا�سة هذه يجب ان ال تبغى نتائج محددة م�سب ًقا ،بل قواعد ولي�س مجرد نتائج لأن
مثل هذه النتائج المحددة م�سب ًقا لي�س لها وجود في الواقع.
وتطمح ال�سيا�سة ً
اي�ضا �إل��ي تحقيق الديمقراطية� ،أي ان يحكم الفر ذات��ه بذاته بوا�سطة
الم�ؤ�س�سة وع�ضوية وقيادة االفراد ولي�س خ�ضوع الم�ؤ�س�سة لم�شيئة افراد معينين .فالديمقراطية
هذه ت�سمح باالختيار والتغيير ولكنها لم ت�ضمن الحرية التامة كونها ما ُط ّبقت ب�شكلها ال�صحيح،
ولهذا نرى ان الليبراليين ي�ؤيدون الف�صل التام بين ال�سلطات ومراقبتها والحد من �سلطة الدولة
و� ً
أي�ضا)  (6ال�سلطات الخا�صة.
وتطمح المجتمعات �إل���ى دول���ة ت��ق��وم على �أ���س��ا���س ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون واح��ت��رام الحريات
العامة و�ضمان الحريات الفرية ،لأن �سلطات الدولة م�س�ؤولة عن حماية حقوق كل فرد ،باال�ضافة
الى احترام القانون الذي يرعى م�صالح الجماعة )كل المواطنين( ،ولهذا تمنحهم الحرية
المرتبطة بالم�س�ؤولية ولي�س ال�سلطة ال�سيا�سية بكاملها .وال�سيا�سة ال تريد �أن تن�شط الدولة
اقت�صاد ًيا بم�ؤ�س�ساتها االقت�صادية ،على ح�ساب ،او لمناف�سة م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص.
المطلب الثاني :ثقافة الجماعة ولي�س الفرد
�إ�ستناداً على ما �سبق نخل�ص الى القول :ان العقلية الجماعية بالتعاون والعمل الم�شترك ،هي
�سمات تخت�ص بها دول تت�صدر العالم ديموقراط ًيا وحقوق ًيا حيث تعي�ش �شعوبها �أق�صى درجات
الرفاهية وهي الدول اال�سكندنافية على �سبيل المثال ،ف�شعوب هذه الدول لم تعرف ترميز �أي
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�شخ�ص تحت �أي م�سمى ،الكل ي�شتغل والكل ي�ساهم والكل يح�صد نتائج الم�ساهمة الجماعية من
ديموقراطية وحقوق ورفاهية ،بينما اكثرية الدول ال زالت تحت وط�أة ت�صنيم )ت�أليه( الأ�شخا�ص
الزعماء والرموز رغم ف�شلهم على كافة الم�ستويات ،فالعمل الجماعي في هذه الدول ال زال
يختزل في �شخ�ص زعيم ٍ ما ،في حين �أن مفاهيم المبادرة والم�شاركة والم�ساهمة الجماعية
لمجموع المواطنين ،يتم �إلغا�ؤها و ن�سبتها ل�شخ�ص الحاكم الرمز).( 7
ذلك ي�سمح بالقول ،ان الحكم بوا�سطة الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ولو اخط�أت ،هو اف�ضل من
حكم االفراد ولو كانوا طوباويين .لأن حكم الم�ؤ�س�سة بحدّه االدنى ،يعمل من �أجل الم�شاركة،
فتت�أمن ب�شكل مقبول حرية المواطنين في اتخاذ القرارات في جميع المجاالت ال�سيا�سية حال ًيا
وم�ستقبل ًيا.
من اج��ل الحفاظ على الحريات العامة والتركيز على �أهميتها ،ال بد من التمييز بين
مفهومي الدولة القانونية ،التي تعتبر القانون و�سيلة لل�ضبط والتنظيم ،ودولة القانون ،التي
تعتبر القانون في خدمة المواطن ،ما يجعل الدولة القانونية اقرب �إلى الدولة البولي�سية ،ومن
اجل حماية دولة القانون من االنحراف نحو الدولة القانونية� ،أكد كاري دومالبرغ Cari-De-
 Malbourgعلى �ضرورة تقييد الدولة بالقانون ،وكذلك هوريو  Hauriouيعتبر �أن الحل
يبد�أ مع م�أ�س�سة الدولة وربط �أجهزتها بمجموعة من القواعد والأحكام المنظمة لها) .(8ما ي�ؤثر
ايجا ًبا في الحفاظ على الحريات العامة كون هذا المبدا هو من �صلب مهام الدولة الم�ؤ�س�سة.
انتقا�صا لحقوقه� ،أو الغا ًء
�أن دعم الفرد �أو المواطن للم�ؤ�س�سة قد يكون قيمة م�ضافة له ،ولي�س
ً
لدوره .وفي هذا المجال يجب �إعادة طرح ال�س�ؤال الذي يتكرر دائ ًما ،من الذي ي�صنع قيمة الموقع
هل الفرد؟ �أم الفرد ي�ستمد قيمته من المن�صب الذي ي�شغله؟ وهنا يمكن القول �إن اختالط الفرد
بالموقع �أمر مه م لبناء دولة الم�ؤ�س�سات الرا�سخة والهيئات المزدهرة والمجتمع المدني القوي،
فالبد من تعزيز دور الم�ؤ�س�سة فوق دور الفرد واعطاء االحزاب والنقابات والهيئات ـ حكومية
ال ولي�س متغيراً م�ستق ً
و�أهلية ـ دو ًرا �أكثر فاعلية باعتبار دور الفرد مكم ً
ال تتبعه الم�ؤ�س�سة بمن
فيها، فالم�ؤ�س�سات يجب �أن تبقي و�أن تزدهر ،و�أن يتعاظم دورها وينت�شر ت�أثيرها �أما الأفراد فهم
قادمون وذاهبون ت�أتي بهم قرارات وتذهب بهم � ً
أخرى .فالحياة كما يقال ،كلها تقوم
أي�ضا قرارات � 
علي الم�شاركة في التقاليد ،وتداخل الأفكار مع التدابير ،وامتزاج الر�ؤى مع الواقع والتحام الب�شر
من �أجل �أوطان قوية و�أمم زاهرة و�شعوب متقدمة ،دون االنتقا�ص من قيمة الأفراد .وهنا يكمن
جوهر الق�ضية التي تجعل من الم�ؤ�س�سة كيا ًنا ال يت�أثر بالأفراد واليرتبط بوجودهم ،فالم�ؤ�س�سة
في النهاية هي التي يجب �أن تبقي �أما الأفراد فهم عابرون مهما يطول البقاء �أو تدوم المواقع.
ان �أ�سا�س الم�ؤ�س�سة ال�شرعية هو قبول الأغلبية ب�أحقية كل فرد )�أو جماعة( في الحكم
وممار�سة ال�سلطة بما فيها حق اللجوء �إلى القوة �إن اقت�ضى الأمر ذلك .فير�سم بدقة معالم
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�شرعية الم�ؤ�س�سىة� .أوالً ،يو�ضح �أن لل�شرعية ال�سيا�سية عالقة وطيدة باال�ستقرار ال�سيا�سي،
تدعم هذا الأخير تر�سخت ،وكلما تدهور ت�ضعف وتت�آكل .وعلى ال�سلطة «قبول المحكومين»
فكلما ّ
وقناعتهم ،ولي�س «�إذعانهم» ،ثانياً ،ال�شرعية ال ت�ستلزم «القبول» الأبدي لأنها لي�ست مك�سباً نهائياً
بل هي ذات طبيعة تطورية ومتقلّبة تتجدد با�ستمرار ،وعلى الحاكم �صيانتها دوماً و�إال �سقط
تح�صل من قبل المحكومين على هذه ال�شرعية� .9إذ يجب �صيانة ما ي�سميه
«العقد» الذي بموجبه
ّ
ماك�س فيبر بـ «الإيمان بال�شرعية» الذي يعتبره فيبر «عام ً
ال حا�سماً»� .إذ يرى �أن كل �سلطة ت�سعى
�إلى �صيانة الإيمان ب�شرعيتها).(10
وتعتبر ال�شرعية القانونية ،المعمول بها في الديمقراطيات الغربية هي �أرقى نموذج  وتُعرف
�أي�ضاً بال�شرعية الد�ستورية �أو الم�ؤ�س�سية .ويمكن �إ�ضافة الأيديولوجيا التي �أ�صبحت تقري ًبا
الم�صدر الوحيد لل�شرعية لبع�ض �أنظمة الحكم في العالم الثالث وفي المنطقة العربية خالل
العقود الما�ضية) .(11فلقد كانت الإيديولوجية القومية م�صدراً ل�شرعية العديد من الأنظمة ،وحتى
التي لم تتبن هذه الأيديولوجية كانت تعلن التزامها الق�ضايا القومية حفاظاً على ا�ستقرارها).(12
في هذه الحالة يتم توفير اال�ستقرار الالزم حتى تعيد �إنتاج وتجديد م�س ِّوغات وجودها).(13
في هذا االطار ،ي�ؤكد العديد من الباحثين ان الإن�سان كائن اجتماعي ،فهو في حالة �سعي دائم
�إلى االنتماء واالرتباط بالآخرين ،بهدف خف�ض التوترات االنفعالية التي تعتريه عندما ينعزل او
ين�أى عن الجماعة .وهناك دالئل واقعية متعددة ت�شير ،الى ان حاجة الفرد �إلى االنتماء تزداد
ب�شكل ّ
مطرد مع تطور المجتمعات ،وهناك نماذج من الدرا�سات التي ت�ؤكد حاجة االفراد �إلى
هذا االنتماء ،ويمكن ان ن�ستخل�ص منها بع�ض الآليات او العمليات التي تخف�ض الجماعة من
خاللها �شعور اع�ضائها بالتوتر ،مما يزيد من انجذابهم اليها وتم�سكهم بها .وتعد بحوث �شا�شتر
« Schachter »14من �أهم البحوث التي ابرزت نوع التجمع في خف�ض درجة القلق ،وهي بحوث
اجراها حول تنويع مقدار التهديد الذي يعانيه اع�ضاء الجماعة ،وتو�صل هو وزمال�ؤه �إلى ان
التهديد المرتفع ي�سبب قدراً �أكبر من الجاذبية لأع�ضاء الجماعة بالمقارنة بالتهديد المنخف�ض،
وقد قام �شا�شتر في احدى تجاربه ب�إثارة قلق مجموعة من الطالبات بطريقة تجريبية معتمدة ،ب�أن
اوهمن ب�أنهن �سوف يتلقين �صدمة كهربائية ،وقام بتنويع درجة القلق ،ف�أخبر بع�ض الطالبات ب�أن
ال�صدمة �ستكون م�ؤلمة ،غير انها لن تحدث اثراً ج�سم ًيا دائ ًما )مجموعة القلق المرتفع( ،واخبر
المجموعة الثانية ب�أن ال�صدمة �ستكون خفيفة ولن تحول دون ا�ستمتاعهن بالتجربة )مجموعة
القلق المنخف�ض( ..ان ذلك ادى الى ا�ستخال�ص النتيجة التالية :ان التجاذب بين اع�ضاء الجماعة
حاجة نف�سية اجتماعية دافعة �إلى تكوين الجماعة ،وي�شير هذا التجاذب بين الأ�شخا�ص في معناه
العام �إلى «االتجاه الإيجابي الذي ي�شعر به �شخ�ص ما ،نحو �شخ�ص �آخر).(15
كبديل عن التفرد في
هذا ما يجب ان ينطبق على ت�شجيع اعتماد الم�ؤ�س�سات في الحكم
ٍ
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ال�سلطة ،بوا�سطة بث روح االطمئنان لدى المجتمعات وال�شعوب ،للعمل على اعتماد حكم
كبديل �آمن بدالً من حكم اال�شخا�ص .باال�ضافة الى االعتماد على مجموعة من
الم�ؤ�س�سات
ٍ
العوامل التي ت�ؤدي �إلى ا�ستمرار تما�سك الجماعة ،والتي يمكن تلخي�صها بنقطين ا�سا�سيتين ،دون
�إنكار ما للنقاط االخرى من اهمية ،وهما:
ــ مدى تحقيق الجماعة لإ�شباع احتياجات الفرد ،فالفرد ين�ضم �إلى الجماعة حين ي�شعر �أنها
تحقق رغباته ،ف�إذا تحقق ذلك ا�ستمر الفرد في الجماعة.
ــ �أن الجماعة تمار�س �أنواعاً من الأن�شطة ويرغب الفرد في ممار�سة هذه الأن�شطة.
اما العوامل التي ت�ؤثر �سلباً في تما�سك الجماعة ،فيجب االبتعاد عنها ،وهي تتلخ�ص كما يلي:
1ــ	�إذا كانت ع�ضوية الفرد للجماعة �سبباً في �إ�شعاره بم�شاعر �أليمة ،ف�إننا ال نتوقع من هذا
الفرد اال�ستمرار في ع�ضويته للجماعة.
2ــ يترك الفرد الجماعة �إذا ما حدث اختالفاً في الآراء حول ما تقوم به الجماعة من
�أعمال.
3ــ تع ّر�ض الفرد داخل الجماعة للإحباط الم�ستمر ،و�أن وجود الإحباط )ب�شكل م�ستمر(
يقود �إلى عدم تما�سك الجماعة.
4ــ	�إذا كانت �أهداف الفرد تخالف �أهداف الجماعة ،ويحدث �أن يغير الفرد من �أهدافه ومن
هنا يكون تواجده في الجماعة لي�س له معنى.
اما ال�صعوبات التي تواجهها �سلطة الدولة لكي ت�ستقيم بح�سب ماهيتها اربعة ا�صناف:
 �صعوبات متعلقة باحترام ا�ستقاللية �أفرادها وحرياتهم. �صعوبات متعلقة باحترام الم�ساواة في ما بينهم في الحقوق والواجبات الطبيعية وامامالقانون.
 �صعوبات متعلقة بتف�سير ال�ش�ؤون العامة والم�صالح العامة. �صعوبات متعلقة بتكوين ال�شعب وتجان�سه ووحدته ووعيه ب�أنه حقا يحكم نف�سه).(16ان الهدف من هذه التحليالت والمفاهيم ،لي�س مناق�شة مختلف المقاربات النظرية للم�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية ال�شرعية )بمعني معترف بها داخل ًيا وخارج ًيا( �أو م�ؤ�س�سات الحكم ،و�إنما للت�أكيد على
طابعها التطوري والمتغير .ف�أن �أزمة «الم�أ�س�سة» التي تعانيها غالبية الأنظمة ال�سيا�سية حالياً
ناجمة عن عدم �إدراكها لهذه الحقيقة الواعية عبر التاريخ .فهذه الأنظمة التي تربعت على الحكم
تحت مختلف المبررات )تقليدية ،قبلية ،دينية ،ثورية ،تاريخية…( في مرحلة من التاريخ اعتقدت
�أن �شرعيتها مك�سباً ال رجعة فيه و�أنها م�س ّوغة �إلى الأبد وهذا ربما ما يف�سر ظاهرة الحكام على
مدى الحياة في الكثير من الدول ،وت�أ�صيل �شخ�صانية ال�سلطة.
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افق للحل؟
وال�س�ؤال المطروح هو التالي :هل من ٍ
ان المخرج من حالة االزمة ال�سيا�سية وتجاوز مرحلة الدولة الت�سلّطية التي يحكمها افراد،
يمكن ان يتم باعتماد الديمقراطية ودولة القانون ،فالحل الديمقراطي يعتبر كحل �أن�سب ازاء
النحراف ال�سيا�سي في معظم الدول التي تعاني من النق�ص في هذا المجال .لكن ال بد من
الإ�شارة �إلى �أن الديمقراطية لي�ست وليدة مرا�سيم وق��رارات �سيا�سية ،بل هي ثقافة و�سلوك
مدني و�سيا�سي .بمعنى �أنها �أوالً ،وقبل كل �شيء هي ق�ضية تربية وتن�شئة .ولي�س من ال�صدف
�أن وزارات التعليم ت�سمى عادة ال �سيما في الدول المتقدمة بـ وزارات التربية ،لأن التربية ت�سبق
التعليم .وهذا ما يف�سر عجز الدول المتخلّفة بالرغم من ان غالبية نُخبها متعلّمة ،من االلتحاق
بركب الأمم المتقدمة .وهنا ال بد من القول ،ال يمكن الخروج من عهد الت�سلطية وبناء دولة
ديمقراطية بين ع�شية و�ضحاه ،بل العملية هي �سيرورة اجتماعية و�سيا�سية مع ّقدة ،وعلى النخب
ال�سيا�سية والفكرية وغيرها من المهتمين ،تهيئة الظروف لتوجيه هذه ال�سيرورة في م�سارها
ال�صحيح والعمل على �أ ّال تحيد عنه .لأن عدم اليقظة ال�سيا�سية قد يقود �إلى مجرد انتقال من
نموذج ت�سلطي �إلى نموذج �آخر).(17
بات من المعروف �أن التربية ن�شاط �أو عملية اجتماعية هادفة  ،و�أنها ت�ستمد مادتها من
المجتمع الذي توجد فيه؛ �إذ �إنها رهينة المجتمع بكل ما فيه ومن فيه من عوامل وم�ؤثرات وقوى
و�أفراد ،و�أنها ت�ستمر مع الإن�سان منذ والدته حتى مماته؛ لذلك فقد كان من �أهم وظائفها �إعداد
الإن�سان للحياة  ،والعمل على تحقيق تفاعله وتك ّيفه المطلوب مع مجتمعه الذي يعي�ش فيه في�ؤثر
فيه ويت�أثر به.
ولأن هذا الت�أثر والت�أثير ال يُمكن �أن يح�صل �إال من خالل الم�ؤ�س�سات االجتماعية المتنوعة التي
تتولى مهمة تنظيم عالقة الإن�سان بغيره ،وتعمل على تحقيق ان�سجامه المطلوب مع ما يُحيط به من
ٍ
كائنات ومكونات؛ ف�إن العملية التربوية م�ستمرة مع الإن�سان منذ والدته وحتى مماته؛ وتتم من خالل
الم�ؤ�س�سات التربوية االجتماعية التي تتولى مهمة تربية الإن�سان ،وتكيفه مع مجتمعه ،وتنمية وعيه
الإيجابي ،و�إعداده للحياة فيه .وتُعد هذه الم�ؤ�س�سات التربوية بمثابة الأو�ساط �أو التنظيمات التي
ت�سعى المجتمعات لإيجادها تبعاً لظروف المكان والزمان ،حتى تن ُقل من خاللها ثقافاتها ،وتطور
ح�ضاراتها ،وتُحقق �أهدافها وغاياتها التربوية ،وهنا تجدر الإ�شارة �إلى �أن الم�ؤ�س�سات التربوية ال
ٍ
تكون على ٍ
نمط ٍ
كيفية واحدةٍ طول حياة الإن�سان� ،إذ �إنها متعددة الأ�شكال ،مختلفة الأنماط،
واحد� ،أو
وتختلف باختالف مراحل عمر الإن�سان ،وظروف مجتمعه  ،وبيئته المكانية والزمانية والمعي�شية،
وما فيها من عوامل وقوى .كما تختلف باختالف نوعية الن�شاط التربوي الذي تتم ممار�سته فيها.
وهنا يمكن ت َعريف الم�ؤ�س�سات التربوية ب�أنها تلك البيئات �أو الأو�ساط التي تُ�ساعد الإن�سان على
النمو ال�شامل لمختلف جوانب �شخ�صيته ،والتفاعل والتكيف مع من حوله من الكائنات والمكونات.
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وي���أت��ي من �أب��رز و�أه��م ه��ذه الم�ؤ�س�سات التربوية في المجتمع الأ���س��رة والمدر�سة وجماعة
الرفاق ،و ُدور العبادة وو�سائل الإعالم والأندية و�أماكن العمل وغيرها من الم�ؤ�س�سات المختلفة
ٍ
بطريقة ُمبا�شرةٍ �أو غير مبا�شرة.
التي ت�ؤثر على تربية الإن�سان ���س��وا ًء ك��ان ذل��ك الت�أثير
ومعنى هذا �أن تربية الإن�سان ال يمكن �أن تتم �إال من خالل بع�ض الم�ؤ�س�سات �أو الو�سائط
االجتماعية المختلفة .ونظراً لكثرة هذه الم�ؤ�س�سات وتنوعها واختالف �أ�شكالها و�أنماطها؛ فقد
َع َرف المجتمع عبر تاريخه الطويل عدداً من هذه الم�ؤ�س�سات االجتماعية التربوية والتعليمية
المختلفة التي كانت نتاجاً طبيعياً للعديد من المطالب والتحديات والتغيرات الح�ضارية التي
حين و�آخر على العالم .بل �إن كل م�ؤ�س�سة من الم�ؤ�س�سات التربوية التي ُعرفت في
طر�أت بين ٍ
))18
ٍ
ٍ
ٍ
اجتماعية معينة .
وظروف
لحاجة
العالم �إنما ن�ش�أت ا�ستجاب ًة
فالتعريف الع�صري للدولة التي ت�شكل الم�ؤ�س�سة الكبرى� ،أو م�ؤ�س�سة الم�ؤ�س�سات ،هي �سلطة
ومهام ووظائف غير ملمو�سة باليد وال هي ملكية ح�صرية ثابتة ،بل انها قوانين ،وم�ؤ�س�سات ،ت�ؤ ِّمن
االنتظام العام الذي هو اهم ثروة في ع�صرنا الحا�ضر .فالتقدُّم العلمي والتطور االقت�صادي،
وتزايُد انواع ال ُملكية – ال �سيما منها ال ُملكية الفكرية – ال يمكن حمايتها �إال من خالل الدولة
الع�صرية التي تعتمد القوانين ،خا�ص ًة منها القوانين الدولية .فالدولة القوية والديمقراطية ،هي
ثروة بحدِ ذاتها).(19
اما احدى الميزات التي تدعو الى اعتماد الم�ؤ�س�سة هي رف�ض حل م�شكالت اليوم على ح�ساب
الأجيال القادمة� ،أو على ح�ساب الأموال العامة على �سبيل المثال ،وبالأخ�ص على ح�ساب البيئة.
لذلك يجب ان تعمل الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الحرة لبلوغ ثقافة عالمية منفتحة ومجتمع عالمي
حر ،فالعوامل الم�شتركة بين الب�شر �أهم بكثير من ت�صنيفهم �إلي مواطنين محليين و�أجانب ،بهدف
الو�صول �إلى مجتمع دولي ي�سوده التبادل والتعاون والمناف�سة بحرية بين مختلف ال�شعوب والدول
والجماعات الإقليمية والثقافات .مع ال�سعي �إلى التعاون من �أجل التنمية من خالل الم�ؤ�س�سات
العالمية الحرة للم�ساعدة علي �إقامة مجتمعات مدنية حرة وم�س�ؤولة في الدول النامية خا�صة،
لتكتمل حركة اال�صالح على ال�صعيد العالمي وت�سود العدالة بين الب�شر في العالم .والمثال على
ذلك ما يحدث في المنظمات الدولية والإقليمية وال�شراكات والعالقات بين الدول وغيرها....
ب�شكل ال ي�أتي على ح�ساب
من ا�صالحات �شاملة )رغم عدم مثاليتها للأ�سباب المذكورة �ساب ًقا(،
ٍ
التنوع الداخلي واالنفتاح على الآخرين .فتعمل الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية باعتماد �سيا�سة م�ؤ�س�ساتية
منظمة ت�صبو �إلي انت�صار الحقوق الإن�سانية والمدنية في جميع �أنحاء العالم) .(20تمهيداً لدولة
الم�ؤ�س�سات ال�شرعية والقانونية في كل دولة من دول العالم ب�شكل تام .والمحاذير تكمن في �أن
م�سالك الفكر لي�ست كلها جذابة تماماً ،وقد ي�ؤدي اتباعها حت ًما �إلى التعب وال�شقاء وانعدام
الأمان ،ولكن لي�س بال�ضرورة �إلى �إجابات را�سخة� ،أو راحة عقلية .والتفكير ال�سيا�سي لي�س خا�صاً
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بالأفراد ،بل في الجماعات � ً
أي�ضا� ،أي يكون في ال�شعوب والأمم ،فهو لي�س كالتفكير الأدبي وال
كالتفكير الت�شريعي� ،إنما يتحقق بالأفراد فح�سب ،وال يكون في الجماعات ،فهو فردي ،بل التفكير
ال�سيا�سي تفكير فردي وتفكير جماعي ،وكما يكون في الأفراد يكون في الجماعات ،فيكون في
ال�شعوب والأمم ،كما يكون في الأفراد من حكام و�سيا�سيين؛ بل �إنه ال يكفي �أن يكون في الأفراد،
بل يجب �أن يكون في ال�شعوب والأمم ،وبدون وجوده في ال�شعوب والأمم ال يوجد الحكم ال�صالح،
وال ت�أتي النه�ضة ،وال ت�صلح ال�شعوب والأم��م لحمل الر�سائل اال بعد تزويدها بالمعلومات
ال�سيا�سية والأخبار ال�سيا�سية ،و�أن يُن ّمى لديها �سماع الأخبار ال�سيا�سية ،ولكن ب�شكل طبيعي ال
ب�شكل م�صطنع ،وب�إعطائها ال�صحيح من الثقافة ال�سيا�سية ،وال�صادق من الأخبار ،حتى ال تقع
فري�سة للت�ضليل؛ ومن هنا كانت ال�سيا�سة ،والفكر ال�سيا�سي والتفكير ال�سيا�سي ،فهي موجودة في
ال�شعب �أوالمجتمع� ،أي كانت ال�سيا�سة) .(21فالعمل يجب ا ّال يقت�صر على االفراد فح�سب بل على
الفكر الجماعي مع التركيز على العقل الب�شري وتطويره لقبول ف�ضائل الم�ؤ�س�سة وجدواها ،هذا
يتطلب جهود جديدة لم تتوافر في الما�ضي بال�شكل الكامل.
الخاتمة
ان الطريقة المثلى التي ت�سهم بتح ّول الحكم من و�سيلة فردية� ،أو «فردانية» الى م�ؤ�س�سات
ناظمة فع ً
كبديل عن االفراد والح ّكام المت�سلّطين الذين ح ّولوا مجرى التاريخ الى عالم ت�سوده
ال،
ٍ
قلّة العدالة والم�ساواة وعدم التكاف�ؤ في الفر�ص في معظم الأحيان ،بالرغم من المحاوالت
المتعددة في كل مكان وزمان الر�ساء منطق الم�ؤ�س�سة التي ترعى الجميع ويحتكم اليها كل ابناء
المجتمع الب�شري.
ان �شرح وتف�سير وتحليل م�س�ألة الم�ؤ�س�سة واالفراد ومقارنتها وج ًها لوجه ،لتتّ�ضح م�شكالتها،
ٍ
ر�صد ل َمواطن الخط�أ
وتنك�شف مبهماتُها ب�صورةٍ وا�ضحة متكاملة ،باال�ضافة الى نقد عملية
وال�صواب وتقويم وت�صحيح بع�ض المفاهيم والق�ضايا المتعلّقة بذلك المو�ضوع ،ا�سها ًما في بناء
قاعدةٍ ممكنة التطبيق لحلول الم�ؤ�س�سة مكان الفرد ،انطال ًقا من المفا�ضلة بين حكم االفراد
وا�ضحا ان الفردانية تدعو �إلى ممار�سة �أهداف
وحكم الم�ؤ�س�سات الناظمة والم�شروعة .ما يبدو
ً
الفرد رغباته لتكون قيمه م�ستقلة معتمداً على نف�سه والدفاع عنها فح�سب.
فالعالقة بين الم�ؤ�س�سة واالفراد حتمية وتفاعلية ،كون الت�أثير المتبادل يف�ضي الى النتيجة
ذاتها ،لأن للفرد اثره وت�أثيره على الم�ؤ�س�سة ،وكذلك لهذة االخيره االثر المهم بوا�سطة طبيعة
نظامها وهيكليتها والقوانين التي ترعاها ...فالم�ؤ�س�سة ال�صالحة او الناجحة هي نتاج وم�سعى
افراد ناجحين ،و�صالحين يتفاعلون مع الم�ؤ�س�سة ويتكيفون معها بملء ارادتهم.
كل ذلك ي�سمح بالقول ،ان الحكم بوا�سطة الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ولو اخط�أت ،هو اف�ضل من
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القيادة وامل�ؤ�س�سة م�أ�س�سة القيادة
د .البري رحمة

حكم االفراد ولو كانوا طوباويين ،لأن حكم الم�ؤ�س�سة بحدّه االدنى ي�ؤ ّمن الم�شاركة الفعلية وحرية
ب�شكل دائم.
المواطنين في اتخاذ القرارات في �شتى المجاالت ال�سيا�سية
ٍ
البد من العمل على العقل الب�شري لبث ثقافات وتن�شئة منتظمة لو�ضع �أ�س�س جديدة ،لأن
التفكير ال�سيا�سي لي�س خا�صاً بالأفراد ،بل بالجماعات ،لتعزيز دور الم�ؤ�س�سة واعطاء االحزاب
ال ولي�س متغيراً
والنقابات والهيئات ـ حكومية و�أهلية ـ دو ًرا �أكثر فاعلية باعتبار دور الفرد مكم ً
م�ستق ً
ال تتبعه الم�ؤ�س�سة بمن فيها ، فالم�ؤ�س�سات يجب �أن تبقى وتزدهر ،و�أن يتعاظم دورها
وينت�شر ت�أثيرها� .أما الأفراد فهم قادمون وذاهبون ت�أتي بهم قرارات وتذهب بهم � ً
أي�ضا قرارات
أخرى .فالحياة كما يقال ،تقوم على الم�شاركة في التقالي د ،وتداخل الأفكار مع التدابير، وامتزاج
� 
الر�ؤي مع الواقع والتحام الب�شر من �أجل �أوطان قوية و�أمم زاهرة و�شعوب متقدمة ،دون االنتقا�ص
من قيمة الأفراد. هنا يكمن جوهر الق�ضية التي تجعل من الم�ؤ�س�سة كيا ًنا ال يت�أثر بالأفراد
بوجودهم، فالم�ؤ�س�سة في النهاية هي التي يجب �أن تبقى �أما الأفراد فهم عابرون مهما

واليرتبط
يطول البقاء �أو تدوم المواقع. فالحل يكمن في التفتي�ش عن طرائق تفكير جديدة تنبذ �سلبيات
الما�ضي وتحتكم الى ايجابياته لتحقيق �أماني الب�شرية بم�ؤ�س�سة ال�سالم في كل مكان .وبعد
مقاربة الطرق واال�ساليب والهدف فمن يبد�أ؟

الهوام�ش
 - 1مري�س نخلة� ،شرح قانون الموظفين ،الجزء االول،دار المن�شورات الحقوقية مطبعة �صادر�،ص.9
 - 2ملخ�ص بحث :تنمية ال�شعور بالم�س�ؤولية عند �أفراد المجتمع ( بحث تا�سع ) خا�ص �شبكة الألوكة ،تاريخ
الإ�ضافة.2013/5/25 :
 http://www.driouchcity.net - 3ميمون وحود.
 - 4هناك مثال على ذلك ،وهو ما ح�صل للفيل�سوف والعالم والطبيب والفقيه والقا�ضي والفلكي والفيزيائي
إ�سالم�.صحح �أفكار ومراجع عُ لماء و فال�سفة �سبقوه
الأندل�سي (ابن ر�شد) ،واحد ًا من �أبرز و �أكبر و�أ�شهر فال�سفة ال
ّ
ّ
كـ َ ابن �سينا و الفارابي وبع�ض نظريات �أفالطون و�أر�سطو  ،حتى ت ّ َم اختياره لتولي من�صب الق�ضاء في «�إ�شبيلية»
ُ
مقولته التى ح�سمت
وهو �أكبر و�أهم من�صب في �إ�سبانيا حينها�.أول قاعدة حوّلت الإ�سبان و الأوربيون �صوبَ ال ّنور ,
ً
عقوال ،ثم يُ عطينا �شرائع مُ خالفه لها).
العالقه مع الدين  ( :اهلل ال يُ مكن �أن يُ عطينا
ّ
ُ
مقولته التي ح�سمت التجارة بالإديان( :التجارة بالأديان هي التجارة الرائجة في
�أمّ ا القاعدة الثانية ،فهي
ّ
ّ
ُ
َ
المُ جتمعات التي ينت�شر فيها الجهل ،ف�إن �أردت التحكم في جاهل  ،عليك �أن تغلف كل باطل
بغالف ديني) تمّ
ٍ
ً
أوروبيا و تم تدري�س ُ
ُ
كتبه في �أغلب جامعات �أوروبا� ،أبرزها جامعة باري�س وجامعة بادو الإيطالية وجامعة
تكريمه �
نورنبيرغ الألمانية.
ُ
ّ
حيث تع ّر�ض ابن ر�شد لأ�شر�س
لكن �إع�صار ((ال ّتطرف)) والإره��اب الفكري لي�س وليد اليوم في بالد العرب،
ّ
ّ
ُ
أ�شد حملة تكفيرية ،ات ُ
همه فيها رجال ّ
و� ّ
ترحيله الى م ّراك�ش قبل �أن يتوفى
الدين بالكفر و الزندقة و الإلحاد ،و تمّ
هناك ب�سبب الك�آبه و الإهمال و عدم ال ّرعاية ال�صحية.
ُ
ً
رجال ّ
خوفا من تدري�سها لما تحتويه من مفا�سد و ُكفر وفجور و
الدين فتاواهم بحرق جميع كتبه،
�أ�صد َر
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ً
حد قولهم  ,وبالفعل زحف النا�س �إلى بيته وحرقوا ُ
هرطقة على ّ
جميعا حتى �أ�صبحت رماد ًا  ..حينها بكى
كتبه
َ
ُ
ُ
تالمذته بحرقة �شديدة فقال ابن ر�شد جملته ال�شهيرة ( :يا بُني  ..لو كنت تبكي على الكتب المُ حترقة فاعلم
�أحد
� ّأن للأفكار �أجنحة و هي تطيرُ بها �إلى �أ�صحابها ،لكن لو كنت تبكي على حال العرب و المُ �سلمين ف�أعلم �أ ّنك لو
حوّلت بحار العالم لدموع لن تكفيك) وقيل عبر م�صادر تاريخية �:سَ قطت الأندل�س يوم �أُحرقت كتب ابن ر�شد  ,و
بد�أت نه�ضة �أوروبا يوم و �صلتهم �أفكاره.
 - 5ان ذلك مو�ضع جدل ونقا�ش  ،عن �أحقية توجههم �أو عدمها.
6
 - 7جالل مجاهدي � ،شخ�صنة الحكم و ال�سلطة ورم من �أورام الدولة ،المرجع ال�سابق.
 - 8جالل مجاهدي � ،شخ�صنة الحكم و ال�سلطة ورم من �أورام الدولة ،المرجع ال�سابق.
� - 9سعد الدين �إبراهيم« ،م�صادر ال�شرعية في �أنظمة الحكم العربية» ،في� :سعد الدين �إبراهيم و�آخرون� ،أزمة
الديمقراطية في الوطن العربي ،بيروت ،مركز درا�سات الوحدة العربية� ،1984 ،ص .404
Max Weber, Economie et société, tome 1, Paris, Pocket, 1995, p. 286. - 10
� -11سعد الدين �إبراهيم ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .409 ،407-406
Paul Noble, «The Arab System: Pressures, Constraints and - 12
Opportunities», in: Bahgat Korany & Ali E. Hillal Dessouki )eds(, The Foreign
Policies of Arab States : the Challenge of Change, 2nd ed, Boulder (Colorado),
Westview Press, 1991, p. 57; Michael Barnet, «Institutions, Roles and Disorder:
the Case of Arab States System», International Studies Quarterly )Detroit(,
.284-vol.3, september 1993, pp. 279
 - 13د .عادل عامر ،االنظمة احلاكمة وبناء ال�شرعية،منتديات دار العلوم القانونية واال�سالميةواالن�سانية،
http://www.adelamer.com
 ،Stanly Schachter - 14المو�سوعة الحرة.
 Hendrick & hendric 1983 P.3015
 16ــ هذة النقط م�أخوذة من ورقة قدمها د .ن�صاريف ندوة دولة ال�سلطة و�سلطة الدولة ــ وجوب التمييز بني
�سلطتي الدولة واحلاكم واالبتعاد عن الت�أثري الديني  24ــ  25كانون الثاين  2007الدوحة قطر  /منتدى الفكر
العربي http://www.qatarconferences.org
ـــ الن�ص مقطع من ورقة قدمت �إلى ندوة نظمتها «جمعية الثقافة العربية في بريطانيا» في عنوان
17
«�إ�شكالية ال�سلطة في الفكر العربي الإ�سالمي» ،لندن  28 ،و 29تموز .2001
 18ــ الدكتور �صالح بن علي �أبو ع� َّراد ،بحث تحت عنوان :بع�ض الم�ؤ�س�سات التربوية و�أثرها في تربية الفرد
ي�سير من كتاب (مقدمة في التربية الإ�سالمية) للكاتب
والمجتمع ،موقع �صيد الفوائد ،المو�ضوع م�أخوذ بت�صرف
ٍ
 ( ،عام  ، )2012الريا�ض  :دار ال�صولتية للتربية .
Joran Terbourn, State Authority, Translated by Abdullah Khaled, Dar -19
.al-Murooj, Beirut, 1985 P 40
� - 20سلطة ال ��دول ��ة ،ت��رج�م��ة ع �ب��داهلل خ��ال��د ،دار امل� ��روج ،ب� �ي��روتThe Friedrich Naumann ،
)Foundation’snternational Academy for Leadership (IAF) invites young
political leaders and policy makersto join theonline seminar on Education
Politics – the Key to Enlightenment, Participation and Progress”.www.fnst :egypt.orgم�ؤ�س�سة
 - 21عن المكتبة العامة ،لماذا ندر�س الفكر ال�سيا�سي؟  6كانون الثاني maktaba-amma. .2017
 com/?p=6184 www.politics-dz.comمو�سوعة العلوم ال�سيا�سية
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مقدمة
ينتج عن �إ�صطدامات ال�سيرفي العالم ،حوالي  1,2مليون حالة وفاة وما بين  30و  50مليون
�إ�صابة كل �سنة� .أكثر من  %95من هذه الوفيات والإ�صابات تحدث في البلدان المنخف�ضة
والمتو�سطة الدخل �أي في �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و�أوروبا
)( 1
ال�شرقية.
ت�ستهلك الإ�صابات الناجمة عن �إ�صطدامات الطرقات في معظم البلدان جزءاً كبيراً من
الموارد والقدرات.
�أدخلت �أحزمة الأمان تدريجياً في ال�سيارات الأوروبية في �أواخر الخم�سينات مقتب�سة من
�أحزمة �أمان الطائرات ،وقد �أجريت �إختبارات مختلفة ب�إ�ستعمال مختلف �أنواع �أحزمة الأمان
قبل التو�صل �إلى �أن حزام �أمان الثالث نقاط المائل هو �أف�ضل حل و�سط بين جميع الخيارات.
�أحزمة الأمان هي من �أبرز �أجهزة ال�سالمة داخل المركبات للأ�سباب التالية :
ــ المنع من القذف خارج المركبة على �أثر الإ�صطدام،
ــ الحد من خطر الإ�صطدام بالأثاث الداخلي داخل المركبة،
ــ تثبيت م�ستعملي �أحزمة الأمان في مقاعدهم
�أدخلت �أحزمة الأمان �إلى ال�سيارات في الخم�سينات بناءاً على الفهم العميق للن�شاط الحيوي
لوجوب الحد من مخاطر الإ�صطدامات) .( 2وفي العام � ،1971إزداد �إ�ستخدام حزام الأمان في
فيكتوريا )�أ�ستراليا( من حوالي � ٪15إلى حوالي  ،٪50وذكرت تقارير علمية �إنخفا�ض نحو ٪12
من حاالت الوفاة للركاب المت�ضررين )�سائقين وركاب المقاعد الأمامية( وذلك نتيجة �إرتفاع
ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان.
بناءاً على تدني ن�سبة الإ�صابات في والية فيكتوريا ،فقد ت ّم ت�شريع عدد من القوانين التي
تلزم �إ�ستعمال حزام الأمان� .إنّ �إ�صابات الر�أ�س هي الأكثر �شيوعاً والأكثر خطورة لأنّ لها ت�أثير
مبا�شر على م�ستخدمي المركبات.ث ّم ت�أتي �إ�صابات ال�صدر والبطن ومن بعدها �إ�صابات ال�ساق
والعنق وهي الأكثر �شيوعاً.
�أهمية وفعالية �إ�ستخدام حزام الأمان
�إ�ستعمال حزام الأمان يقلل من خطر حدوث وفيات بين ركاب المقاعد الأمامية بن�سبة � 40%إلى
 1%50وهو الو�سيلة الأكثر فعالية للحد من مختلف �أنواع الإ�صابات الناتجة عن الإ�صطدامات
المرورية.
�إن حزام الأمان اليدوي والحا�ضن للكتف فعال بن�سبة  % 45في تخفي�ض ن�سبة وفيات ركاب
ال�سيارات و %60من وفيات ركاب ال�شاحنات الخفيفة في جميع �أنواع الإ�صطدامات.
�إنّ عدم ا�ستخدام حزام الأمان هو عامل رئي�سي في الت�س ّبب بالإ�صابات والوفيات الناتجة عن
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الإ�صطدامات المرورية)� ( 3إذ �أ ّنه عند وقوع الإ�صطدام ،يوا�صل راكبو ال�سيارة غير الم�ستعملين
لحزام الأمان التح ّرك �إلى الأمام بنف�س ال�سرعة التي كانت ت�سير فيها المركبة قبل الإ�صطدام.
عند الإ�صطدام ،ينطلق ال�سائق من كر�سيه ب�إتجاه المقود وم�ستعم ً
ال المقاعد الخلفية
ينطلقون ب�إتجاه خلفية المقاعد الأمامية في حال لم ي�ستعملوا �أحزمة الأمان.
�إنّ عددا كبيرا من النا�س اليوم هم على قيد الحياة لأنهم كانوا ي�ستعملون �أحزمة الأمان �أثناء
الإ�صطدامات.
تجدر الإ�شارة �إلى �أ ّنه ووفقاً لتقديرات منظمة ال�صحة العالمية ،لقد تم تفادي الماليين من
الوفيات الناجمة عن عدم �إ�ستعمال حزام االمان على مدى العقود الأربعة الما�ضية.
مع الإزدياد ال�سريع لل�سيارة في العقدين الما�ضيين في لبنان ،ال تزال ن�سبة �إ�ستعمال حزام
الأمان منخف�ضة ب�شكل مقلق .لقد وقع على الطرقات ب�سبب عدم الإلتزام ب�إ�ستعمال حزام
بد من �إقناع القادة ال�سيا�سيين وال�سلطات
الأمان مئات الم�آ�سي التي يمكن تفاديها ،لذلك ال ّ
المعنية وم�ستعملي المركبات �أن �أحزمة الأمان �ضرورية للقيادة الآمنة.
لقد �أظهرت الكثير من الدرا�سات التي �أجريت في مختلف �أنحاء العالم منذ العام 1950
�أن �إ�ستعمال �أحزمة الأمان وو�ضعها بال�شكل ال�صحيح ،ينقذ حياة الكثير من النا�س ويحد من
الأ�ضرار التي يتعر�ضون لها.
وبح�سب درا�سة �أجريت من قبل  (1960) Tourin and Garettت ّم مقارنة  9717حالة من
�ضحايا �إ�صطدامات ال�سير ) 933من م�ستعملي حزام الأمان و  8784من غير م�ستعمليه( .لقد
تب ّين �أن م�ستعملي �أحزمة الأمان تعر�ضوا لإ�صابات قاتلة �أقل بن�سبة  %35من غير م�ستعمليه.
ت�شير الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ )� (2002 ACEPإلى �أن �أحزمة الأمان هي �أكثر
الو�سائل فعالية للحد من الوفيات والإ�صابات الخطرة ل�ضحايا �إ�صطدامات ال�سير .و�أظهرت
الدرا�سة �أي�ضاً �أن  ٪75من مجمل من قذفهم الإ�صطدام المروري خارج المركبة يموتون ،لذلك
ف�إنّ �إ�ستعمال حزام الأمان ي�ؤ ّمن �أبرز طرق الوقاية).( 4
�أحزمة الأمان فعالة بن�سبة  % 50تقريباً في منع الوفيات في الإ�صطدامات الخطيرة التي
كان ممكن �أن ينتج عنها قتلى .ت�شير التقديرات �إلى �أن ا�ستعمال حزام الأمان منع وفاة حوالي
� 15200شخ�ص في الواليات المتحدة الأمريكية في العام  2004فلو �إ�ستعمل جميع ركاب
ال�سيارات الذين يتخطى عمرهم الأربع �سنوات �أحزمة الأمان في العام المذكور ،لت ّم �إنقاذ �أرواح
قرابة الـ � 21000شخ�ص )وذلك ما كان يمكن �أن ينقذ حوالي � 5800شخ�ص �إ�ضافي().( 5
لقد قدرت تحاليل المجل�س الأوروب��ي ل�سالمة النقل �أن �أحزمة الأم��ان في دول الإتحاد
الأوروبي قد خ ّف�ضت ن�سبة  %40من وفاة ال�سائقين .وتختلف معدالت �إ�ستعمال �أحزمة الأمان
تو�صلت كافة
في دول الإتحاد الأوروبي على نطاق وا�سع من حوالي � %70إلى  .%90في حال ّ
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دول الإتحاد الأوروبي �إلى رفع ن�سبة معدالت �إ�ستعمال ال�سائقين لأحزمة الأمان �إلى  ، %99ف�إنّ
)( 6
ذلك �سيحافظ على حياة �أكثر من � 2400شخ�ص كل عام .
�ضرورة فر�ض �إ�ستعمال حزام الأمان
تقدم كبير في حماية ركاب المقاعد الخلفية من خالل تطبيق قوانين �إلزامية
لقد ت ّم �إحراز ّ
حزام الأمان في  111بلد ) %69من �سكان العالم( حيث تطبق حالياً القوانين الخا�صة ب�إلزامية
�إ�ستعمال حزام الأم��ان على جميع الركاب� .أ ّما لبنان ،ال يزال بحاجة �أي�ضاً �إلى المزيد من
الجهود لتنفيذ قرار منظمة ال�صحة العالمية ) (57.10 WHAفي العام  2004الذي �أو�صى
الدول الأع�ضاء ،وخا�صة الدول النامية ب�ضرورة جعل �إ�ستعمال حزام الأمان �إلزامياً.
وفقا لجمعية اليازا في لبنان ،ف�إنّ مئات م�ستخدمي المركبات يخ�سرون حياتهم وي�صاب
الآالف منهم بجروح خطيرة كل عام ب�سبب غياب �إ�ستعمال �أحزمة الأم��ان .هذا العدد من
الوفيات والإ�صابات ي�شكل ن�سبة هامة من وفيات جميع الإ�صطدامات المرورية ،وهذا ما
يمكن تخفي�ضه �إلى حد كبير من خالل �إلزامية �إ�ستعمال �أحزمة الأمان في المقاعد الأمامية
والخلفية .وت�شير الدرا�سات �إلى �أن �أحزمة الأمان تقلل من خطر الإ�صابة الحادة في الر�أ�س
وال�صدر ،والأطراف بن�سبة تتراوح من � ٪50إلى .(1999 ,NHTSA) ٪83
لقد ت ّم تنظيم العديد من الحمالت الإعالمية والتربوية الهادفة �إلى الترويج لإ�ستعمال
�أحزمة الأمان من قبل جميع م�ستعملي المركبات .كما تب ّين جدوى هذه الحمالت في رفع ن�سبة
قبول النا�س لفكرة �إ�ستعمال حزام الأمان وبالتالي ت�سهيل مهام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.
�أهداف الدرا�سة
�ستحاول الدرا�سة تحليل ن�سب �إ�ستعمال �أحزمة الأمان في لبنان خالل العقدين الما�ضيين
وذلك بهدف توعية الجمهور حول �أهمية �إ�ستعمال �أحزمة الأمان .كما نهدف �إلى م�ساعدة جميع
�صانعي القرار في �إعداد وتنفيذ القرارات الالزمة الم�ؤدية �إلى تح�سين ن�سب �إ�ستعمال حزام
الأمان ،وبالتالي ال�سالمة المرورية في لبنان.
منهجية البحث
�أجريت �إ�ستطالعات هذه الدرا�سة في ظروف عدة في لبنان ،وقد �إ�ستخدمنا بيانات نماذج
لو�ضع تقديرات وطنية ،قرارات وقوانين عامة عن �إ�ستعمال حزام الأمان في لبنان ،وقد �أخذ
هذا البحث الطابع الك ّمي المبني على مراقبة مدى �إ�ستعمال �سائقي ال�سيارات وراكبي المقاعد
الأمامية لحزام الأمان �أم ال.
ولم يتم مراقبة المقاعد الخلفية لأ ّنه وحتى �شهر كانون الثاني  2016لم يلزم قانون ال�سير
�إ�ستعمال حزام الأمان في المقاعد الخلفية ،ولم تقم �أي حملة لتطبيق قانون ال�سير الجديد بما
يتعلّق بمو�ضوع �إ�ستعمال �أحزمة الأمان فيها.
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إن�صب التركيز على عملية مراقبة مدى ا�ستعمال حزام الأمان في لبنان قبل وبعد �سن
وقد � ّ
القانون عبر تقييم كمي لن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان يقارن ن�سبة �إ�ستعماله قبل �سن القانون
في العام  ،2001وعلى مدى �أكثر من � 13سنة بدءاً من تاريخ تطبيق �أول قانون لحزام الأمان.
في العام � ،1997أجريت الدرا�سة على الم�ستوى الوطني من قبل كل من اليازا وم�ؤ�س�سة
الأبحاث العلمية وهما جمعيتان غير حكوميان متخ�ص�صتان في العمل على رفع م�ستوى
الوعي العام حول ال�سالمة المرورية لدى م�ستخدمي الطرقات وخ�صو�صاً حول �إ�ستعمال حزام
الأمان من خالل حمالت التوعية الدائمة بال�شراكة مع الم�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سائل الإعالم،
ال�سيا�سيين ،البلديات ،الجي�ش وقوى الأمن.
لقد تمت مراقبة � 4000سائق مركبة في  10نقاط مختلفة و 4000من رك��اب المقاعد
الأمامية بما خ�ص �إ�ستعمالهم لحزام الأمان على حد �سواء .لقد عملت فرق مختلفة وب�شكل
م�ستقل على مراقبة � 8000شخ�ص� 4000 :سائق و  4000راكب في المقعد الأمامي )م�ؤ�س�سة
الأبحاث العلمية(1998 ،
ا�ستندت عملية اختيار نقاط المراقبة على الطرقات الأكثر تعر�ضاً للإ�صطدامات
المرورية ،ف�إ�ستغرق كل �إ�ستطالع �ساعتين �إلى ثالث �ساعات مراقبة في اليوم الواحد على
مدى ثالثة �أيام.
مدة الدرا�سة
�أجريت هذه الدرا�سة ت�سع مرات بتواريخ مختلفة ما بين العامين  1997و  2017على ال�شكل
التالي:
ــ درا�سة �أولى في �أيلول من العام ،1997
)لم ت�شمل هذه الدرا�سة منطقتي البقاع والجنوب وذلك لأ�سباب �أمنية(
ــ درا�سة ثانية في �آب من العام ،1999
)لم ت�شمل هذه الدرا�سة منطقتي البقاع والجنوب وذلك لأ�سباب �أمنية(
ــ درا�سة ثالثة في حزيران من العام ،2001
)لم ت�شمل هذه الدرا�سة منطقتي البقاع والجنوب وذلك لأ�سباب �أمنية(
ــ درا�سة رابعة في ني�سان من العام ،2002
)�شملت هذه الدرا�سة منطقتي البقاع وجنوب(
ــ درا�سة خام�سة في كانون االول من العام ،2005
ــ درا�سة �ساد�سة في �أيلول من العام ،2009
ــ درا�سة �سابعة في ت�شرين الثاني من العام ،2013
ــ درا�سة ثامنة في كانون الأول من العام .2014
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ــ درا�سة تا�سعة في ني�سان من العام .2017
جمع البيانات
تمثل هذه العينة تقريباً عدداً ال�سكان كما عدد المركبات المنت�شرة في المحافظات اللبنانية
الخم�س 1200 :مركبة في جبل لبنان )حوالي  1000 ،(٪30مركبة في العا�صمة بيروت )،(٪25
و  600مركبة في ال�شمال ) ،(٪15و  600مركبة في الجنوب ) (٪15و  600مركبة في البقاع ).(٪15
ت ّم �إختيار نقطة مراقبة واحدة في المدن و�أخرى في الريف .لقد ت ّم مراقبة ال�سيارات في
الخم�س نقاط المختارة وتبعد عن بع�ضها عدداً من الكيلومترات على الطريق ال�سريع الم�ؤدي
�إلى  5مدن رئي�سية في كل من هذه المحافظات الخم�س.
نتائج الدرا�سات الر�صدية للركاب في المقعد الأمامي
في ما يلي ر�سم تو�ضيحي لنتائج الإ�ستطالعات التي تظهر تطور �إ�ستعمال حزام الأمان في
المقاعد الأمامية في لبنان على مدى ع�شرين �سنة.
)( 7

�إرتفعت وانخف�ضت ن�سب �إ�ستعمال �أحزمة الأمان في المقاعد الأمامية مرات عديدة ما بين
العامين  1997و  2017وعلى مدى العقدين الما�ضيين واليزال منخف�ضاً ن�سبياً.
في درا�ساتنا الثالثة الأول��ى ،لم نكن قادرين على تغطية المنطقتين الحدوديتين ب�سبب
العمليات الع�سكرية فيها.
�أظهرت الدرا�سة الأولى في العام � 1997أن ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان و�صلت �إلى% 6.8
)لوحظ �إ�ستعمال 191راكب في المقعد الأمامي لحزام الأمان من �أ�صل  ،(2800كما �أظهرت
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نتائج الدرا�سة الثانية التي �أجريت في العام 1999زي��ادة ب�سيطة في ن�سبة �إ�ستعمال �أحزمة
الأمان حيث �أظهرت الإ�ستطالعات على نف�س العينة وفي نف�س المناطق �أن ن�سبة �إ�ستعمال
حزام الأمان و�صلت �إلى) ٪7.43لوحظ �إ�ستعمال  208راكباً في المقعد الأمامي لحزام الأمان
من �أ�صل  (2800و�أتت الدرا�سة الثالثة في �شهر حزيران من العام  ،2001لتظهر زيادة �ضخمة
حيث و�صلت ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان �إلى ) ٪65.43لوحظ �إ�ستعمال  1832راكباً في المقعد
الأمامي لحزام الأمانمن �أ�صل .(2800
�أما في الدرا�سة الرابعة في ني�سان من العام  2002لوحظ �إ�ستعمال حزام الأمان في البقاع
والجنوب للمرة الأولى بن�سبة  %14.15فقط) .لوحظ �إ�ستعمال  566راكباً في المقعد الأمامي
لحزام الأمان من �أ�صل .(4000
�أما الدرا�سة الخام�سة في كانون االول من العام  2005فقد �أظهرت تدني في ن�سبة م�ستعملي
�أحزمة الأمان في لبنان �إلى ) .٪12.37لوحظ �إ�ستعمال  495راكب في المقعد الأمامي لحزام
الأمان من �أ�صل .(4000
وكانت الدرا�سة ال�ساد�سة التي جرت في �أيلول من العام  2009قد �أظهرت زيادة في ن�سبة
م�ستعملي �أحزمة الأم��ان و�صلت �إل���ى ٪26.65من ال�سائقين علىال�صعيد الوطني) .لوحظ
�إ�ستعمال 1066راكب في المقعد الأمامي لحزام الأمان من �أ�صل .(4000
وكانت الدرا�سة ال�سابعة في ت�شرين الثاني من العام  2013قد �أظهرت انخفا�ضاً جديداً في
ن�سبة م�ستعملي �أحزمة الأمان و�صلت �إلى  ٪22.7من ال�سائقين علىال�صعيدالوطني) .لوحظ
�إ�ستعمال  908راكب في المقعد الأمامي لحزام الأمان من �أ�صل .(4000
�أ ّما الدرا�سة الثامنة التي �أجريت في كانون االول من العام  ،2014فقد�أظهرت هبوط في
ن�سبة ال�سائقين الذين ي�ستعملون �أحزمة الأم��ان في لبنان و�صلت �إلى  ٪21.3خالل العام
المذكور) .لوحظ �إ�ستعمال  852راكباً في المقعد الأمامي لحزام الأمان من �أ�صل .(4000
�أما الدرا�سة التا�سعة والأخيرة التي كانت في العام � 2017أظهرت ارتفاعا وا�ضحا في ن�سبة
�إ�ستعمال حزام االمان في لبنان و�صلت �إلى ٪43نتيجة لتطبيق قانون ال�سير في لبنان وردع
المخالفين وهو ما يثبت عالقة تطبيق القانون بتطور �إ�ستخدام حزام الأمان.
مناق�شة
م�سجلة �أو
�أظهرت الدرا�سة الأولى خالل العام  ،1997مع عدم وجود حمالت توعية عامة
ّ
حتى �أية جهود في تطبيق القانون �أن ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان منخف�ضة جداً بلغت  ٪7من
الم�ستخدمين لأحزمة الأمان.
المقدمة في الم�ؤتمرالوطني لل�سالمة المرورية الذي نظمته
و�إ�ستناداً �إلى هذه الدرا�سة
ّ
جمعية اليازا في ت�شرين الأول من العام  ،1998التي تقيم حمالت توعية عامة في الم�ؤ�س�سات
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التعليمية وفي و�سائل الإعالم لرفع ن�سبة �إ�ستعمال �أحزمة الأمان ،بالإ�ضافة �إلى �أ ّنها ت�ش ّكل
�ضغطاً علىالحكومة من �أجل تطبيق قواعد و�أنظمة المرور.
�أثبتت نتائج الدرا�سة الثانية خالل كانون الأول من العام  2000زيادة ملحوظة في ا�ستعمال
حزام الأمان .كما �أظهرت الإ�ستطالعات على نف�س العينة وفي نف�س المناطق� ،أن ن�سبة �إ�ستعمال
حزام الأمان و�صلت �إلى  .٪ 8ورغم هذه الزيادة ،تابعت اليازا ال�ضغط على الحكومة من �أجل
الت�شدد في تطبيق قواعد و�أنظمة المرور.
حملة الحكومة اللبنانية الأولى لتطبيق قانون حزام الأمان
ح�سب الخبرة الدولية ،فقد تم تحقيق معدل عال من �إ�ستعمال حزام الأم��ان فقط عبر
�سن وتطبيق القانون .وبعد العديد من التجارب في عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع مثل
ّ
كندا وال�سويد والمملكة المتحدة التي �أقنعت المنظمين بال�ضغط وبتنظيم العديد من الأن�شطة
خالل الأ�شهر التالية من �أجل �إقناع وزير الداخلية لإ�صدار المرا�سيم الالزمة لتفعيل قانون
حزام الأمان ،الذي يعود تاريخه �إلى العام  .1967وقد �ساعدت �أي�ضاً الم�شاورات ال�سيا�سية
التو�صل �إل��ى �ضرورة وفوائد هذا القانون ،كما ذكر
القائمة في لبنان في ذلك الوقت في
ّ
العديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �أن �سن قانون حزام الأمان مطلوب بعد التو�صل �إلى معدل
مرتفع ن�سبياً في �إ�ستعمال حزام الأمان .وكان قد �صرح وزير الداخلية وعدد �آخر من الوزارء
�سن في العام  ،1967ال يمكن �أن ينتظر �أكثر حتى
ب�أن مثل هكذا قرار لتطبيق القانون الذي ّ
الإ�ستعمال الطوعي لأحزمة الأمان لأن ذلك قد يحتاج �إلى الكثير من الوقت ،وبناء لذلك �إتخذت
الإجراءات الالزمة.
�سن القانون الوطني لحزام الأمان و�أ ّنه �سيدخل
في � 3أيار � ،2001أعلنت وزارة الداخلية عن ّ
حيز التنفيذ في بداية �شهر حزيران من العام نف�سه .و�أ ّن��ه مع ذلك ،لي�س القانون الر�سمي
بالمفهوم القانوني ،لأن الوزير قد �أ�صدر قراراً بتطبيق المادة المتعلقة ب�إلزامية �إ�ستعمال ركاب
المقعد الأمامي لحزام الأمان الذي تم تقديمه كقانون في �شهر حزيران من العام  ،1967دون
�أن ين ّفذ لنحو  34عاماً .من جهة �أخرى� ،أقيمت حمالت توعية عامة ب�شكل م�شترك بين وزارة
الداخلية وجمعية اليازا التي ن�شرت الوعي الكبير بين النا�س حول �أهمية ا�ستعمال حزام الأمان.
كما هو الحال في معظم البلدان ،بدا �أن الإعالن ب�شكل حا�سم عن التنفيذ القريب للقانون ال
يبدل هذا القرار �أي واقع خالل الـ  27يوماً ما بين الثالث من �أيار
يكفي )�سالزبيرغ (2004 ،ولم ّ
والأول من حزيران ،وقد �أنتج تطبيق هذا القانون زيادة كبيرة في ا�ستعمال حزام الأمان وكان
لذلك ت�أثير فوري ومذهل حيث جاءت نتائج الإ�ستطالعات مذهلة ،ف�إرتفعت الن�سبة �إلى حوالي
 ٪40عن ما كانت عليه قبل �أ�سبوع ،وكان هذا الت�أثير مت�شابه مع بلدان �أخرى.
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وواقع الزيادة في ن�سب ا�ستعمال حزام الأمان كانت فورية ومتزامنة مع جهود تطبيق القانون
وهي دليل قاطع على فعالية تطبيق القانون ،ن�أخذ على�سبيل المثال ،اليوم الذي �أدخلت فيه
كولومبيا البريطانية قانون حزام الأمان حيز التنفيذ ،و�سجلت  30نقطة مئوية �أعلى خالل 24
�ساعة.
ركزت و�سائل الإعالم خالل العام� 2001إهتمامها الكبير على قانون حزام الأمان ،وخا�صة
خالل ال�شهر الأول بعد الإعالن عنه .ولأول مرة بعدالحرب الأهلية اللبنانية )1975ــ ،(1990بد�أ
م�صطلح حزام الأمان ي�ستخدم ب�شكل كبير من قبل المواطنين والأجانب وقادة المجتمع في كل
تقدم كافة الفئات الم�ستهدفة مثل �سائقي �سيارات الأجرة
مكان في لبنان ،ومن ال�ضروري �أن ّ
دعمها و�إ�ستعدادها لتطبيق هذا القانون.
على المجتمع اللبناني ككل ولي�س فقط ك�أفراد �أن يكون ملتزماً في قبول هذا القانون والأخذ
بقرار وزير الداخلية باعتباره حاجة للتخفيف من عبء الإ�صابات الناتجة عن الإ�صطدامات
المرورية في لبنان ،وقد انعك�س ذلك بو�ضوح على نتائج الإ�ستطالعات.
ففي �شهر حزيران من العام � 2001أظهرت درا�ستنا ارتفاعاً كبيراً و�صل �إلى ن�سبة  ٪65من
الذين ي�ستخدمون حزام االمان.
الف�شل في متابعة تطبيق القانون
كانت نتائج الدرا�سة الرابعة في ني�سان  2002مخيبة للآمال .ففي هذه الدرا�سة ،بد�أت
�إ�ستطالعات حول ا�ستعمال حزام الأمان في البقاع والجنوب للمرة الأولى ،وقد �أ ّثرت هاتان
عدة ،وفي
المنطقتان �سلباً على النتائج ب�سبب �إ�ستمرار الأو�ضاع الأمنية غير الم�ستق ّرة لعقود ّ
ظل �شبه غياب لتطبيق القانون بحيث كانت النتائج  % 14فقط من ال�سائقين ي�ستعملون حزام
الأمان ويرجع ذلك �أ�سا�ساً �إلى �ضعف تطبيق القانون.
وكانت الدرا�سة الخام�سة في �شهر كانون االول من العام  2005فيما كان لبنان يم ّر بفترة
ع�صيبة ) 2004و (2005ب�سبب اغتيال رئي�س مجل�س الوزراء رفيق الحريري ،والمظاهرات،
ومغادرة الجي�ش ال�سوري للبالد � ...أ ّدت �إلى تغييرات �سريعة في الحكومة .فالإدارات العامة لم
تكن مهتمة على الإطالق بقانون ال�سير و�أتت النتائج منخف�ضة جدا المقارنة مع العام .2001
زيادة �أخرى نتيجة لتطبيق القانون
وكانت الدرا�سة ال�ساد�سة في �شهر �أيلول من العام ،2009حيث �إتخذ وزير الداخلية الجديد
زياد بارود قراراً بفر�ض قواعد و�أنظمة ال�سير ب�شكل عام ،وتم تطبيق قانون حزام الأمان ب�شكل
جيد .من جهة �أخرى ،تم تنفيذ حمالت توعية عامة من قبل الوزارة وجمعية اليازا .و�أظهرت
النتائج وجود زيادة كبيرة في ن�سبة ا�ستعمال حزام الأمان على ال�صعيدالوطني و�صلت �إلى٪26
من الذين ي�ستعملون �أحزمة الأمان .قدمت هذه النتائج كدليل على �أن لتطبيق القانون دوراً
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رئي�سياً في �ضمان زيادة ن�سب �إ�ستخدام حزام الأمان.
وكانت الدرا�سة ال�سابعة في �شهر ت�شرين الثاني من العام � 2013أظهرت هبوطاً �آخر في
ن�سبة الذين ي�ستعملون �أحزمة الأمان و�صلت �إلى .% 22و�أتى هذا الإنخفا�ض الكبير نتيجة �ضعف
تطبيق القانون.
�أ ّما الدرا�سة الثامنة في �شهر كانون االول من العام � ،2014أظهرت هبوطاً �أي�ضاً في ن�سبة
ال�سائقين الذين ي�ستعملون �أحزمة الأمان و�صلت �إلى %21وهذا �إنعكا�س لعدم تطبيق قانون
ال�سير ب�شكل عام وقانون حزام الأم��ان ب�شكل خا�ص .وكل ذلك يعود �إلى الأو�ضاع الأمنية
وال�سيا�سية ال�صعبة في البالد.
�أما الدرا�سة التا�سعة والأخيرة التي كانت في العام � 2017أظهرت ارتفاعا وا�ضحا في ن�سبة
�إ�ستعمال حزام االمان في لبنان و�صلت �إلى ٪43نتيجة لتطبيق قانون ال�سير في لبنان و ردع
المخالفين و هو ما يثبت عالقة تطبيق القانون بتطور �إ�ستخدام حزام الأمان.
وباخت�صار ،ف�إن نتائج هذه الدرا�سات الر�صدية الت�سعة تظهر تقلّباً وا�ضحاً في ن�سب
�إ�ستعمال حزام الأمان �إ�ستناداً �إلى حمالت التوعية ،فتزداد ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان كلما
زادت هذه الحمالت وتنخف�ض ب�إنخفا�ضها.
وبناء على ذلك ،يمكن �أن نعتبر �أن هناك م�شكلة رئي�سية في ثقة م�ستخدمي الطرقات في
ا�ستدامة تطبيق قانون ال�سير في لبنان.
حزام الأمان في المقاعد الخلفية
�إن �إ�ستعمال �أحزمة الأمان في المقاعدالخلفية مهم لي�س فقط ل�شاغلي المقاعد الخلفية
ولكن �أي�ضاً بالن�سبة للأ�شخا�ص في المقاعد الأمامية ،ففي حال وقوع �إ�صطدام ف�إنّ القوة
الديناميكية لل�شخ�ص في المقعد الخلفي �ستلقى على المقعد الأمامي ب�شكل كبير ما �سي�ؤدي
�إلى ك�سر المقعد الأمامي .وبالتالي يجب �أن تكون م�س�ألة �إ�ستعمال حزام الأمان �إلزامية في
المقاعد الخلفية وكذلك في المركبات الثقيلة.
في الوقت الحا�ضر ،يتم ت�صنيع معظم ال�سيارات مع �أحزمة مثبتة في المقاعد الخلفية ،وهذا
يعني �أ ّنه لن يكون هناك تكلفة �إ�ضافية على �شاري ال�سيارة حيث �أن حزام الأمان يكون مثبتاً
داخلها م�سبقاً.
بعد جهود م�شتركة �ضخمة بين لجنة النقل والأ�شغال العامة في البرلمان واليازا والعديد
من الخبراء اللبنانيين المخت�صين بال�سالمة المرورية وبعد نقا�ش طويل في البرلمان دام 7
�سنوات تم تعديل الت�شريعات اللبنانية )القانون  243ال�صادر في  25ت�شرينالثاني  (2012حيث
�ألزم قانون ال�سير الجديد تثبيت و�إ�ستعمال �أحزمة الأمان في جميع مقاعد ال�سيارة.
ومن المهم ت�سجيل �أن حتى  25ت�شرين الثاني  ،2012وقانون ال�سير لم يلزم ربط �أحزمة
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�أمان المقاعد الخلفية .لذلك ،المطلوب �إقامة حمالت توعية عامة مك ّثفة حول هذا الإجراء
الجديد من �أجل �أن يكون مقبول ب�شكل جيدمن العامة ،والم�ؤ�سف �أ ّنه خالل العامين 2013
ت�سجل �أي حمالت تطبيق لقانون ال�سير الجديد بما يتعلّق ب�إ�ستعمال �أحزمة الأمان
و  ،2014لم
ّ
في المقاعد الخلفية .بدءاً من �شهر ني�سان من العام  ،2015ظهرت بع�ض الجهود لتطبيق قانون
ال�سير الجديد ولكن للأ�سف لم ت�ش ّكل م�س�ألة �إ�ستعمال حزام الأمان �أولوية لدى الركاب ولذلك،
ين�صح بالبدء بتطبيق القانون لجهة �إ�ستعمال �أحزمة الأمان في المقاعد الخلفية في لبنان بعد
�إعالم الجمهور بهذا الإجراء الجديد.
مزايا وعيوب هذه الطريقة
وكانت هذه المالحظات هامة لو�سائل الإعالم والحري�صين على ال�سالمة المرورية للعمل
بكفاءة �أكبر في رفع م�ستوى الوعي العام حول �إ�ستعمال حزام الأمان.
وكانت الم�شكلة الكبرى �أن هذه الدرا�سة لم ت�أخذ بعين االعتبار الأمور التالية :
 عمر ال�سائقين )معظمهم تحت ال�سن القانونية( ... معظمهم غير حائزين على رخ�صة قيادة ر�سميةلم نالحظ المناطق الريفية في الجنوب والبقاع حيث �أن �إ�ستعمال حزام الأمان هو على
االرجح �أقل ،ويعود ذلك �إلى �أ ّنها مناطق �أمنية ح�سا�سة فلم يكن المراقبون قادرين على �أداء
مهامهم.
مقارنة مع بلدان �أخرى
�أثبتت التجارب في العديد من البلدان �أن البرامج الناجحة لرفع ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان
قد ا�ستندت على الدور القيادي لل�شرطة في تطبيق القانون ،وتحقيق �أق�صى قدر من حمالت
الدعاية .وقد �أظهرت درا�سة �شبيهة ت�ش ّكل جزءاً من درا�سة �إ�ستق�صائية وطنية لإ�ستعمال
الركاب لو�سائل حماية في الواليات المتحدة )� (NOPUSأن �إ�ستعمال حزام الأمان قد زاد لدى
الجن�سين ،ولدى جميع الفئات العمرية تقريباً ،وفي جميع ال�سباقات التي تتوافر عنها معلومات.
في كندا ،كانت معدالت ا�ستعمال حزام الأمان حوالي  ٪50بعد �صدور قوانين في منت�صف
ال�سبعينات ،لتعود وترتفع ك�إ�ستجابة لتادبير مختلفة لت�صل �إلى .( 8)%90
وقد �ش ّكلت �سوي�سرا ب�شكل خا�ص نموذجاً مثيراً للإهتمام  ،حيث �أ�صبح القانون الملغى قاب ً
ال
للتطبيق في �شهر كانون الثاني من العام  1976وذلك بناء لعري�ضة الناخبين في �شهر تموز من
العام  ( 9) 1977الذي عاد و�أ�صبح �ساري المفعول مرة �أخرى بعد �شهر ت�شرين الأول من العام
 1977حيث �سجلت التغييرات التالية في ن�سب الوفاة
ــ �إنخفا�ض ن�سبة الوفيات بعد �أول قانون.
ــ ارتفاع ن�سبة الوفيات بعد �إلغاء القانون.
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ــ �إنخفا�ض جديد في ن�سبة الوفيات بعد عودة العمل بالقانون.
�أ ّما الأرجنتين فتواجه تقريباً نف�س الو�ضع الذي م ّر به لبنان .ففي العام  ،1992تم �إقرار
قانون حزام الأمان في بوين�س �آير�س .وقد رفع هذا القانون ن�سبة �إ�ستعمال من � ٪6إلى ٪32
ولكن نظرا لعدم تطبيقه ،انخف�ضت الن�سب في وقت الحق في العام � 1995إلى  .٪13وفي العام
 ،2004رفع قانون ال�سير الجديد مرة �أخرى الن�سبة �إلى  ، ٪22وحقق �أف�ضل زيادة في معدل
�إ�ستعمال حزام الأمان بعد تطبيق القانون في �شهر �شباط من العام  .2005وت�شير التقديرات
�إلى �أ ّنه يتم �إنقاذ حياة � 1000شخ�ص �سنوياً �إذا ا�ستمرت ن�سب �إ�ستعمال حزام الأمان على هذا
ال�شكل).( 10
خال�صة
�إن حمالت التوعية المتزامنة مع حمالت تطبيق القانون ت�ؤدي �إلى �إرتفاع ملحوظ في
ن�سبة �إ�ستعمال حزام الأمان .لذلك ف�إن الرد عبر تطبيق القانون يعتبر و�سيلة ناجعة للحد من
الإ�صابات البليغة عند حدوث �إ�صطدام مروري ويعزز ال�سالمة العامة ويعطي �صورة ح�ضارية
عن تطبيق القانون .والأهم من هذا كله هو �ضرورة �إ�ستمرار تطبيق القانون في ما يتعلق بحزام
الأمان تطبيقاً دائماً ال يقت�صرعلى بع�ض الفترات.
�أثبتت التجارب ال�سابقة في لبنان الإرتباط المبا�شر لإ�ستعمال حزام الأمان بمدى تطبيق
القانون وفر�ض الغرامات.
تو�صيات
على الرغم من الأهمية التي �أعطيت لل�سالمة المرورية في العقد الما�ضي في لبنان ،فعلى
الحكومة اللبنانية والبلديات وم�ستخدمي الطرقات �أن ي�ص ّبوا المزيد من الجهود الم�ستدامة
للتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  2005 5/60 Aالذي تدعو فيه الدول
الأع�ضاء �إلى تنفيذ تو�صيات التقرير العالمي الخا�ص بحركة المرور للوقاية من الإ�صابات على
الطرق بما في ذلك تلك التي تتعلق بعوامل الخطر الرئي�سية الخم�سة ،وهي عدم ا�ستخدام
الخوذات ،القيادة تحت ت�أثير الكحول ،عدم ا�ستخدام �أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال ،ال�سرعة
الزائدة ،ف�ض ً
ال عن عدم وجود البنية التحتية المنا�سبة).( 11
وت�ستند التو�صيات على تحليل التباين الهائل في �إ�ستعمال حزام الأمان بناء على الدرا�سات
الإ�ستطالعية المتكررة� .إن تقييم نتائج الإ�ستطالعات �ست�ساعد الجهود الرامية �إلى زيادة ن�سب
�إ�ستعمال حزام الأمان في لبنان من �أجل تخفيف عبء �إ�صابات �إ�صطدامات ال�سير RTIعن
المجتمع اللبناني و�ست�ساعد �صانعي القرار في �إ�صدار وتطبيق القرارات الالزمة التي يمكن
�أن ت�ؤدي �إلى تح�سين ن�سب �إ�ستعمال حزام الأمان ،وبالتالي ال�سالمة المرورية في لبنان .وقد
و�صلت بع�ض البلدان �إلى تحقيق �أف�ضل المراكز في �إ�ستعمال �أحزمة الأمان من خالل التطبيق
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تقييم �إ�ستعمال حزام الأمان فـي لبنان
د .زياد خمايل عقل

الجدي للت�شريعات ،مرفقة ومدعومة بحمالت دائمة للتوعية العامة .هذا المزيج من الت�شدد
في تطبيق القانون والوعي �ضروري لزيادة ن�سب �إ�ستعمال حزام الأمان وبالبقاء على �إ�ستعمالها.
وخالل العقود الأربعة الأخيرة  ،بد�أت الواليات المتحدة الأمريكية ب�إطالق �إجراءات رئي�سية
لإيجاد �سبل لزيادة ن�سب �إ�ستعمال حزام الأم��ان وب��د�أت بمحاوالت لت�شجيع الأف��راد الذين
ي�ستخدمون �أحزمة.
الأمان بوا�سطة حمالت التوعية ،والدعاية �أو و�سائل �إقناع لم تحرز نجاحاً يذكر) ( 12وكما هو
الحال في معظم البلدان ،ت�أتي نتائج حمالت التوعية العامة هذه لطوعية �إ�ستعمال �أحزمة الأمان
مخيبة للآمال .لذلك ،و�إ�ستناداً �إلى معلومات العديد من البرامج ،ترتبط �سيا�سة �إ�ستعمال حزام
الأمان وحمالت التوعية مع تخفي�ضات وا�ضحة في �شدة التجاوب مع هذه الحمالت بموازاة
)( 13
تطبيق القانون.
وبناء على الدرا�سات التي ت�شير �إلى �أن �إ�ستعمال �أحزمة الأمان يمكن �أن يقلل من وفيات
ركاب المقاعد الخلفية في ال�سيارة من  ،( 14) ٪75-25ف�إنه ين�صح بمراقبة ج ّيدة للمقاعد
الخلفية في �أي درا�سة �إ�ستطالعية مقبلة في لبنان .وقد ثبت �أن �إلزامية قوانين �أحزمة الأمان
وتطبيقها ،وحمالت التوعية العامة �سوية تكون فعالة جداً في زيادة معدالت �إ�ستعمال حزام
الأمان).( 15
�آلية التطبيق
وبناء على معلومات البرامج التي تعمل على جمع بيانات المتابعة ،يظهر �إنخفا�ض ب�سيط في
ن�سب ا�ستعمال �أحزمة الأمان في الأ�شهر التي تلت تعزيز برامج تطبيق القوانين) .( 16قد تجد
ال�سلطات المعنية �صعوبات مرهقة في بع�ض ظروف تطبيق ت�شريعات قانون حزام الأمان )في
حال كان ال�سائقون متقيدين بها �أو �إذا كانت المركبات ذات زجاج معتم( .للتغلب على مثل هذه
الحاالت ،فمن الم�ستح�سن �أن يتم �إجراء فح�ص لل�سيارة المتوقفة في مواقع منا�سبة ومريحة.
لتجنب ر�سائل مربكة للجمهور ،فمن الأهمية �أن ي�شكل منفذو القانون قدوة ح�سنة لركاب
ال�سيارات الآخرين من خالل ارتداء حزام الأمان طوال المهمة.
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example - a large South African defense company - has long understood and
pushed for production facilities in the countries in which it does business. And
the company relies on such arrangements for its own success. As for Americanbased AM General, it wants to sell trucks to countries around the world based
on individual requirements. It doesn’t just want to build vehicles, sell them and
walk away, but to establish manufacturing, supply chains and life-cycle logistics
in country.
So will Arab countries ever “truly” unchain themselves from being tied to the
top defense companies? Nothing lacks: the vision, money, labor and technology
are all there. What truly lacks is the will to take such decisions that are usually
hitched to a certain political status.
And that’s always the case: When there’s a will, there’s a way.
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weapons imported by Saudi A
 rabia”.
In 17–2013 Saudi Arabia was the world’s second largest arms importer,
with arms imports increasing by 225 per cent compared with 12–2008. Arms
imports by Egypt—the third largest importer in 17–2013—grew by 215 per cent
between 12–2008 and 17–2013. The United Arab Emirates was the fourth largest
importer in 17–2013, while Qatar (the 20th largest arms importer) increased its
arms imports and signed several major deals in that period.
The flow of arms increased to the Middle East between 12–2008 and –2013
17, while there was a decrease in the flow to Africa, the Americas and Europe.
The five biggest exporters—the United States, Russia, France, Germany and
China—together accounted for 74 per cent of all arms exports in 17–2013.
What we can conclude from the above is that Arab countries are still highly
tied to international companies when it comes to importing arms, even though
they have come a long way in their own military industrialization. But a total
break free is particularly hard to achieve especially that the sophistication in
producing local arms requires more experience and time, even if investing in
such a field is considered a “piece of cake”.
Conclusion
We cannot deny that Arab countries have stepped up by setting futuristic plans
to localize their military spending by creating native defense companies; For
example, Saudi Arabia created the “Saudi Arabian Military Industries” (also
known as SAMI) which goal is to localize more than %50 of the Kingdom’s
military spending by 2030 - in accordance with “Vision 2030”- as they also aim
to become one of the top 25 global defense companies in the field of military
industries. And yet, this is just one example of many others.
Through those ambitious visions, Arab countries are working on developing
cutting-edge technologies, manufacturing world-class products and providing
high-quality services to scale up the military industries sector and secure
necessary supplies for their clients.
With that, they are still in the nascent stages of building indigenous
manufacturing capabilities. And while some local companies are on board and
adapting, it›s still challenging to strengthen indigenous defense manufacturing
while still getting the best foreign equipment money can buy.
For its part, the industry will always be armed with plans not just to sell defense
equipment to those countries but to build in the region. Paramount Group for
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mines or RPG projectiles and are then accordingly modified and developed to
the latest generation in order to counter the enemies.
For example, the Fahd 300 armored vehicle was developed based on
its predecessor Fahd 280 in accordance to the experience gained from the
confrontations with terrorist groups.
Last but not least, the Saudi vehicle “Al Shebel 2” was also able to prove its
competence in the Yemeni war, as it was highly used in the narrow roads and
high terrain – not to mention the difficult weather conditions.
Arab countries and arms imports: A break free soon?
According to the Stockholm International Peace Research Institute, the latest
numbers on arms imports by Middle Eastern countries show an increase by 103
percent between 2008 and 2012 as well as 2013 and 2017, and it accounted for
32 percent o f global arms imports from 2017-2013.
The below chart includes the trend in international transfers of major
weapons fom 1978 till 2018 (Courtesy of SIPRI)

»Widespread violent conflict in the Middle East and concerns about human
rights have led to political debate in Western Europe and North America about
restricting arms sales,“ said Pieter Wezeman, senior researcher with the SIPRI
Arms and Military Expenditure Programme. “Yet the USA and European states
remain the main arms e xporters to the region and supplied over 98 percent of
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Local products tested on the battlefields
Perhaps the most prominentexample on using local products on the battlegrounds
is the United Arab Emirates. Last year, Nimr Automotive showcased its local
“JAIS” battle damaged vehicle that was operational in Yemen with the Emirati
Forces fighting there and was brought back in February 2017.
What stood out was how heavy-duty the JAIS vehicle proved to be after being
partially hit several times by the enemy’ improvised explosive device (IED) and
a 12.7 mm heavy machine-gun which fired across three parts of the vehicle but
wasn’t able to penetrate its main armor. It was also a target to superficial small
arms fire. As for the vehicle’s front, it was hit by a high velocity Soviet 7.60 mm
sniper rifle but did not penetrate the windscreen or the weapon station based on
top. The right door was also shot by a 14.5 mm light anti-aircraft gun and hit the
ballistic armor without any chance of perforation.
During the action, all the wires were penetrated but the run flats and the central
tire inflation system worked and the vehicle managed to extricate itself from the
action and no harm was done to any of the Emirati soldiers stationed there.
As a side note, the vehicle would have only taken six hours to get repaired and
back into the fighting scene if it hadn’t been decided to bring it back home for
its showcase during the International Defense Exhibition and Conference (IDEX
2017).
Jordan on the other side listens carefully to its customer’s ground needs by
producing new vehicles based on their feedback. For example, KIG recently
developed both Al-Maha and Al-Washq after receiving feedback from its local
and international customers who noted that the Al-Jawad vehicle is sometimes
considered too large to effectively counter the new type of threats on the
battlefields.
The two vehicles are able to carry eight personnel in total (six plus two) in
comparison with Al-Jawad, which can carry a total of 10 personnel. But what’s
common is the high level of protection.
Egypt has also had its share when it comes to deploying its own military
vehicles in North Sinai. The Army and police are both using “Al Fahd”, as
an armored personal carrier in the first place (and in some intrusions in other
cases) in addition to “Al Temsah” Mine-Resistant Ambush Protected APC in its
different versions.
The vehicles have proven battle ready during multiple confrontations with
terrorists in Sinai and have been exposed to various dangers, including IEDs,
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A new trend in the armored vehicle’s industry: Going smaller and lighter
The industry is lately adopting a new trend based on producing lighter and
smaller vehicles as critical for Mideast combat, as the new type of threats faced
today requires the use of light vehicles able to meet the demand of the countries
confronting terrorism in an asymmetric environment where the assemblage of
terrorist groups is becoming more concentrated in residential areas.
Forecast International analysts predict the global light, wheeled vehicle market
will produce more than 36,000 units worth at least $30.9 billion through 2024
despite ongoing worldwide economic difficulties.
“In order to counter this new type of threats, you certainly need smaller and
lighter, high-maneuverable vehicles. And as an example, KIG has worked on
developing Al-Maha and Al-Washaq as a solution to customers that require
smaller vehicles to maneuver in narrow neighborhoods and streets,” said Al
Salman.
For its part, Oshkosh Defense lately reveiled its Special Purpose All-Terrain
Vehicle technology demonstrator, after having it tested in an unnamed Middle
Eastern country in 2014.
The S-ATV is lightweight and agile, and is advertised as being able to meet a
range of mission requirements for armed forces in the U.S. and the Middle East,
among other areas around the globe.
“There’s always a trade-off in weight classes, and as you get lighter, you
generally accept far less protection,” explained Mike Ivy, senior vice president
of international programs and global product support at Oshkosh Defense.
“The vehicle that the customers want is driven by the operational environment
at a given time. In some cases, they need more speed, greater range and less
protection; and in other cases, they need greater protection, less speed and
transportability,” he added. “We feel like we are uniquely positioned to offer
vehicles across that spectrum of missions”.
For Anthony Winns, the head of Lockheed Martin’s Middle East and Africa
regional business, pointed at cost and size as a main focus for customers.
“A lot of the focus is on cost and miniaturization. And when you’re able
to reduce cost, that means you are able to buy more weapons,” he said. “The
economies are dictating that you want to be able to spend your money more
effectively, and governments want to do that. The lighter weapons the less costly
and the more effective ones”.
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armored vehicle under the name of “Hamza”. The vehicle is equipped with a
5.7-liter Toyota Tundra engine, a 6-speed automatic gearbox for high speeds,
while the lamination is bullet-proof steel with full protection for the vehicle’s
crew of 4 people.
As for Cairo, it was able to make it to the export market, by trading internationally
different military products. The main purchaser of Egyptian defense products
had been Iraq. In the early 1980’s, Iraq was desperate to replace Soviet military
equipment lost during the early stages of the war with Iran. Iraq blunted Iranian
attacks with the Saqr 18, the Egyptian version of the Soviet BM-122 21mm
multiple rocket launcher.
Egypt also sold a smaller volume of weapons to Kuwait and other Persian
Gulf states. In 1988, Kuwait was reported to have ordered about 100 “Fahd”
armored personnel carriers; Oman and Sudan ordered smaller quantities of these
carriers. Because Egypt considered the value of its military exports confidential,
it omitted this information from its published trade statistics. According to the
Arms Control and Disarmament Agency (ACDA), Egypt exported US$340
million worth of military equipment in 1982, declining to an average of US$70
million annually in the years from 1985 to 1987. The ACDA data was considered
conservative. Other estimates have placed Egyptian defense exports as high as
US$1 billion in 1982 and US$500 million annually in 1983 and 1984, when
deliveries to Iraq were at their peak.
Egypt currently has 26 factories and is looking for in-house capabilities of these
factories, including the co-production and maintenance of existing equipments.
Recent studies estimated that Saudi Arabia will invest $129 billion from fiscal
year 2016 through 2021 and the UAE will invest $41 billion in defense. Iraq
comes in third, with plans to invest $36 billion and Qatar follows close behind
with plans to invest $35 billion. All the rest falls under $20 billion.
As a summary, only the United Arab Emirates is considered to have a
high degree of in-house defense and aerospace industry, according to
Avascent›s calculations. Saudi Arabia, Egypt and Jordan are considered to
have moderate levels and Iraq, Oman, Qatar and Bahrain have a low degree
of internal industry.
The UAE also has a high-degree of international defense original equipment
manufacturers (OEMs) in-country, while Saudi Arabia has a moderate presence.
The rest of the region has a low presence from foreign companies, Avascent
found.
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and provides high levels of protection standards with CEN level B6 protection.
Al-Wahsh, on the other hand, is an armored vehicle designed and developed for
modern warfare as well as internal security mission requirements, and to operate
in a number of terrains.
For its part, Saudi Arabia is considered a growing defense market in terms of
producing its own military system as it considers today an open era, one in the
face of military industries, but things remain challenging to this specific Gulf
country in achieving the ability to work on high-tech knowledge especially in
the domain of air defense systems and long-range missiles.
But for the rest of the military equipment, especially the armored vehicles,
Saudi Arabia is considered a front-runner, and is now working on producing a
100 percent indigenous, brand-new vehicle with a B7 level of protection, which
is expected to replace the Hummer vehicles in service today.
It has attained a high level of production industry that can be comparable
with the rest of the world in reference to “Vision 2030”, Saudi Arabia’s effort to
increasingly meet its defense requirements from domestic industry.
For example, Al Tawiq armored vehicle was able to pass rough tests in
comparison with other four international ones and was equated with the rest of
the vehicles. As for the Al Tawiq’s structure, it was sent to a company in Belgium
that gave the armored vehicle the highest rank [95 out of 100].
Riyadh is looking at building a facility within the country, which allows it to
do all the in-house production work instead of potentially sending it somewhere
else to get done. The facility would have a level of general support maintenance,
but also would be able to execute a 10-year plan for life-cycle maintenance and
modernization.
Qatar, on the other hand, is deemed as the newest contributor to the armored
vehicles market. Back in March, the smallest Gulf country launched “Barzan
Holdings” to strengthen its sovereignty and support the long-term development
of R&D, knowledge transfer, human capital, industry and innovative technology
in Qatar’s defense and security sector.
One of the first projects the company is working on lies in the establishment
of the so-called “Barzan Military Industrial Zone” that will house a group of
factories responsible for the production and assembly of various and different
military equipments. The facility will come up in an area of 26 square kilometers.
In addition to that, the Manufacturing & Technical Development Center under the command of the Qatari Emiri Maintenance Force – developed a new
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“The military industry in the UAE or even in the rest of the Arab countries
has the capacity and potential for industrialization, but the thing that can truly
help improve those opportunities is that the local market supplier shouldn’t be
an agent resource,” he said.
“This same resource must be a manufacturer, able to produce and supply the
raw materials according to the needs of our market and others in the Middle
East. What can limit the possibilities of our progress is our continuous, [heavy
reliance] on imports.”
Fahad admits that some Arab manufacturers are indeed making their own
products from raw materials and “the sophistication is gradually developing, but
still weak.”
Jordan, on the other hand, was able to export some of its local military products
to more than 30 countries worldwide Arab and non-Arab including organizations
such as the United Nations that are currently using the Toyota Land Cruiser
manufactured in Jordan.
The below chart represents the countries that deploy/use KADDB’s
armored vehicles (Courtesy of KADDB Investment Group):

In the last few years, KADDB Investment Group have managed to develop
new products that best suit its targeted markets, such as Al-Washaq, the fourthgeneration of Al-Jawad, and Al-Wahsh.
It is worth noting that Al-Jawad’s fourth-generation version comes as continuity
to the success of previous generations. It serves as an internal security vehicle
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unit expressed a differing view in their report “Military Self-Reliance in the
GCC: From Purchasing Power to Industry Powerhouse.” Referring to the Gulf
Cooperation Council, the co-authors said “the GCC has lacked the capability to
absorb the technology, due to the shortage of nationals in the defense industry
and the limited pipeline of [science, technology, engineering and mathematics]
graduates”.
“The parts of the value chain that GCC countries currently operate in are labor
intensive, and so when there is a transfer of technology, they end up employing
expatriate labor to implement the foreign technology,” they explained. “This,
therefore, does not serve the objective of localizing the defense industry”.
As for Egypt, recent reports showed that in the four years since former armed
forces Chief Abdel Fattah al-Sisi became president, companies owned by the
military have gone from strength to strength.
Today, Cairo is considered a leading nation in producing its own armored
vehicles such as the Egyptian armored personnel carrier «Fahd» based on the
German TH 390 vehicle. After the success of its tests according to the Egyptian
specifications, its production technology was transferred to the «Kader» factory
of the Arab Organization for Industrialization(AOI), which started production in
1985. The first armored vehicle was handed over to the Egyptian armed forces
in 1986.
Going global: International export goals
In the United Arab Emirates, Nimr Automotive was able to hit the international
market running and now plans to increase exports of its military-grade vehicles
to international markets over the next five years.
The Emirates Defence Industries Company subsidiary delivered its first
batch of vehicles outside the Middle East and North Africa region last year to
Turkmenistan, with further exports to hit Thailand and Malaysia in 2018.
Nimr also added Europe to the list after signing a strategic partnership
agreement with the Czech manufacturer VOP CZ for sales and production of
the entire range of its armored vehicle products to the Czech Republic, Poland,
Slovakia and Hungary. Additionally, the same company is currently planning to
build 1,750 more combat vehicles for the UAE.
And yet Fahad Mohamed Al Absi, commercial director at Nimr, believes “the
stage reached by Arab and Gulf countries in the field of military industrialization
is well overdue.”
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When it comes to achieving military self-reliance in the Middle East,
technology transfer and the expansion of local production for international
export are common objectives of regional countries. This is especially the case
for the armored vehicles market, according to a recent analysis.
A report published by the global consulting firm MarketsandMarkets says the
armored vehicles market is expected to reach more than $31 billion by 2021,
growing at a compound annual growth rate of 5.6 percent as conflict spreads and
acts of violence become more common.
Hence, the ability to maintain and repair sophisticated, land-based military
equipment locally has become a necessity not to mention the manufacturing
process, especially as a consequence of the conflicts happening in the region;
Such as – but not limited to - Saudi Arabia and UAE’s heavy participation in
the Yemeni war; Egypt’s large-scale engagement against Islamic militants in the
restive northern Sinai; and Jordan’s continuous effort to secure its borders amid
fears of Islamic State fighters slipping from Iraq and Syria.
So where does the Middle East stand today in terms of both critical objectives?
Technology transfer: Make it or break it
If Western providers of military equipment mainly the U.S and Europeans
want to work with local Arab companies, they will have to transfer their technical
knowledge to the ones that are part of a rising indigenous defense sector.
The Gulf has the capability to turn its back on the U.S. and European suppliers,
mainly if they [the U.S. and Europe suppliers] don’t help them [Gulf States] with
what they need, there will be no other choice but to try to get it somewhere else
to protect their security needs. That alternative could be Russia.
Jordan for its part is considered a pioneer spirit in technology transfer “given
the highly qualified human resources in Jordan and the different partnerships
over the years with global industry leaders”, according to Abdallah Al Salman,
marketing and communication manager at Jordan-based KADDB Investment
Group (KIG).
“There is no doubt that some Arab countries are becoming more aware of
the importance of technology transfer and are capitalizing on building their
local capabilities through manufacturing certain parts locally as part of their
purchasing contracts, which is a globally growing trend nowadays,” he said.
However, some analysts are skeptical when it comes to this specific matter;
Anshu Vats, a partner and the head of the public sector unit for the Middle East
at consulting firm Oliver Wyman, and Mark Serrano, a principal in the same
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