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 رئيس التحريرأمحد بن سامل العامري أ. د.
اد الغامدي أ. د. صالح بن زيّ
الد بن عبداهللا الرشيدخ أ. د.
إبراهيم بن حممد الشهوان أ. د.
زة فقيهاأنيس بن مح أ. د.
خالد بن محد القدير أ. د.
احيل بن عبداهللا الصيع أ. د.
بامهامعيل بن سامل أ. د.
حممد بن عبداهللا الثنيان أ. د.
صالح بن حممد اخلثالن أ. د.
فهد بن سليامن الشايع د.
فيصل بن حممد القحطاين د.
منصور بن حممد السليامن د.

 
 رئيساً صالح حممد اخلثالن أ. د.
 عضواً عبداهللا مجعان الغامدي أ. د.
 عضواً حممد السليامينأسامة د.
 عضواً  حسن عبداحلميد حممود أ. د.
 عضواً  عبدالستار عبداحلميد سلمي أ. د.

 
 

 هـ) جامعة امللك سعود١٤٣٨( م٢٠١٧ 
بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك  همجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح بإعادة نرش أي جزء من املجلة أو نسخ

 التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش.
 

 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



 هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧بالعربية, الرياض ( ١٩١−١), ص ص ١( احلقوق والعلوم السياسية, ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

 هـ

 

 صفحة
 تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي: دراسة مسحية ألعضاء املجلس

 ١  ................................................................................  وليد بن نايف السديري
 

 تطبيقها يف النظام السعوديصفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية 
 ٦٩  ....................................................................  جالل بن هاشم بن حييى سحلول

 
 االستخدام النظامي للمصنفات الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف: دراسة مقارنة بني النظام السعودي

 والقانون األمريكي
 ١٠٥  ....................................................................سلطان فيحان أبا العال العصيمي

 
 ومؤسسات اختاذ القراراتاالحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 ١٢٧  ...........................................................................  صادق عبداحلميد املالكي
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 تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي:
 دراسة مسحية ألعضاء املجلس

 
 وليد بن نايف السديري

 دكتوراه يف علم السياسة, عضو هيئة التدريس بجامعة امللك عبدالعزيز
 

 )هـ٢٤/٨/١٤٣٧; وقبل للنرش يف هـ٢٤/٤/١٤٣٧(قدم للنرش يف 
 
 

اختصاصات جملس الشور, تقييم جملس الشور, السلطة  جملس الشور السعودي, الكلامت املفتاحية:
التنظيمية, السلطة الترشيعية, السياسة السعودية, النظام السيايس السعودي, نظام احلكم السعودي, 

الربملان, احلكومة السعودية, السياسة, علوم سياسية, السياسة املقارنة, النظام السيايس, املجلس الترشيعي, 
 دراسات برملانية, دراسة مسحية.

 
تستقيص هذه الدراسة آراء أعضاء جملس الشور السعودي حول أهم املعوقات التي  .ملخص البحث

ة لتطوير تواجه املجلس, وأهم احللول املمكنة ملعاجلتها يف إطار نظام املجلس احلايل, وأهم اآلفاق املناسب
مِّ  . وصُ تنظام املجلس مستقبالً ا, مثّ  ٥٤استبانة تقيس هذه األبعاد, أجاب عنها  مَ لوا أكثر من ثلث عضوً

وخلص حتليل النتائج إىل أن أهم املعوقات ترتبط بمحدودية صالحيات املجلس, وارتباك أعضاء املجلس. 
تواصله, وعالقته باإلعالم, وضعف بعض إمكانياته. وأنَّ أهم حلول املعاجلة يف إطار نظام املجلس احلايل 

كمن يف تعزيز إمكانيات املجلس, ودعم دوره الرقايب, وحتسني عالقته باإلعالم. وأنَّ أهم آفاق تطوير نظام ت
 املجلس مستقبالً تتمثل يف زيادة صالحيات املجلس الرقابية والترشيعية, وتعزيز احرتافيته يف أداء أعامله.

ومل  األطروحات املتداولة لزيادة فاعلية املجلس,وكان ملفتًا أنَّ أعضاء املجلس مل يبدوا محاسةً كبرية لبعض 
ب عمر وخربة األعضاء يف املجلس. كام ظهر بعض التفاوت يف اآلراء بحسيروا جدو يف بعضها اآلخر. 

 وانتهت الدراسة بعرض أبرز االستنتاجات والتوصيات العملية والبحثية التي توصلت إليها.
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٢
 قدمةامل

الشور مبدأ أصيل يف الفكر واحلكم اإلسالمي, 
وممارسة عريقة يف الدولة السعودية, تطورت عرب 
الزمن, بدايةً من شكلها البسيط يف عهد امللك املؤسس 

تغمده اهللا برمحته  − عبدالرمحن آل سعود  عبدالعزيز بن
واملتمثل يف استشارة مستشاريه وأهل احلل والعقد  −

يف الدولة, إىل صدور نظام جملس الشور احلايل يف 
, وانعقاده يف دورته األوىل عام هـ١٤١٢عام 
ا عرب تعديهـ١٤١٤ ل , وتوسع دوره وصالحياته الحقً

جملس وأصبح بعض مواده وزيادة عدد أعضائه. 
الشور اليوم, أحد املؤسسات الرئيسية يف النظام 
السيايس السعودي, التي يعقد عليها آمال عريضة 
لتطوير أدائها, والقيام بدورها بفاعلية أكرب يف خدمة 

 .املجتمع والدولة وعملية التنمية
وتركز هذه الدراسة عىل إجابة ثالثة أسئلة 

ي تواجه حمددة ومرتابطة: ما هي أهم املعوقات الت
جملس الشور السعودي? وما هي أهم احللول 
املمكنة ملعاجلة هذه املعوقات يف إطار النظام احلايل 
ملجلس الشور? وما هي اآلفاق املناسبة لتطوير نظام 

; ليكون مؤسس ة أكثر فاعلية? جملس الشور مستقبالً
باالعتامد عىل  −بشكل رئييس  −ويتم تقييم ذلك 

ء أعضاء جملس الشور حول استقصاء وحتليل آرا
 .هذه األبعاد املهمة

وتنبع أمهية الدراسة من تناوهلا ألبعاد حيوية 
ومؤثرة عىل تطوير أعامل املجلس يف احلارض 
واملستقبل, وتوفريها أداة علمية تلبي حاجة أساسية; 
لتقييم أهم املعوقات واحللول واآلفاق لتطوير املجلس 

, وفائدة نتائجها للنظ ر يف تعزيز فعالية دور مستقبالً
جملس الشور يف منظومة احلكم السعودي يف هذه 
املرحلة املتقدمة من تطور أجهزته وسعي القيادة إىل 
حتقيق مزيد من اإلصالح والتطوير لزيادة الكفاءة بام 
خيدم احتياجات الدولة واملجتمع وعملية التنمية, 
وخاصة بعد أن تراكمت جتربة املجلس عىل مد ستة 

ِّ  وراتد ا من مبارشته ألعامله. وتزيد  ٢٣ ومُيضِ عامً
 األمهية نتيجة لندرة الدراسات يف هذه الباب.

وتسعى الدراسة إىل حتقيق أربعة أهداف 
 مرتابطة, أوهلا هو: قياس رأي أعضاء جملس الشور

حول أهم املعوقات التي تواجه  −بطريقة علمية  −
اجلتها يف إطار أعامل املجلس, وأهم احللول املمكنة ملع

نظام املجلس احلايل, وأبرز اآلفاق املناسبة لتطوير نظام 
. وثانيها: التعريف بدراسات املجلس مستقبالً 

املجالس الترشيعية املتخصصة حول هذه األبعاد. 
وثالثها: توفري نتائج مستندة عىل منهجية علمية أمام 
صناع القرار واملختصني واملهتمني. واهلدف الرابع هو: 
توعية القارئ العام حول التحديات التي تواجه جملس 
 .الشور لرتشيد تصوراته عن واقع ومستقبل املجلس
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وتطبق الدراسة املنهج الوصفي املسحي, من 
خالل إجراء استبانة من ثالثة حماور, تقيس رأي 
أعضاء جملس الشور حول األبعاد الثالثة التي تسعى 

ملعوقات, واحللول, الدراسة إىل تقييمها, وهي: أهم ا
وآفاق التطوير ملجلس الشور. ومتت بلورة حماور 
االستبانة وعباراهتا بعناية, وباالستناد عىل ما تناولته 
دراسات املجالس الترشيعية املتخصصة, وعىل تقييم 
بعض أعضاء جملس الشور السابقني, وعىل استطالع 
ل آلراء بعض أعضاء املجلس احلاليني  مِ مبدئي عُ

ابقني بغرض إعداد االستبانة. ووزعت االستبانة والس
ا,  ٥٤عىل مجيع أعضاء املجلس, وأجاب عنها  عضوً

 مثلوا أكثر من ثلث األعضاء.
وجر تنظيم هيكل الدراسة عىل النحو التايل: 
تبدأ باستعراض اإلطار النظري للدراسة من خالل 
مراجعة خمترصة ملا جاء يف دراسات املجلس الترشيعية 
املتخصصة عن املوضوع, وعرض نامذج لكتابات 
أعضاء املجلس السابقني حوله. يليه استعراض 

من املنهج واالستبانة  لتصميم الدراسة, يتناول كال 
وخصائص جمتمع الدراسة, ثم مناقشة موسعة لنتائج 
التحليالت اإلحصائية ملحاور الدراسة الثالثة 

اخلالصة (املعوقات, واحللول, وآفاق التطوير). ف
واالستنتاجات والتوصيات, انتهاءً بعرض قائمة 

 املراجع ومالحق الدراسة.
 

 اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
جملس الشور السعودي جملس ترشيعي, يقوم 

 −باملشاركة مع جملس الوزراء وحتت مرجعية امللك  −
بوظائف السلطة الترشيعية (أو التنظيمية) يف النظام 

 السعودي; لذا فإنّ اإلطار النظري هلذه السيايس
الدراسة عن جملس الشور يكون بمراجعة 
الدراسات املتخصصة عن املجالس الترشيعية. علامً 
بأنَّ هذه املراجعة ليست شاملة للدراسات الترشيعية, 
ز عىل األفكار الرئيسية التي طرحتها حول ما  بل تركّ

قات يتصل بموضوع هذه الدراسة عن أهم املعو
.واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور 

ع الدراسات املتخصصة عىل وجود ثالثة  مِ ْ جتُ
 "جملس ترشيعي"وظائف أساسية يقوم هبا أي 

(Legislature))هي: وظيفة الترشيع ووضع األنظمة )١ ,
                                                 

تستخدم الدراسات املتخصصة عدة مصطلحات للتعبري عن   )١(
, اجلمعية (Legislature)املجالس الترشيعية: املجلس الترشيعي 

, الكونجرس (Parliament), الربملان (Assembly)الترشيعية 
(Congress) ويراها البعض كمرتادفات وال يفرق بينها .

ر عن بالعموم, فاجلمعيات تسمى جمالس ترشيعية بغض النظ
الدور الذي تلعبه يف الترشيع, وارتبط الربملان أكثر باألنظمة 
الربملانية كاململكة املتحدة, بينام ارتبط الكونجرس باألنظمة 

 :  ,Almond and Othersالرئاسية كالواليات املتحدة (انظر مثالً

2004: p. 111 ًالبعض أنه رغم استخدامها عادة يف حني ير .(
توحي أكثر بتكوينها  "اجلمعية الترشيعية"كمرتادفات, إال أن 

من نواب يمثلون املجتمع أكثر من كوهنم موظفني حكوميني, 
مصطلح غري دقيق حيث ال حتتكر  "املجلس الترشيعي"وأن 

  وأن =هذه اهليئات عملية صنع القوانني والترشيعات, 
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٤
والقوانني, ووظيفة الرقابة عىل أعامل األجهزة 
 التنفيذية, ووظيفة التمثيل آلراء ومصالح فئات

ا عىل )٢(املجتمع املختلفة . كام تتفق الدراسات أيضً
رضورة أن يلتزم املجلس الترشيعي يف ممارسة 

                                                                          
يشري إىل أمهية التشاور أو التداول واملناظرة يف  "الربملان" =

: هذه ا وير . (Heywood, 2007: p. 354)هليئات, انظر مثالً
البعض اآلخر أن هذه املصطلحات غري مرتادفة, وذلك رغم 

هيئة من أشخاص لدهيم صالحية "تشابه دالالهتا عىل 
, حيث يؤكدون أمهية توخي الدقة عند استخدام "الترشيع

مصطلحي (الربملان والكونجرس); لتاليف اخللط وااللتباس, 
ملان يستخدم حني تكون السلطتني الترشيعية والتنفيذية فالرب

متداخلة كحالة النظام الربملاين, والكونجرس عندما يكون 
هناك فصل نسبي بني السلطتني كحالة النظام الرئايس, وأن 

 "جمالس ترشيعية"من الربملان والكونجرس عبارة عن  كال 
رشيعية, بمعنى أهنا مجعيات سياسية تقوم ببعض الوظائف الت

 : والدراسة تعتمد  .(Kreppel, 2011: pp. 122-123)انظر مثالً
جملس "لوصف  "املجلس الترشيعي"استخدام مصطلح 

الذي يؤدي وظيفة تنظيمية (وترشيعية) دون أن  "الشور
يعني ذلك بالرضورة انفراده بوظيفة الترشيع, والتي ال يوجد 

 نظام.أصالً جملس ترشيعي ينفرد بأدائها يف أي 
تضيف بعض الدراسات وظائف أخر للمجلس الترشيعي,   )٢(

منها: إضفاء الرشعية عىل النظام السيايس (نيوتن وفان ديث, 
للقيادات  "التجنيد السيايس"); ٢٠٨− ٢٠٢م: ص ص ٢٠١٠

 Almond and)السياسية وإكساهبا املعارف واملهارات املطلوبة 

Others, 2004: p. 113; Heywood, 2011: pp. 311-355) والتعبري ;
عن املصالح وجتميعها كمدخالت يف النظام السيايس, 
وكذلك كون املجلس الترشيعي مصدر للتنشئة االجتامعية 
والسياسية من خالل تثقيف اجلمهور والنخب عن السياسة 

(Almond and Others, 2004: p. 113). 

اختصاصاته بمبادئ: الشفافية يف أعامله, واملسؤولية 
 .)٣(بإمكانية حماسبته, واالنفتاح عىل املواطنني

ا من هذه الوظائف واملبادئ, وضع  وانطالقً
معايري عاملية ألداء "تة س )٤("االحتاد الربملاين الدويل"

, تتعلق بمد قدراته يف "املجلس الترشيعي اجليد
الترشيع, والرقابة, والتمثيل, ومد شفافية أعامله, 

 وانفتاحه عىل املواطنني. وإمكانية حماسبته,
إىل أمهية هذه االحتاد ويف هذا الصدد, يشري 

القيم العاملية التي تطمح هلا الربملانات املؤكدة "
]  ... ا كان النظام احلكومييتها أي مصداق فْ رِّ عَ [ويُ

[أي املجلس الترشيعي اجليد] بأنه الربملان الديمقراطي 
ممثل لإلرادة السياسية والتنوع االجتامعي للسكان, 

فعال يف وظائفه الترشيعية والرقابية عىل املستو أنه و
ا شفاف ومنفتح بالتأكيد أيضً أنه و, الوطني والدويل

                                                 
: نيوتن وفان ديث,   )٣( -The Interم; ٢٠١٠انظر مثالً

Parliamentary Union, 2006, 2008 ;Heywood, 2007 ;Martin, 

Saalfeld and Storm, 2014: pp. 1-29 ;Almond and Others, 

2004: p. 113 ;Krepple, 2011. 
 (The Inter-Parliamentary Union – IPU)نشأ االحتاد الربملاين الدويل   )٤(

للربملانات, وهيدف إىل م, وهو يعد أشهر منظمة دولية ١٨٨٩يف عام 
تطوير أعامل الربملانات, وتعزيز التعاون بني الربملانات والربملانيني 
حول العامل. وجملس الشور السعودي هو أحد أعضاء هذا 

 ).http://www.ipu.orgاالحتاد. (انظر الرابط: 
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٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
-The Inter) "ول أمام املواطنني الذين يمثلهمؤومس

Parliamentary Union, 2008: p. 4))٥(. 
إىل أنه من ناحية  −هنا  −وجيدر التنويه بدايةً 

قانونية وشكلية تبدو معلومات املجالس الترشيعية 
واضحة ومبارشة, إال أن حتليلها من ناحية الواقع 

ييم أدائها واملامرسة بالغ التعقيد, وخاصة صعوبة تق
بِل  لوظائفها املتعددة. ويف هذا الصدد, تؤكد إيمي كرِ

دور املجالس الترشيعية يف بيئتها السياسية بعيد "أن 
عن البساطة. وقد وصل العلامء إىل نتائج خمتلفة جدا 

سياسية ونفوذها يف صنع عن قوة املجالس الترشيعية ال
م وهناك عدة أسباب لذلك, حيث إن التقييالسياسة. 

العام لدورها يتفاوت بحسب كل من: احلاالت التي 
تدرس, واإلطار النظري املستخدم, والفرتة التارخيية 

كل . حمل النظر, وطريقة تعريف (القوة) و (النفوذ)
ا  هذه العوامل لعبت دور ظهور مفاهيم خمتلفة جدً
 "للمجالس الترشيعية ودورها السيايس العام

(Kreppel, 2011: p. 122). 
                                                 

الشور السعودي ملراجعة ميرسة حول اختصاصات جملس   )٥(
وعن املعايري العاملية لألجهزة الترشيعية التي طرحها االحتاد 
الربملاين الدويل وانعكاسها يف جملس الشور السعودي, انظر: 

أ), وحول تنظيم وإجراءات −هـ ١٤٣٧السديري والرشيف (
ب). −هـ ١٤٣٧العمل باملجلس, انظر: السديري والرشيف (

لباحث, يف سلسلة من ثالث ومها دراستان أوىل مشرتكة ل
 دراسات مستقلة تُقيم جوانب خمتلفة ملجلس الشور
السعودي من خالل قياس آراء أعضائه حوهلا, وهذه الدراسة 

ا هي الدراسة الثالثة واألخرية.  التي يقوم هبا الباحث منفردً

دُ  دَّ تَحَ قوة املجالس الترشيعية  وبشكل عام, تَ
بعدة عوامل تشمل: حدود صالحياهتا الدستورية, 
ودرجة استقالهلا عن السلطة التنفيذية, وطبيعة النظام 
احلزيب (يف الدول التي هبا أحزاب سياسية), وطبيعة 

 :Heywood, 2007)التامسك والبنية التنظيمية للمجلس 

p. 355; Kreppel, 2011: pp. 135-139). 
وفيام ييل تناولٌ خمترصٌ هلذه العوامل, مع التوسع 
يف مناقشه اجلانب التنظيمي للمجلس الترشيعي; 

 الرتباطه بموضوع الدراسة.

ال شك يف أن الصالحيات التي يعطيها 
الدستور للمجلس الترشيعي هي األساس يف حتديد 
دوره ووظائفه يف النظام السيايس. فمواد الدستور 
حتدد الطبيعة العامة للنظام السيايس وتوزيع السلطات 
بني أجهزته احلكومية الثالثة (الترشيعية, والتنفيذية, 

 والقضائية).
بحسب  −ويمكن تصنيف املجالس الترشيعية 

توزيع السلطات والعالقة بني السلطتني الترشيعية 
إىل: جمالس ترشيعية صانعة للسياسة,  − )٦(والتنفيذية
تقاللية وتأثري فعال عىل السياسة, وجمالس تتمتع باس

ترشيعية مؤثرة عىل السياسة, يمكن أن تغري السياسات 
                                                 

يتم عادةً الرتكيز عىل درجة الفصل بني السلطتني الترشيعية   )٦(
ألن استقاللية السلطة القضائية منصوص  والتنفيذية فقط;

عليها يف معظم الدساتري, وذلك باعتبار طبيعة وظيفتها يف فض 
املنازعات واحلكم بموجب القوانني التي تتطلب احليادية 

 عن تأثري السلطتني األخر. واالستقاللية وإبعادها
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٦
التي تبادر هبا السلطة التنفيذية, وجمالس ترشيعية 
تسيطر عليها األجهزة التنفيذية, حيث يكون تأثريها 
ثانوي أو جمرد تصديق عىل ما يصدره اجلهاز التنفيذي. 

 .(Heywood, 2007: pp. 548-549)انظر مثالً 
ا, تعتمد درجة ممارسة املجالس  وعمومً
 الترشيعية لوظيفتي الترشيع والرقابة, عىل مد
الفصل بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف النظام 

 يف  −عادةً  − السيايس; حيث تكون املامرسة أقو
األنظمة التي يوجد فيها فصل نسبي أكرب بني 

نظامية أكرب للمجلس الترشيعي السلطتني, واستقاللية 
يف أداء وظائفه. ويف هناية األمر, كام يؤكد هيوود 

(Heywood, 2007: p. 545) ," فإن التوازن املرغوب بني
املجلس الترشيعي واجلهاز التنفيذي يتلخص يف 
(حكم معياري) عن مد احلاجة للتمثيل واملساءلة 

من جهة, والقيادة وقوة احلكومة من جهة أخر". 
ومثلام كانت استقاللية املجلس الترشيعي عن 
اجلهاز التنفيذي مهمة, فإن مد استقاللية أعضائه عن 
ا يف حتديد دور  تأثريات األحزاب السياسة مهم أيضً
املجلس يف أداء وظائفه. والفكرة العامة هنا, أنه كلام 
زادت استقاللية أعضاء املجلس الترشيعي, أثَّر ذلك 

ة املجلس الترشيعي ألعامله وأداء إجيابًا عىل ممارس
وتزيد استقاللية األعضاء, كلام قل اعتامدهم عىل . وظائفه

أحزاهبم السياسة يف ترشحهم وفوزهم يف االنتخابات 
ويف ممارسة أعامهلم يف املجلس. وتكون االستقاللية أقل 

يف حال األحزاب املركزية ووجود أنظمة انتخابية يعتمد 
 : الفوز فيها عىل التمويل والوالء احلزيب (انظر مثالً

Saalfeld and Strom, 2014; Kam, 2014.(  ويكفي هذا
القدر عن تأثري األحزاب السياسية, لعدم وجودها يف 

 حالة جملس الشور السعودي.
رشيعية هو والعامل األهم يف قوة املجالس الت

طبيعة متاسكها وبنيتها التنظيمية الداخلية; حيث تؤكد 
بِلْ إىل أنه  حتى املجالس الترشيعية التي متلك "أيمي كرِ

قوة وصالحيات رسمية وقانونية كبرية, ستكون عىل 
ا البنية الداخلية التي  الة إذا مل متلك أيضً األرجح غري فعّ
ت تسمح بوجود تقسيم كفؤ للعمل, وتطوير خربا

متخصصة, والوصول إىل مصادر معلومات مستقلة, 
وغريها من موارد التنظيم والعمليات األساسية ... 
[وأنه] ويف معظم احلاالت, فإن حتليل البنى الداخلية 
وموارد املجلس الترشيعي يوفر تقييم أكثر دقة عن 
املستو العام لنشاطها وتأثريها من مراجعة سلطته 

 "يمنحها له الدستور وصالحياته الرسمية التي
(Kreppel, 2011: p. 129). 

وتتأثر البنية التنظيمية الداخلية للمجلس 
بأربعة جوانب رئيسية  −بدورها  −الترشيعي 

متداخلة, هي: حجم (أو عدد) وجودة أعضاء 
املجلس الترشيعي, ومد احرتاف املجلس الترشيعي 
يف أداء أعامله, وهيكل املجلس وهل هيئته مكونة من 
جملس واحد أو جملسني, وطبيعة تنظيم وكفاءة جلانه. 
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٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
وقد حظي حتليل هذه اجلوانب بعناية الدراسات 
املتخصصة; وذلك لتأثريها الكبري عىل كفاءة وأداء 
املجالس الترشيعية. وفيام ييل استعراض موجز لكل 
من هذه اجلوانب, والتي ترتبط الثالثة األوىل منها 

 مبارشة بإطار هذه الدراسة.
فمن اجلانب األول, املتعلق بحجم ونوعية 
ا  ا ومتنوعً ا كبريً األعضاء, يضم املجلس الترشيعي عددً
من األعضاء, ويؤثر حجم عضوية املجلس ونوعية 
أعضائه وطريقة تنظيم عملهم ودرجة متثيلهم 

يف إطار النظام للمجتمع عىل مد فاعليته وأدائه 
مؤثر فحجم املجلس ومد تنوع أعضائه السيايس. 

ا, كلام  يف أعامله, فكلام كان عدد وتنوع األعضاء كبريً
وصعب  تعقدت وطالت عملية اختاذ القرارات

كام أن جودة األعضاء من الوصول إىل قرارات جيدة. 
حيث خرباهتم وكفاءهتم ومتكنهم من املعارف 
واملهارات الالزمة ملهامهم, وكذلك طبيعة العالقات 

رغ األعضاء والوقت بينهم, ومد تفرغ أو عدم تف
 الذي يقضونه يف أداء أعامل املجلس, ينعكس مبارشة

 عىل نشاط وفاعلية أعامل املجلس.
وكام أن العالقات االجتامعية بني أعضاء املجلس 
الترشيعي مهمة, فإن العالقة بينهم وبني املجتمع مهمة 
ا; حيث تعتمد درجة أداء املجلس الترشيعي لوظيفة  أيضً

مد عكس أعضائه آلراء ومصالح فئات التمثيل عىل 
. (Best and Vogel, 2014: pp. 57-59) املجتمع املختلفة

وذلك بغض النظر عن كيفية وصوهلم للمجلس سواءً 
منتخبني أو معينني, أو حتى اختريوا بالوراثة, أو أي "كانوا 

والتوفيق . (Heywood, 2007: p. 344) "خليط من هذه الطرق
(حجم العضوية, ونوعية األعضاء, بني هذه العوامل 

ودرجة تنظيمهم, والعالقات بينهم, ومتثيلهم للمجتمع) 
النجاح املجلس الترشيعي.  أمر حيوي;   انظر أيضً

(Hazan, 2014: pp. 213-230; Kreppel, 2011: pp. 129-135). 
ويرتبط باجلانب السابق جانب آخر, يتعلق 

رشيعي بمد االحرتاف الذي يتمتع به املجلس الت
(legislature professionalization) والذي يتعلق ,

بأمرين مرتابطني مها: زيادة موارد املؤسسة الترشيعية, 
أعضاء املجلس الترشيعي  (careerism)وزيادة مهنية 

(Woods and Baranowski, 2006: p. 585) .فو رَّ عَ  تُ
مد اجتامع املجلس يف "االحرتافية غالبًا يف إطار 
, ودفع مرتبات جيدة )٧(جلسات غري حمدودة

; "ألعضائه, وتوفر موظفني وموارد ومرافق متفوقة
 ;Moncrief, 1988; Squire, 1992, 2007) انظر مثالً 

Woods and Baranowski, 2006) كام تقاس عادةً من .
 هي: متوسط مؤرش مركب من ثالثة عنارص"خالل 

عدد العاملني لكل عضو يف املجلس, عدد ساعات عمل 
. (Silva, 2015) ; انظر مثالً "أعضاء املجلس, ومرتباهتم
وهو األمر املهم يف إطار  − وتؤكد أكثر الدراسات 

                                                 
, (unlimited sessions) "جلسات غري حمدودة"يقصد بـ  )٧(

مقيدة ومتكررة وكافية لتناول خمتلف املواضيع جلسات غري 
 املتصلة باختصاصاته.
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٨
ارتفاع احرتافية املجلس "عىل أن  − هذه الدراسة 

الترشيعي يؤثر بشكل مبارش يف ارتفاع قدراته 
. واملنطق يف هذا )٨("الترشيعية من حيث الكيف والكم

بسيط, حيث تساهم مكونات احرتافية املجلس 
الترشيعي يف تقوية عمله الترشيعي وزيادة إنتاجيته: 
 فزيادة املوظفني املؤهلني تزيد قدرة املجلس عىل

اقرتاح مشاريع األنظمة, والرواتب اجليدة تشجع 
أعضاء املجلس عىل العمل وعىل االستمرار فيه, 
وزيادة عدد اجللسات يزيد احتامالت اقرتاح وإقرار 
املشاريع; لتوافر وقتًا أطول لألعضاء للعمل وإعداد 

ا   ;Rosenthal and Forth, 1978)املقرتحات; انظر أيضً

Silva, 2015; Miller, Ringsmuth and Little, 2015))٩(. 
ومن جانب ثالث, تتأثر طبيعة وكفاءة أداء 
املجلس الترشيعي هبيكله التنظيمي, من حيث عدد 

) التي يتكون chambers − ونمط املجالس (أو الغرف 
منها. وهناك نوعان من املجالس الترشيعية: جمالس 

الواحدة  "الغرفة"ترشيعية تتكون من نظام املجلس أو 
                                                 

)٨(   ,تناولت بعض الدراسات تأثري احرتافية املجلس عىل أمور أخر
, وتأثريها عىل (Fiorina, 1994)كتأثريها عىل تكوين املجلس 
, (Woods and Baranowski, 2006)البريوقراطية واملؤسسات التنفيذية 

 .(Berkman, 2001)وتأثريها عىل نشأة وتطور مجاعات املصالح 
ورغم قوة "جيدر التنويه هنا, بأن قلة من الدراسات جتادل بأنه   )٩(

احلجج النظرية حول ارتباط احرتافية املجلس الترشيعي بإنتاجيته, 
إال أن أدلة الدراسات التجريبية ليست بتلك القوة ... وأن هناك 

الدراسات لتقييم ما إذا كانت االحرتافية تؤدي إىل حاجة ملزيد من 
 .(Silva, 2015: pp. 5-6) "زيادة إنتاجية القوانني

(unicameral system) وغالبية املجالس الترشيعية من هذا .
النوع. وجمالس ترشيعية تتكون من نظام املجلسني أو 

ونظام املجلسني بدوره, . (bicameral system) "الغرفتني"
حني يمتلك كل من  "القوي"قد يكون من النمط 

املجلسني صالحيات قوية (كالكونجرس األمريكي), أو 
حني يكون أحد املجلسني  "الضعيف"يكون من النمط 

أقو من اآلخر (كربملان اململكة املتحدة), ومعظم أنظمة 
وحظي موضوع الضعيف.  املجلسني هي من النمط

عدد غرف املجالس الترشيعية القومية بدراسات نظرية "
وجتريبية غنية ... وأصبح نظام املجلسني [ولعل هذا 

ثر السامت نتيجة للدراسات األمريكية] هو أحد أك
 "ا يف حقل علم السياسة العامالتنظيمية املفهومة جيدً 

(Heller and Branduse, 2014: p. 332). 
وتوجد يف الدراسات املتخصصة مناظرات حول 
أهيا أفضل نظام املجلس الواحد أم نظام املجلسني? حيث 
جيادل أنصار نظام املجلس الواحد بأنه يتميز برتكيز 

اجية, وببساطة ووضوح السلطة وجتنب االزدو
اإلجراءات واملسؤوليات, ويناسب أكثر الدول املوحدة 
والصغرية وذات التجانس السكاين. بينام جيادل أنصار 

أفضل (حيث يمثل أحد  نظام املجلسني بأنه حيقق متثيالً 
ا, ويمثل املجلس اآلخر املناطق املجلسني السكان عمومً 

للمراقبة أو رشائح أو فئات معينة), وجمال أوسع 
والتوازنات وتوزيع العمل. وهو يناسب الدول االحتادية 
ا مناظرات  والكبرية وذات التنوع السكاين. كام توجد أيضً
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٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 حول أهيا أفضل, نظام املجلسني القوي أم الضعيف?
حيث جيادل البعض أنَّ تساوي قوة املجلسني يقلل من 
د احتامالت النجاح; لكونه يفتح جماالً لالختالف, ومجو

عملية الترشيع. بينام ير البعض اآلخر أن تساوي القوة 
 يرغم املجلسني عىل املساومات السياسية مما حيقق مستو

انظر مثالً  أكرب من التمثيل ملصالح األطراف املختلفة.
; ١٠٥− ٩٩ م: ص ص٢٠١١(نيوتن وفان ديث, 

Heywood, 2007: pp. 344-346; Kreppel, 2011: p. 129 ( 
ويتعلق اجلانب الرابع واألخري, بتأثري اللجان 
املتخصصة األسايس عىل أداء وكفاءة املجلس 

ا ألن املجالس تنظم أعامهلا   − الترشيعي; وذلك نظرً
ا يف  − عادةً  ا كبريً من خالل جلان متخصصة تلعب دورً

رة وإقرار املقرتحات واملشاريع. طرح ودراسة وبلو
ل الترشيعات فاللجان تتوىل عملية وضع تفاصي

ودراستها بشكل أعمق من اهليئات العامة للمجالس, 
امل السلطة التنفيذية, ومتلك معرفة وخربة التدقيق يف أع

ل كَّ لتقيص حقائق قضايا الرأي العام. ويف هذا  وتُشَ
أن  (Heywood, 2007: p. 346) الصدد, يؤكد هيوود

أصبحت توصف بأهنا مراكز السلطة يف "اللجان 
حمور عملية الترشيع; فبينام تكون غرف املجالس, و

, وأن أمهية "الربملان للكالم, تكون اللجان للعمل
فاملجالس القوية "اللجان أساسية يف عملية الترشيع 

ا  عادة ما متلك جلانًا قوية, واملجالس الضعيفة متلك جلانً
 .(Martin, 2014)للمزيد انظر مثالً . (p. 354) "ضعيفة

ويف إطار هذه املراجعة,  −  هنا −وجتدر اإلشارة 
 إىل نتائج دراستني مسحيتني سابقة عن جملس الشور
السعودي, قام هبا الباحث باملشاركة مع باحث آخر, 
وذلك يف سلسلة من ثالث دراسات عن املجلس متثل 
هذه الدراسة آخرها; حيث وجدت الدراسة األوىل أن 

ووفق  − أعضاء جملس الشور يرون أن املجلس 
يقوم بدور كبري يف  −اته التي حددها نظامه اختصاص

وظيفة الترشيع, ودور جيد يف وظيفة التمثيل, ودور 
ضعيف يف وظيفة الرقابة, وأن املجلس حيتاج إىل املزيد 

مهامه (السديري  من الصالحيات النظامية ليحقق
 أ).−هـ١٤٣٧والرشيف, 

ووجدت الدراسة الثانية أنَّ تقييم أعضاء جملس 
جتاه تنظيم وإجراءات  −بشكل عام  −ايب الشور إجي

عمل املجلس, ومستو أداء زمالئهم, وجتربتهم 
ا عاليًا عن أداء  وا رضً الشخصية يف املجلس; حيث أبدَ
ا  اللجان املتخصصة وكفاءة إجراءات التصويت, ورضً
متوسطًا عن مناسبة عدد أعضاء املجلس, وتنظيمَ 

ونشاط  إجراءات اجللسات, وإعداد جدول األعامل,
ا أقل املجلس يف استدعاء املس ؤولني احلكوميني, ورضً

, وحضور نسبي  ا عن مناقشة املوضوعات بشكلٍ وافٍ
ويف املقابل, أبدوا رية والشفافية يف أعامل املجلس. احل

عدم رضا عن تواصل املجلس مع املجتمع, وطول 
ء اإلدارات الوقت لصدور التوصية, وكفاءة أدا

كام رأوا أن صالحياهتم غري كافية . املساندة يف املجلس
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١٠
للقيام بدورهم ومهامهم بفاعلية, وطلبوا زيادهتا, 

لرقابة (السديري والرشيف, وخاصة صالحياهتم ا
 ب).−هـ١٤٣٧

ومن جهة أخر, توجد مناظرة يف الدراسات 
املتخصصة حول دور املجالس الترشيعية, وهل هو يف 
تراجع أم تزايد? فهناك وجهة تقول برتاجع دور املجالس 
الترشيعية نتيجة لعدة حتديات تواجهها, أبرزها ما ييل: 
توسع دور احلكومات, وتزايد وترية االنضباط احلزيب 

اعد دور مجاعات الضغط وفقداهنا للقيادة, وتص
واإلعالم. فتوسع دور احلكومات االقتصادي ويف حتقيق 
الرعاية االجتامعية ارتبط عادة بتوزيع القوة من املجلس 

التنفيذي الذي زاد حجمه ونفوذه. الترشيعي إىل اجلهاز 
كام أن االنضباط احلزيب يلزم أعضاء املجلس الترشيعي 

للجمهور وإبداء بمواقف أحزاهبم, وحيد من متثيلهم 
آرائهم مما يضعف دور املجالس الترشيعية كمنصات 

وليس املجلس  − للمناظرة والنقاش, فتقوم األحزاب 
بدور أكرب يف وظيفة التمثيل وفق عقائدها  − الترشيعي 

ا ألن املجالس الترشيعية جمزأة  احلزبية. وكذلك, نظرً
بطبيعتها وتشمل أعضاء متساوين, بينهم اختالفات 

امات, فهي تعاين من نقص يف توفر القيادة التي وانقس
عىل تنسيق حتتاجها لتفعيل أدائها من خالل العمل 

فضالً عن أنَّ دور مجاعات وتضافر جهود األعضاء. 
املصالح التي وفرت بديالً للتمثيل وصياغة السياسات 
قد تصاعدت, وتزايد اإلعالم اجلامهريي ووسائل 

 منصات بديلةالتواصل االجتامعي التي وفرت 
كل هذا أثر يف تراجع للمناظرات والنقاشات السياسية. 

 دور املجالس الترشيعية.
وتر وجهة النظر املقابلة, أن دور املجالس 
الترشيعية يف تزايد, وتشري إىل أن وجهة النظر عن 
تراجع دورها مبالغ فيها ومتشائمة; حيث يؤكد 

لعملية أنصارها عىل أن دور املجالس الترشيعية يف ا
ا عىل الترشيع والتأثري عىل  الترشيعية تغري ومل يعد قارصً

 "آليات تواصل"صنع السياسات, وأهنا أصبحت 
مهمة تربط احلكومات باجلمهور, وأن مكانتها زادت 
يف نظر اجلمهور كمنابر للنقاش واملراقبة عرب نقل 
اإلعالم جللساهتا وإجراءاهتا, وأهنا أصبحت أكثر 

رسة أعامهلا من خالل وجود اللجان احرتافية يف مما
املتخصصة وتوافر املساعدين واإلمكانيات الالزمة 
ألعضائها, وأهنا أصبحت أكثر استقاللية وانتقاد نتيجة 
لرتاجع تأثري االنضباط احلزيب (بعكس وجهة نظر 

ا  واألهم  −الفريق اآلخر الذي يؤكد تزايده), وأخريً
أحد دعائم  أن وجودها هو −بحسب وجهة النظر هذه 

: استقرار رشعية النظام السيايس. (انظر مثالً 
Rosenthal, 1998; Heywood, 2007: pp. 351-354 ( 

ويف هناية هذا االستعراض املوجز لدراسات 
 −  تنياملجالس الترشيعية, جيدر التنويه بمالحظتني مهم

وتتعلق مبارشة  −  الدراسات الغربية املتخصصة امأكدهت
 ة عن جملس الشور السعودي:بإطار هذه الدراس
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١١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املالحظة األوىل, حقيقة أن املجلس الترشيعي يف 

طبيعة معطياهتا وظروفها اخلاصة. أي دولة يتطور وفق 
, يؤكد االحتاد الربملاين الدويل عىل أن  الربملانات "فمثالً

ختتلف عن بعضها البعض, بحسب طبيعة أنظمتها 
 "احلكومية وبحسب إطارها االجتامعي واالقتصادي

(Inter-Parliamentary Union, 2006: p. 7) وذلك رغم ما .
تطرحه تلك الدراسات من وجود معايري عاملية, هي يف 

للجهاز الترشيعي من  "احلالة النموذجية"حقيقتها متثل 
 وجهة نظر التجربة السياسية الغربية.

واملالحظة الثانية, هي أن الدراسات الربملانية 
تركز عىل دراسة املجالس الترشيعية القومية الرئيسية يف 
الدول الغربية الكبرية, كالكونجرس األمريكي والربملان 

ملجالس الترشيعية الربيطاين وأشباهها, وهتمل دراسة ا
األخر, سواء كانت عىل املستويات املحلية يف الدول 
 , الغربية أو املجالس الترشيعية للدول النامية.  فمثالً

يف  (Gamm and Huber, 2002)يؤكد جام وهيوبر 
أنه "مراجعتهام لواقع دراسات املجالس الترشيعية 

دراسة بالنسبة للجزء األكرب من علامء السياسة اليوم, فإن 
املجالس الترشيعية هي دراسة الكونجرس األمريكي, 
رغم وجود جمالس ترشيعية أخر, حيث توجد يف املدن 
والواليات األمريكية, كام توجد برملانات ومجعيات 
متثيلية وجمالس ترشيعية يف احلكومات عىل املستويات 
الوطنية واإلقليمية واملحلية يف كل مكان بالعامل ... 

ن معظم األوساط العلمية للدراسات أإال  [ورغم ذلك]

الترشيعية تركز عىل دراسات الكونجرس األمريكي, 
 "بعد احلرب العاملية الثانية ’النواب جملس‘وخاصة 

(Gamm and Huber, 2002: p. 313) . وجيادالن بأن هيمنة
دراسات الكونجرس يسبب عدة إشكاالت, منها عدم 

ن بناء نظريات إفهم املجالس الترشيعية األخر (حيث 
عنها يتطلب دراسة جمموعة متنوعة من املؤسسات 
الترشيعية), وطرح أسئلة ونظريات خاصة 
بالكونجرس وخمتلفة عن تلك التي يمكن الوصول 

دراسة  إليها من خالل املنظور املقارن والتارخيي عند
أجهزة ترشيعية متنوعة (وخاصة ما يتعلق باألسئلة 
والنظريات املهمة عن: كيف تنشأ ترتيبات مؤسسية 
معينة وكيف تؤثر عىل السلوك واخليار). كام أكدا عىل 
أن هذا التحيز أثَّر سلبًا عىل دراسات املجالس الترشيعية 
وأعاق فهمها لنشأة املؤسسات الترشيعية وتأثريها عىل 

دراسة  − وهو ما دعيا إليه  − لوك, والذي يتطلب الس
مقارنة وتارخيية للمجموعة متنوعة من املجالس 

 .)١٠((pp. 340-341) الترشيعية

                                                 
, (Gamm and Huber, 2002: p. 313)جام وهيوبر  من املفارقة, كام يؤكد  )١٠(

أنه رغم أن هذا التعميم يصف واقع احلقل املعارص, إال أنه مل يكن "
القرن املايض [أي القرن العرشين]. ففي حال هذا الفرع من املعرفة يف 

ذلك الوقت املبكر, ازدهرت الدراسات الترشيعية ومتتعت بمكانة 
رفيعة يف حقل املعرفة السياسة العام, وكان العلامء يدرسون جمالس 
ترشيعية قومية متنوعة. وأكثر من ذلك, كانت دراسات الكونجرس, 

املجالس الترشيعية للدول تتناول جملسيه وتارخيه وتركز عىل مقارنته ب
 ."األخر وللواليات األمريكية
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

١٢
وبناءً عىل هاتني املالحظتني السابقتني, تربز أمهية 
دراسة املجالس الترشيعية للدول األخر وعىل 
 املستويات املختلفة, وأمهية إدراكها يف إطار معطيات
بيئتها ونظامها, ورضورة توخي احلذر عند املقارنة أو 
التعميم بناءً عىل نتائج أدبيات املجالس الترشيعية 

وهو ما حترص ازة بطبيعتها للتجربة الغربية). (املنح
 هذه الدراسة عن جملس الشور السعودي عىل تطبيقه.

 
ربتهم تقييم بعض أعضاء جملس الشور السابقني لتج

 يف املجلس
م: ص ص ٢٠٠٨خلَّص عبدالرمحن الشبييل (

) عضو جملس الشور السابق, وحمرر كتاب ٢٩− ٢٨
, آراء بعض )١١((جملس الشور قراءة يف جتربة حتديثية)

إذا ما "عداد الكتاب بالقول: إنه إزمالئه املشاركني يف 
بد قوم بالوظيفة الشورية احلقة, فالأريد للمجلس أن ي

 النحو الذي حيقق أربعة , عىل"من إعادة صياغة نظامه
رشوط: إلزامية القرار, ومنحة سلطة الرقابة السابقة 
والالحقة عىل أداء احلكومة, والتوصل إىل صيغة توافق 
بني االنتخاب والتعيني, وعدم حرمان املرأة من املشاركة 

وأشار ة (وقد حتقق هذا األمر األخري). يف العملية الشوري
ا:  يستمر املجلس يف ممارسة  أما إذا ما أريد أن"أيضً

كة واملساندة للدور التنظيمي  وظيفته احلالية املشارِ
                                                 

شارك يف هذا الكتاب تسعة من أعضاء جملس الشور, عرضوا   )١١(
فيه جتربتهم وآراءهم وأفكارهم بعد أن أمضوا ثالث دورات 

ا) يف املجلس. ١٢متتالية بدايةً من دورته األوىل (أي   عامً

ملجلس الوزراء, ودون اعتبار تلك الرشوط األربعة, فإنه 
البد من إحداث جملس موازٍ آخر حيقق األهداف األربعة 
املشار إليها, كام هو معمول يف بعض الدول حيث يوجد 

املية يتحقق من جملسان متوازيان يؤديان وظيفة تك
كام . "لطة التنظيمية) يف نظام احلكمخالهلا (ركن الس

ا إىل رأي بعض املشاركني يف الكتاب بأنّ  أشار أيضً
أعضاء املجلس يعكسون خربات متنوعة ومن مناطق 

ممثالً غري "وفئات خمتلفة, وأن احلكومة نجحت يف جعله 
 ."معلن للمجتمع السعودي

عضاء املشاركني حول ورغم االتفاق العام بني األ
أمهية هذه الرشوط, فقد تفاوتت آراءهم بني الدعوة لتوسيع 
صالحيات املجلس ليكون مماثالً للربملان يف الدول 

), وبني توسيع صالحيات هـ١٤٢٩األخر (اجلعفري, 
جملس الشور للتوازن مع جملس الوزراء, وتعزيز دوره 

دولة الرقايب وخاصة يف النظر للموازنة السنوية لل
; الفالح, هـ١٤٢٩; السديري, هـ١٤٢٩(السباعي, 

وكذلك تفاوتت اآلراء ). هـ١٤٢٩; الرشيف, هـ١٤٢٩
حول انتخاب أعضاء املجلس, بني من رأ رضورهتا سواء 

), ومن رأ هـ١٤٢٩كانت جزئية أو كلية (اجلعفري, 
; هـ١٤٢٩أمهية احلرص والتدرج يف تبنيها (السديري, 

رأ اجلمع بني التعيني  ), ومنهـ١٤٢٩الرشيف, 
). بينام هـ١٤٢٩; الفالح, هـ١٤٢٩واالنتخاب (الشبييل, 

اتفقت آراء معظمهم حول أمهية مشاركة املرأة يف عضوية 
 املجلس (وقد حتقق هذا كام تقدم ذكره).
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١٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ويف هذا الصدد, أشار زياد السديري 

), عضو جملس ١٢٠− ١١٨: ص ص م٢٠٠٨(
الترشيعية يف اململكة الشور السابق, إىل أن العملية 

 تتضمن يف حقيقتها جملسني مها جملس الشور
وجملس الوزراء; وأنه مع زيادة عدد أعضاء جملس 
الشور, غلبت صفة املجلس التمثيلية عىل صفة 
التكنوقراط أو التخصصية لألعضاء, وهو ما أد إىل 
ظهور اجتاه يدعو إىل فائدة إجياد جملس آخر يعزز صفة 

عني أعضاءه ألشخاصهم وخرباهتم التكنوقراط ي
وجتارهبم املتميزة, بحيث يكون آلرائهم فائدهتا 
ووزهنا اخلاص. وأشار إىل أنه رغم فائدة مثل هذا 

أكثر من جمرد إنشائه,  ياملجلس, إال أن األمر يستدع
اختصاصات وصالحيات جملس الشور. وتوسيع 
هَ إىل  وَّ العربية  أن تطور املامرسة الشورية يف اململكة"ونَ

 د جملس الشور السعودية ال يستلزم بالرضورة تفرّ
بالسلطة التنظيمية, ولكنه قد يعني توسيع جمال 
اختصاصه من حيث املواضيع التي يلزم أن تعرض 
عليه, كام قد يعني أن يكون لقراراته وزن أكرب مما هلا 

ج يف رّ ك عىل التفصيل الذي يستلزمه التداآلن, وذل
صناعة القرار وحتمل لوطنية يف توسيع املشاركة ا

ا بأن . "مسؤولياته هَ أيضً وَّ مفهوم الشور الذي "كام نَ
ة ال  لِمَ يقوم عليه املجلس احلايل هو الشور املُُعْ
نِيَ املجلس بمامرسة بعض  امللزمة. ومع هذا فقد عُ
األدوار التي ال يسمح له نظامه احلايل بحسن أدائها, 

عىل األجهزة التنفيذية  ومن هذه األدوار دور الرقابة
ومساءلة رؤسائها من وزراء ومن هم يف مستواهم من 
املسؤولني, واحلقيقة أن أداء مثل هذا الدور املهم ال 
يتسنّى للمجلس أداؤه عىل الوجه الصحيح يف ظل 

 ).١٢١(ص  "نظامه احلايل
), ٢٧−٢٦: ص ص م٢٠٠٨والحظ الشبييل (

يف تلخيصه آلراء زمالئه, وجود تفاوت يف نظرة 
األعضاء جتاه أداء املجلس وعالقته بمجلس الوزراء, 

يقوم بالوظيفة  −أي املجلس  − يتصور أنه "بني من 
املثىل يف تقديم املشورة لويل األمر, يف حني يعتقد 
البعض بأنَّ املجلس أضعف بكثري من ذلك, ويتطلع 

م به الربملانات (املنتخبة) يف إىل دور ال يقل عام تقو
; وبني من ير قراراته ملزمة ويأخذ "األنظمة امللكية

عملية التحضري واملناقشة بجدية, ومن يشعر باإلحباط 
ا عىل  من عدم إلزامية قراراته بام ينعكس سلبًا أحيانً

هَ مناقشاهتم وعىل عملية التصويت.  عدم جدية كام نَوَّ
اء جتاه مترير الوزارات ما تذمر كثري من األعض"بوجود 

تشاء دون املرور عىل املجلس, وبالتايل االلتفاف عليه, 
أو يف األقل عدم األخذ باألفكار الصادرة عنه, بغض 

لزمة علمة أو مُ , كام أشار إىل أنَّ "النظر عن كوهنا مُ
واقع احلال يقول إن جملس الوزراء يتعامل مع هذه "

غم أن نظام , وذلك ر"القرارات وكأهنا توصيات
ة عىل أهنا قرارات ترفع للمل ك املجلس ينص رصاحَ

 الذي حييلها إىل جملس الوزراء.
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

١٤
ا عىل وجود ثالثة حلقات  وأكد الشبييل أيضً
ضعف يف أداء املجلس, تتمثل يف كل من: هيئته 

وين واإلداري, وأدائه العامة, وموظفو اإلسناد القان
تقوم بام يفرتض ال "فاهليئة العامة يف تقديره اإلعالمي. 

ؤوليات. [وأهنا] صارت منها ويتوقع من مهام ومس
ا, تأخذ مع األيام طبيعة شكلية, يكون يف ... تدرجيي 

مقدمتها إقرار جدول أعامل اجللسات, فضالً عن 
تقصري رؤساء اللجان يف إطالع أعضاء جلاهنم عىل ما 
 "يدور يف اهليئة من مناقشات ويتخذ فيها من قرارات

ح أنّ واقع اإلدارات املساندة (كإدارة  ).٦٣(ص  ووضّ
املستشارين القانونيني وإدارة الدراسات) ال يتناسب 
مع أمهية املجلس ومهامه, وكذلك اجلهاز اإلداري 
املساند لألعضاء ضعيف من حيث العدد والكفاية 

ا, أنَّ األداء ). ٧١− ٦٩ص ص ( ح أيضً كام وضّ
ومل يستفد اإلعالمي للمجلس ال يتناسب مع مكانته 

من الكفاءات اإلعالمية املوجودة يف املجلس يف إجياد 
سرتاتيجية إعالمية وتويلّ النشاط اإلعالمي للمجلس إ
 .)١٢()٨٢−٨٠ص ص (

                                                 
بأمهية اعتبار أن هذه اآلراء والتقييم من  −هنا  − البد من التنبيه   )١٢(

قبل بعض أعضاء جملس الشور لبعض جوانب املجلس تم 
, أي قبل ثامين سنوات, ومرتبط بتجارهبم يف هـ١٤٢٩يف عام 

دوراته الثالثة األوىل; لذا فإنه من املثري املقارنة واستقصاء آراء 
الذي أعضاء املجلس احلاليني حول ذات اجلوانب, وهو األمر 

ن هذه اجلوانب تندرج ضمن إتقوم به هذه الدراسة; حيث 
ات موضوعها عن آراء أعضاء جملس الشور حول أهم املعوق

 واحللول وآفاق تطوير املجلس.

هذا, وقد اسرتشدت عملية إعداد استبانة هذه 
الدراسة هبذه اآلراء الواردة يف كتابات بعض أعضاء 

سابقة املجلس, باإلضافة إىل ما جاء يف املراجعة ال
لدراسات املجلس الترشيعية, وكذلك بإجراء 
استطالع مبدئي آلراء بعض أعضاء املجلس احلاليني 
والسابقني حول أبعاد الدراسة عن أهم املعوقات 
واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور, كام سيأيت 

ا.  بيانه الحقً
 

 تصميم الدراسة
سيتم فيام ييل استعراض تصميم الدراسة من 

اقشة كل من منهج واستبانة وجمتمع الدراسة خالل من
 باختصار.

 
 املنهج

تطبق الدراسة املنهج الوصفي, الذي يسعى إىل 
فهم موضوع الدراسة من خالل وصف واقعه بجمع 
وتنظيم وحتليل أكرب قدر من املعلومات الكيفية 

وجر مجع املعلومات  .)١٣(والكمية عن خمتلف جوانبه
عن طريق استبانة تقيس رأي  −بشكل رئييس  −

أعضاء جملس الشور حول حماور الدراسة الثالث: 
أبرز املعوقات التي تواجه جملس الشور, وأهم 

                                                 
ملراجعة ميرسة عن املنهج الوصفي, ومناهج البحث العلمي   )١٣(

ا, انظر مثالً (العضياين,  ; ٨٦−٨٢ ص ص م:٢٠٠٤عمومً
 م).٢٠١٤دات وعدس وكايد, م; عبي٢٠١٢العساف, 
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١٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ة احللول املمكنة ملعاجلة هذه املعوقات, واآلفاق املناسب

 . ملا  −وذلك باإلضافة لتطوير نظام املجلس مستقبالً
لترشيعية من مراجعة لنتائج دراسات املجالس ا −تقدم 

 ر السابقني.وكتابات بعض أعضاء جملس الشو
وخاصة  −واستخدام املنهج الوصفي املسحي 

شائع يف الدراسات املتخصصة  −أداة االستبانة 
ال زالت االستبانات "للمجالس الترشيعية, حيث 

ا وقت بروز واملقابالت, التي كانت مؤثرة جد 
بي السلوكية, مسيطرة عىل تصاميم البحث التجري

للدراسات الترشيعية ... وهي توفر أكثر مقياس مبارش 
ألفكار ونوايا السياسيني, بحيث تعد أحد أثمن 
 "املصادر للبيانات عند دراسة السلوك الترشيعي

(Shane, Saafeld and Storm, 2014: p. 14) . وتتميز
االستبانات عىل غريها من األدوات التي تستخدم عادةً 
ملعرفة وجهات نظر وتفضيالت أعضاء املجالس 

من  − الترشيعية, بكون أفكار ومواقف األعضاء تسجل 
بواسطتهم مبارشة; بينام األدوات غري مبارشة,  − خالهلا 

كالتصويت واألسئلة واالقرتاحات واملذكرات 
رغم سهولة مجعها, ال متثل  واخلطابات الربملانية, والتي

بالرضورة التفضيالت واملواقف احلقيقية ألعضاء 
 .(Blailer, 2014: pp. 167-168)املجلس الترشيعي 

راء أعضاء املجالس الترشيعية آكام يندرج مسح 
حتت ما يطلق عليه طريقة  −من خالل االستبانة  −
, والتي يقوم فيها (self-assessment) "التقييم الذايت"

الربملانيون بقياس وتقييم أداء املؤسسة التي يعملون 
وهي تعد أفضل وسيلة عملية ومبارشة لتقييم  .)١٤(هبا

أبعاد املجلس الترشيعي; حيث أن اعتامد التقييم الذايت 
, سواء يف تقييم (value judgment) "أحكام قيمية"عىل 

أعضاء املجلس الترشيعي ويف كيفية إجراء هذا 
 .)١٥(لل من مد أمهيته وفائدتهالتقييم, ال يق

                                                 
 (Inter-Parliamentary Union – IPU)طور االحتاد الربملاين الدويل   )١٤(

تقييم "وكيفية تطبيقها يف دراسته  "التقييم الذايت"معايري وأدوات 
, وذلك هبدف مساعدة "الربملان: أدوات للتقييم الذايت للربملانات

الربملانات عىل قياس وتقييم أدائها. وصمم االحتاد هذه األدوات 
للجهاز الترشيعي اجليد, وتتلخص يف مد  "املعايري العاملية"وفق 

ظائف الترشيع واملراقبة والتمثيل والتزامه بخصائص ممارسته لو
الشفافية واملسؤولية واالنفتاح, والتي سبق استعراضها يف نقاش 
اإلطار النظري السابق. ورغم أن االحتاد تناول معايري التقييم 
ا إىل احرتام  وأدواته يف ضوء التجربة الغربية, إال أنه دعا أيضً

ىل أن املؤسسات السياسية خصوصية وجتربة كل دولة, وأكد ع
(ومنها املجلس الترشيعي) يف كل جمتمع ودولة تتطور يف إطار 

 معطيات بيئتها وظروفها اخلاصة. انظر:
Inter-Parliamentary Union, 2008, “Evaluating Parliament: a 
self-assessment toolkit for parliaments”, Available In: 
http://www.ipu.org/pdf/publications/self-e.pdf 

ا,  استبانة التقييم الذايت إلدارات املجالس "وانظر أيضً
املؤمتر الوطني للمجالس "التي طورها  "الترشيعية للواليات

 ابط:, واملتاحة عىل الر"الترشيعية يف الواليات
National Convergence of State Legislatures (NCSL), “NCSL 
Self-Assessment Survey for Legislative Staff 
Organizations”, Available In: http://www.ncsl.org 

) عن ٥: ص م٢٠٠٨تؤكد دراسة االحتاد الربملاين الدويل (  )١٥(
لتقييم الذايت, عىل أن التقييم الذايت ممارسة طوعية أدوات ا

للجهاز الترشيعي (الربملان), يكون هو الفاعل واحلكم 
يم نفسه الرئييس فيها, وتساعد يف تقويته, خاصة عندما يق

  =أفضل "كام تؤكد الدراسة عىل أنه بحسب املعايري الدولية. 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

١٦
م, فإن تطبيق املنهج الوصفي  وبناءً عىل ما تقدَّ

حقيق أهدافها. املسحي يف هذه الدراسة هو األنسب لت
وذلك لثالثة أسباب: أوهلا, أنه منهج معتمد ودارج 
استخدامه يف دراسات املجالس الترشيعية ويستند عىل 

ذايت لالحتاد الربملاين الدويل. منطق أدوات التقييم ال
ا لتقييم أبعاد نيها, أنه أفضل وسيلة متاحة عملي وثا

ا ألنه يصعب عىل الباحث ومَن  جملس الشور; نظرً
تقييم حقيقة تفاعالته هو من خارج املجلس قياس و

املتمثل يف  −وثالثها, أن جمتمع الدراسة الداخلية. 
 أعضاء جملس الشور−  عالٍ من نخبة عىل مستو

املعرفة والوعي, متارس أعامل املجلس وأفضل من 
يدرك أبعاده, ويتوقع أن يكونوا األقدر عىل تقييم أهم 

 ق التطوير للمجلس.املعوقات واحللول وآفا
 

 االستبانة
أداة مجع املعلومات الرئيسية ة هي االستبان
جملس  آراء أعضاء هذه الدراسة لقياساملستخدمة يف 

ثالثة حماور رئيسية, هي كالتايل:, وقسمت إىل الشور 

                                                                          
نتاجات خترج طريقة لضامن امتالك الربملان ألي نتائج واست= 

إىل أن طريقة التقييم  −هنا  −وجتدر اإلشارة . "هبا هذه املامرسة
ا يف تقييم أداء املنظامت اإلدارية  الذايت شائعة االستخدام أيضً
املختلفة, حيث يلجأ الباحثون إىل قياس أداء املنظمة من خالل 
آراء أعضائها, باعتبارهم أعلم بتفاصيلها ممن هم من خارجها, 

 يصعب عليهم معرفتها وتقييمها.الذين 

ز عىل قياس رأي أعضاء جملس  − ١ املحور األول: يركِّ
جملس  أهم املعوقات التي تواجه"الشور حول 

عبارة, تتناول عوائق حمتملة  ١٤, وشمل "الشور
يف جوانب ترتبط بصالحيات وإمكانيات, وتنظيم 
 املجلس, وبعالقاته باملؤسسات األخر

كَ للعضو يف هناية املحور خيار  .وباجلمهور كام تُرِ
معوقات "ومساحة لكتابة وجهة نظره عن أي 

 ."أخر تواجه املجلس تود إضافتها

ز عىل قياس رأي أعضاء جملس  − ٢ املحور الثاين: يركِّ
أهم احللول املمكنة (يف إطار "الشور حول 

نظام جملس الشور احلايل) ملعاجلة املعوقات 
 ١١شمل و, "جملس الشورلتي تواجه السابقة ا
 .يتناول كل منها أحد أبرز احللول املحتملة عبارة

وترك للعضو يف هناية املحور خيار كتابة أي 
حلول أخر (ممكن تبنّيها يف إطار نظام جملس "

 ."الشور احلايل) تود إضافتها

ز عىل معرفة رأي أعضاء جملس  − ٣ املحور الثالث: يركِّ
ق املناسبة لتطوير نظام جملس اآلفا"الشور حول 

, "الشور مستقبالً ليكون مؤسسة أكثر فاعلية
يتناول كل منها أحد أبرز  سبعة عباراتشمل و

املقرتحات لتطوير املجلس يف املستقبل (والتي قد 
 − وترك للعضو . تستدعي تعديل نظامه احلايل)

ا  اقرتاحات "يف هناية املحور, خيار كتابة أي  − أيضً
 ."أخر لتطوير املجلس مستقبالً تود إضافتها
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١٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
بيانات يتقىصَّ ال −رابع  −كام أضيف حمور آخر 

لعضو املجلس, من حيث النوع والعمر  األساسية
واملستو التعليمي, ومدة اخلربة يف املجلس, ومكان 

علامً بأنه  .)١٦(االعمل السابق, واملنطقة التي ينتمي إليه
ا للعضو يف هناية االستبانة خيار ومساحة  ترك أيضً

                                                 
بأن حماور هذه االستبانة الثالثة جاءت ضمن  − هنا  − جيدر التنويه   )١٦(

استبانة موسعة وموحدة, مجعت معها حماور استبانتني لدراستني 
ثامنية هذه االستبانة املوسعة شملت أخر عن جملس الشور. و

عىل خمتلفة عن جملس الشور, وذلك  مواضيعتناولت  حماور
ثالثة حماور عن التحديات واحللول وآفاق تطوير  النحو التايل:

جملس الشور (وهي موضوع هذه الدراسة التي يقوم هبا الباحث 
بمفرده); وحمور عن أداء املجلس لوظائف املجلس الترشيعي 

أ); وثالثة حماور عن تنظيم − هـ١٤٣٧(السديري والرشيف, 
ومستو أداء أعضائه  وإجراءات العمل بمجلس الشور

ب); وحمور ثامن وأخري تناول − هـ١٤٣٧(السديري والرشيف, 
حماور الدراسات  جاء مجعبيانات األساسية للمستجيب. وال

عىل جراء االستبانة ستثامر فرصة إ, الموحدةيف استبانة الثالثة 
ها, ولتحقيق صعوبة تكرارلمراعاةً بشكل أمثل, و أعضاء املجلس

فس جمموعة األعضاء حول مواضيع االتساق يف قياس آراء ن
خمتلفة عن املجلس. ويود الباحث أن يعرب عن شكره لزميله 
الباحث فواز بن دخيل اهللا بن فتن الرشيف عىل جهوده يف متابعة 
توزيع االستبانات عىل أعضاء املجلس ومجعها, وعىل مشاركته يف 
د إعداد الدراستني األوىل يف سلسلة من ثالثة دراسات تقيم أبعا

خمتلفة ملجلس الشور من خالل استقصاء آراء أعضائه, وهذه 
الدراسة هي الثالثة واألخرية يف هذه السلسلة, ويقوم هبا الباحث 
ا. كام يقدر الباحث وزميله دعم رئيس جملس الشور معايل  منفردً
الدكتور عبداهللا بن حممد آل الشيخ وتوجيهه باستكامل االستبانة, 

سمي باسم املجلس, الدكتور حممد بن ومساندة املتحدث الر
 عبدهللا املهنا, لعملية توزيع واستعادة االستبانات.

نقاط أو معلومات "ليكتب فيها وجهة نظره عن أي 
سة ستكون حمل شكر أخر تود إضافتها لفائدة الدرا

 ."وتقدير الباحث

هذا, وجاءت خيارات اإلجابة عىل كل عبارة 
من عبارات املحاور الرئيسية الثالثة وفق مقياس 

الرباعي, أي بأربعة خيارات  (Likert Scale)كرت لي
هي (أوافق بشدة, أوافق, ال أوافق, ال أوافق بشدة), 

املعتاد, والذي يضاف إليه خيار  "اخلاميس"وليس 
وجر عرب عن احلياد أو عدم وجود رأي. خامس ي

ذلك لكون املقياس الرباعي أكثر مالءمة ألغراض 
شور عىل إبداء هذه الدراسة, وحلث أعضاء جملس ال

رأي واضح يقيس درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم 
عىل عبارات حماور االستبانة; لكوهنم املامرسني ألعامل 

ومعلوم أن مقياس واقعه.  املجلس واألقرب لتقييم
ليكرت يعد من أفضل طرق قياس االجتاهات نحو 
ا يف بناء  ا وشيوعً موضوعات معينة, واألكثر استخدامً

لعلمية ملا يمتاز به عن غريه من طرق القياس املقاييس ا
: عبدالرمحن,  ; ٦٣−٥٩ ص ص م:٢٠١٣(انظر مثالً

 ).٥٣٦ص  م:٢٠٠٨عبدالفتاح, 
دَّ  وبلورت عباراهتا  االستبانةتْ حماور وقد أُعِ

وباالستناد إىل مصدرين رئيسيني: األول, , بعناية
مراجعة الدراسات املتخصصة عن املجالس الترشيعية 

الشور السعودي, وتتبع كتابات وآراء  وعن جملس
واملصدر عضاء املجلس حول حماور الدراسة. بعض أ
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

١٨
لالسرتشاد  −مسبق  −مبدئي استطالع الثاين, إجراء 
من أعضاء جملس الشور احلاليني  ١٠ بوجهات نظر

(لثامنية أعضاء منهم  هاتفيةعرب مقابالت  −والسابقني 
ثنني من (الشخصية عضوين من النساء) ومقابلة 

حول أهم املعوقات واحللول وآفاق  −األعضاء) 
خطوة أساسية سامهت  ي, وهتطوير املجلس مستقبالً 

انظر نموذج . حتديد وبلورة عبارات االستبانةيف 
 ).٣االستبانة يف امللحق رقم (

 "(validity)صدق "وجر التحقق من 
االستبانة, أي قدرهتا عىل قياس املوضوع املقصود 

طريق حتكيمها من قِبَل عضو هيئة تدريس قياسه عن 
د  من أصحاب اخلربة واالختصاص, والذي أكّ
الصدق الظاهري لالستبانة (أي قدرهتا كأداة عىل 

وباإلضافة إىل ذلك, فإن وضعت ألجله). قياس ما 
الصدق الظاهري وأبعاد الصدق اآلخر, كصدق 
املحتو (عن أن األداة تقيس أبعاد الدراسة) وصدق 

م (عن أن األداة تقيس املفهوم الذي وضعت املفهو
ا  ا يف هذه االستبانة; وذلك نظرً لدراسته), متحققة مجيعً
ألن عبارات حماورها مدروسة وتستند عىل نتائج 
دراسات املجالس الترشيعية, وعىل كتابات واستطالع 

 مبدئي آلراء بعض أعضاء املجلس.
 "(reliability)ثبات "كام جر التحقق من 

بانة, أي قدرهتا عىل إعطاء نفس النتائج إذا تم االست
تطبيقها أكثر من مرة ومد االتساق الداخيل بني 

عباراهتا يف قياس الغرض العام املراد قياسه, عن طريق 
 (Cronbach’s Alpha) "ألفا كرونباخ"استخدام معامل 

لقياس درجة الثبات لكل من حماور االستبانة, والتي 
 حو التايل:جاءت نتائجه عىل الن

 
 معامالت ثبات حماور االستبانة

معامل ألفا  املحور
 كرونباخ

عدد 
 العبارات

أهم املعوقات التي تواجه  − ١
١٤ ٠٫٧٥٨ جملس الشور 

أهم احللول للمعوقات التي  − ٢
 ١١ ٠٫٧١٧ تواجه املجلس

اآلفاق املناسبة لتطوير نظام  − ٣
 املجلس مستقبالً 

٧ ٠٫٥٤٤ 

 
وهذه القيم العالية للمعامل تؤكد ثبات األداة, 
خاصة يف املحورين األول والثاين. ويعود االنخفاض 
النسبي يف قيمة معامل املحور الثالث إىل أن عباراته 
ا حول آفاق تطوير نظام  تناولت مواضيع أكثر متايزً
, وذلك مقارنة بتداخل مواضيع  املجلس مستقبالً

 .وباإلضافة لقيم معامل ألفا عبارات املحورين األخر
كرونباخ, فإن االتساق الداخيل لعبارات كل من حماور 
االستبانة الثالثة يف قياسها الغرض العام املراد قياسه 
واضح ومتحقق; وذلك ألنّ إعدادها تم بعناية 

عىل الدراسات ذات العالقة  − كام تقدم  − وباالستناد 
اء يف وعىل جتارب واستطالع مبدئي لرأي بعض أعض
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١٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 − املجلس. هذا, فضالً عىل أن صدق أداة القياس 

ا للعالقة الوثيقة  − املتحقق  يعد دليالً قويا عىل ثباهتا; نظرً
م: ٢٠١٥بني صدق األداة وثباهتا. انظر مثالً (القحطاين, 

م: ص ص ٢٠١٣; عبدالرمحن, ٤٠− ٣٨ص ص 
١٤٢− ١٣٨ ;Manheim and Rich, 1991: pp. 62-69 ;

Babbie, 2002: pp. 136-143()١٧(. 
 

 جمتمع الدراسة
 جمتمع الدراسة هو أعضاء جملس الشور

ا, عضوً  ١٥٠و السعودي, املكون من رئيس املجلس 
وقد جر توزيع االستبانة يف شهر عضوة.  ٣٠منهم 

هـ عىل مجيع أعضاء املجلس, ١٤٣٥مجاد الثانية عام 
انتهت  ومتت متابعتها عىل مد ثامنية أسابيع,

أو استجابة, متثل أكثر من ثلث ( ٥٤ىل باحلصول ع
 %) من جمموع أعضاء املجلس.٣٦

خصائص جمتمع  )١رقم (ويلخص اجلدول 
عليمي الدراسة بحسب النوع والعمر واملستو الت

 ومدة خربة العضو يف املجلس.
أن أغلبية  )١رقم ( ويتضح من اجلدول

ونسبة  ٤٨املستجيبني لالستبانة من الرجال (بعدد 
 ٦من النساء (بعدد  %), مقابل استجابات حمدودة٨٩

                                                 
لنقاش أوسع عن مربرات استخدام مقياس ليكرت الرباعي   )١٧(

وعن مصداقية وثبات االستبانة, انظر (السديري والرشيف, 
 أ).− هـ١٤٣٧

% من ٤٠هذا, ومتثل استجابة الرجال %). ١١ونسبة 
% من إمجايل عدد ٣٢إمجايل عدد الرجال يف املجلس و 

أعضاء املجلس, يف مقابل استجابة النساء التي متثل 
% من إمجايل ٤  عدد النساء يف املجلس و% من إمجايل٢٠

 عدد أعضاء املجلس.
كام أن أغلبية املستجيبني من الفئة العمرية فوق 

 ١٩%), وبواقع ٦٧ونسبة  ٣٦سنة (بعدد  ٥١
  سنة, ٦٠−٤١%) للفئة العمرية ٣٥استجابة (بنسبة 

%) للفئة العمرية أكرب من ٣٢استجابة (بنسبة  ١٧و 
%) للفئة ١٣ات (بنسبة سنة; مقابل سبع استجاب ٦٠

%) ٢٠استجابة (بنسبة  ١١و سنة,  ٤٠−٣٠العمرية 
 سنة. ٥٠−٤١للفئة العمرية 

ا من محلة شهادة  وأغلبية املستجيبني أيضً
%), ثم محلة ٦٤٫٨(ونسبة  ٣٥الدكتوراه بعدد 

%), فالبكالوريوس ١٨٫٥(ونسبة  ١٠املاجستري بعدد 
وجاءت ختصصاهتم %). ١٦٫٧(ونسبة  بعدد تسع

 ٣أصول دين ورشيعة,  ٤هندسة,  ٧لدراسية كام ييل: ا
 ٢قانون,  ٢إدارة,  ٢تقنية معلومات,  ٣علوم سياسية, 
يف كل من والفلسفة واجلغرافيا  ١علم اجتامع, 

والكيمياء والفيزياء واألحياء وغريها; كام تبني أن 
 % من املستجيبني عملوا كأساتذة جامعيني.٥٠
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٢٠
 .*). خصائص جمتمع الدراسة١اجلدول رقم (

 % التكرار التصنيف اخلاصية

 %٨٨٫٩ ٤٨ذكر النوع
 %١١٫١ ٦أنثى

 العمر

١٣ ٤٠٧−٣٠% 
٢٠٫٤ ٥٠١١−٤١% 
٣٥٫٢ ٦٠١٩−٥١% 
٣١٫٥ ١٧+٦٠% 

 املستو التعليمي
 %١٦٫٧ ٩بكالوريوس
 %١٨٫٥ ١٠ماجستري
 %٦٤٫٨ ٣٥دكتوراه

 **اخلربة
 %٥٨٫٥ ٣١دورة

 %١٨٫٩ ١٠دورتان
 %٢٢٫٦ ١٢ثالث دورات

*  N  =٥٤. 
 .٥٣مل حيدد أحد األعضاء الدورة التي هو فيها, فتم احتساب نسب اخلربة عىل أساس عدد إمجايل =   **

 
وكذلك فإن أغلبية املستجيبني من األعضاء 

%), ٥٨٫٥(ونسبة  ٣١اجلدد يف دورهتم األوىل بعدد 
%) يف دورهتم الثانية, ١٨٫٩أعضاء (بنسبة  ١٠مقابل 

 %) يف دورهتم الثالثة.٢٢٫٦(بنسبة  اعضوً  ١٢و 

ا سؤال العضو عن  هذا, وشملت االستبانة أيضً
السابق لعضويته عمله املنطقة التي ينتمي إليها, ومدينة 

واتضح أن أغلب جمتمع الدراسة ينتمي يف املجلس. 
%), ثم منطقة ٤٧(ونسبة  ٢٥إىل منطقة الرياض بعدد 

%), فمنطقة القصيم ١٥(ونسبة  ٨مكة املكرمة بعدد 
, وعضو من عدة ٢عدد , واملنطقة الرشقية ب٣بعدد 

 .سابق للغالبية كام تبني أن مدينة العمل المناطق أخر
%), ثم مدينة جده ٧٥(ونسبة  ٣٧ياض بعدد هي الر

%), وعضو واحد عمل يف كل من ١٨(ونسبة  ٩بعدد 
 .)١٨(مدينة مكة املكرمة واملدينة املنورة

 
 حتليل النتائج

حصائية لنتائج اعتمدت التحليالت اإل
االستبانة عىل استخدام التكرارات والنسب املئوية 

                                                 
خصائص عن  − مدعوم بالرسوم البيانية  − ملناقشة وحتليل أوسع   )١٨(

 أ).− هـ١٤٣٧جمتمع الدراسة, انظر (السديري والرشيف, 
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٢١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
التباين واملتوسطات املرجحة لإلجابات ومعامالت 

 :)١٩(واالرتباط, وتم ذلك عىل أربعة مستويات متدرجة
 التكرارات وأوزاهنا النسبية. − ١

املتوسطات املرجحة, ملعرفة االجتاهات العامة  − ٢
 لإلجابات واملقارنة بينها.

تائج بحسب خصائص جمتمع الدراسة. حتليل الن − ٣
وسيقترص النقاش يف متن الدراسة عىل استعراض 

حوهلا, وتعرض جداوهلا  أبرز املالحظات العامة
, وذلك مراعاةً ")١امللحق رقم ("التفصيلية يف 

 ملحدودية املساحة وتالفيًا لإلغراق يف التفاصيل.
حتليل تعليقات جمتمع الدراسة اإلضافية يف  − ٤

والتي ستعرض املساحة املتاحة هناية كل حمور. 
باختصار يف متن البحث, وتعرض جداول 

 .")٢امللحق رقم ("تلخصها يف 

عراض ومناقشة وبغرض التنظيم, سيتم است
حصائية, من خالل اجلداول نتائج التحليالت اإل

والرسوم البيانية, يف ثالثة عناوين متتالية يركز كل منها 
الستبانة الثالثة, وذلك عىل حتليل نتائج أحد حماور ا

 كام ييل:
  حول املحور األول: رأي أعضاء جملس الشور

 جه املجلس.أهم املعوقات التي توا
                                                 

جر التحليل اإلحصائي وإعداد اجلداول والرسوم البيانية   )١٩(
 "احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية"باستخدام برنامج 

(Statistical Package for Social Science – SPSS)  وبرنامج
 .(Excel) "كسلإ"

  حول املحور الثاين: رأي أعضاء جملس الشور
أهم احللول املمكنة (يف إطار نظام املجلس 

 احلايل) ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس.
  حول املحور الثالث: رأي أعضاء جملس الشور

 .اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً 
مرة أخر, بأنه جر  − هنا  −وجيدر التنويه 

استخالص أهم املعوقات واحللول وآفاق التطوير 
للمجلس, من خالل كتابات أعضاء املجلس 
واالستطالع املبدئي آلراء بعضهم وما يطرح يف 
اإلعالم حول هذه املواضيع, هذا باإلضافة إىل مراجعة 

 ات ذات العالقة, كام تقدم ذكره.الدراس
 

جملس الشور حول أهم املحور األول: رأي أعضاء 
 املعوقات التي تواجه املجلس

تقيس آراء  اتشمل هذا املحور أربعة عبار
هم املعوقات التي تواجه أعضاء املجلس حول أ

وتعكس هذه العبارات معوقات حمتملة تتعلق املجلس. 
بمواضيع رئيسية هي: صالحيات املجلس وإمكانياته 

 الم.عله مع بيئته وعالقته باإلعوتنظيمه وتفا
ويمكن تنسيق وعرض املواضيع والعبارات 

 ).٢رقم (يف اجلدول  −هبدف التبسيط  −املتعلقة هبا 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٢٢
 ). املواضيع والعبارات املتعلقة باملحور األول.٢اجلدول رقم (

 العبارات املتعلقة به املوضوع

 الصالحيات
 ضعف صالحيات املجلس الرقابية. −

 آليات املجلس يف التعامل مع قضايا الشأن العام. قصور −

 حمدودية صالحيات املجلس بموجب نظامه. −
 ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة. − التمثيل

 اإلمكانيات

 حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس. −

 نقص الدراسات واملعلومات عن املواضيع املطروحة. −

 لد العضو ملساندته يف مهامه. عدم توفر فريق عمل −

 قصور املعرفة املتخصصة بصنع األنظمة والسياسات العامة. −

 عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا املطروحة. − التنظيم

 تفاعل املجلس مع بيئته
 وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس. −

 تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس. −

 توصيات املجلس.تأخر التعامل مع −

 ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس. − عالقة املجلس باإلعالم

 حتيز التغطية اإلعالمية بشكل ييسء ألعامل املجلس. −
 

) ١رقم (الشكل ), و٣ويلخص اجلدول رقم (
 الذي يعكسه, نتائج تقييم أعضاء جملس الشور

عوقات التي تواجه امللعبارات هذا املحور حول أهم 
وتوضح النتائج, أن األعضاء يرون أعامل املجلس. 

وجود سبعة معوقات أساسية (حاز كل منها عىل نسبة 
كام ييل:  −بالرتتيب  − %), وهي ٧٠موافقة عالية تفوق 

عدم توفر فريق عمل ملساندة العضو يف مهامه 
% ٣٩% موافق بشدة و ٥٤% بني ٩٣(بمجموع موافقة 

% غري موافق); وتأخر التعامل مع ٧بل موافق, مقا
% ٤٨% بني ٨٩توصيات املجلس (بمجموع موافقة 

% غري موافق); ١١% موافق, مقابل ٤١موافق بشدة و 
وضعف التواصل اإلعالمي للمجلس (بمجموع 

% موافق, ٥٧% موافق بشدة و ٣٠% بني ٨٧موافقة 
% غري موافق بشدة); وحتيز ٤% غري موافق و ٩مقابل 
اإلعالمية بشكل ييسء ألعامل املجلس  التغطية

% ٤٦% موافق بشدة و ٣٩% بني ٨٥(بمجموع موافقة 
% غري موافق ٢% غري موافق و ١١موافق, مقابل 

بشدة); وضعف صالحيات املجلس الرقابية 
% موافق ٥٤% بني ٥٤% بني ٨٢(بمجموع موافقة 

  %٤% غري موافق و ١٥% موافق, مقابل ٢٨بشدة و 
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٢٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 .*أهم املعوقات التي تواجه املجلس حولأعضاء جملس الشور  رأي. )٣دول رقم (اجل

وافق بشدةأال  العدد % العدد % العبارة وافق بشدةأ وافقأ وافقأال  العدد % % العدد
٣٩ ٤ %٧ ٠ %٠% ٥٤ ٢١%  مهامهعدم توفر فريق عمل لدي العضو ملساندته يف ٢٩

٢٨ ٢ %٤% ٤٦ ١٥% ٢٢ ٢٥%  عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا املطروحة يف جدول األعامل ١٢

٣٠ ٣ %٦% ٣٧ ١٦% ٢٨ ٢٠%  حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس ١٥

٥٧ ٥ %٩ ٢ %٤% ٣٠ ٣١%  ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس ١٦

١١ ٢ %٤% ٤٦ ٦% ٣٩ ٢٥%  اإلعالمية بشكل ييسء ويشوش عىل أعامل املجلس حتيز التغطية ٢١

٤٨ ٤ %٧% ٣٣ ٢٦% ١١ ١٨%  وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس ٦

١٥ ٢ %٤% ٢٨ ٨% ٥٤ ١٥%  ضعف صالحيات املجلس الرقابية ٢٩

٣٣ ٢ %٤% ٤٦ ١٨% ١٧ ٢٥%  تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس ٩

١١ ٠ %٠% ٤١ ٦% ٤٨ ٢٢%  تصدر من جملس الشوريالتعامل مع التوصيات التتأخر ٢٦

٤٦ ٣ %٦% ٢٢ ٢٥% ٢٦ ١٢%  ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة ١٤

٢٥ ٠ %٠% ٣٦ ١٣% ٤٠ ١٩%  **التعامل مع قضايا الشأن العام قصور آليات املجلس يف ٢١

٢٢ ٠ %٠% ٥٢ ١٢% ٢٦ ٢٨%  املجلساملوضوعات املطروحة يفنقص الدراسات واملعلومات عن ١٤

٣٠ ١ %٢% ٤٣ ١٦% ٢٦ ٢٣% ١٤ 
قصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة

 بعض أعضاء املجلسلد

١٩ ١ %٢% ٣٣ ١٠% ٤٦ ١٨%  حمدودية صالحيات جملس الشور بموجب نظامه ٢٥
 .٥٤=  (n)العدد اإلمجايل   *

 .٥٣إجابة عىل هذه العبارة, فاحتُسبت النسبة من عدد  مل حيدد أحد املستجيبني  **
 

غري موافق بشدة); حمدودية صالحيات املجلس 
% موافق بشدة ٤٦% بني ٧٨النظامية (بمجموع موافقة 

% غري ٢% غري موافق و ١٩% موافق, مقابل ٣٣و 
موافق بشدة); ونقص الدراسات واملعلومات عن 

% بني ٧٨املوضوعات املطروحة (بمجموع موافقة 
% غري ٢٢% موافق, مقابل ٥٢% موافق بشدة و ٢٦

 موافق).

كام حصلت أربعة معوقات أخر عىل درجة 
% ٦٣متوسطة يف التقييم, بمجموع موافقة تراوح بني 

%, وهي كام ييل: قصور املعرفة املتخصصة بصنع ٦٩ و
%), ٦٩وافقة األنظمة والسياسات العامة (بمجموع م

وعدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا املطروحة 
%), وقصور آليات املجلس يف ٦٩(بمجموع موافقة 

التعامل مع قضايا الشأن العام (بمجموع موافقة 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٢٤
%), وكل من حمدودية القدرات املالية واإلدارية ٦٦

وتأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس (بمجموع 
 ام).% لكل منه٦٣موافقة 

ويف املقابل, انقسم رأي األعضاء حول عبارة 
ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع "

% عدم ٥٠% وجمموع ٥٠(بمجموع موافقة  "املختلفة

موافقة); بينام رأ أغلب األعضاء عدم وجود ضغوط 
خارجية عىل توصيات املجلس, حيث مل يوافق أغلبهم 

بعض توجد ضغوط خارجية عىل "عىل عبارة أنه 
% بني ٥٥(بمجموع عدم موافقة  "توصيات املجلس

 % غري موافق بشدة).٧غري موافق و % ٤٨

 
 .)٢٠(رأي أعضاء جملس الشور حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس ).١الشكل رقم (

 
 

                                                 
) أمام نسب عدم املوافقة (ال أوافق و ال أوافق بشدة), وذلك لتظهر نسب −م البياين املبسط, جر وضع عالمة سالب (لتنفيذ هذا الرس  )٢٠(

املوافقة يمني خط (الصفر) ونسب عدم املوافقة يساره, وهي طريقة عرض أوضح إلبراز كل من نسب ودرجات املوافقة وعدم املوافقة, 
 جراء شكيل, وال يؤثر عىل النتائج.واملقارنة بينها. علامً بأن هذا اإل
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محدودية صالحيات مجلس الشورى بموجب نظامه  
قصور المعرفة المتخصصة بصنع األنظمة والسياسات العامة 
نقص الدراسات والمعلومات عن الموضوعات المطروحة 
قصور آليات المجلس في التعامل مع قضايا الشأن العام  
ضعف تمثيل أعضاء المجلس لفئات المجتمع المختلفة  
تأخر التعامل مع توصيات مجلس الشورى 
تأخر ورود التقارير الحكومية للمجلس 
ضعف صالحيات المجلس الرقابية  
وجود ضغوط خارجية على بعض توصيات المجلس 

تحيز التغطية اإلعالمية بشكل يسئ ألعمال المجلس
ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس 
محدودية القدرات المالية واإلدارية للمجلس 
عدم كفاية وقت الجلسات لمناقشة القضايا المطروحة 
عدم توفر فريق عمل لدي العضو لمساندته في مهامه 

ال اوافق ال اوافق بشدة اوافق اوافق بشدة
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٢٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
أوضح يف وتربز النتائج السابقة بشكل 

); حيث تعرض ٢رقم ( والشكل) ٤اجلدول رقم (
 )٢١((weighted mean) "املتوسط املرجح"قيم 

إلجابات كل عبارة, والتي تبني بدورها االجتاه العام 
لرأي أعضاء املجلس حول أهم املعوقات التي 

فقة من األعىل تواجه أعامله مرتبة بحسب درجة املوا
 إىل األدنى قيمة.

وتؤكد النتائج بوضوح موافقة األعضاء بنسب 
) "أوافق بشدة"وأكرب, وبتصنيف  %٥٠عالية (تبلغ 

عىل وجود ستة معوقات هي عىل التوايل: عدم توفر 
فريق عمل ملساندة العضو, وتأخر التعامل مع 
توصيات املجلس, وضعف صالحيات املجلس 
الرقابية, وحتيز التغطية اإلعالمية, وحمدودية 

                                                 
يستخدم املتوسط املرجح عندما يأخذ املتغري (أو العبارة) قيامً   )٢١(

أخذ هذه األمهية  −  بالتايل –ختتلف من حيث أمهيتها, فيتوجب 
ا  يف االعتبار, وذلك بإعطاء كل خيار إجابة عىل العبارة وزنً
مناسبًا ألمهيتها, ثم حيسب املجموع املرجح باألوزان (أو 

ة باحلد األقىص القيم) إلجابات العبارة, وحتسب نسبته باملقارن
وبناءً عليه, حتقق كل عبارة (أو متغري) للمجموع املرجح. 

بَنيِّ مجمموع ونسبة عا  الوزن النسبي هلذه ة خليارات إجاباهتا, تُ
َكِّ العبارة (أو االجتاه العام ل  نرأي جمتمع الدراسة حوهلا) ومتُ

يف هذه  −أنه تم من مقارنتها بالعبارات األخر. علامً ب
تقدير أوزان خيارات اإلجابة بطريقة رياضية  −الدراسة 

أسفل  تحمافظة ودارجة, بحسب ما هو موضح يف املالحظا
وملراجعة ميرسة لطريقة حساب املتوسط املرج كل جدول. 

−٥٣٦ص ص  م:٢٠٠٨باألوزان انظر مثالً (عبدالفتاح, 
٥٤١ ;Berman, 2007: pp. 102-105(. 

ت املجلس بموجب نظامه, وضعف التواصل صالحيا
 اإلعالمي للمجلس.

إىل  %٢٥ووافق األعضاء بنسب متوسطة (تبلغ 
) عىل مخسة معوقات "أوافق"وبتصنيف  %٥٠أقل من 

أخر, هي عىل التوايل: قصور آليات املجلس يف 
التعامل مع قضايا الشأن العام, ونقص الدراسات 

قصور املعرفة واملعلومات عن القضايا املطروحة, و
 املتخصصة بصنع األنظمة والسياسات العامة لد
بعض األعضاء, وعدم كفاية وقت جلسات املجلس 
ملناقشة القضايا املطروحة, وحمدودية القدرات املالية 

 واإلدارية للمجلس.
 كام وافق أعضاء املجلس بنسبة قليلة (بلغت

) عىل أن تأخر ورود "أوافق"وبتصنيف % ١٩٫٤
ألعامل  احلكومية للمجلس يشكل عائقً التقارير ا

% ٨٫٣املجلس, كام وافقوا بنسبة أقل (بلغت 
املجلس ) عىل ضعف متثيل أعضاء "أوافق"وبتصنيف 

سبة ضئيلة, والنسبة األخرية نلفئات املجتمع املختلفة. 
وبالتايل, يمكن القول بأن ال يبنى عليها دليل. 

ختلفة, األعضاء يرون أهنم يمثلون فئات املجتمع امل
ا ألعامل وأن التمثيل ال يشك ل مشكلة أو عائقً

ا أنه ال توجد ضغوط املجلس.  كام رأ األعضاء أيضً
خارجية تؤثر عىل بعض توصيات املجلس; حيث مال 

−اجتاه اإلجابة عىل هذ العبارة إىل عدم املوافقة (بنسبة 
 )."ال أوافق", وبتصنيف %٣٬٧
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٢٦
 .حول أهم املعوقات التي تواجه املجلسأعضاء جملس الشور  التقييم العام لرأي .)٤دول رقم (اجل

 الرتتيب
 املجموع درجة املوافقة

 % **التصنيف العبارة *باألوزاناملرجح
%٦٩ أوافق بشدة ١  العضو ملساندته يف مهامه عدم توفر فريق عمل لد ٣٧٫٥

%٦٣ أوافق بشدة ٢  التعامل مع التوصيات التي تصدر من جملس الشورتأخر ٣٤

%٥٦ أوافق بشدة ٣  ضعف صالحيات املجلس الرقابية ٣٠٫٥

%٥٣ أوافق بشدة ٤  حتيز التغطية اإلعالمية بشكل ييسء ويشوش عىل أعامل املجلس ٢٨٫٥

%٥٢ أوافق بشدة ٥  حمدودية صالحيات جملس الشور بموجب نظامه ٢٨

%٥٠ أوافق بشدة ٦  ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس ٢٧

%٤٥ أوافق ٧  قصور آليات املجلس يف التعامل مع قضايا الشأن العام ٢٤

%٤١ أوافق ٨  نقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات املطروحة يف املجلس ٢٢

 ١٦٫٥ %٣١ أوافق ٩
قصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة لد

 بعض أعضاء املجلس

%٢٨ أوافق ١٠  عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا املطروحة يف جدول األعامل ١٥

%٢٦ أوافق ١١  حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس ١٤

%١٩ أوافق ١٢  تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس ١٠٫٥

%٨ أوافق ١٣  املجتمع املختلفةضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات ٤٫٥

%٤− ال أوافق ١٤  وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس ٢−
 املرجح للمجموع األقىص واحلد. ١−=  ال أوافق بشدة ;٠٫٥−=  ال أوافق ;٠٫٥ = أوافق ;١=  أوافق بشدة: ييل كام هو إجابة لكل النسبي الوزن  *

 .٥٤=  باألوزان
 .%١٠٠− % إىل ٥٠−  % ; ال أوافق بشدة =٤٩− % إىل ٠− % ; ال أوافق بشدة = ٤٩% إىل ٠% ; أوافق = ١٠٠% إىل ٥٠بشدة = أوافق تصنيف درجات املوافقة:   **
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٢٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

 
 ). رأي أعضاء جملس الشور حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس.٢الشكل رقم (

 
املحور بناء وبالنسبة إىل حتليل تفاصيل نتائج هذا 

عىل خصائص جمتمع الدراسة, من حيث النوع والعمر 
واملستو التعليمي وسنوات اخلربة يف املجلس, فإن أبرز 

 :)٢٢(املالحظات العامة التي تشري هلا النتائج هي كام ييل
  بحسب النوع: هناك توافق كبري بني آراء األعضاء

والعضوات, حيث ال يوجد تباين يف إجاباهتم عىل 
العبارات, عدا تباين بسيط يف عبارة واحدة;  معظم

أكرب من  حيث مال األعضاء إىل املوافقة بدرجة
                                                 

انظر جداول النتائج بحسب خصائص جمتمع الدراسة يف   )٢٢(
أرقام  إىل رضورة فهم −هنا  − وجيدر التنويه ). ١امللحق رقم (
يف إطار توزيع أعداد جمتمع الدراسة بحسب هذه  هذه اجلداول

 خلصائص املبني يف النقاش السابق.ا

 العضوات عىل حمدودية صالحيات جملس الشور
لألعضاء  %٥٦بموجب نظامه (بدرجة موافقة 

). %١٠للعضوات ودرجة تباين  %١٧مقابل 
وجيدر التنويه بتوخي احلذر من تعميم هذه النتائج, 

ا   لقلة عدد العضوات املشاركات يف االستبانة.نظرً

  عالقة  −  بشكل عام − بحسب العمر: توجد
عكسية بني العمر ودرجة املوافقة, حيث متيل 

 ٤٠− ٣٠الفئات العمرية األصغر سنًا (وخاصة فئة 
سنة) إىل املوافقة بدرجة أعىل عىل وجود املعوقات 
من الفئات األكرب سنًا; ويتضح هذا من معامل 

 باط السلبي والعايل يف معظم العبارات.االرت
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69.4%
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وجود ضغوط خارجية على بعض توصيات المجلس 
ضعف تمثيل أعضاء المجلس لفئات المجتمع المختلفة  
تأخر ورود التقارير الحكومية للمجلس 
محدودية القدرات المالية واإلدارية للمجلس 
عدم كفاية وقت الجلسات لمناقشة القضايا المطروحة 
قصور المعرفة المتخصصة بصنع األنظمة والسياسات العامة 
نقص الدراسات والمعلومات عن الموضوعات المطروحة 
قصور آليات المجلس في التعامل مع قضايا الشأن العام  
ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس 
محدودية صالحيات مجلس الشورى بموجب نظامه  

تحيز التغطية اإلعالمية بشكل يسئ ألعمال المجلس
ضعف صالحيات المجلس الرقابية  
تأخر التعامل مع توصيات مجلس الشورى 
عدم توفر فريق عمل لدي العضو لمساندته في مهامه 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٢٨
  التعليمي: يوجد توافق كبري بني بحسب املستو

األعضاء عىل اختالف مستواهم التعليمي; حيث 
 ين ضئيل إىل منعدم بني إجاباهتم.ن التباإ

  بحسب اخلربة يف املجلس: تفاوتت النتائج يف
العالقة بني اخلربة (مقاسة بعدد الدورات يف 

ثر ودرجة املوافقة; حيث يظهر ميل األكاملجلس) 
ا من األقل خربة خربة للموافقة بشكل أعىل نسبي 

يف ثالثة عبارات (قصور التعامل مع قضايا الشأن 
العام, وقصور املعرفة املتخصصة بصنع األنظمة 
والسياسات العامة, وحمدودية صالحيات املجلس 
بموجب نظامه); ويف املقابل يظهر موافقة األقل 

ا يف أربعة من األكثر خربة بدرجة أعىل نسبي  خربة
عبارات (حمدودية القدرات املالية واإلدارية 
للمجلس, ووجود ضغوط خارجية, وتأخر 
التعامل مع توصيات املجلس, وضعف متثيل 
 األعضاء لفئات املجتمع); كام كان األعضاء يف

ا من غريهم عىل دورهتم الثانية أقل موافقة نسبي 
عبارات (عدم كفاية وقت اجللسات, وتأخر ثالثة 

ورود التقارير احلكومية, ونقص الدراسات 
 لومات عن املوضوعات يف املجلس).واملع

وبالنسبة لتعليقات جمتمع الدراسة اإلضافية يف 
معوقات "املساحة املتاحة يف هناية املحور, عن أي 

 −, فقد تفاوتت "أخر تواجه املجلس تود إضافتها
التعليقات لكوهنا اختالفات فردية,  −وقع كام هو مت

اختصار أبرز  − ا عمومً  − بني األعضاء, ويمكن 
 :)٢٣(تعليقات األعضاء فيام ييل

  مل خترج تلك التي تناولت املعوقات مبارشة عام
 ت هذا املحور.جاء يف عبارا

  ركز بعضها عىل أن دور املجلس أقرب
لالستشاري, وأن قراراته وتوصياته غري ملزمة, 
وعىل الرغبة يف توسيع صالحياته (حيث ذكر مخسة 

 أعضاء أنّ دوره استشاري وقراراته غري ملزمة).

 ا نحو ضوان بأن املجلس أخذ يميل تدرجيي علق ع
 البريوقراطية يف أعامله.

  املجلس نظام رائع"أشار البعض إىل أنه وأن "لد ,
 ."صالحيات املجلس كافية لو أحسن تفعيلها"

 ت, كالدعوة ل جلوانب املعوقاطرح البعض حلو
جلس عالم, ودعم امللتواصل األعضاء مع اإل

وهي تعليقات ال تتعلق بالكوادر املتخصصة واجليدة. 
 رتبط باملحور الثاين عن احللول.باملعوقات, وإنام ت

وجيدر التنويه هنا, أن املجلس يعمل وفق 
صالحياته واختصاصاته النظامية املحددة يف إطار 

السيايس السعودي, بينام يالحظ أن بعض النظام 
ملجلس تعليقات األعضاء عكست نظرة شخصية عن ا

 وما جيب أن يكون عليه دوره.
 

                                                 
), والتي تلخص أبرز تعليقات ٢انظر جداول امللحق رقم (  )٢٣(

جمتمع الدراسة اإلضافية يف املساحة املتاحة لذلك عفي كل من 
 املحاور الثالثة.
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٢٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املحور الثاين: رأي أعضاء جملس الشور حول أهم 
احللول املمكنة (يف إطار نظام املجلس احلايل) ملعاجلة 

 املعوقات التي تواجه املجلس
قيس رأي أعضاء عبارة ت ١١يشمل هذا املحور 

املجلس حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي 
تواجه أعامل املجلس. وتتناول هذه العبارات مواضيع 
صالحيات, وإمكانيات, وتنظيم املجلس وعالقته 

 ).٥باإلعالم, كام هو موضح يف اجلدول رقم (
 − هنا  − وجيدر التنويه, بأن احللول املطروحة 

تي يمكن حتقيقها يف إطار نظام تقترص عىل تلك ال
مستخلصة من  − كام تقدم  − املجلس احلايل. وهي حلول 

الدراسات العلمية وكتابات واستطالع مبدئي لبعض 

أعضاء املجلس. علامً بأن هناك حلول أخر مل تدرج يف 
هذا املحور, لكوهنا تستلزم تعديل النظام احلايل, وسيتم 

 − يف املحور الثالث  − تناوهلا ضمن املقرتحات املطروحة 
; ومن ذلك ما  حول آفاق تطوير املجلس ونظامه مستقبالً
يتصل بزيادة صالحيات املجلس وتعديل نظامه احلايل, 

وآلية اختيار أعضاؤه; وما  "التمثيل"وما يتصل بوظيفة 
ا بعالقة املجلس باجلهات األخر يف بيئته  يتصل أيضً

 − كومية كمجلس الوزراء واملؤسسات احل − املحيطة 
والتي ليس للمجلس سيطرة عليها; وتتطلب هذه 
احللول تعديل نظام وصالحيات املجلس وكذلك أنظمة 
تلك اجلهات ليكون تعاطيها مع قرارات وطلبات 

 املجلس أكثر إلزامية.
 

 ). املواضيع والعبارات املتعلقة باملحور الثاين.٥اجلدول رقم (
 العبارات املوضوع

 دعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة الرقابية األخر. − الصالحيات

 اإلمكانيات

 تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم. −

 إجياد فريق عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء. −

 تعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس إلجراء الدراسات. −

 عقد دورات وورش عمل عن صنع األنظمة والسياسات العامة. −

 التنظيم

− .استحداث إدارة للتنسيق مع األجهزة الرقابية األخر 

 زيادة الوقت املخصص النعقاد اجللسات. −

 ا.زيادة عدد اجللسات ألكثر من جلستني أسبوعي  −

تنظيم جلسة دورية ملناقشة قضايا الشأن العام. −

 سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العام.إوضع  − باإلعالمعالقة املجلس 

.*تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس −
ا   *  تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس. كام أن رئيس املجلس بحسب نظامه هو املتحدث باسمه أمام اجلهات األخر. − وبعد توزيع االستبانة  − جر مؤخرً
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٣٠
), والشكل رقم ٦وتبني نتائج اجلدول رقم (

ا من أعضاء ٣( ا كبريً ) الذي يعكسها, وجود تأييدً
املجلس ملعظم احللول التي شملتها عبارات هذا 

كام ييل: إجياد فريق عمل  − بالرتتيب  − املحور, وهي 
متخصص ومؤهل ملساندة العضو, وتدريب وتأهيل 

هم, وعقد الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهام
دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس 
لتعزيز معرفتهم بعمليات صنع األنظمة والسياسات 
العامة, وتعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس 
لالستعانة بجهات متخصصة إلجراء البحوث 
والدراسات الالزمة لدعم أعامل املجلس, ودعم 

الرقابية  تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة
 ( األخر, وتنظيم جلسة بصفة دورية (شهرية مثالً
ختصص ملناقشة قضايا الشأن العام وإبداء رأي 
املجلس حوهلا, ووضع إسرتاتيجية إعالمية 
للتواصل مع الرأي العام, وتعيني متحدث إعالمي 
رسمي للمجلس, واستحداث إدارة باملجلس 

دَ للتنسيق مع األجهزة الرقابية األخر; حيث أَ  يَّ
األعضاء هذه احللول بدرجة عالية (وبمجموع 

أكرب من  "موافق بشدة", وبنسب %٧٧موافقة جتاوز 
بَنيَّ يف أرقام "موافق" , يف كل منها), وذلك كام هو مُ

 اجلدول ويف رسمه البياين.

 .*املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلسحول أهم احللول أعضاء جملس الشور  رأي .)٦دول رقم (اجل
وافق بشدةأ وافقأ وافقأال  وافق بشدةأال  % العدد % العدد % العدد % العبارة  العدد

٣٢ %٥٩ ١٤ %٢٦ ٦ %١١ ٢ %٤ دعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة الرقابية األخر 

 األخراملجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابية يفاستحداث إدارة  ٢٥ %٤٦ ١٧ %٣١ ١١ %٢٠ ١ %٢

 تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم ٣٢ %٥٩ ٢٠ %٣٧ %٠ ٢ %٤

 إجياد فريق عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء ٣٥ %٦٥ ١٧ %٣١ ٢ %٤ %٠

٢٩ %٥٤ ٢٠ %٣٧ ٤ %٧ ١ %٢ 
لالستعانة بجهات متخصصةتعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس

 إلجراء البحوث والدراسات الالزمة لدعم أعامله

٢٩ %٥٥ ٢٠ %٣٨ ٤ %٨ ٠ %٠ 
عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس لتعزيز معرفتهم

 **بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة

 **زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس ١٦ %٣٠ ١٤ %٢٦ ١٤ %٢٦ ٩ %١٦

 **ازيادة عدد جلسات املجلس ألكثر من جلستني أسبوعي  ١١ %٢١ ٦ %١١ ٢٩ %٥٥ ٧ %١٣

 سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العامإوضع ٢٦ %٤٨ ٢٥ %٤٦ ٢ %٤ ١ %٢

 تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس ٢٦ %٤٨ ٢١ %٣٩ ٣ %٦ ٤ %٧

٣٠ %٥٧ ١٤ %٢٦ ٦ %١١ ٣ %٦ 
) ختصص ملناقشة قضايا الشأن العام(شهري تنظيم جلسة بصفة دورية  ا مثالً
 **وإبداء رأي املجلس حوهلا

 .٥٤) = nالعدد اإلمجايل (  *
 .٥٣مل حيدد أحد املستجيبني إجابة عىل هذه العبارة, فاحتسبت النسبة من عدد   **
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٣١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

 
 ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس.). التقييم العام لرأي أعضاء جملس الشور حول أهم احللول املمكنة ٣الشكل رقم (

 
دَ أعضاء املجلس بدرجة بسيطة حل زيادة  يَّ كام أَ
الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس (بمجموع 

 %٢٦موافق بشدة و  %٣٠بني  %٥٦موافقة بلغ 
ال  %٢٦بني  %٤٤موافق, وجمموع عدم املوافقة بلغ 

ال أوافق بشدة); يف حني مل يوافق أعضاء  %١٦أوافق و 
املجلس عىل حل زيادة عدد جلسات املجلس ألكثر 

 %٦٨ا (بمجموع عدم موافقة بلغ من جلستني أسبوعي 
 ال أوافق بشدة). %١٣ال أوافق و  %٥٥بني 

وتربز النتائج السابقة بشكل أوضح يف 
), التي تعرض ٤), والشكل رقم (٧اجلدول رقم (
املرجح مرتبة بحسب درجات املوافقة  قيم املتوسط

عىل كل من عبارات هذا املحور, ومنها يتبني أن 
االجتاه العام لرأي أعضاء جملس الشور يؤيد بقوة 
معظم احللول املطروحة; حيث حصلت تسعة 

بدرجة موافقة  "أوافق بشدة"عبارات عىل تصنيف 
وأعىل); وحصل مقرتح زيادة  %٥٠عالية (بلغت 
ص جللسات املجلس عىل تصنيف الوقت املخص

); بينام %١٣بدرجة موافقة بسيطة (بلغت  "أوافق"
مل ير أعضاء املجلس أمهية زيادة عدد اجللسات إىل 
أكثر من جلستني أسبوعيا, حيث حصل هذا احلل 

(بدرجة عدم موافقة  "ال أوافق"املقرتح عىل تصنيف 
 ).%١٤− بلغت 
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تنظيم جلسة بصفة دورية لمناقشة قضايا الشأن العام 
تعيين متحدث إعالمي رسمي للمجلس 

وضع استراتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العام 
  ً زيادة عدد جلسات المجلس ألكثر من جلستين أسبوعيا

زيادة الوقت المخصص النعقاد جلسات المجلس 
عقد ورش عمل متخصصة في صنع السياسات العامة 

تعزيز إمكانيات إجراء الدراسات لدعم أعمال المجلس 
إيجاد فريق عمل متخصص ومؤهل لمساندة األعضاء 

تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية ألداء مهامهم  

استحداث إدارة للتنسيق مع األجهزة الرقابية األخرى 
دعم التكامل الرقابي مع األجهزة الرقابية األخرى  

ال أوافق ال أوافق بشدة أوافق أوافق بشدة
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٣٢
 .حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلسأعضاء جملس الشور  التقييم العام لرأي .)٧دول رقم (اجل

 الرتتيب
 املجموع درجة املوافقة

 العبارة *املرجح باألوزان
 % **التصنيف

 إجياد فريق عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء ٤٢٫٥ %٧٩ أوافق بشدة ١

 تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم ٤٠ %٧٤ أوافق بشدة ٢

 ٣٧ %٧٠ أوافق بشدة ٣
عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس لتعزيز معرفتهم بعمليات صنع

 األنظمة والسياسات العامة

 سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العامإوضع ٣٦٫٥ %٦٨ أوافق بشدة ٤

 ٣٦ %٦٧ أوافق بشدة ٥
تعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس لالستعانة بجهات متخصصة إلجراء

 البحوث والدراسات الالزمة لدعم أعامله

 دعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة الرقابية األخر ٣٤ %٦٣ أوافق بشدة ٦

 ٣١ %٥٨ أوافق بشدة ٧
) ختصص ملناقشة قضايا الشأن العام وإبداء رأيية (شهري تنظيم جلسة بصفة دور ا مثالً

 املجلس حوهلا

 تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس ٣١ %٥٧ أوافق بشدة ٨

 األخراملجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابية يفاستحداث إدارة  ٢٧ %٥٠ أوافق بشدة ٩

 زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس ٧ %١٣ أوافق ١٠

 ات املجلس ألكثر من جلستني أسبوعي زيادة عدد جلسا ٧٫٥− %١٤− ال أوافق ١١

 .٥٤. واحلد األقىص للمجموع املرجح باألوزان = ١− ; ال أوافق بشدة = ٠٫٥− ; ال أوافق = ٠٫٥; أوافق = ١الوزن النسبي لكل إجابة هو كام ييل: أوافق بشدة =   *
 %.١٠٠− % إىل ٥٠− %; ال أوافق بشدة = ٤٩− % إىل ٠− %; ال أوافق بشدة = ٤٩% إىل ٠%; أوافق = ١٠٠إىل  %٥٠أوافق بشدة = تصنيف درجات املوافقة:   **

 
 .التقييم العام لرأي أعضاء جملس الشور حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس. )٤شكل رقم (ال

-14.2%

13.2%

50.0%

57.4%

58.5%

63.0%

66.7%

67.6%

69.8%

74.1%

78.7%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  ً زيادة عدد جلسات المجلس ألكثر من جلستين أسبوعيا

زيادة الوقت المخصص النعقاد جلسات المجلس 

استحداث إدارة بالمجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابية األخري 

تعيين متحدث إعالمي رسمي للمجلس 

تنظيم جلسة بصفة دورية لمناقشة قضايا الشأن العام 

دعم تكامل دور المجلس الرقابي مع األجهزة الرقابية األخرى  

تعزيز إمكانيات إجراء الدراسات لدعم أعمال المجلس 

وضع استراتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العام 

عقد ورش عمل متخصصة في صنع السياسات العامة 

تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية والمساعدين ألداء مهامهم  

إيجاد فريق عمل متخصص ومؤهل لمساندة األعضاء 
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٣٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
تفاصيل نتائج هذا املحور بناء  وبالنظر إىل حتليل

عىل خصائص جمتمع الدراسة, من حيث النوع والعمر 
واملستو التعليمي وسنوات اخلربة يف املجلس, فإن 

 مة هي كام ييل:أبرز املالحظات العا
  ,بحسب النوع: يوجد توافق عام يف آراء األعضاء والعضوات

ارات; حيث جاء التباين ضئيل بني إجاباهتم عىل معظم العب
) يف إجاباهتم عىل زيادة %٩باستثناء وجود تباين نسبي (بلغ 

عدد اجللسات, حيث مال األعضاء إىل عدم املوافقة (بدرجة 
 ).%٢٥) ومالت العضوات إىل املوافقة (بدرجة %١٩− 

  بحسب العمر: ال يوجد تباين يذكر بني إجابات الفئات
العمرية, ولكن يوجد ارتباط ملحوظ ومتفاوت بني 

عمر ودرجة املوافقة عىل العبارات: فمن جانب جاء ال
معامل االرتباط سلبي وعايل يف أربع عبارات تتعلق 
(بزيادة وقت اجللسات, وعددها, ووضع إسرتاتيجية 
إعالمية, وتنظيم جلسة دورية ملناقشة قضايا الشأن 

وهو ما يوضح وجود عالقة عكسية بني العمر  العام)
عنى أن الفئات احللول, بمودرجة املوافقة عىل هذه 

وافقة عليها من الفئات ا كانت أكثر مالعمرية األصغر سن 
ا. ومن جانب آخر, جاء معامل االرتباط األكرب سن 

إجيايب وعايل يف عبارتني تتعلق (بدعم تكامل الدور 
إن الرقايب للمجلس, وتدريب كوادر املجلس), حيث 

سنة)  ٦٠− ٥١ا (وخاصة الفئات العمرية األكرب سن 
ومن جانب  أكثر موافقة من الفئات األصغر سنا.كانت 

إىل ضعيف عىل  ثالث, جاء معامل االرتباط متوسط

 .٤١كام يالحظ أن الفئة العمرية (العبارات األخر −
 سنة) كانت أكثر موافقة من غريها عىل ستة عبارات. ٥٠

  التعليمي: ال توجد ا  −بحسب املستو  − عمومً
 اإلجابات بحسب الدرجة فروقات تذكر بني

 العلمية, فالتباين بينها ضئيل إىل منعدم.

  بحسب اخلربة يف املجلس: يالحظ أن األعضاء يف
دورهتم الثانية أكثر موافقة من غريهم عىل احللول 
املقرتحة, وهو ما يفرس ضعف معامل االرتباط (بقيم 

) بني اإلجابات عىل معظم العبارات; %٥٠تقل عن 
جاء معامل االرتباط فيها إجيايب وعايل, عدا عبارتني 

تتعلق إحداها بزيادة عدد اجللسات (والتي مال اجلميع 
إىل عدم املوافقة عليه), واألخر بتنظيم جلسة دورية 

 ملناقشة قضايا الشأن العام (والتي وافق عليها اجلميع).
وجاءت تعليقات جمتمع الدراسة يف املساحة املتاحة يف 

حلول أخر (ممكن تبنيها يف إطار نظام "ن أي هناية املحور, ع
, األقل مقارنة باملحورين "جملس الشور احلايل) تود إضافتها

اآلخرين; حيث مل يطرح األعضاء فيها حلوالً إضافية حمددة, 
 بقدر ما وجهوا إشارات عامة, مثل إلزام اجلهات األخر
بتقديم املعلومات عند طلبه من عضو املجلس ووضع آلية 

نعقاد جلسات املجلس تتناسب مع أمهية القضايا, وطالبت ال
من وجهة نظر بعض  − بأن يركز املجلس عىل مواضيع مهمة 

 .)٢٤(كقضايا التنمية وتنويع مصادر الدخل وغريها − األعضاء 

                                                 
يف امللحق رقم راجع تفاصيل النتائج بحسب خصائص جمتمع الدراسة   )٢٤(

 ).٢), وملخص تعليقات جمتمع الدراسة اإلضافية يف امللحق رقم (١(
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٣٤
املحور الثالث: رأي أعضاء جملس الشور حول 

 اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً 
عبارات تقيس آراء شمل هذا املحور سبع 

 أعضاء املجلس حول أهم آفاق تطوير جملس الشور
ونظامه, وهي مواضيع: إعطاء املجلس مزيد من 
الصالحيات ملامرسة وظائفه كجهاز ترشيعي يف 
الترشيع والرقابة والتمثيل, وتطوير بنية وتنظيم 

وذلك ياس شعور األعضاء جتاه مستقبله. املجلس, وق
 ).٨رقم (عىل النحو املبني يف اجلدول 

 ويالحظ أن هذه العبارات تغطي حلوالً 
 مل يتم  − للمعوقات التي تواجه املجلس  − أخر

توجب تعديل تناوهلا يف املحور السابق لكوهنا تس
وكام تقدم, فقد جر نظام املجلس احلايل. 

ا من كتابات واستطالع مبدئي استخالصها أيضً 
ضاء جملس الشور, ودراسات آلراء بعض أع

املجالس الترشيعية ذات العالقة, باإلضافة إىل ما 
 يطرح يف وسائل اإلعالم حول املوضوع.

 
 

 .والعبارات املتعلقة باملحور الثالث). املواضيع ٨اجلدول رقم (
 العبارات املوضوع

 الصالحيات

 .ممارسة الوظيفة التنظيمية (الترشيعية)يفإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب − الترشيع

 .إعداد مرشوعات اخلطط التنموية واملوازنات العامةيفتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة −
.زيادة صالحيات املجلس وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكومية − الرقابة

 .املجلسانتخاب جزء من أعضاء − التمثيل

.زيادة عدد أعضاء املجلس −
 .ا)تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام املجلس الواحد كام هو وضعه حالي  − البنية والتنظيم

 الشعور جتاه
 .بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور ليكون أكثر فاعلية − مستقبل املجلس
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٣٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
) نتائج هذا ٥) والشكل رقم (٩ويبني اجلدول رقم (

املحور, ومنها يتضح تأييد جمتمع الدراسة القوي لتوسيع 
صالحيات جملس الشور يف الترشيع (أو التنظيم) والرقابة; 
حيث جاءت درجة املوافقة عالية عىل كل من العبارات الثالثة 

نظيمية األوىل (إعطاء املجلس صالحيات أكرب يف الوظيفة الت
وتوسيع صالحياته يف إعداد خطط التنمية وامليزانية, وزيادة 
صالحياته وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكومية) بمجموع 

 %٨٠عالية بلغت  "أوافق بشدة"وأكثر (وبنسب  %٩٠موافقة 
). %٢− ٠وأكرب), يف مقابل جمموع عدم موافقة ال يذكر (تراوح بني 

ا  ) من جمتمع الدراسة عىل %١٠٠تاما (بنسبة وامللفت أنَّ هناك إمجاعً
.  أمهية زيادة صالحيات املجلس الرقابية يف تطوير أعامله مستقبالً

, يتضح من النتائج أن "التمثيل"وفيام يتعلق بوظيفة 
أعضاء املجلس يرون أهنم يمثلون فئات املجتمع املختلفة 
بشكل جيد; حيث جاء رأهيم عن التمثيل خمتلطًا حيال 

جتاه  "عدم احلامس"العبارتني: فهناك ما يمكن وصفه بـ
لتطوير أعامله  "انتخاب جزء من أعضاء املجلس"أمهية 

من جمتمع الدراسة  %٦٣, حيث وافق عىل العبارة مستقبالً 
مل يوافق), وهي نسبة موافقة ضعيفة مقارنة  %٣٧(مقابل 

بالترشيع والرقابة ودون املتوقع خاصة ممن يتحمس لفكرة 
التمثيل عرب االنتخابات; كام أن أعضاء املجلس مل يروا 

, حيث انقسمت "زيادة عدد أعضاء املجلس"جدو يف 
 عدم موافقة. %٤٩موافقة وبني  %٥١آرائهم بني 

 
 .حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً أعضاء جملس الشور  رأي. )٩دول رقم (اجل

العدد 
*اإلمجايل

وافقأ وافقأال  وافق بشدةأال  وافق بشدةأ % العدد % العبارة % العدد % العدد  العدد

٤٥ %٨٣ ٨ %١٥ ١ %٢ ٠ %٠ ٥٤ 
ممارسةيفإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب

 الوظيفة التنظيمية (الترشيعية)

٤٨ %٨٩ ٦ %١١ ٠ %٠ ٠ %٠ ٥٤ 
زيادة صالحيات املجلس وأدواته الرقابية عىل

 األجهزة احلكومية

٤٣ %٨٠ ٩ %١٧ ٢ %٤ ٠ %٠ ٥٤ 
إعداديفتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة

 مرشوعات اخلطط التنموية واملوازنات العامة

 جزء من أعضاء املجلسانتخاب ٢١ %٤١ ١١ %٢٢ ١٤ %٢٧ ٥ %١٠ ٥١

 زيادة عدد أعضاء املجلس ٩ %١٨ ١٧ %٣٣ ١٧ %٣٣ ٨ %١٦ ٥١

٨ %١٦ ١١ %٢٢ ١٩ %٣٩ ١١ %٢٢ ٤٩ 
تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام

 ا)وضعه حالي املجلس الواحد كام هو 

١٢ %٢٤ ٣٣ %٦٥ ٤ %٨ ٢ %٤ ٥١ 
بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس

 الشور ليكون أكثر فاعلية
 . ومل حيدد بعض األعضاء إجاباهتم املطلوبة عىل بعض هذه العبارات, فاحتسبت النسبة من العدد اإلمجايل املبني أمام كل عبارة.٥٤=  (n)عدد جمتمع الدراسة   *
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٣٦

 
 .رأي أعضاء جملس الشور حول آفاق تطوير املجلس مستقبالً ). ٥الشكل رقم (

 
وير جمتمع الدراسة أن بنية املجلس احلايل, 
واملكونة من جملس أو غرفة واحدة, هي املناسبة 
ملستقبل املجلس; حيث مل توافق الغالبية (بنسبة 

س وتشكيله بنظام ) عىل أن تغيري املجل%٦٢
ا مناسبًا لتطوير  ن أفقً املجلسني (أو الغرفتني) سيكوِّ

موافقون عىل ذلك); مع  %٣٨أعامل املجلس (مقابل 
حيددوا رأهيم جتاه  مالحظة أن هناك مخسة أعضاء مل

 هذه العبارة.
وأبد جمتمع الدراسة تفاؤله الكبري جتاه 
مستقبل املجلس; حيث أكد معظم األعضاء (بنسبة 

) عىل ثقتهم بمستقبل تطور نظام %٨٩وافقة بلغت م
 جملس الشور ليكون أكثر فاعلية.

وتتأكد النتائج السابقة بشكل أوضح يف 
), والتي تبني ٦رقم (والشكل ), ١٠اجلدول رقم (

االجتاهات العامة آلراء جمتمع الدراسة من خالل 
عرض قيم املتوسط املرجح لإلجابات عىل عبارات 

رُ بالرتهذا املحور  ظْهَ  تيب من األعىل قيمة إىل األقل. ويَ
فيها بجالء أن االجتاه العام لرأي جمتمع الدراسة يؤكد 
عىل أمهية توسيع صالحيات املجلس الرقابية 
, حيث  والترشيعية لتطوير أعامله وفاعليته مستقبالً
حصلت عبارات (زيادة صالحيات املجلس الرقابية, 

لوظيفة الترشيعية, وتوسيع صالحياته يف ممارسة ا
وتوسيع صالحياته للمشاركة يف إعداد مرشوعات 
خطط التنمية واملوازنة) عىل درجات موافقة عالية 
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توسيع الصالحيات فى إعداد الخطط التنموية والموازنات العامة  
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٣٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
عىل التوايل, وحققت  %٨٦و  %٩٠و  %٩٤بلغت 

 ."أوافق بشدة"مجيعها تصنيف 
وتفاوت تقييم جمتمع الدراسة حول دور 

األربعة األخر حول  − أو املقرتحات  − العبارات 
ها يف تطوير املجلس وزيادة فاعليته, وذلك عىل دور

النحو التايل: أبد األعضاء ثقة كبرية يف مستقبل 
تطور نظام جملس الشور ليكون أكثر فاعلية 

); "أوافق"وتصنيف  %٤٨(بدرجة موافقة بلغت 

دَ األعضاء بشكل بسيط أمهية انتخاب جزء من  وأيَّ
% ٢٨أعضاء املجلس (بدرجة موافقة بلغت 

); وانقسمت اآلراء تقريبًا حول "أوافق"نيف وتص
رضورة زيادة عدد أعضاء املجلس (بدرجة موافقة 

); ومل يؤيد األعضاء "أوافق"وتصنيف  %٢بلغت 
تغيري تشكيل املجلس ليكون بنظام املجلسني أو 

 %١٤− الغرفتني (بدرجة عدم موافقة بلغت 
 )."ال أوافق"وتصنيف 

 
 .حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً أعضاء جملس الشور  رأي. )١٠دول رقم (اجل

الرتتيب احلد  درجة املوافقة
 األقىص

املجموع
 % التصنيف العبارة املرجح باألوزان

 الرقابية عىل األجهزة احلكوميةزيادة صالحيات املجلس وأدواته  ٥١ ٥٤ %٩٤ أوافق بشدة ١

 ٤٨٫٥ ٥٤ %٩٠ أوافق بشدة ٢
ممارسة الوظيفة التنظيميةإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب يف

 (الترشيعية)

 ٤٦٫٥ ٥٤ %٨٦ أوافق بشدة ٣
إعداد مرشوعات اخلططتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة يف

 التنموية واملوازنات العامة

 بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور ليكون أكثر فاعلية ٢٤٫٥ ٥١ %٤٨ أوافق ٤

 انتخاب جزء من أعضاء املجلس ١٤٫٥ ٥١ %٢٨ أوافق ٥

 زيادة عدد أعضاء املجلس ١ ٥١ %٢ أوافق ٦

 ٧− ٤٩ %١٤− ال أوافق ٧
تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام املجلس الواحد

 ا)كام هو وضعه حالي 
. واحلد األقىص للمجموع املرجح ١−; ال أوافق بشدة = ٠٫٥−; ال أوافق = ٠٫٥; أوافق = ١جابة هو كام ييل: أوافق بشدة = الوزن النسبي لكل إ  *

 باألوزان موضح أمام كل عبارة.
 %.١٠٠− % إىل ٥٠− %; ال أوافق بشدة = ٤٩− % إىل ٠− %; ال أوافق بشدة = ٤٩% إىل ٠%; أوافق = ١٠٠% إىل ٥٠تصنيف درجات املوافقة: أوافق بشدة =   **
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٣٨

 
 .التقييم العام لرأي أعضاء جملس الشور حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً ). ٦الشكل رقم (

 
وبتحليل تفاصيل نتائج هذا املحور بناء عىل 
خصائص جمتمع الدراسة, من حيث النوع والعمر 

 ستو التعليمي وسنوات اخلربة يف املجلس, فإنوامل
 أبرز املالحظات العامة كام ييل:

  بحسب النوع: ال توجد فروق بني إجابات
األعضاء والعضوات عىل عبارات هذا املحور; 

 التباين بينها ضعيفة إىل منعدمة.ن درجة إحيث 

  بحسب العمر: ال يوجد تباين يذكر يف إجابات
األعضاء, ولكن يوجد ارتباط ملحوظ بني العمر 
ودرجة املوافقة يف بعض العبارات; فهناك ارتباط 
طردي وعايل بني العمر ودرجة املوافقة عىل زيادة 
صالحيات املجلس الرقابية (بمعامل ارتباط 

ا ارتباط عكيس وعايل بني %٧٩ ), وهناك أيضً

مر وزيادة عدد أعضاء املجلس (بمعامل الع
), كام أن الفئة العمرية األصغر %٨٤−ارتباط 

سنة) والفئة العمرية األكرب (أكرب من  ٤٠−٣٠(
ا من غريها جتاه سنة) كانت أكثر محاسةً نسبي  ٦٠

 أعضاء املجلس.انتخاب جزء من 

  التعليمي: ال توجد فروقات بحسب املستو
بحسب الدرجة  تذكر بني إجابات األعضاء

 العلمية.

  بحسب اخلربة يف املجلس: يوجد توافق وتأييد
عالٍ بني األعضاء يف مجيع الدورات عىل عبارات 
توسيع الصالحيات الثالثة, ويوجد توافق عىل 
عدم مناسبة تشكيل املجلس بنظام املجلسني. 
ومن جهة أخر, مال األعضاء يف دورهتم الثانية 
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انتخاب جزء من أعضاء المجلس 
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توسيع الصالحيات فى إعداد الخطط التنموية والموازنات العامة  

إعطاء مجلس الشورى صالحيات أكبر فى الوظيفة التنظيمية 
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٣٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
خاب جزء من أعضاء إىل عدم املوافقة عىل انت

املجلس وعدم زيادة عدد أعضائه, مقارنة 
بموافقة األعضاء يف دورهتم األوىل والثالثة; كام 
ا أكثر ثقة بمستقبل تطور نظام املجلس  كانوا أيضً

) من األعضاء يف %٨٠(بدرجة موافقة بلغت 
دورهتم األوىل والثالثة (بدرجات موافقة بلغت 

 عىل التوايل). %٨و  %٤٧
تعليقات جمتمع الدراسة يف هناية  وجاءت
اقرتاحات أخر لتطوير املجلس تود "املحور عن أي 

, مشاهبة لنظريهتا يف املحورين السابقة من "إضافتها
حيث تنوع اآلراء واإلشارات العامة والتأكيد عىل 
بعض ما جاء يف عبارات املحور, ويمكن اختصار أبرز 

 ما ورد يف املالحظات العامة التالية:
  أكدت أغلب التعليقات عىل مقرتحات املحور

حول توسيع صالحيات املجلس, مثل املشاركة 
عداد ميزانية الدولة وخماطبة اجلهات إيف 

 التنفيذية.

  ار املجلس إلزاميا أن يكون قر"اقرتح عضوين
إجياد ", واقرتح عضو آخر "اوليس استشاري 

 ."آليات ملتابعة توصيات وقرارات املجلس

 أثق  "عليقات امللفتة, قول أحد األعضاء ومن الت
ن بمستقبل املجلس إذا منح صالحيات أكثر وكا

من غري "وقول عضو آخر: . "قريبًا من املجتمع
احلكمة أن يتم القفز إىل األمام بزيادة عدد 

األعضاء أو منح صالحيات أو انتخاب أو إجياد 
جملسني يف الوقت الذي مل يتمكن املجلس احلايل 

ه من نظام رائع وصالحيات واسعة من بام لدي
استيعاب دوره والقيام باحلد األدنى لألداء 

 .)٢٥("الربملاين املفرتض
ا, بالنسبة إىل مالحظات بعض األعضاء  وختامً
اإلضافية يف هناية االستبانة يف املساحة املخصصة لذلك 

نقاط أو معلومات أخر تود إضافتها لفائدة "عن أي 
ا  −, فلم خترج "الدراسة عن التأكيد عىل ما  −عمومً

طرح يف عبارات املحاور الثالثة; وخاصة جهة: توسيع 
صالحيات املجلس يف الترشيع والرقابة وتعديل 

جة العضو إىل مساعدين األنظمة لتحقيق ذلك, وحا
ا يستحق ذوي خربة.  وقد طرح أحد األعضاء رأيً

عشت يف الغرب سنينًا طويلة "التنويه به, حيث كتب 
ت التجارب الربملانية الغربية عن كثب, وعىل وملس

وجدواها, إال أننا الرغم من قناعتي الشديدة بفاعليتها 
ا إذا حاولنا فقط استنساخ  سوف نرتكب خطأً  فادحً

التجربة يف أي بلد غريب دون التوطئة والتهيئة الثقافية 
واالجتامعية واملؤسساتية لتفادي التصادم والتنافس 

ثري من قيمنا الدينية واالجتامعية واالزدواجية مع ك
 ."والتقاليدية

 
                                                 

انظر تفاصيل النتائج بحسب خصائص جمتمع الدراسة يف   )٢٥(
), وتلخيص تعليقات األعضاء اإلضافية يف ١امللحق رقم (

 ).٢امللحق رقم (
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٤٠
 االستنتاجات والتوصياتاخلالصة و

 اخلالصة
سعت الدراسة إىل تقييم أهم املعوقات واحللول 
وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي من وجهة 
تْ  دَّ نظر أعضائه, وذلك من خالل استبانة أُعِ

لترشيعية باالستناد عىل ما جاء يف دراسات املجالس ا
املتخصصة وكتابات واستطالع مبدئي آلراء بعض 

 ٥٤واستجاب ضاء املجلس السابقني واحلاليني. أع
ا لالستبانة, أغلبيتهم من الرجال (بنسبة  ), %٨٩عضوً

), ومن محلة %٦٧سنة (بنسبة  ٥١ومن العمر فوق 
), ومن األعضاء اجلدد يف %٦٤الدكتوراه (بنسبة 

), ومن منطقة الرياض %٦٥دورهتم األوىل (بنسبة 
), وعملهم السابق يف مدينة الرياض %٤٧(بنسبة 
 ).%٧٥(بنسبة 

وجر بدايةً مراجعة الدراسات السابقة التي 
أكدت عىل أن قوة املجالس الترشيعية تتأثر بحدود 
صالحياهتا التي منحها النظام, وبدرجة استقالهلا عن 
دة السلطة التنفيذية وعن التأثريات احلزبية, وبجو

متاسكها وبنيتها التنظيمية الداخلية, والتي تتأثر 
بدورها بجودة ومهنية أعضاء املجلس الترشيعي 
ومناسبة عددهم, ومالئمة تكوين هيكله التنظيمي من 

اء أعامله وتنظيم جملس أو جملسني, ومد احرتافه يف أد
ا عىل رضورة وكفاءة جلانه.  وأكدت املراجعة أيضً

عية يف إطار معطيات بيئتها, إدراك املجالس الترشي

واحلذر عند مقارنة أو تعميم نتائج الدراسات 
 عية لتحيزها للتجربة الغربية.الترشي

وخلص حتليل آراء جمتمع الدراسة حول حماور 
 الدراسة الثالثة إىل ما ييل:

, متثلت املعوقات عالية األمهية التي تواجه  أوالً
املجلس, يف حمدودية صالحيات املجلس وخاصة 
الرقابية, وعدم توفر فريق عمل مساند للعضو, وتأخر 
التعامل مع توصيات املجلس, وحتيز التغطية 
اإلعالمية للمجلس وضعف تواصله اإلعالمي مع 
 الرأي العام. ومتثلت املعوقات متوسطة األمهية, يف

قصور آليات املجلس عن التعامل مع قضايا الشأن 
العام, ونقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات 
 املطروحة, وقصور املعرفة املتخصصة يف عمليات

ومتثلت املعوقات صنع األنظمة والسياسات العامة. 
قليلة األمهية, يف عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة 

درات املجلس اإلدارية القضايا املطروحة, وحمدودية ق
ويف املقابل, مل يرَ األعضاء وجود تأخر يف املالية. و

ورود التقارير احلكومية للمجلس أو ضعف يف متثيل 
األعضاء لفئات املجتمع املختلفة أو ضغوط خارجية 

ا  − ومالت أعامل املجلس.  بشكل يعيق الفئة  −عمومً
 سنة) إىل املوافقة ٤٠−٣٠ا (العمرية األصغر سن 

 بدرجة أعىل من غريها عىل وجود املعوقات.
متثلت أهم احللول املمكنة ملعاجلة  ثانيًا,

املعوقات (يف إطار نظام املجلس احلايل), يف إجياد فريق 
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٤١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
عمل مساند للعضو, وتدريب كوادر املجلس 
اإلدارية, وعقد دورات وورش عمل متخصصة 
لألعضاء عن عمليات صنع األنظمة والسياسات 

ودعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع العامة, 
 سرتاتيجية إعالميةإاألجهزة الرقابية األخر, وتطوير 

ومال األعضاء لتواصل املجلس مع الرأي العام. 
بشكل بسيط إىل زيادة وقت اجللسات, ورفض زيادة 

ا  −ومال . عددها األعضاء يف دورهتم الثانية  −عمومً
 املوافقة أكثر منسنة) إىل  ٥٠−٤١ومن الفئة العمرية (

كام أبدت الفئة العمرية غريهم عىل احللول املقرتحة. 
سنة) موافقة أكثر من غريها  ٤٠−٣٠ا (األصغر سن 

عىل حلول زيادة وقت وعدد اجللسات ووضع 
سرتاتيجية إعالمية, وتنظيم جلسة دورية تناقش إ

قضايا الشأن العام, بينام أبدت الفئات العمرية األكرب 
ر الرقايب للمجلس  عىل حلول دعم الدوموافقة أعىل

 وتدريب كوادره.
متثلت أهم اآلفاق لتطوير املجلس ونظامه  ثالثًا,

, يف توسيع صالحيات املجلس الرقابية  مستقبالً
والترشيعية (أو التنظيمية), وخاصة زيادة صالحياته 
وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكومية ومشاركته يف 

. ط التنموية واملوازنات العامةإعداد مرشوعات اخلط
ا  −ومل يبدِ األعضاء  محاسة كبرية النتخاب  −عمومً

جزء من أعضاء املجلس, كام مل يروا جدو يف زيادة 
بنظام املجلسني (أو  عدد أعضائه أو يف تشكيله

ا  −ومال الغرفتني).  ا إىل ء األكرب سن األعضا −عمومً
وإىل عدم  تأييد زيادة صالحيات املجلس الرقابية,

زيادة عدد أعضائه, بينام أيدت الفئات العمرية 
 −ا نسبي  −سنة) أكثر من غريها  ٦٠−٤١املتوسطة (

وأبد مجيع  انتخاب جزء من أعضاء املجلس.
األعضاء, وخاصة من هم يف دورهتم الثانية, ثقة 

 بمستقبل تطور نظام املجلس ليكون أكثر فاعلية.
 

 االستنتاجات
تنتاجات التي توصلت إليها تتلخص أبرز االس

 الدراسة فيام ييل:
جملس الشور هو  "صالحيات"أن توسيع  − ١

فمجتمع امل اجلوهري يف فاعليته ونجاحه. الع
الدراسة أكد عىل أن حمدودية صالحيات املجلس 

وخاصة ضعف صالحياته  −بموجب نظامه 
معوق أسايس يواجه أعامله, وأن  −الرقابية 

أداء وظيفتي  توسيع صالحيات املجلس يف
الترشيع (أو التنظيم) والرقابة هو أهم اآلفاق 

.  لتطوير نظام املجلس وأعامله مستقبالً

فئات املجتمع  "يمثل"ير األعضاء أن املجلس  − ٢
املختلفة, وكفاية عدد األعضاء احلايل, وعدم 

 أمهية انتخاب جزء من أعضائه.
جملس  "إمكانيات"و  "احرتافية"أمهية تعزيز  − ٣

الشور ملعاجلة املعوقات التي تواجهه وزيادة 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٤٢
فاعليته يف أداء أعامله, وخاصة جهة توفري فريق 
عمل للعضو يسانده يف أداء مهامه, وتدريب 
وتأهيل الكوادر اإلدارية يف املجلس, ودعم 
عملية توفري الدراسات واملعلومات عن 

 ي تطرح يف املجلس.املوضوعات الت

ث جملس الشور احلايل من حي "تنظيم"مناسبة  − ٤
فاألعضاء ال حجمه وهيكله من جملس واحد. 

ملجلس أو يرون جدو من زيادة عدد أعضاء ا
 تشكيله بنظام املجلسني.

 أمهية وجود تواصل جيد بني املجلس واإلعالم − ٥
فمجتمع الدراسة رأ أنَّ ضعف لنجاح أعامله. 

التغطية اإلعالمية من أهم التواصل وحتيز 
املعوقات, ويف نفس الوقت انَّ حتسني تواصله 

احللول اإلعالمي مع الرأي العام من أهم 
 املطلوبة لتطوير أعامله.

بشكل عام, أبد جمتمع الدراسة ثقة كبرية  − ٦
بمستقبل تطور نظام جملس الشور وزيادة 

 فاعليته.

 مل جتد بعض اجلوانب الشائع تداوهلا, كانتخاب − ٧
جزء من أعضاء املجلس أو زيادة وقت 
ا من جمتمع الدراسة; كام  ا ملموسً اجللسات, تأييدً
, كزيادة عدد األعضاء  مل يلقَ بعضها اآلخر قبوالً
أو زيادة عدد اجللسات أو تشكيل املجلس بنظام 

 املجلسني.

عند حتليل النتائج بحسب خصائص جمتمع  − ٨
 الدراسة اتضح ما ييل:

 جابات األعضاءإبني  مل يظهر اختالف يذكر –
وذلك بحسب النوع واملستو التعليمي. 

العضوات مع رضورة اعتبار قلة عدد 
 املشاركات يف االستبانة.

سنة)  ٤٠− ٣٠أبدت الفئة العمرية األصغر ( –
ا أكرب نسبيا من غريها لوجود املعوقات  تأييدً

ا جتاه واقع املجلس, ومحاسةً أكرب نسبي  ونقد
 وقت وعدد اجللسات.بعض احللول كزيادة 

تفاوت األعضاء يف إجاباهتم بحسب  –
ا, أبد ربهتم يف املجلس. خ وعمومً

ا ورهتم الثانية موافقةً أكرب نسبي األعضاء يف د
من غريهم عىل احللول املقرتحة ملعاجلة 
املعوقات التي تواجه املجلس, كام أبدوا ثقةً 

 أكرب بمستقبل املجلس.

إلضافية ما خيرج عام مل يرد يف تعليقات األعضاء ا − ٩
جاء يف عبارات حماور االستبانة عن املعوقات 
واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور, وإنام 
تأكيد عليها بطرق خمتلفة; ويعود ذلك لكون 
العبارات أعدت بعد دراسة وتدقيق من خالل 
تقييم بعض أعضاء املجلس السابقني لتجربتهم 

اء بعض يف املجلس واالستطالع املبدئي آلر
األعضاء احلاليني والسابقني عن أبعاد املوضوع 
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٤٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
باإلضافة إىل استقراء دراسات املجالس 

 الترشيعية ذات العالقة.

أمهية عقد دورات وورش عمل متخصصة  − ١٠
 لتعزيز معارف ومهارات أعضاء جملس الشور
بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة لزيادة 

األعضاء وجدوا فاعلية أعامل املجلس. فرغم أن 
أن قصور املعرفة يف هذا املجال يمثل معوقًا 
متوسط األمهية, إال أهنم يف نفس الوقت نظروا 
إىل تعزيزه كحل أسايس ملعاجلة املعوقات التي 
تواجه املجلس وتطوير أدائه. فاألعضاء خيتارون 
من أهل اخلربة واالختصاص البارعني يف 

من املعارف  جماالهتم, إال أنه قد ينقصهم التمكن
واملهارات املتخصصة يف صنع األنظمة 

 والسياسات العامة.

يالحظ وجود تفاوت يف نظرة األعضاء لدور  −١١
املجلس وما جيب أن يكون عليه, فالبعض 
يفهمه يف إطار نظامه ومهامه احلالية, بينام ينظر 

تجربة إليه البعض اآلخر ويقيمه عىل ضوء ال
 كتابات أعضاء وتأكد هذا يفالربملانية الغربية. 

املجلس السابقني, ويف االستطالع املبدئي 
األعضاء  إلعداد االستبانة, ويف تعليقات

وهذه الفجوة يفرتض اإلضافية عىل حماورها. 
أن تدرس وتعالج لتاليف أي تأثري سلبي حمتمل 

 أعامل املجلس.عىل فاعلية األعضاء أو 

لعلمية نتائج هذه الدراسة مهمة لرتشيد املعرفة ا −١٢
ويزيدها قيمة عن جملس الشور السعودي. 

أهنا تعكس وجهة نظر أعضاء املجلس, وهم 
نخبة ذات مستو عالٍ من املعرفة واإلدراك 
متارس أعامله, واألقرب لتقييم أهم املعوقات 

وقد ول وآفاق التطوير ملجلس الشور. واحلل
أكدت نتائج هذه الدراسة نتائج الدراستني 

أ و −هـ١٤٣٧لرشيف, السابقتني (السديري وا
لفة ملجلس ب) التي قيّمت جوانب أخر خمت

 الشور وتكاملت معها.
 

 التوصيات
عملية وعلمية, تقرتح الدراسة عدة توصيات 

 عىل النحو التايل:
, يف اجلانب العميل  تويص الدراسة بام ييل: ,أوالً

رسعة العمل عىل حتقيق احللول املمكنة لتطوير  − ١
إطار نظامه احلايل),  أعامل وأداء املجلس (يف

ومن نتظار إىل حني تعديله وتطويره. وعدم اال
 أبرز هذه احللول املمكنة ما ييل:

دعم تكامل دور املجلس الرقايب مع  −
.األجهزة الرقابية األخر 

املجلس وتعزيز  "احرتافية"العناية بتعزيز  −
إمكانياته, وخاصة جهة توفري فريق عمل 
مساند لألعضاء وتدريب كوادر املجلس 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٤٤
اإلدارية ودعم توفري الدراسات واملعلومات 

 عن املواضيع املطروحة.
عقد دورات وورش عمل متخصصة  −

لتعزيز معارف ومهارات أعضاء جملس 
 الشور بعمليات صنع األنظمة

 والسياسات العامة.

عالمية وتواصله سرتاتيجية املجلس اإلإدعم  − 
علامً بأن املجلس قطع شوطًا مع الرأي العام. 

األخرية; حيث عنيّ  يف هذا اجلانب يف الفرتة
متحدثًا رسميا وفعّل عملية تواصله مع 

عالم واجلمهور من خالل نرش التقارير اإل
ئل اإلعالم واألخبار عن أعامله يف وسا

وزيادة التعزيز والتواصل االجتامعي. 
 والتطوير هلذا اجلانب ال زال مطلوبًا.

النظر يف ختصيص جلسة دورية ملناقشة  −
; مع رضورة حتديد "قضايا الشأن العام"

تنظيمها املقصود هبا حتى تضبط عملية 
يف بداية علامً بأنه ومناقشتها وتكون منتجة. 

ا مثل هذه جلسات املجلس تطرح حالي 
قضايا, وحتال للجنة املختصة لدراستها إذا ال

 رأت هيئة املجلس ذلك.

معاجلة تفاوت نظرة األعضاء حول طبيعة  − 
املجلس ودوره, لتخفيف أي أثر سلبي 
حمتمل لذلك عىل تفاعل بعض أعضاء 

املجلس وأدائهم وعىل أعامل املجلس, وذلك 
من خالل احلوار حوهلا وتقريب وجهات 

إدراكهم لدور املجلس نظر األعضاء وتعزيز 
يف إطار النظام السيايس السعودي وطبيعة 
مهامهم كأعضاء يف أعامله. فاملتوقع من 
العضو القيام بمسؤولياته يف إطار نظام 

نتاجية عالية, وبغض إاملجلس احلايل بطاقة و
النظر عن تصوراته وتطلعاته اخلاصة حول 
 ,ما جيب أن يكون عليه جملس الشور

اوالتي يبقى ال عىل أال  طموح إليها مرشوعً
 يؤثر عىل سري العمل.

احلرص عىل تراكم املعرفة الشورية وانتقاهلا  −
عرب األجيال, عرب تنظيم لقاءات وحوارات 
بني األعضاء احلاليني, واستقطاب أعضاء 
سابقني من ذوي التجربة املتميزة يف 

 املجلس, لتبادل اخلربات والتجارب.

رضورة اعتبار  عىل − هنا  − وجيدر التأكيد 
دراج هذه احللول عند النظر يف أي تطوير لنظام إو

.  وأعامل املجلس مستقبالً

النظر يف تطوير نظام املجلس مستقبالً لتوسيع  − ٢
 رشيعية (التنظيمية) والرقابية.صالحياته الت

 − تقييم أي بدائل لتطوير نظام املجلس مستقبالً  − ٣
كانتخاب جزء من أعضائه أو تشكيله بنظام 

بناءً عىل استقراء علمي  −لسني وغريها املج
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٤٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
وموضوعي لواقع ومعطيات البيئة وطبيعة 
واحتياجات النظام السيايس السعودي; واحلذر 
من التقليد وتبني تصورات جاهزة من التجربة 

نقدها قبل "الغربية, والتي جيب احلرص عىل 
كيفية موائمة  , والتمعن يف جدواها ويف"نقلها

االستفادة منها لتتناسب مع اجلوانب التي يمكن 
 واقع وظروف املجتمع والدولة وعملية التنمية.

 تويص الدراسة بام ييل: ,ثانيًا, يف اجلانب العلمي
ات املجلس, دراسة آراء وتوجهات عضو − ١

ات خاصة وأن عدد العضوومقارنتها باألعضاء. 
 املشاركات يف االستبانة قليل.

خرباهتم تشجيع األعضاء عىل كتابة وتوثيق  − ٢
وجتارهبم يف املجلس, لتحقيق بناء معريف يساهم 

 يف انتقال اخلربات وتراكمها.

ا يف داخلي  "التقييم الذايت"يف أدوات توظ − ٣
ا جلدواها الكبرية يف  املجلس بصفة منتظمة; نظرً

 تطوير أعامله.

جراء دراسات أخر تتناول التفاعل إدعم  − ٤
 الواقعي يف املجلس, كتحليل سلوك التصويت,

واملواضيع املطروحة, وحمتو املداخالت 
واملذكرات املقدمة, واجتاهات وتفاعالت 

وذلك إلثراء املعرفة العلمية عن جملس . األعضاء
 الشور السعودي.

 

 املراجع
 : املراجع العربيةأوالً 

الشور: الطريق إىل بناء األمة " اجلعفري, عبدالرمحن.
. جملس "سرتاتيجية وطن وجتربة خاصةإ

الشور: قراءة يف جتربة حتديثية. عبدالرمحن بن 
صالح الشبييل وزمالءه, حمرر. الرياض: 

, م)٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(, ١طمؤسسة اجلرييس, 
 .١٧٦−١٤٩ صص 

أساسيات اختيار العينة يف البحوث  دانييل, جوين.
العلمية: مبادئ توجيهية عملية إلجراء اختيارات 

ينة البحثية, ترمجة طارق عطية عبدالرمحن الع
, وحممد بن إبراهيم عقيل, الرياض: مركز البحوث

 م).٢٠١٥هـ/١٤٣٦دارة العامة, (معهد اإل
جملس . "جتربتي يف جملس الشور" السباعي, زهري.

الشور: قراءة يف جتربة حتديثية. عبدالرمحن بن 
وزمالءه, حمرر. الرياض:  صالح الشبييل

, م)٢٠٠٨هـ/١٤٢٩(, ١مؤسسة اجلرييس, ط
 .١١٠−٩٥ص ص 

يف جملس الشور: " السديري, زياد بن عبدالرمحن.
جملس . "قراءة يف نظامه وتطبيقاته وجتربته

الشور: قراءة يف جتربة حتديثية. عبدالرمحن بن 
صالح الشبييل وزمالءه, حمرر. الرياض: 

, م)٢٠٠٨/هـ١٤٢٩( ,١مؤسسة اجلرييس, ط
 .١٣٩−١١ص ص 
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٤٦
السديري, وليد بن نايف; والرشيف, فواز بن دخيل 

أداء جملس الشور السعودي " اهللا بن فتن.
لوظائف املجلس الترشيعي: دراسة مسحية 
آلراء أعضاء املجلس حول اختصاصاته 

جملة جامعة امللك . "وصالحياته النظامية
 ,)٣٢( جلدامل, )االقتصاد واإلدارة(عبدالعزيز 

(قبل للنرش ) م٢٠١٨/هـ١٤٣٩( ,)١عدد (ال
 هـ).١٥/٤/١٤٣٧بتاريخ 

السديري, وليد بن نايف; والرشيف, فواز بن دخيل 
تقييم تنظيم وإجراءات العمل يف " اهللا بن فتن.

جملس الشور السعودي ومستو أداء 
اسة مسحية أعضائه وجتربتهم الشخصية: در

مللك جملة جامعة ا. "آلراء أعضاء املجلس
 ,)٣٢جلد (امل, )االقتصاد واإلدارة(عبدالعزيز 

(قبل للنرش ) م٢٠١٨/هـ١٤٣٩( ,)٢عدد (ال
 هـ).١١/٧/١٤٣٧بتاريخ 

ا يف " .بن صالح الشبييل, عبدالرمحن اثنا عرش عامً
. "جامعة الشور: خالصة جتربة شخصية

جملس الشور: قراءة يف جتربة حتديثية. 
وزمالءه, حمرر.  عبدالرمحن بن صالح الشبييل

 ,١الرياض: مؤسسة اجلرييس, ط
 .١٨٨−١٧٧ص  ص, م)٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(

جملس الشور:  الشبييل, عبدالرمحن بن صالح وزمالئه.
قراءة يف جتربة حتديثية. حمرر. الرياض: مؤسسة 

 ).م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩, (١اجلرييس, ط
جملس  ."يف جملس الشور" الرشيف, حممد.

:عبدالرمحن بن قراءة يف جتربة حتديثية.  الشور
صالح الشبييل وزمالءه, حمرر. الرياض: 

, م)٢٠٠٨/هـ١٤٢٩( ,١مؤسسة اجلرييس, ط
 .٢٣٨−٢١٧ص  ص

دليل تصميم وتنفيذ البحوث  عبدالرمحن, طارق عطية.
يف العلوم االجتامعية: منهج تطبيقي لبناء املهارات 
البحثية. الرياض: مركز البحوث, معهد االدارة 

 م).٢٠١٣هـ/١٤٣٥العامة, (
مقدمة يف اإلحصاء الوصفي  .عز حسنعبدالفتاح, 

خوارزم العلمية للنرش ة: جد. واالستداليل
 م).٢٠٠٨هـ/١٤٢٩( الطبعة األوىل, والتوزيع,

عبيدات, ذوقان; وعدس, عبدالرمحن; وعبداحلق, 
البحث العلمي: مفهومه وأدواته  كايد.

األردن: دار الفكر نارشون , عامن. وأساليبه
 ).م٢٠١٤(وموزعون, 

املدخل إىل البحث يف العلوم  العساف, صالح بن محد.
 ).م٢٠١٢(السلوكية. الرياض: دار الزهراء, 

مناهج البحث العلمي وأصوله.  رفاع.العضياين, باجد بن 
 م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الرياض: املؤلف, (
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٤٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
, جملس الشور: "جتربتي مع الشور" الفالح, فالح.

قراءة يف جتربة حتديثية. عبدالرمحن بن صالح 
الشبييل وزمالءه, حمرر. الرياض: مؤسسة 

ص  ص, م)٢٠٠٨/هـ١٤٢٩( ,١اجلرييس, ط
٢١٦−٢٠١. 

اإلحصاء التطبيقي:  القحطاين, سعد بن سعيد.
املفاهيم األساسية وأدوات التحليل اإلحصائي 

ا يف  الدراسات والبحوث األكثر استخدامً
. SPSSنسانية باستخدام االجتامعية واإل

دارة العامة, , معهد اإلالرياض: مركز البحوث
 ).م٢٠١٥/هـ١٤٣٦(

أسس السياسة  نيوتن, كنيث; وفان ديث, جان.
بن مجعان الغامدي  رمجة عبداهللاملقارنة. ت

جزأين,  ,نوير عبدالسالم بن عيلو
م). الرياض: دار جامعة ٢٠١٤/هـ١٤٣٥(

 م.٢٠١١امللك سعود للنرش, 
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٤٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 ):١لحق رقم (امل

 العينةنتائج التحليالت اإلحصائية للمحاور الثالثة بحسب خصائص أفراد 
 

 املحور األول: رأي أعضاء جملس الشور حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس(أ) 
 

 .النوعسب توزيع جمتمع الدراسة بح −حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور. )١( رقم دولاجل
 التباين اإلمجايل إناث ذكورالعبارة

 %٠٫٥ %٦٩ %٨٣ %٦٨ العضو ملساندته يف مهامه عدم توفر فريق عمل لد
 %٠٫٢ %٢٨ %٤٢ %٢٦ عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا يف جدول األعامل

 %١٫٦ %٢٦ %٨٣ %١٩ حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس
 %٠٫٣ %٥٠ %٧٥ %٤٧ ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس
 %٠٫٠ %٥٣ %١٠٠ %٤٧ ويشوش عىل أعامل املجلسءحتيز التغطية اإلعالمية بشكل ييس

 %٠٫٤ %٤− %٣٣ %٨− وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس
 %١٫٢ %٥٦ %٩٢ %٥٢ ضعف صالحيات املجلس الرقابية

 %٠٫٠ %١٩ %٨ %٢١ تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس
 %٢٫٩ %٦٣ %٦٧ %٦٣ تصدر من جملس الشوريتأخر التعامل مع التوصيات الت

 %٧٫٨ %٨ %١٧ %٧ ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة
 %٠٫٥ %٤٤ %٤٢ %٤٥ التعامل مع قضايا الشأن العام قصور آليات املجلس يف

 %٠٫٥ %٤١ %٧٥ %٣٦ املجلسنقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات يف
 %٤٫٠ %٣١ %٤٢ %٢٩ العامةقصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة والسياسات

 %١٠٫٠ %٥٢ %١٧ %٥٦ حمدودية صالحيات جملس الشور بموجب نظامه
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٥٠
 .توزيع جمتمع الدراسة بحسب العمر −حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور. )٢( رقم دولاجل

 معامل التباين اإلمجايل +٦٠ ٦٠−٥١ ٥٠−٤١ ٤٠−٣٠ العبارة
 االرتباط

 %٦٦− %٠٫٣ %٦٩ ٦٥% %٧١%٦٨ %٧٩ العضو ملساندته يف مهامه عدم توفر فريق عمل لد
عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا يف

 جدول األعامل
٨٦− %٤٫٤ %٢٨ ٢١% %٢١ %٢٧ %٦٤% 

 %٧٥− %١٤٫٤ %٢٦ ٦%− %٣٢%٢٧%٨٦ حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس
 %٥٣− %٥٫٤ %٥٠ ٢٤% %٦٣%٥٠%٧٩ اإلعالمي للمجلس ضعف التواصل

حتيز التغطية اإلعالمية بشكل ييسء ويشوش عىل
 أعامل املجلس

٧٩− %١٫١ %٥٣ ٥٠% %٥٠ %٥٠ %٧١% 

 %٧٧− %٩٫٩ %٤− ٢١%− %٥−%٩−%٥٠ وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس
 %٥ %٢٫٢ %٥٦ ٦٥% %٤٥%٧٣%٤٣ ضعف صالحيات املجلس الرقابية

 %٥٦− %٣٫٥ %١٩ ٢٤% %٠%٤٥%٢١ تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس
 %٢٣− %٣٫٤ %٦٣ ٦٥% %٦٦%٤١%٨٦ تصدر من جملس الشور يتأخر التعامل مع التوصيات الت

 %٩٨− %٩٫٠ %٨ ٠% %١١−%٢٣%٥٧ ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة
 %٦٤− %٢٫٥ %٤٤ ٥٦% %٢٩%٤١%٦٤ التعامل مع قضايا الشأن العام قصور آليات املجلس يف

 %٨٩− %٤٫٨ %٤١ ٣٨% %٢٩%٤١%٧٩ املجلسنقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات يف
قصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة

 والسياسات العامة
٥٨− %١٫٩ %٣١ ٣٨% %٢١ %٢٣ %٥٠% 

٢٢ %٦٫٢ %٥٢ ٦٨% %٥٥%١٤%٦٤ بموجب نظامهحمدودية صالحيات جملس الشور% 
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٥١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 املستو التعليمي.سب توزيع جمتمع الدراسة بح − حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور). ٣اجلدول رقم (

 التباين اإلمجايل دكتوراه ماجستري بكالوريوس العبارة
 %٢٫٢ %٦٩ %٦٩ %٨٥ %٥٦ العضو ملساندته يف مهامه عدم توفر فريق عمل لد

 %١٫٤ %٢٨ %٢٧ %٤٠ %١٧ عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا يف جدول األعامل
 %١٫٤ %٢٦ %٢٤ %٤٠ %١٧ حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس

 %٠٫٠ %٥٠ %٥٠ %٥٠ %٥٠ ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس
 %٠٫١ %٥٣ %٥٣ %٥٥ %٥٠ اإلعالمية بشكل ييسء ويشوش عىل أعامل املجلسحتيز التغطية 

 %٠٫٩ %٤− %٩− %١٠%٠ وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس
 %٥٫٧ %٥٦ %٥٩ %٧٥ %٢٨ ضعف صالحيات املجلس الرقابية

 %١٫٩ %١٩ %١٣ %٤٠ %٢٢ تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس
 %٠٫٣ %٦٣ %٦٦ %٦٠ %٥٦ تصدر من جملس الشوريالت تأخر التعامل مع التوصيات

 %٢٫٧ %٨ %١ %١٠ %٣٣ ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة
 %٠٫٥ %٤٤ %٤٩ %٣٥ %٣٩ التعامل مع قضايا الشأن العام قصور آليات املجلس يف

 %١٫٥ %٤١ %٤٦ %٤٠ %٢٢ املجلسنقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات يف
 %٠٫٧ %٣١ %٣٦ %٢٠ %٢٢ قصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة

 %٠٫٤ %٥٢ %٥٦ %٤٥ %٤٤ حمدودية صالحيات جملس الشور بموجب نظامه
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٥٢
 اخلربة يف املجلس.سب توزيع جمتمع الدراسة بح − حول أهم املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور). ٤اجلدول رقم (

دورة العبارة
 ثالث دورتانواحدة

 معامل التباين اإلمجايل دورات
 االرتباط

 %٥٠ %٢ %٦٩ %٧٥ %٥٠ %٧٣ العضو ملساندته يف مهامه عدم توفر فريق عمل لد
 %١٩ %٨ %٢٨ %٥٠ %٥−%٢٧ عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا يف جدول األعامل

 %٨٨ %٨ %٢٦ %١٣− %١٠%٤٤ املالية واإلدارية للمجلسحمدودية القدرات 
 %٣٦ %١ %٥٠ %٣٣ %٥٥%٥٣ ضعف التواصل اإلعالمي للمجلس

 %٤٨ %١ %٥٣ %٣٨ %٥٥%٥٦ حتيز التغطية اإلعالمية بشكل ييسء ويشوش عىل أعامل املجلس
 %٩٨ %٥ %٤− %٢٩− %٢٥−%١٠ وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس

 %٣١ %١ %٥٦ %٤٦ %٦٠%٥٨ صالحيات املجلس الرقابيةضعف
 %٨٥ %١ %١٩ %١٧ %٥%٢٤ تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس

 %٩٦ %١ %٦٣ %٥٨ %٥٠%٧٣ تصدر من جملس الشوريتأخر التعامل مع التوصيات الت
 %١٠٠ %٣ %٨ %٨− %١٠−%٢٣ ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة

 %٧٦− %٣ %٤٤ %٧١ %٥٠%٣٥ التعامل مع قضايا الشأن العام آليات املجلس يفقصور
 %١ %٥ %٤١ %٦٧ %٢٠%٤٠ املجلسنقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات يف

 %٥٦− %٢ %٣١ %٥٠ %٣٠%٢٦ قصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة
٩٧− %١ %٥٢ %٦٣ %٦٠%٤٨ بموجب نظامهحمدودية صالحيات جملس الشور% 
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٥٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 املحور الثاين: رأي أعضاء جملس الشور حول أهم احللول ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس(ب) 

 
توزيع جمتمع  −حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور  .)٥( رقم دولاجل

 .النوعسب الدراسة بح
 التباين اإلمجايل إناث ذكورالعبارة

٠٫١ %٦٣ %٦٧ %٦٣ دعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة الرقابية األخر% 
 %١٫٨ %٥٠ %٦٧ %٤٨ األخراملجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابية يفاستحداث إدارة 

 %٣٫٧ %٧٤ %٥٠ %٧٧ تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم
 %٠٫١ %٧٩ %٨٣ %٧٨ إجياد فريق عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء

متخصصة إلجراءتعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس لالستعانة بجهات
 البحوث والدراسات الالزمة لدعم أعامله

١٫٨ %٦٧ %٨٣ %٦٥% 

عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس لتعزيز معرفتهم بعمليات صنع
 األنظمة والسياسات العامة

٣٫٤ %٦٩ %٩٢ %٦٦% 

 %٢٫٩ %١٣ %٨− %١٦ زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس
 %٩٫٦ %١٤− %٢٥ %١٩− ااملجلس ألكثر من جلستني أسبوعي زيادة عدد جلسات 

 %١٫٦ %٦٨ %٨٣ %٦٦ سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العامإوضع
 %٧٫٤ %٥٧ %٩٢ %٥٣ تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس

) ختصص ملناقشة قضايا الشأن العام وإبداء رأيتنظيم جلسة بصفة دورية (شهري  ا مثالً
 حوهلااملجلس

٤٫٣ %٥٧ %٨٣ %٥٤% 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٥٤
 توزيع جمتمع الدراسة بحسب العمر. − حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور). ٦اجلدول رقم (

 معامل التباين اإلمجايل +٦٠ ٦٠−٥١ ٥٠−٤١ ٤٠−٣٠ العبارة
 االرتباط

مع األجهزةدعم تكامل الدور الرقايب للمجلس
الرقابية األخر 

٨٣ %٧ %٦٣ %٥٦ %٨٤ %٦٤ %٢١% 

املجلس للتنسيق مع األجهزة يفاستحداث إدارة 
 األخرالرقابية

١٢− %٥ %٥٠ %٣٨ %٤٧ %٨٢ %٣٦% 

 %٩٢ %٠ %٧٤ %٧٤ %٧٩%٧٣%٦٤ تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم
 %٤٩ %٢ %٧٩ %٧٩ %٧٩%٩١%٥٧ ملساندة األعضاءإجياد فريق عمل متخصص ومؤهل

تعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس لالستعانة
بجهات متخصصة إلجراء البحوث والدراسات 

 الالزمة لدعم أعامله

٤٥ %٣ %٦٧ %٦٥ %٦٨ %٨٢ %٤٣% 

عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس
 %٥٤ %٣ %٦٩ %٦٥ %٧٤ %٨٢ %٤٣والسياسات العامةلتعزيز معرفتهم بعمليات صنع األنظمة

 %٨٦− %٧ %١٣ %١٨ %٨−%١٤%٥٧ زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس
 %٦٢− %١٣ %١٤− %٦− %٢٩−%٣٦−%٤٣ ازيادة عدد جلسات املجلس ألكثر من جلستني أسبوعي 

 %٦٦− %١ %٦٨ %٦٢ %٦١%٨٦%٧١ سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العامإوضع
 %١٣ %١ %٥٧ %٦٥ %٥٠%٦٤%٥٠ تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس

) ختصص ملناقشةتنظيم جلسة بصفة دورية (شهري  ا مثالً
 قضايا الشأن العام وإبداء رأي املجلس حوهلا

٨٩− %٣ %٥٧ %٤٤ %٥٥ %٦٤ %٨٦% 
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٥٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
توزيع جمتمع  −حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور  .)٧( رقم دولاجل

 .املستو التعليميسب الدراسة بح
 التباين اإلمجايل دكتوراه ماجستري بكالوريوس العبارة

١ %٦٣ %٦٤ %٥٠ %٧٢ دعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة الرقابية األخر% 
 %٢ %٥٠ %٥١ %٣٥%٦١ األخراملجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابية يفاستحداث إدارة 

 %١ %٧٤ %٧٧ %٦٠%٧٨ تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم
 %١ %٧٩ %٨٤ %٧٠%٦٧ إجياد فريق عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء

تعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس لالستعانة بجهات
 متخصصة إلجراء البحوث والدراسات الالزمة لدعم أعامله

٥ %٦٧ %٨٠ %٤٠ %٤٤% 

عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس لتعزيز معرفتهم
 بعمليات صنع األنظمة والسياسات العامة

٢ %٦٩ %٧٤ %٥٠ %٦٧% 

 %٤ %١٣ %٩ %٤٠%٠ زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس
 %٠ %١٤− %١٣− %١٠−%٢٢− اجلسات املجلس ألكثر من جلستني أسبوعي زيادة عدد 

 %١ %٦٨ %٧٤ %٥٥%٥٦ سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العامإوضع
 %١ %٥٧ %٦١ %٥٥%٤٤ تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس

) ختصص ملناقشة قضايا الشأنتنظيم جلسة بصفة دورية (شهري  ا مثالً
 رأي املجلس حوهلاالعام وإبداء 

٧ %٥٧ %٥٠ %٥٠ %٩٤% 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٥٦
توزيع جمتمع  −حول أهم احللول املمكنة ملعاجلة املعوقات التي تواجه املجلس  رأي أعضاء جملس الشور  .)٨( رقم دولاجل

 .اخلربة يف املجلسسب الدراسة بح

دورة العبارة
 ثالث دورتانواحدة

 معامل التباين اإلمجايل دورات
 االرتباط

٣٩− %٢ %٦٣ %٥٤ %٨٠ %٦٠ دعم تكامل الدور الرقايب للمجلس مع األجهزة الرقابية األخر% 
 %٣٦ %١ %٥٠ %٣٣ %٥٥%٥٣ األخراملجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابية يفاستحداث إدارة 

 %٦− %١ %٧٤ %٦٣ %٨٥%٧٤ تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم
 %٢١ %١ %٧٩ %٦٧ %٨٥%٨١ عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء إجياد فريق

تعزيز اإلمكانيات واملرونة املالية للمجلس لالستعانة بجهات
 متخصصة إلجراء البحوث والدراسات الالزمة لدعم أعامله

١٠ %٨ %٦٧ %٣٣ %٩٠ %٧١% 

عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس لتعزيز
 األنظمة والسياسات العامةمعرفتهم بعمليات صنع 

٢٥ %١ %٦٩ %٥٤ %٧٥ %٧١% 

 %٤٣− %٣ %١٣ %٣٣ %٥%٥ زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس
 %٩٦ %٣ %١٤− %٣٨− %٣٠−%٣− ازيادة عدد جلسات املجلس ألكثر من جلستني أسبوعي 

 %٤ %١٠ %٦٨ %٣٣ %٩٥%٧١ سرتاتيجية إعالمية للتواصل مع الرأي العامإوضع
 %٦٨ %٧ %٥٧ %٢١ %٥٥%٧١ تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس

) ختصص ملناقشة قضايا الشأنتنظيم جلسة بصفة دورية (شهري  ا مثالً
 العام وإبداء رأي املجلس حوهلا

٩٥ %٤ %٥٧ %٤٦ %٣٠ %٧١% 
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٥٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 املجلس مستقبالً فاق املناسبة لتطوير ث: رأي أعضاء جملس الشور حول اآلاملحور الثال(ج) 

 
 .النوعسب توزيع جمتمع الدراسة بح −حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً  رأي أعضاء جملس الشور. )٩( رقم دولاجل

 التباين اإلمجايل إناث ذكور العبارة
 %٠ %٩٠ %٩٢ %٩٠ ممارسة الوظيفة التنظيمية (الترشيعية)يفإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب

 %٠ %٩٤ %١٠٠ %٩٤ زيادة صالحيات املجلس وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكومية
 %٠ %٨٦ %٩٢ %٨٥ إعداد مرشوعات اخلطط التنموية واملوازنات العامةيفتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة
 %٠ %٢٧ %٢٥ %٢٧ انتخاب جزء من أعضاء املجلس

 %٢ %٢ %١٧− %٤ زيادة عدد أعضاء املجلس
 %١ %١٣− %٠ %١٥− ا)تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام املجلس الواحد كام هو وضعه حالي 

 %٣ %٤٥ %٢٥ %٤٨ بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور ليكون أكثر فاعلية
 

 .توزيع جمتمع الدراسة بحسب العمر −حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً  رأي أعضاء جملس الشور. )١٠( رقم دولاجل

 معامل التباين اإلمجايل +٦٠ ٦٠−٥١ ٥٠−٤١ ٤٠−٣٠ العبارة
 االرتباط

ممارسةيفإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب
 الوظيفة التنظيمية (الترشيعية)

٧− %١ %٩٠ %١٠٠ %٧٩ %٩٥ %٨٦% 

املجلس وأدواته الرقابية عىلزيادة صالحيات 
 األجهزة احلكومية

٧٩ %١ %٩٤ %١٠٠ %٩٥ %٩٥ %٧٩% 

إعداديفتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة
 مرشوعات اخلطط التنموية واملوازنات العامة

٦٠ %٢ %٨٦ %٨٥ %٨٩ %٩٥ %٦٤% 

 %٥١− %١ %٢٧ %٣٢ %٢١%٢٣%٣٦ انتخاب جزء من أعضاء املجلس
 %٨٤− %٢ %٢ %٣ %٨−%٠%٢٩ املجلسزيادة عدد أعضاء 

تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام
 ا)املجلس الواحد كام هو وضعه حالي 

−٦− %٥ %١٣− %٢٩− %١١− %١٨ %٢٩% 

بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور
 ليكون أكثر فاعلية

٦ %٠ %٤٥ %٣٨ %٥٠ %٥٠ %٤٣% 
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٥٨
 .املستو التعليميسب توزيع جمتمع الدراسة بح − حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً  أعضاء جملس الشوررأي . )١١( رقم دولاجل

 التباين اإلمجايل دكتوراه ماجستري بكالوريوس العبارة
 %٠ %٩٠ %٩٠ %٨٥ %٩٤ ممارسة الوظيفة التنظيمية (الترشيعية)يفإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب

 %٠ %٩٤ %٩٧ %٩٠%٨٩ صالحيات املجلس وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكوميةزيادة
إعداد مرشوعات اخلططيفتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة

 التنموية واملوازنات العامة
٠ %٨٦ %٩٠ %٨٠ %٧٨% 

 %١ %٢٧ %٢٣ %٣٠%٣٩ انتخاب جزء من أعضاء املجلس
 %٢ %٢ %٦− %٢٠%١١ زيادة عدد أعضاء املجلس

تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام املجلس الواحد كام هو
 ا)وضعه حالي 

−٤ %١٣− %٣− %٢٠− %٤٤% 

 %٠ %٤٥ %٤٧ %٤٥%٣٩ بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور ليكون أكثر فاعلية
 

 اخلربة يف املجلس.سب توزيع جمتمع الدراسة بح − حول اآلفاق املناسبة لتطوير املجلس مستقبالً  رأي أعضاء جملس الشور). ١٢اجلدول رقم (

دورة العبارة
 ثالث دورتانواحدة

 معامل التباين اإلمجايل دورات
 االرتباط

ممارسة الوظيفة التنظيميةيفإعطاء جملس الشور صالحيات أكرب
 (الترشيعية)

٢٥ %١ %٩٠ %٧٩ %٩٥ %٩٢% 

 %٩٠− %٠ %٩٤ %٩٦ %٩٥%٩٤ زيادة صالحيات املجلس وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكومية
إعداد مرشوعات اخلططيفتوسيع صالحيات املجلس للمشاركة

 التنموية واملوازنات العامة
٥٣ %٠ %٨٦ %٨٨ %٨٠ %٨٧% 

 %٨٤ %٥ %٢٧ %٢١ %٥−%٣٧ انتخاب جزء من أعضاء املجلس
 %٣٢ %٦ %٢ %١٧ %٣٠−%٣ املجلسزيادة عدد أعضاء 

تشكيل جملس الشور بنظام املجلسني (بدل نظام املجلس الواحد
 ا)كام هو وضعه حالي 

−٣٤ %٠ %١٣− %١٣− %٢٠− %١٥% 

بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور ليكون أكثر
 فاعلية

٤− %١٣ %٤٥ %٨ %٨٠ %٤٧% 
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٥٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 ):٢امللحق رقم (

 ومالحظات جمتمع الدراسة اإلضافية حول املحاور الثالثة وحول موضوع الدراسةتلخيص تعليقات 
 

 ملخص تعليقات بعض جمتمع الدراسة عىل املحور األول (أهم املعوقات التي تواجه املجلس):(أ) 
 التكرارملخص التعليق

 ٥ .فقطرياستشاورهودالشور, جملس قرارات إلزاميةعدم
 ٢ العمل املؤسيس (الربملاين).عنويبتعدالبريوقراطية نحو اتدرجيي  املجلسيميل
 ١ بدون قيود.عالماإلووسائلاملجلسعضاءأ بني كربأ تواصل منالبد
 ١ العلمي.بالبحثاملتخصصةاجليدة بالكوادر املجلسدعم

 ١ دبلوماسية.بحصانةاملجلس عضو حيظى نأجيب

 ١ حمفزة.ليستاملجلس رئاسة لد السائدةالروح

 ١ .الوزاراتلداملوجودةاألنظمةعىلالشورجملسمنالصادرة خذ التوصياتأعدم

١ رائع. نظام املجلسلد 

 ١.اهتفعيلاملجلسأحسن لو كافية املجلس صالحيات

 
 ملخص تعليقات بعض جمتمع الدراسة عىل املحور الثاين (أهم احللول املمكنة):(ب) 

 التكرارملخص التعليق
 ١ .واالهتامماتوالقضايااملوضوعات يف تغيري إحداث

 ١ .املجتمع مهت خاصة التيأكرببشكلللدراسةحتتاجاملواضيعفبعضاملجلس جلسات النعقاد وضع آلية

 ١ .املجلسألعضاءاملعلومةبتقديم األخر اتهاجلإلزام

 ١ .اإلداريوالرتهلالتكاليف وتقليل الدخل مصادرتنوع

 ١ برملاين.عرفوهواملجلسنظامبموجباملجلسباسم املتحدث وه املجلسرئيس
 ١ ازدواجية.عنهينتج عالميإ متحدثوجود

 ١ التنمية وبدائل البرتول.قضاياعىليركزبشكلاملجلسيفاملوجودةائلةاهل الكفاءات من االستفادة

 ١ .للمجلس التامة االستقاللية

 ١ .للمجلس املعوقة البريوقراطيةتقليل
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٦٠
 :ملخص تعليقات بعض جمتمع الدراسة عىل املحور الثالث (آفاق التطوير)(ج) 

 التكرارملخص التعليق
 ٥ أكرب. صالحيات املجلسإعطاء

 ٢ .ااستشاري وليسا ملزمً  املجلس قراريكون

 ١ .املجلسوقراراتتوصيات ملتابعة آلياتوجود

 بمتطلبات التنمية واالهتاممالعامليفالناجحةالتجاربعىلوالتعرفاملجلسامهم يف جذري تغري حداثإ
 .البرتولوبدائل

١ 
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٦١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 ):٣لحق رقم (امل

 )٢٦(نموذج االستبانة
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

حفظكم اهللا                    سعادة عضو جملس الشور 
 وبركاته,السالم عليكم ورمحة اهللا 

يقوم الباحث بدراسة حظيت بموافقة ودعم معايل رئيس جملس الشور الشيخ الدكتور, عبداهللا بن حممد 
ا. ويرفق لسعادتكم استبانة  ; "آراء أعضاء جملس الشور السعودي حول دور وأداء املجلس"آل الشيخ, مشكورً

م حول دور وأداء جملس الشور وأعضائه, الستكامل معلومات هذه الدراسة, التي هتدف الستطالع رأيكم اهلا
. واملعوقات التي تواجه أعامله, واحللول املمكنة ملعاجلتها, واقرتاحاتكم حول أ فق تطوير نظام املجلس مستقبالً

علامً بأن هذه االستبانة صممت بعناية وشمولية, وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط, وستكون املعلومات 
 ضع الرسية التامة.التي تسامهون هبا مو

أرجو من سعادتكم التكرم بإجابة االستبانة بدقة وبشكل كامل; للوصول إىل أفضل تقييم ملوضوع 
الدراسة, فتفاعلكم هو أساس حتقيق الفائدة العلمية املرجوة, يف إثراء املعرفة العلمية عن املجلس بام يساهم يف 

 ير وتطوير أعامله (بإذن اهللا).تقد
 ئق االحرتام والتقدير, وفقكم اهللا وسددكم.وتقبلوا مني فا

 
 الباحث

 
 

 يف املظروف املرفق بعد إغالقه. −بعد استكامل إجابتها  −مالحظة: أرجو من سعادتكم التكرم بإعادة االستبانة 

                                                 
موسعة لقياس آراء أعضاء جملس الشور حول عدة جوانب عن املجلس, شملت كام تقدم ذكره, عنارص هذه االستبانة جاءت كجزء من استبانة   )٢٦(

ا  − ثامنية أجزاء لثالثة دراسات خمتلفة   يتناول كل منها بعض أبعاد واقع ومستقبل املجلس. وهذه الدراسة هي الثالثة بينها. − نرشت تباعً
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٦٢
:  التي تواجه جملس الشور. أهم املعوقاتهتدف العبارات التالية إىل معرفة رأيك حول  أوالً

 حيال كل من العبارات التالية:فضالً حدد رأيك 
  أوافق بشدة أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة

    العضو ملساندته يف مهامه عدم توفر فريق عمل لد
    عدم كفاية وقت اجللسات ملناقشة القضايا املطروحة يف جدول األعامل
    حمدودية القدرات املالية واإلدارية للمجلس
     للمجلس اإلعالميضعف التواصل
     بشكل ييسء ويشوش عىل أعامل املجلس اإلعالميةحتيز التغطية
    وجود ضغوط خارجية عىل بعض توصيات املجلس
    ضعف صالحيات املجلس الرقابية
    تأخر ورود التقارير احلكومية للمجلس
     تأخر التعامل مع التوصياتالتي تصدر من جملس الشور
    ضعف متثيل أعضاء املجلس لفئات املجتمع املختلفة
    قصور آليات املجلس يف التعامل مع قضايا الشأن العام
    نقص الدراسات واملعلومات عن املوضوعات املطروحة يف املجلس

    
والسياسات العامة لد بعض أعضاءقصور املعرفة املتخصصة بعمليات صنع األنظمة

املجلس
    بموجب نظامه حمدودية صالحيات جملس الشور

أي معوقات أخر تواجه املجلس تود إضافتها:
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة: عند احلاجة, يمكنك الكتابة يف الورقة األخرية (أو إرفاق ورقة إضافية)
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٦٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ملعاجلة ) أهم احللول املمكنة (يف إطار نظام جملس الشور احلايلهتدف العبارات التالية إىل معرفة رأيك حول  ثانيًا:

 لسابقة التي تواجه جملس الشور.ا املعوقات
 فضالً حدد رأيك حيال كل من العبارات التالية:

أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة  أوافق بشدة
    مع األجهزةدعم تكامل الدور الرقايب للمجلسالرقابية األخر
    استحداث إدارة يف املجلس للتنسيق مع األجهزة الرقابيةاألخر
    تدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية واملساعدين ألداء مهامهم
    إجياد فريق عمل متخصص ومؤهل ملساندة األعضاء

    
واملرونة املالية للمجلس لالستعانة بجهات متخصصة إلجراء اإلمكانياتتعزيز

البحوث والدراسات الالزمة لدعم أعامله

    
عقد دورات وورش عمل متخصصة ألعضاء املجلس لتعزيز معرفتهم بعمليات

صنع األنظمة والسياسات العامة
    زيادة الوقت املخصص النعقاد جلسات املجلس
     ازيادة عدد جلسات املجلس ألكثر من جلستني أسبوعي
    الرأي العاممعسرتاتيجية إعالمية للتواصلإوضع
    تعيني متحدث إعالمي رسمي للمجلس

    
) ختصص ملناقشة قضايا الشأن العام وإبداء تنظيم جلسة بصفة دورية (شهريا مثالً

 رأي املجلس حوهلا
حلول أخر (ممكن تبنيها يف إطار نظام جملس الشور احلايل) تود إضافتها:أي

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة: عند احلاجة, يمكنك الكتابة يف الورقة األخرية (أو إرفاق ورقة إضافية)
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٦٤
ليكون  اآلفاق املناسبة لتطوير نظام جملس الشور مستقبالً هتدف العبارات التالية إىل معرفة رأيك حول  ثالثًا:

  إطار النظام السيايس السعودي.مؤسسة أكثر فاعلية يف أداء دوره يف
 فضالً حدد رأيك حيال كل من العبارات التالية:

أوافق ال أوافق ال أوافق بشدة  أوافق بشدة
    (الترشيعية) صالحيات أكرب يف ممارسة الوظيفة التنظيمية إعطاء جملس الشور
    صالحيات املجلس وأدواته الرقابية عىل األجهزة احلكوميةزيادة

    
التنمويةمرشوعات اخلططإعدادلمشاركة يفاملجلس لصالحيات توسيع

 واملوازنات العامة
    أعضاء املجلسمن  جزء انتخاب
    زيادة عدد أعضاء املجلس 

    
من غرفتني بدل غرفة واحدة كام هوتشكيل جملس الشور من جملسني (أي يكون

 وضعه اآلن)
    ليكون أكثر فاعلية بشكل عام, أثق بمستقبل تطور نظام جملس الشور

أي اقرتاحات أخر لتطوير املجلس مستقبالً تود إضافتها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة: عند احلاجة, يمكنك الكتابة يف الورقة األخرية (أو إرفاق ورقة إضافية)
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٦٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ا:  . فضالً حدد بياناتك يف كل من العنارص التالية:معرفة خصائص جمتمع الدراسةهتدف العبارات التالية إىل  رابعً

  أنثى النوع (أو اجلنس): ذكر 
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      لقطاع اخلاص:ا  
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  وليد السديري: تقييم أبرز املعوقات واحللول وآفاق التطوير ملجلس الشور السعودي ...

 

٦٦
 وتقدير الباحث:أي نقاط أو معلومات أخر تود إضافتها لفائدة الدراسة ستكون حمل شكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة: عند احلاجة, يمكنك إرفاق أوراق إضافية
 

ا عىل منح جزء من وقتكم الثمني الستكامل اإلجابة عىل هذه االستبانة, وتقبلوا خالص التقدير  شكرً
 والتمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد.
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Evaluating the Challenges, Solutions and Prospects for the Development of the Saudi 
Consultative Council: A Survey of the Council Members 

 
Waleed Bin Nayef Alsudairy 

Ph.D. in Political Science, Faculty Member, King Abdulaziz University 
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Keywords: Consultative Council, Saudi Political System, Saudi Legislature, Saudi politics, Saudi Government, Politics, Political Science, 
Comparative Politics, Political System, Legislature, Legislative Power, Parliament, Legislature Evaluation, Legislative Studies, Survey 
Research. 
 
Abstract. This study surveys the members of the Saudi Consultative Council about the most important challenges, solutions, and prospects 
for the future development of the Council. Fifty-four members responded to the survey, representing more than one third of the total 
council’s body. The results indicate that the members view: their main challenges are the council’s limited powers, inadequate media and 
public relations, and weakness in certain capabilities; their best possible solutions – within its current law – are to strengthen its capabilities, 
support its oversight role, and improve its media and public relations; their best prospects – that requires changing its current law – for future 
development are to increase its oversight and legislative powers, and to strengthen its professionalism. It is interesting to observe that the 
Council Members did not show much enthusiasm to some common proposals to develop the Council, and rejected others. The results also 
show some variance in the members opinions based on their age and years of experience in the Council. The study ends by presenting some 
conclusions and some practical and research recommendations. 
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٦٩ 

 
 

 صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي
 وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 
 جالل بن هاشم بن حييى سحلول

 دكتوراه يف القانون, جامعة كانساس, الواليات املتحدة األمريكية
 جامعة فالربيسو, الواليات املتحدة األمريكية ,ماجستري يف القانون

 املساعد, وكيل كلية احلقوق للتطوير, كلية احلقوق, جامعة امللك عبد العزيزأستاذ القانون اجلنائي 
 

 )هـ١/٨/١٤٣٧; وقبل للنرش يف هـ١٩/٦/١٤٣٧(قدم للنرش يف 
 
 

الصفقات اجلنائية القضائية, إجراءات الدعو اجلزائية, بدائل الدعو اجلزائية, بدائل  الكلامت املفتاحية:
املحاكامت اجلنائية, تعريف صفقة االهتام اجلنائي, اتفاقية جنائية, إقرار املتهم بمسؤوليته اجلنائية, دستورية 

 ظام العدالة اجلنائية السعودي,قرار االهتام, ن صفقات االهتام اجلنائي, آلية عقد صفقات االهتام اجلنائي,
املحاكمة من قبل هيئة املحلفني, حماكمة املنصة, هيئة التحقيق واالدعاء العام, حفظ األوراق, حفظ 
الدعو, مفاوضات االعرتاف, التفاوض مع املتهمني, نظام املالءمة يف حتريك الدعو اجلزائية, اجلرائم 

وبة, ختفيف العقوبة, مربرات العمل بصفقات االهتام اجلنائي, التعزيرية, املحاكم اجلزائية, تشديد العق
 إجيابيات صفقات االهتام اجلنائي, سلبيات صفقات االهتام اجلنائي.

 
بحث إمكانية تطبيق صفقات االهتام اجلنائي األمريكية يف  لغرضو −تتناول هذه الدراسة  .ملخص البحث

دستوريتها, وآلية العمل هبا. واملتعلقة هبا كتعريفها ونشأهتا, جمموعة من املحاور الرئيسية  −النظام السعودي 
وختلص وبعد استعراض موقف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املرعية يف اململكة إىل تقديم مقرتح يويص 
برضورة تبني املنظم السعودي هلذه الصفقات واالعرتاف هبا رصاحة كوسيلة بديلة للدعو اجلزائية العامة 

 اجلرائم التعزيرية املتعلقة باحلق العام.فيام خيص 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٧٠
 قدمةامل

 أ) مشكلة الدراسة(
 الغالبية العظمى من املجتمعات عانت وما زالت تعاين

ونتيجة للزيادة املضطردة يف عدد اجلرائم املرتكبة فيها 
كل  فعىل الرغم من .مما يعرف بأزمة العدالة اجلنائية

التي تبذهلا حكوماهتا يف  املضنية واملساعي اجلهود
 األجهزة القضائية كاهل عن سبيل ختفيف العبء

إال أن حماكمها اجلنائية ال  بتعيني املزيد من القضاة,
بمختلف أنواع القضايا التي تستغرق  تزال مغرقة

الكثري من وقت وجهد ليس فقط القضاة بل مجيع 
 .أطراف الدعو اجلزائية

وتسهم جمموعة أخر مهمة من األسباب من 
صعوبة اإلثبات, والتنظيمي,  التضخم بينها ظاهرة

 قصرية احلبس ظاهرةو تطور العقلية اإلجرامية,و
اإلصالحي,  بدوره يف القيام السجن فشلو املدة,

يف إعاقة أجهزة  −التصدي اجلريمة  تكلفة ارتفاعو
 .العدالة اجلنائية عن القيام بعملها عىل الوجه األكمل

حيث يرتتب عىل هذه األسباب العديد من النتائج 
 ,اإلخالل بمبدأ والسلبية كحفظ األوراق والدعاو

 ,بطء إجراءات الدعاوواملساواة بني املتهمني, 
ل املتزايد للقضايا إىل جلسات متعددة, األمر والتأجي

الذي حيد ويضعف بشكل كبري من قدرة اجلهاز 
القضائي عىل مواجهة اجلريمة والتصدي هلا بفعالية 

 ).م٢٠١٣عيل,  ;م٢٠١٥(الفيل, 

نتيجة لذلك, اختذت السياسة اجلنائية بشكل 
 اخلاصة خططها عام وكمحاولة منها إلعادة النظر يف

ريمة منهجني أساسيني: أحدمها اجل بمكافحة
موضوعي يتمثل يف احلد من سياسة التجريم والعقاب 
كلام أمكن ذلك, واآلخر شكيل يتمثل يف تسهيل 
ا إجراءات الدعو اجلزائية عن طريق وضع بدائل هل

 م).٢٠١٥(الفيل, 
وكبديل عن اللجوء إىل املحاكامت اجلنائية 

ى باملفاوضات التقليدية, يعرف النظام األمريكي ما يسم
حيث  ”Plea Bargaining“بني جهتي االهتام والدفاع 

يعتمد القضاء اجلنائي األمريكي بدرجة كبرية عىل 
الصفقات الناجتة عن هذه املفاوضات يف حسم الغالبية 
العظمى من القضايا املعروضة أمامه, بدليل أهنا تستخدم 

من إمجايل جمموع القضايا % ٩٥− ٩٠ لتسوية ما نسبته
األمر الذي  .(Devers, 2011)ة اجلنائية يف الواليات املتحد

يؤدي بالرضورة إىل ختفيف العبء بشكل كبري جدا عىل 
 .كل من جهاز االدعاء العام واجلهاز القضائي

 
 ب) أمهية الدراسة واإلضافة العلمية التي تقدمها(

تتجىل األمهية العلمية هلذه الدراسة يف تقديم 
عن صفقات االهتام اجلنائي  نبذة شاملة وخمترصة

حيث تتناول جمموعة مهمة من املحاور  .األمريكية
الرئيسية املرتبطة بطبيعة وكينونة هذه الصفقات والتي 

عن  كافياً  تعطي الباحث واملهتم هبذا املوضوع تصوراً 
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إضافة إىل ذلك, تقدم  .نشأهتا, ودستوريتهاوماهيتها, 

ذه الصفقات يف آللية العمل هب وافياً  الدراسة رشحاً 
للدور الذي يقوم به كل من  القانون األمريكي وفقاً 

 .االدعاء العام واملحاكم اجلنائية
أما األمهية العملية فتكمن يف املقرتح الذي 
تقدمه هذه الدراسة, والذي يويص برضورة تبني 

األمريكية  اجلنائي االهتام املنظم السعودي لصفقات
يلة للدعو اجلزائية واعرتافه رصاحة هبا كوسيلة بد

إذ  .فيام خيص اجلرائم التعزيرية املتعلقة باحلق العام
سيعود هذا املقرتح بالنفع عىل نظام العدالة اجلنائية 
السعودي بأكمله, وسيسهم يف مساعدة أجهزة الدولة 
املعنية ممثلة يف هيئة التحقيق واالدعاء العام واملحاكم 

حيث  .ثر فعاليةاجلزائية يف القيام بدورها بشكل أك
متس فكرة العمل هبذه الصفقات بشكل مبارش حاجة 
أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام وأصحاب 
الفضيلة القضاة, وذلك لكوهنا وسيلة متكنهم من 
حسم عدد ال بأس به من القضايا اجلنائية التعزيرية 

وبأقل اجلهود  املعروضة أمامهم يف وقت قصري جداً 
يل, مع عدم اإلخالل أو املساس يف مقارنة بالوضع احلا

الوقت نفسه بحقوق وضامنات املتهمني التي كفلها هلم 
, ونظام )١(كل من النظام األسايس للحكم يف اململكة

عن توجيه  فعوضاً  .)٢(اإلجراءات اجلزائية السعودي

                                                 
 .هـ٢٧/٨/١٤١٢) وتاريخ ٩٠الصادر باألمر امللكي رقم (أ/  )١(
 هـ.٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ  )٢الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/  )٢(

طاقات برشية ومادية كبرية ملعاجلة الكم اهلائل من 
خمة يف اململكة, تعالج القضايا اجلزائية التعزيرية املتض

 .هذه الصفقات املشكلة بأقل التكاليف

 التي العلمية عىل ذلك, تتمثل اإلضافة وبناءً 
تناوهلا عىل وجه اإلجياز  يف الدراسة هذه تقدمها

اجلنائي األمريكية كوسيلة  االهتام ملوضوع صفقات
بديلة للدعو اجلنائية فيام خيص اجلرائم التعزيرية 

العام, مع مطالبتها املنظم السعودي املتعلقة باحلق 
 .لالقرتاح الذي تقدمه بتبني فكرة العمل هبا وفقاً 

 
 ج) أهداف الدراسة(
اجلنائي  االهتام تسليط الضوء عىل صفقات −١

أنواعها, واألمريكية من خالل تناول تعريفها, 
 .تارخيها, ودستوريتهاوالقوانني الناظمة هلا, و

اجلنائي يف النظام  االهتام رشح آلية عمل صفقات −٢
األمريكي عن طريق استعراض الدور الذي تقوم 
به كل من جهتي االدعاء العام واملحاكم اجلنائية 

 .األمريكية

اجلنائي  االهتام مناقشة مد توافق صفقات −٣
يف الرشيعة  ممثالً  − األمريكية مع النظام السعودي 

وبحث  − اإلسالمية واألنظمة املرعية يف اململكة 
 .تطبيقها عليهإمكانية 

تقديم مقرتح مربر يبني آلية العمل هبذه الصفقات  − ٤
يف النظام السعودي, ويويص برضورة إقرار املنظم 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٧٢
السعودي هلا كوسيلة بديلة للدعو اجلزائية 

 بالنسبة للجرائم التعزيرية املتعلقة باحلق العام.

 
 د) تقسيم الدراسة(
 املقدمة. 
 األمريكية اجلنائي االهتام املبحث األول: صفقات. 

 االهتام املطلب األول: ماهية صفقات  −
 .اجلنائي األمريكية

 االهتام صفقات عقد آلية: الثاين املطلب  −
 .األمريكية اجلنائي

 اجلنائي يف  االهتام الثاين: تطبيق صفقات املبحث
 .النظام السعودي

 املطلب األول: مد مالءمة صفقات  −
 .للنظام السعودياجلنائي األمريكية  االهتام

 املطالب الثاين: مقرتح العمل بصفقات  −
األمريكية يف النظام  اجلنائي االهتام

 .السعودي
 .اخلامتة: النتائج والتوصيات 
 

 :املبحث األول
 األمريكية اجلنائي االهتام صفقات

خصص هذا املبحث لتقديم نبذة عامة وشاملة 
 اجلنائي يف الواليات املتحدة االهتام عن صفقات

حيث سيتناول رشح ماهية هذه الصفقات  .األمريكية

إىل  يف مطلب أول, ومن ثم سيتطرق ويف مطلب ثانٍ 
 .احلديث عن اآللية املتبعة لعقدها

 
 األمريكية اجلنائي االهتام ماهية صفقات: املطلب األول

حتى يمكن تكوين صورة واضحة عن طبيعة 
املطلب األمريكية, سيلقي هذا  اجلنائي االهتام صفقات

الضوء عىل أهم املحاور املتعلقة هبا كتعريفها وأنواعها 
 .دستوريتها والقوانني الناظمة هلا وتارخيها وأخرياً 

من هذه املحاور يف فرع مستقل  وسيتم استعراض كالً 
 .عىل التوايل

 
 تعريفها: الفرع األول

يمكن تعريف صفقة االهتام اجلنائي بأهنا أي 
اتفاقية جنائية يتم عقدها بني املدعي العام واملتهم, 
يوافق اجلاين بموجبها عىل اإلقرار بمسؤوليته اجلنائية 
عن هتمة معينة نظري حصوله يف املقابل عىل ميزة أو 

, Garner, 2000(بعض االمتيازات من قبل املدعي العام 
) إقرار ١(فهي إما أن تشمل:  .)م٢٠٠٨الشحات, 

املتهم بمسؤوليته اجلنائية عن هتمة أقل خطورة من 
التهمة املنسوبة إليه, أو إقراره بمسؤوليته عن هتمة 
واحدة من بني عدة هتم لقاء رصف النظر عن هذه 

) إقرار املتهم بمسؤوليته اجلنائية عن ٢(أو  ;التهم
ة خمفضالتهمة األصلية مقابل احلصول عىل عقوبة 

(Garner, 2000). 
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٧٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
عندما يقدم  وقد حتصل هذه الصفقات أيضاً 

للتعاون مع املدعي العام كشاهد يف  املتهم وعوداً 
اجلريمة املرتكبة أو يف جريمة أخر, وذلك مقابل 
وعد من املدعي العام بتخفيف التهمة عنه أو تقديم 

. وهكذا, (Garner, 2000)توصية لصاحله إىل القايض 
عىل احلصول عىل معلومات  املدعي العام قادراً يكون 

تؤدي إىل حماكمة أو إدانة رشكاء آخرين له, أو حتى 
.متهمني يف قضايا أخر 

 
 أنواعها: الفرع الثاين

 عاً ااألمريكية أنو اجلنائي االهتام تتخذ صفقات
صفقة عدد "و, "بصفقة التهمة"فهناك ما يسمى  .عدة
. وال "صفقة الواقعة"و, "صفقة العقوبة"و, "التهم

من أن جتمع الصفقة اجلنائية  يوجد ما يمنع قانوناً 
القضائية الواحدة بني أكثر من نوع من هذه األنواع 

(Shestokas, 2012). 
 

 (أ) الصفقة اخلاصة بنوع التهمة
يستخدم هذا النوع من الصفقات يف الغالب 

للتهمة  للخروج من نطاق احلد األدنى املقرر قانوناً 
األصلية. وذلك عند تغريها لتهمة أخر تتطابق مع وقائع 

أدنى أقل من التهمة السابقة. حيث  القضية وحتمل حداً 
هلذه الصفقة سلطة تقديرية  يكون للمدعي العام وفقاً 

واسعة متكنه من أن يعرض تعديل التهمة املنسوبة إىل املتهم 

عقوبة أخف.  إىل هتمة أخر أقل خطورة وبالتايل يكون هلا
أن يعرض عىل الشخص املتهم  فيمكن للمدعي العام مثالً 
األمر الذي  − بغرض رسقتها  بالسطو عىل البنايات ليالً 

فرصة التجاوز عن  − يعترب جناية حسب القانون األمريكي 
هذه التهمة مقابل اعرتافه بجنحة تتمثل يف انتهاك حرمة 

 .(Shestokas, 2012)حدود ملكية خاصة 
 

 الصفقة اخلاصة بعدد التهم(ب) 
يمكن للمدعي العام من خالل هذه الصفقة 
وكمقابل لالعرتاف بارتكاب التهمة املنسوبة إىل املتهم 
أن يقوم بإسقاط بعض التهم األخر املصاحبة هلا. 

كالرسعة  −كالتجاوز عن بعض املخالفات املرورية 
نظري اعرتاف املتهم بقيادته للمركبة حتت تأثري  − مثالً 

 .(Shestokas, 2012)املسكرات 
 
 ج) الصفقة اخلاصة بتخفيض العقوبة(

يوافق املدعي العام يف هذه الصفقة عىل عمل 
توصية خاصة وحمددة للقايض بتخفيض العقوبة مقابل 
اعرتاف املتهم بارتكاب التهمة املنسوبة إليه. فأغلب 

اصة يف اجلرائم التي يكون جمال تقدير املتهمني وخ
يفضلون أن يكون هناك نوع من  العقوبة فيها واسعاً 

 التيقن فيام خيص العقوبة التي سيحكم هبا عليهم بدالً 
من التكهن أو انتظار منطوق حكم القايض بعد 

 .(Shestokas, 2012)إدانتهم 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٧٤
وكام سيتضح  − لكن جتدر اإلشارة يف املقابل 

إىل أن املحاكم األمريكية  −من خالل البحث  الحقاً 
غري ملزمة بقبول الصفقات إال إذا كانت من النوع 
امللزم هلا بعد موافقتها عليها. حيث جيوز هلا يف 
األحوال األخر وبالرغم من انعقاد هذه الصفقات 

 .أن ختالفها وحتكم باحلد األعىل للعقوبة املقررة قانوناً 
 
 اإلقرار بوقائع أو أدلة معينةب د) الصفقات اخلاصة(

يف  حيدث هذا النوع من الصفقات أحياناً 
اجلرائم البسيطة والتي يمكن أن تعرض املتهم 
للمساءلة املدنية من قبل ضحية للجريمة املرتكبة. 
حيث يتفق كل من املدعي العام واملتهم عىل حدوث 
وقائع معينة أو عىل أدلة معينة, األمر الذي يغني 

عام عن احلاجة إلثبات هذه الوقائع أو األدلة, املدعي ال
وذلك مقابل عدم تقديم وقائع أو أدلة أخر من قبل 
 املدعي العام يف املحاكمة قد تؤدي إىل إدانة املتهم مدنياً 

(Shestokas, 2012). 
 

 القوانني الناظمة هلا: الفرع الثالث
إىل جانب كل من السوابق القضائية الفيدرالية 

اإلجراءات اجلنائية الفيدرايل واللذان يعتربان وقانون 
خمتصني بالدرجة األوىل بتنظيم هذا النوع من 

السوابق القضائية وقوانني  من العديد الصفقات, هناك
لتنوع تتنوع تبعاً  التي اإلجراءات اجلنائية األخر 

للواليات, والتي ال ختتلف يف الوقت  اجلغرايف النطاق
ام جاءت به القوانني ا عيف مضموهن نفسه كثرياً 
 الفيدرالية.

بني  اً كبري اً فيمكن القول بأن هنالك تشاهب
يف األطر  −الفيدرايل ومستو الواليات  −املستويني 

األساسية التي تقوم عليها مرشوعية وإجرائية هذه 
) االعرتاف ١(الصفقات. حيث يتشابه املستويان يف: 

تضمن كل منهام  )٢( ;بحق املتهم يف احلصول عىل حمام
 ;لرشوط عادلة ومنطقية توضع من قبل املدعي العام

ال تدخل أو تدخل حمدود جدا للقايض يف مرحلة ) ٣(
مراعاة حق  )٤ ;املفاوضات التي تسبق هذه الصفقات

 .)٣(الضحية أو أي مترضر من اجلريمة
لذلك, ولعدم اتساع املجال يف هذه الدراسة 

اليات اخلمسني, الستعراض موقف كل والية من الو
سوف نكتفي بالرتكيز عىل كل من السوابق القضائية 

 الفيدرالية, وقانون اإلجراءات اجلنائية الفيدرايل.
 

 تارخيها: الفرع الرابع
اجلنائي إىل عدة قرون  االهتام يمتد تاريخ صفقات

مضت, حيث كانت اإلدانات يف األنظمة القانونية 
القديمة آنذاك تعتمد بشكل أسايس عىل االعرتافات 
والقوانني املنظمة ألحكامها, وذلك عىل الرغم من حتريم 

                                                 
القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية يف النظام األمريكي ويشار إليها بعد   )٣(

 ..CRIM. PRO. Section 21.3 (3rd ed. 2007)انظر  .CRIM. PROذلك ـب
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٧٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
القانون اإلنجليزي للتحفيز عىل االعرتاف هبدف منع 

 ذلك, عىل وبناءً . (Dervan, 2013)إساءة تطبيق العدالة 
رفضت حماكم الواليات املتحدة األمريكية يف ذلك 
الوقت رصاحة االعرتاف هبذا النوع من الصفقات, إال 
أن بعضها استمر يف احلدوث بشكل غري معلن 

(Dervan, 2013). 
وقد استمر الوضع هبذه الطريقة إىل أن 

م يف ١٨٩٢أصدرت املحكمة العليا األمريكية عام 
حكمها باإلدانة  Hallinger v. Davisـالقضية املسامة ب

عىل شخص اعرتف بارتكابه جريمة قتل من خالل 
دخوله يف صفقة جنائية قضائية مع املدعي العام. حيث 
انتهت املحكمة إىل أن دخول اجلاين يف هذه الصفقة 
كان بمحض إرادته التامة, إضافة إىل أنه مل حيرم 

ديل الرابع بموجبها من أية حقوق دستورية حيميها التع
عرش للقانون الدستوري للواليات املتحدة األمريكية 

(146 US 314, 1892))٤(. 

                                                 
من التعديل الرابع عرش للقانون  تنص الفقرة األوىل  )٤(

 املولودين األشخاص مجيع" الدستوري األمريكي عىل أن
 واخلاضعني بجنسيتها املتجنسني أو املتحدة الواليات يف

 ومواطني املتحدة الواليات مواطني من يعتربون لسلطاهنا
 أو تضع أن والية ألية جيوز وال. فيها يقيمون التي الوالية
 مواطني حصانات أو امتيازات من ينتقص قانون أي تطبق

 أي حترم أن والية ألية جيوز ال كام. املتحدة الواليات
 مراعاة دون املمتلكات أو احلرية أو احلياة من شخص

 شخص أي حترم أن وال. األصولية القانونية اإلجراءات
 ."القوانني محاية يف املساواة من لسلطاهنا خاضع

ومع ذلك, فإن فكرة هذه الصفقات مل تتفشى 
ات ييف النظام اجلنائي األمريكي إال يف أوائل العرشين

العرشين,  بالقرن من القرن التاسع عرش ومروراً 
 واسعاً  والذي أكسب بحلوله هذه الصفقات قبوالً 

نتيجة للزيادة املضطردة يف عدد القضايا اجلنائية التي 
من االدعاء العام واملحاكم اجلنائية عىل حد  أهنكت كالً 

 .)٥((Dervan, 2013)سواء 
 

 دستوريتها: الفرع اخلامس
اجلنائي  االهتام ترتبط دستورية صفقات

األمريكية بشكل أسايس ومبارش باحلكم الصادر يف 
والذي بينت فيه  Brady v. United Statesقضية 

املحكمة األمريكية العليا بأن دستورية هذه الصفقات 
مرشوطة برضورة توفر األساليب الوقائية املناسبة 

 ) أال يكون احلافز للدخول فيها كبرياً ١(التي تضمن: 
لدرجة أن يعطل قدرة املتهمني عىل  أو قهرياً  جداً 

صفقات أو الترصف بحرية (من ناحية قبول هذه ال
) أال يتم استخدام هذه الصفقات ٢(و ;رفضها)

بطريقة قد تؤدي يف النهاية بالعديد من األشخاص 
 .(US 742, 1970 397)األبرياء إىل عقدها 

وكانت املحكمة األمريكية العليا قد قضت يف 
بعدم دستورية  United States v. Jacksonوقت سابق يف 

                                                 
 :يف هذا الشأن نظر أيضاً ا  )٥(

- Alschuler, Albert, W., “Plea Bargaining and Its History”, 
Columbia Law Review, Vol. 79, No. 1 (Jan., 1979), pp. 1-43. 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٧٦
من اخلوف عىل املتهم  كبرياً  أي قانون يفرض مقداراً 

كحقه يف  −لدرجة تثبط استعامله حلقوقه الدستورية 
احلصول عىل املحاكمة الذي يقره التعديل السادس 

وجتربه عىل تقديم الدليل ضد  − )٦(للدستور الفيدرايل
نفسه, األمر الذي يتعارض مع ما جاء به التعديل 

 .(U.S. 570, 1968 390) )٧(اخلامس للدستور الفيدرايل
وأضافت املحكمة أن دخول املتهم يف هذه 
الصفقات ال يمثل فقط اعرتافه بارتكاب جريمة ما, 

                                                 
 مجيع يف" اآليت ينص التعديل السادس للدستور الفيدرايل عىل  )٦(

 رسيعة حماكمة حياكم بأن احلق للمتهم اجلنائية, املحاكامت
 أو للوالية تابعة متحيزة غري حملفني هيئة بواسطة وعلنية
 املقاطعة وتكون فيها, ارتكبت قد اجلريمة تكون التي املقاطعة

 االهتام سبب يبلغ أن يف احلق وله. حتديدها للقانون سبق قد
 أن ويف ضده, يشهدون الذين الشهود يواجه أن ويف وطبيعته,

 شهود الستدعاء اإلرغامية القانونية التسهيالت له تتوفر
 ."عنه للدفاع بمحام يستعني أن ويف ملصلحته,

 جيوز ال" اآليت اخلامس للدستور الفيدرايل عىلينص التعديل   )٧(
 شائنة جريمة أو جناية بشأن الستجوابه شخص أي اعتقال
,هيئة عن اهتام مضبطة أو اهتامي قرار لصدور تبعاً  إال أخر 
 أو الربية القوات يف احلاصلة القضايا باستثناء كرب, حملفني

 اخلدمة يف القوات هذه تكون عندما ليشيا,يامل يف أو البحرية,
 أي اهتام جيوز وال العام, اخلطر أو احلرب وقت يف الفعلية
 جسده أعضاء أو حياته فتتعرض مرتني اجلرم بنفس شخص
 عىل جنائية دعو أية يف شخص أي إكراه جيوز ال كام للخطر,

 أو احلرية أو احلياة من حيرم أن وال نفسه, ضد شاهداً  يكون أن
 ال كام األصولية القانونية اإلجراءات اتباع دون املمتلكات

 العامة املنفعة سبيل يف الستخدامها خاصة ملكية أية نزع جيوز
 ."عادل تعويض بدون

بمثابة إعطاء إذن من املتهم للجهات  بل يعترب أيضاً 
القضائية بإصدار حكم باإلدانة بحقه عىل اجلريمة التي 

بمحض  −ارتكبها دون حماكمة, وذلك نتيجة لتنازله 
عن حقه يف  − إرادته احلرة وهو يف كامل قواه العقلية 

املحاكمة أمام القضاء مع علمه التام بام قد يرتتب عىل 
 .(U.S. 570, 1968 390)هذا التنازل من عواقب 

 .Brady vولكن الذي يميز احلكم الصادر يف 

United States املتعلقة  عن غريه من األحكام يف القضايا
هبذا املوضوع هو تركيزه عىل التحذير من احلصول عىل 
اعرتافات غري صحيحة من املتهمني. إضافة إىل ذلك, 
فقد حدد منطوق احلكم جمموعة من الرشوط التي 

توافرها للقول بصالحية هذا النوع من الصفقات جيب 
 :(US 742, 1970 397)والتي تتلخص يف 

بعواقب  تامة دراية عىل املتهم يكون أن جيب −١
قد  التزام ألي احلقيقية والقيمة املبارشة الصفقة
 .بموجبها ينشأ له

 عقد عىل مبارش غري بشكل املتهم حض يتم أال −٢
 التعهدات التهديدات أو طريق عن الصفقة
 أو عن طريق وعود الئقة,ال غري مضايقته بوقف

 غري وعود طريق عن ربام أو كاذبة, ادعاءات أو
 ).املتهم من املقدمة كالرشاو( بطبيعتها قانونية

 عقدها تم التي الصفقات إفراغ الحقاً  يمكن ال −٣
 يف النظر إعادة يف رغبة بسبب فقط من قيمتها

 لتوفر أو عقدها, يف السبب كان الذي القرار
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٧٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 بسب أو قضيته, أو املتهم عن أفضل معلومات

 .القانونية املراكز يف التغري

 التي االحتياطات من كبري قدر اختاذ رضورة − ٤
 فقط الصفقات هذه يف األبرياء دخول عدم تضمن

 تتوصل أن فيجب. أخف عقوبة عىل للحصول
 دخول يف املتهم قرار بأن قوية قناعة إىل املحاكم
 بناء املتهم اختذه وذكياً  اختياراً  قراراً  كان الصفقة

 ال وأنه الدفاع, حمامي من كافية توصيات عىل
 للتساؤل املحكمة يدفع قد سبب أي هنالك يوجد
 .الصفقة هلذه املتهم قبول ومصداقية دقة حول

 ال"تمت املحكمة جلستها بقوهلا ختاوقد 
 من الدولة به تقوم ما دستورية بعدم احلكم نستطيع
 املقابل يف للدولة بدوره يرد الذي للمتهم فائدة تقديم
 عقد يف رغبته خالل من عرب والذي جوهرية, فائدة

 بجريمته, لالعرتاف واستعداده جاهزيته عن الصفقة
 األمل تعطي نفسية بحالة اإلصالحي النظام ودخول
 الفرتة من أقرص زمنية فرتة خالل تأهيله إعادة لنجاح

 "الصفقة هذه مثل وجود انعدام حالة يف الرضورية
(Brady v. United States, 397 US 742, 1970). 

وعىل الرغم من اعتبار املحكمة األمريكية العليا 
طريقة مناسبة حلل القضايا اجلنائية  اجلنائي االهتام لصفقات

جزء أسايس من النظام "وذلك من خالل وصفها هلا بأهنا 
, إال (Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 1971) "العديل

ال ننسى أنه ال يوجد للمتهم يف املقابل أي أأنه جيب 

نص قانوين يعطيه احلق يف توجيه عرض له من قبل 
ال  الصفقات, كام أنه هذه يف املدعي العام للدخول

الذي يفضل  −ما يلزم املدعي العام  يوجد أيضاً 
ببدء أو حماولة القيام بإجراء هذه الصفقة  −املحاكمة 

(Weatherford v. Bursey, 429 U.S. 545, 1977). 
 

 اجلنائي االهتام آلية عقد صفقات: املطلب الثاين
قسم هذا املطلب إىل فرعني يعرض أحدمها 

اآلخر دور الدور الذي يقوم به االدعاء العام, ويوضح 
 .املحكمة

 
 دور االدعاء العام: الفرع األول

يف  اجلنائي االهتام يمكن عقد صفقات
الواليات املتحدة األمريكية بعد وقوع أي جريمة دون 

 .(Shestokas, 2012)استثناء بام يف ذلك جرائم القتل 
ويمكن الرشوع يف عقد الصفقة بمجرد صدور قرار 

, عىل طلب من املدعي العام يف الغالب بناءً  االهتام
وذلك حلاجة حمامي الدفاع إىل بعض الوقت ملراجعة 
القضية والتحقق من الدليل الذي بني عليه قرار 

ولكن ال يوجد هناك ما  .(Alschuler, 1975) االهتام
يمنع أن تكون املبادرة بطلب عقدها صادرة من املتهم 

 ).م٢٠٠٨أو حماميه (الشحات, 
قبض عىل املتهم, يتم إحضاره للمثول بعد ال

االبتدائي أمام مأمور قضائي, حيث يتم عندها إعالمه 
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٧٨
 باجلريمة أو اجلرائم املتهم بارتكاهبا وإعالمه أيضاً 

بحقوقه التي يضمنها له القانون. إضافة إىل ذلك, يتم 
 −يف الوقت نفسه تقرير ما إذا كان يتوجب حجز املتهم 

صدور القرار الرسمي باالهتام  قبل −  توقيفه احتياطياً 
(Messitte, 2010).  ًحتديد  ويف هذا الوقت, سيتم أيضا

عىل توفري حمام لنفسه أم ال,  ما إذا كان املتهم قادراً 
يف  وذلك حتى يتم توفري حمام له من قبل الدولة جماناً 

 .)٨(حالة عدم قدرته عىل ذلك
املتهم الذي جييب عىل اهتامه  ومن الشائع أن

 طويالً  (غري مذنب) يف بداية األمر, ال يلبث وقتاً بـ
قبل مرحلة املحاكمة يف الغالب,  − حتى يتوصل الحقاً 

أو أثناء مرحلة املحاكمة وقبل صدور احلكم يف بعض 
إىل عقد صفقة مع املدعي العام, حيث يتم  − األحيان 

بموجبها بعد ذلك جتهيزه مرة أخر للعرض عىل 
به اجلديد والذي يكون املحكمة بغرض تقديم جوا

 .(Messitte, 2010) "مذنب"بطبيعة احلال 
الفيدرالية منها  −تعمل مكاتب االدعاء العام و

 مع التعامل طريقة خيص فيام −أو التابعة للواليات 
اجلنائي حتت  االهتام صفقات تتضمن التي القضايا

مظلة القواعد الواردة يف قوانني اإلجراءات اجلزائية 
وبناء  منها. فال جيوز للمدعي العام مثالً  اخلاصة بكل

عىل هذه القواعد اهتام املدعى عليه بتهمة أكرب من 

                                                 
التعديل السادس للقانون الدستوري وذلك بموجب   )٨(

 .٦كي السابق ذكر نصه يف هامش رقم األمري

التهمة املدعومة بدليل فقط حتى يكتسب فائدة 
 .(CRIM. PROC. 21.3(c))تفاوضية 

وتنص كل من احلكومة الفيدرالية وحوايل ثلثي 
الواليات عىل رضورة أن يكون هناك مشاورات بني 

العام والضحية أو املترضر املبارش من اجلريمة االدعاء 
قبل أن جيري املدعي العام أية مفاوضات مع املتهم 

 .(Alschuler, 1968) بغرض التوصل إىل عقد صفقة معه
بل إن بعض الواليات تعطي فرصة للضحية للظهور 
أمام القايض قبل عرض املتهم عىل املحكمة لسامع 

 .(CRIM. PROC. 21.3(f)) جوابه عن التهمة املنسوبة إليه
لكن جيدر التنبيه إىل أن هذا النوع من 
املشاورات ال يعني أن الضحية أو املترضر من اجلريمة 
هو طرف يف هذه املفاوضات أو أنه يتمتع بمقتىض هذا 
احلق بأي صالحية ختول له التحكم يف سري هذه 
املفاوضات. فاهلدف الرئييس من القيام هبذه 

العام ألقوال املشاورات ينشأ من إلزامية سامع املدعي 
الضحية وأخذها يف االعتبار. لكن املدعي العام ويف 
الوقت نفسه يملك صالحية تقديرية جتيز له رفض 
هذه األقوال بناء عىل رأيه وحتليله الشخيص للقضية 

(CRIM. PROC. 21.3(f)))٩(. 
إذا رغب املتهم يف عقد صفقة مع املدعي العام 

وبة إليه أو بتهمة تابعة عىل اعرتافه إما بالتهمة املنس بناءً 
                                                 

 :نظرا  )٩(
- Reinganum, Jennifer F., “Plea Bargaining and 
Prosecutorial Discretion”, The American Economic Review, 
Vol. 78, No. 4 (Sep., 1988), pp. 713-728. 
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٧٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
للتهمة األصلية لكن أقل منها, جيب أن تنص االتفاقية 

 :)١٠(ام ييلعىل أن املدعي العام سيقوم ب
رصف النظر عن أي هتمة أخر (وتكون هذه  −١

التوصية ملزمة للمحكمة يف حالة قبوهلا 
 .لالتفاقية)

التوصية أو املوافقة عىل عدم االعرتاض عىل   −٢
الطلب املقدم من املتهم أو حماميه بأن عقوبة معينة 
أو جمال عقوبة معني هي أو هو األنسب للقضية, 

من دليل العقوبات األمريكي,  معيناً  اً أو بأن جزء
أو السياسات, أو العوامل اخلاصة بتقدير 

ق (ال العقوبات هي قابلة أو غري قابلة للتطبي
لزام املحكمة إيمكن ألي من التوصية أو الطلب 

 أو ;بتنفيذ االتفاقية)

املوافقة بأن عقوبة معينة أو جمال عقوبة معني هي  −٣
 معيناً  اً أو هو األنسب هلذه القضية, أو بأن جزء

من دليل العقوبات األمريكي, أو السياسات, أو 
العوامل اخلاصة بتقدير العقوبات هي قابلة أو 

بلة للتطبيق. (وتكون هذه التوصية ملزمة غري قا
 حكمة يف حالة قبوهلا لالتفاقية).للم

بعد صدور االهتام بشكل رسمي, يتم استدعاء 
خالل  غالباً  −املتهم مرة أخر للمثول أمام املحكمة 

ولكن هذه املرة لتوجيه التهمة له بشكل  −عدة أيام 

                                                 
قواعد اإلجراءات اجلنائية الفيدرالية ويشار إليها بعد ذلك   )١٠(

 .P. 11(c)(1), املادة (.Fed. R. Crim)ـب

 رسمي, وعندئذ, يتوجب عىل املتهم إعطاء جوابه عىل
 ملنسوبة إليه والذي إما أن يكون:التهمة ا

 (غري مذنب مع قبوله للعقوبة) وهذا  )١١(مذنب أو
عىل االتفاقية التي متت مع  اجلوابان يقدمان بناءً 
نه جيب عىل أطراف االتفاقية إاملدعي العام. حيث 

يف هذه املرحلة اإلفصاح عالنية أمام املحكمة عن 
الصفقة املعروضة عىل املتهم, إال إذا سمحت 
املحكمة وبناء عىل سبب مقنع باالكتفاء بتصوير 

 اإلفصاح عن طريق كامريا الفيديو.عملية 

 بداء الرغبة يف احلصول عىل إمع  غري مذنب
. ويتوجب عىل (Fed. R. Crim. P. 11(a))حماكمة 

املحكمة يف حالة رفض املتهم لتقديم جوابه أو يف 
حالة تغيبه عن اجللسة, أن تعترب أن جوابه هو 

 .(Fed. R. Crim. P. 11(a)(4)) "غري مذنب"
 

 دور املحكمة: الفرع الثاين
بشكل عام, يمكن وصف دور القايض اجلنائي 

ن للقايض األمريكي بالسلبي مقابل األنظمة التي يكو
اجلنائي فيها دور إجيايب استقصائي كام هو احلال يف 
النظام السعودي. حيث يتم متثيل الدعاو اجلنائية 

                                                 
, وجتدر Nolo Contendere (no contest)ـبوهو جواب يسمى   )١١(

العقوبة عىل املتهم, يعترب هذا اإلشارة إىل أنه ولغرض توقيع 
اجلواب يف حكم جواب اإلقرار بالذنب. لكنه خيتلف اجلواب 
املتضمن إلقرار املتهم بذنبه يف أن األول ال يمكن استخدامه 

 .(Shestokas, 2012)ضد املتهم يف قضية أخر مدنية 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٨٠
 كممثل عام مدع − األمريكية بواسطة طرفني متقابلني 

 عام حمام أو اخلاص حماميه بواسطة ممثل للدولة, ومتهم
والذين ومن خالل حمامييهام  −له  حمتاجاً  كان إذا

يعرضان النزاع عىل طرف حمايد يتمثل يف قاض 
 وجمموعة من املحلفني.

ومهمة البحث عن األدلة وجتهيزها لتقديمها إىل 
 املحكمة تتم يف الغالب بواسطة أطراف الدعو
وحماموهم, دون أي تدخل أو مساعدة من املحكمة. 

ن الدور األسايس الذي يقوم به القايض اجلنائي إحيث 
يف تنظيم ومتابعة تطورات األحداث يف األمريكي يتثمل 

القضايا, والتأكد من تطبيق القانون, وإصدار األحكام 
 .عىل ما توصلت إليه هيئة املحلفني القضائية بناءً 

اجلنائي, فيمنع النظام  االهتام أما فيام خيص صفقات
 الواليات يف السلطات معظم الفيدرايل بشكل تام وحتد

من أي إقحام للقضاة يف عمليات املفاوضات التي  املختلفة
تسبق هذه الصفقات والتي جتري بطبيعة احلال بني املدعي 

. ويمكن (Fed. R. Crim. P 11(C)(1))العام وحمام املتهم 
تعليل ذلك بسبب رئييس يتمثل يف احتامل نشوء إكراه 
عىل املتهم بشكل أو بآخر جيربه عىل القبول هبذه 

إىل فقدان القايض املتدخل ألهم عنرص  الصفقة, إضافة
 جيب أن يتصف به وهو عنرص احلياد.

بعد عقد الصفقة اجلنائية القضائية مع املدعي 
العام, يذهب املتهم إىل املحكمة لتقديم جوابه إزاء التهمة 

واملتمثل يف اعرتافه بارتكاب اجلريمة أو املنسوبة إليه 

ومن هنا يبدأ . منهااجلرائم املنسوبة إليه أو جرائم أقل 
فإذا تم عقد الصفقة تصبح املرافعة غري دور القايض. 

رضورية وترتب املحكمة بعد القيام بجميع واجباهتا 
 .)١٢(أدناه موعدا إلصدار احلكم عىل املتهم

بعد صدور احلكم تسري القضية يف نفس مسار أي 
قضية أخر عادية صدر احلكم فيها من خالل حماكمة 

(Messitte, 2010) . إذا مل يقر املتهم بتهمته ومل يدخل يف أما
الصفقة مع املدعي العام, يبدأ القايض يف جتهيز القضية 

 .(FED. R. CRIM. P. 11(a)(4))للمحاكمة 
وكانت من النوع امللزم  إذا تم عقد الصفقة

ملا سبق رشحه  وفقاً  − للمحكمة بعد موافقتها عليها 
قبول أو رفض الصفقة, أو  تستطيع املحكمة − أعاله 

اخلاص  اقوم بعمل تقديرهتإىل أن  احتى تأجيل قراره
أما  .(FED. R. CRIM. P. 11(C)(3)(A))ة للعقوبة املستحق

لزم هلا حتى بعد املإذا كانت الصفقة من النوع غري 
موافقتها عليها, فيجب عليها عندئذ أن تفهم املتهم بأن 

ا مل تلتزم املحكمة ليس له حق االنسحاب من الصفقة إذ
 .(FED. R. CRIM. P. 11(C)(3)(B))بالتوصية الواردة فيها 

 
 قبول الصفقة: الغصن األول

إذا قبلت املحكمة الصفقة فيجب عليها إذا كانت 
الصفقة من النوع امللزم هلا بعد موافقتها عليها أن تعلم 

                                                 
 :نظرا  )١٢(

- Alschuler, Albert W., “The Trial Judge's Role in Plea 
Bargaining, Part I”, Columbia Law Review, Vol. 76, No. 7 
(Nov., 1976), pp. 1059-1154. 
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٨١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املتهم بأن احلكم سيكون يف حدود التوصية الواردة يف 

. إضافة إىل ذلك (FED. R. CRIM. P. 11(C)(4))الصفقة 
 :(FED. R. CRIM. P. 11(b))التأكد من  جيب عليها أيضاً 

 التهمة وعنارص لطبيعة املتهم إدراك أوالً,
 عىل ترتتب أن يمكن التي وللعواقب إليه, املنسوبة
 أو العقوبة ذلك يف بام لصفقته املحكمة قبول

حيث جيب . عليهحيكم هبا  أن يمكن التي العقوبات
عىل القايض يف سبيل ذلك التأكد من فهم املتهم 

 :(FED. R. CRIM. P. 11(b)(1))جلميع ما ييل 
حق الدولة يف مقاضاته الرتكابه جريمة التزوير  − ١

استخدام أي أو لتقديمه بيانات كاذبة, وإمكانية 
 املتهم ضد نفسه وهو حتت اليمني. إفادة يقدمها

االلتزام باإلقرار بارتكابه حق املتهم يف عدم  − ٢
للجريمة, أو (إذا كان قد أقر بارتكاهبا) حقه يف 

 التمسك بام أقر به.

ل عىل حماكمة عىل نظام حق املتهم يف احلصو − ٣
 املحلفني.

أو إذا  −حق املتهم يف أن يمثل من قبل حمام  − ٤
أن يطلب من املحكمة أن توفر  − تطلب األمر 

 احل الدعو.له حمام ملرحلة املحاكمة ومجيع مر

حق املتهم أثناء املحاكمة يف مواجهة  − ٥
 األدلة, ويقدم يشهد واستجواب الشهود, أن

احلضور, وأن يكون  عىل الشهود جيرب وأن
 من أن يقيم الدليل عىل نفسه. حممياً 

تنازل املتهم عن مجيع هذه احلقوق السالفة  − ٦
الذكر أعاله بمجرد قبول املحكمة للصفقة التي 

 ا.تم االتفاق عليه

تهم عىل ارتكاهبا بموجب طبيعة كل هتمة يقر امل − ٧
 الصفقة.

احلد األعىل ألي عقوبة حمتملة, بام يف ذلك  − ٨
الغرامة, ورشوط ومدد اإلفراج والسجن, 
 الرشطي.

 احلد األدنى ألي عقوبة إلزامية. − ٩

 أي مصادرة واجبة التطبيق. −١٠

١١−  سلطة املحكمة للطلب تعويض عن دعو
 احلق اخلاص.

 يف فرض تقديرات خاصة.التزام املحكمة  −١٢

لتحديد العقوبة, التزام املحكمة بحساب مقدار  −١٣
مع أخذها يف العقوبات الواجبة التطبيق 

 .احلسبان جلميع الظروف املشددة واملخففة

أي رشوط متضمنة يف الصفقة تلغي حق املتهم  −١٤
 يف االعرتاض عىل احلكم أو عدم الرضاء به.

ما يقوم به, وأنه  متاماً أهلية املتهم, وأنه يفهم  ثانياً,
إلرادته احلرة وليس حتت تأثري أي نوع  يقوم بذلك وفقاً 
 .(FED. R. CRIM. P. 11(b)(2)) من أنواع اإلكراه

تكون املحكمة ولتقرير أهلية املتهم جيب أن 
عن درجة فهم املتهم لطبيعة اإلجراءات  اً متام راضية

امتالكه تأكدها من التي ستتخذ بحقة, إضافة إىل 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٨٢
القدرة عىل التواصل والتشاور مع حماميه بمستو فهم 

 مثالً  للمحكمةالشخص الطبيعي املعتاد. فيمكن 
بعض األسئلة  تسألهولغرض تقرير أهلية املتهم أن 

التي تتعلق بإدراكه للوقت واملكان كاسمه, وعمره, 
ومستواه التعليمي, وحالته االجتامعية, وما إذا كان 

و يتعاطى أي خمدرات قد تؤثر بأي يستخدم أدوية أ
شكل من األشكال عىل فهمه, أو حتى ما إذا كان 

 .(Messitte, 2010) نفسياً  يراجع طبيباً 
وللتأكد مما إذا كان قد تم  أيضاً  هلاكام يمكن 

 تسألهعقد الصفقة بناء عىل إرادة املتهم احلرة أن 
بالتحديد عام إذا قام املدعي العام أو أي شخص آخر 

ه بإكراهه بأي طريقة, أو بتقديم وعود رسية هبدف غري
 عىل الدخول يف الصفقة. حضه

خذ أفتوجيه هذا النوع من األسئلة للمتهم و
يؤكد أن  ته عنها يف حمكمة علنية خيلق سجالً اجابإ

الصفقة قد تم عملها بناء عىل إرادة املتهم احلرة, مما 
يقلل إىل حد كبري من فرصة جتنب العمل بمضموهنا 

بناء عىل أي احتجاج قد يثار أمام حمكمة  الحقاً 
عيب يف وجود االستئناف سببه عدم أهلية املتهم أو 

 .(Messitte, 2010) إرادته
جيب أن تصل املحكمة إىل قناعة مفادها  ,ثالثاً 

أن هناك أساس واقعي لعمل الصفقة. فالنسبة للقضية 
ن دخول يف أية صفقات, التي تذهب إىل املحاكمة دو

ثبات فيها عىل املدعي العام ليثبت بام ال يقع عبء اإل

للشك هليئة املحلفني أن املتهم قد ارتكب  يدع جماالً 
 .موضوع املحاكمة اجلريمة

أما يف حالة وجود صفقة, فيجب عىل املتهم 
ليه. إاالعرتاف بجميع الوقائع املكونة للتهمة املنسوبة 
وقائع ويمكن عمل ذلك بجعل املدعي العام يتلو ال

أمام املحكمة التي تقوم بدورها بسؤال املتهم عن 
 .(Messitte, 2010)صحته كل منها 

 
 رفض الصفقة: الغصن الثاين

من إذا رفضت املحكمة الصفقة وكانت الصفقة 
, يتوجب عىل املحكمة أن النوع امللزم هلا بعد موافقتها عليها

إن كان هناك  − تقوم بعمل اآليت وبشكل علني أو مصور 
 :(FED. R. CRIM. P. 11(C)(5)) − سبب يستدعي ذلك 

 ألطراف بأن املحكمة ترفض الصفقة.تبليغ ا − ١

بأن املحكمة غري ملزمة  إبالغ املتهم شخصياً  − ٢
ه فرصة لالنسحاب منها ئباتباع الصفقة وإعطا

 .تكن واعتبارها كأن مل

عدم االنسحاب  ةبأنه يف حال إبالغ املتهم شخصياً  − ٣
من الصفقة, ستفصل املحكمة يف القضية عىل 

 و خمالف ملا نصت عليه االتفاقية.نح
وقد قضت املحكمة األمريكية العليا بجواز عدم 
إلزام املتهم بصفقته يف حال عدم التزام اجلهات املختصة 

 ,Santobello v. New York, 404 U.S. 257)هبا  قضائياً 

. حيث يتم الرجوع إىل قانون العقود لتحديد ما إذا (1971
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٨٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
كان قد تم خرق التفاقية, األمر الذي يعني أن املحكمة 

 United)ستضم إما الدولة أو املتهم إىل جانبها يف الصفقة 

States v. Harvey, 791 F.2d 294, 300 (4th Cir. 1986)))١٣(. 
عىل فرض عقوبة معينة  القايض أحياناً قد يوافق 

. إذا مل يقم بذلك, وإذا كانت الصفقة تويص مقدماً 
فقط بأن يفرض القايض عقوبة معينة, فال يعترب عدم 

فطاملا أن لالتفاقية.  التزامه بالعقوبة املقرتحة خرقاً 
املدعي العام التزم باجلزء الذي خيصه يف االتفاقية, ال 

نه قد تم خرق االتفاقية فقط ألن يستطيع املتهم ادعاء أ
 .(CRIM. PROC. ' 21.2(d))املحكمة مل تتقيد هبا 

 
 االنسحاب من الصفقة: الغصن الثالث

 − املدعي العام أو املتهم  − حيق ألي من الطرفني 
التخيل عن االتفاقية قبل أن يقوم املتهم بتقديم جوابه عن 

. بعد (FED. R. CRIM. P. 11(d)(1))التهمة أمام املحكمة 
تقديم املتهم جلوابه بأنه مذنب بموجب الصفقة التي 

التخيل عن الصفقة  عقدها مع املدعي العام, جيوز له أيضاً 
ألي سبب عادل رشيطة أن يكون ذلك قبل نطق 

. بعد نطق (FED. R. CRIM. P. 11(d)(2))املحكمة باحلكم 
احلكم, ال جيوز للمتهم بأي حال من األحوال 

 .(FED. R. CRIM. P. 11(e))ب من الصفقة االنسحا
 

                                                 
 :هذا الشأن يف أيضاً  نظرا  )١٣(

- Scott, Robert, E & Stuntz, William J., “Plea Bargaining as 
Contract”, The Yale Law Journal, Vol. 101, No. 8, 
Symposium: Punishment (Jun., 1992), pp. 1909-1968. 

 :الثاين املبحث
اجلنائي األمريكية عىل النظام  االهتام تطبيق صفقات

 اجلنائي السعودي
من هذا املبحث  األول املطلب تم ختصيص

اجلنائي  االهتام لدراسة مد توافق فكرة صفقات
األمريكية مع كل من الرشيعة اإلسالمية واألنظمة 

لوضع آلية  فقد خصص الثاين املطلب أما السعودية.
 .مقرتحة للعمل هبذه الصفقات يف النظام السعودي

 
 اجلنائي االهتام مد مالءمة صفقات: املطلب األول

 األمريكية للنظام السعودي
 االهتام صفقات فكرة استعارة يمكن حتى

 العدالة نظام عىل تطبيقها اقرتاح بغرض اجلنائي
 النظر من الدراسة هلذه البد كان السعودي, اجلنائية
 أي هناك كان إذا ما ملعرفة السطح مستو حتت

 شبه أوجه أو األمر, هذا تعيق قد جوهرية اختالفات
 .حدوثه إمكانية من تيرس

ومما ال شك فيه أن هناك العديد من 
االختالفات اجلوهرية وغري اجلوهرية بني كل من 

األمريكية  نظامي العدالة اجلنائية للواليات املتحدة
واململكة العربية السعودية. فهناك العديد من العوامل 
التارخيية والدينية والثقافية واالجتامعية التي تسهم 
بشكل أو بآخر يف خلق هذه االختالفات. ونذكر من 

 االختالفات عىل سبيل املثال اآليت:
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٨٤
األمريكية هي واحدة من  أن الواليات املتحدة − ١

والتي تطبق مبدأ  )١٤(نجلوسكسونيةالدول األ
السوابق القضائية عىل خمتلف أنواع القضايا, هذا 

إىل جانب القوانني الوضعية. بينام يشبه  طبعاً 
يف عدم  )١٥(النظام السعودية املدرسة الالتينية

 التزامه هبذا املبدأ.
تقوم املحاكامت اجلنائية يف الواليات املتحدة  − ٢

املحاكمة من قبل هيئة "عىل نظام يسمى 
, حيث ينحرص دور ”Jury Trial“أو  "حلفنيامل

املحلفني يف احلكم عىل الشخص إما باإلدانة أو 
عىل الوقائع املعروضة  الرباءة, وذلك بناءً 

أمامهم تاركني للقايض إدارة اجللسات وتطبيق 
القانون واختيار العقوبة املناسبة يف حال 
اإلدانة. وهذا خيتلف عام هو معمول به يف 

تتم املحاكامت اجلنائية بشكل تام  اململكة. حيث
من قبل جمموعة من القضاة وهو نظام يدعى 

 أو حماكمة املنصة. ”Bench Trial”بـ

                                                 
املدرسة األنجلوسكسونية هي املدرسة التي تتخذ من السوابق   )١٤(

ومن أهم الدول التي  .هلا أو األحكام القضائية السابقة قوانيناً 
 .تأخذ هبا أمريكا وكندا وبريطانيا وأسرتاليا

 النص عىل كيل بشكل تعتمد التي املدرسة الالتينية هي املدرسة  )١٥(
 هو كام. القضائية أو األحكام إصدار عند الوضعي القانوين
 اجلرمانية املدرسة ختتلف وال. مثالً  ومرص فرنسا يف احلال

 .الالتينية املدرسة عن مفهومها يف كثرياً  أملانيا يف هبا واملعمول

يعمل النظام األمريكي بمبدأ الفصل التام بني  − ٣
االدعاء, والوظائف القضائية الثالث: التحقيق, 

واملحاكمة. فكل اختصاص من هذه 
مستقلة االختصاصات القضائية مسند إىل جهة 

متاما عن األخر. يف حني جيمع النظام السعودي 
بني وظيفتي التحقيق واالدعاء العام يف يد جهة 

, ويسند "هيئة التحقيق واالدعاء العام"واحدة 
 املحاكمة إىل املحاكم اجلزائية. وظيفة

 حيث ختتص هيئة التحقيق واالدعاء العام
) من نظامها ٣أسايس وحسب نص املادة ( بشكل
يام بكل من وظيفتي التحقيق واالدعاء العام. بالق

سواء أكان  −والعمل الذي يقوم به أحد أعضائها 
عن اهليئة بكاملها  يعترب صادراً  − عام  أم مدعٍ  حمققاً 

 العمل هذا رشيطة أن يكون جلميع أعضائها, وملزماً 
 ىواملكاين. وهذا ما يسم النوعي اختصاصه يف داخالً 

 .)١٦(بمبدأ الوحدة وعدم التجزئة
واحلقيقة أن هذه االختالفات الثالثة وعىل الرغم 
من أمهيتها وجوهريتها إال أهنا ال تؤثر بأي شكل من 

 ة هذا البحث لعدم تعلقها بجوهره.األشكال عىل فكر
نه وبناء عىل مبدأ الفصل بني السلطات إبل 

يف فصل القضائية ذاته, نجد أن كال النظامني يشرتكان 
االدعاء العام عن املحاكمة الختالف طبيعة وظيفة 

                                                 
اإلجراءات اجلزائية ) من الالئحة التنفيذية لنظام ١٠٨املادة (  )١٦(

 .السعودي
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٨٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املدعي العام عن وظيفة القايض, األمر الذي يساعد 

 االهتام بشكل كبري عىل تبني فكرة تطبيق صفقات
 اجلنائي عىل النظام السعودي.

 العامة املشرتكة النتائج من مهمة فهناك جمموعة
ي ترتتب والت −السعودي واألمريكي  −النظامني  بني

القضائية. ويمكن  السلطات بني الفصل عىل مبدأ
 ):م٢٠١٥تلخيص هذه النتائج يف اآليت (شناق, 

ال جيوز ألي من املحقق أو املدعي العام احلكم يف  − ١
 القضية.

ال جيوز للمحاكم الفصل يف اجلرائم املوجبة  − ٢
للتحقيق قبل التحقيق اجلنائي فيها, وجيب عليها 

ادعاءات من املترضرين من يف حال تلقيها أية 
اجلرائم دعوة املدعي العام لغرض إمتام التحقيق 

 اجلنائي فيها.

ال جيوز للمحاكم التدخل بوضع يدها عىل  − ٣
الدعو إال بموجب ادعاء يقدم من املترضر أو 

العام, وإال عد تدخلها تعد عىل وظيفة  ياملدع
 االدعاء.

 
 رشعيتها: الفرع األول

اإلسالمية أعىل مصادر الترشيع تعد الرشيعة 
يف اململكة العربية السعودية. حيث تنص املادة 
السابعة من النظام األسايس للحكم يف اململكة عىل أن 

 سلطته السعودية العربية اململكة يف احلكم يستمد"

 عىل احلاكامن ومها. رسوله وسنة تعاىل اهللا كتاب من
لذلك,  قاً وتطبي ."الدولة أنظمة ومجيع النظام هذا

جيب حتكيم الرأي إىل الرشيعة اإلسالمية من خالل 
واملتمثلة يف القرآن  − الرجوع إىل مصادرها الرئيسية 

كلام دعت احلاجة إىل  − والسنة واإلمجاع والقياس 
 سن أنظمة جديدة.
 اجلديدة األنظمة هذه تتعارض أال حيث جيب

باطلة. أما  عدت وإال اإلسالمية الرشيعة مصادر مع
إذا مل يكن هنالك تعارض, أو إذا مل تتطرق هذه 
املصادر إىل املوضوع املراد تنظيمه, فيجب عندئذ 

 املصدر املسمى باملصالح املرسلة.الرجوع إىل 
يمكن تعريف املصلحة املرسلة بأهنا أي 
مسألة يراد هبا جلب منفعة أو دفع مرضة (احلنبيل, 

تي سكت عنها م). حيث تكون يف األمور ال٢٠٠١
الشارع والتي ال يوجد دليل عىل اعتبارها أو إلغائها 
وليس هلا نظري يبني عليه املجتهد حكمه (األسعدي, 

 م).١٩٩٠
وحتت هذا املصدر وحتى يكون النظام املقرتح 

من الناحية الرشعية, البد من توافر رشوط  مقبوالً 
) عدم معارضة ١(م): ٢٠١٠معينة تتمثل يف (سليم, 

) أن تكون املصلحة ٢( ;ة ملقاصد الشارعاملصلح
معقولة بحيث لو عرضت عىل العقول السليمة 

) أن يكون األخذ باملصلحة ٣( ;لتلقتها بالقبول
) أن تكون املصلحة ٤( ;رضوري, أو لرفع احلرج
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٨٦
) أن ٥( ;ث ال ختتص بشخص دون آخرياجتامعية بح

تكون املصلحة حقيقة ال ومهية. وبطبيعة احلال, 
إطالق وصف املصالح املرسلة عىل مجيع يمكن 

 األنظمة السعودية النافذة يف اململكة.
عىل ذلك, ولعدم تعرض أي مصدر من  وبناءً 

مصادر الرشيعة اإلسالمية ملوضوع عقد صفقات مع 
املتهمني يف اجلرائم التعزيرية لتحقيق منافع 
وأغراض أعم وأشمل من معاقبتهم, واللتقاء 

فقات مع مجيع رشوط مقرتح العمل هبذه الص
ن هناك العديد من إحيث  − املصالح املرسلة أعاله 

األسباب التي تربر العمل هبذه الصفقات كمصلحة 
كام سيتبني يف الفرع الثالث من  − رضورية حقيقة 

فيمكن القول بأن العمل هبذه  − هذا املطلب 
 الصفقات جائز من الناحية الرشعية.
ل إىل أن اجلرائم لكن من املهم اإلشارة يف املقاب

حمل تطبيق هذه الصفقات هي اجلرائم التعزيرية 
املتعلقة باحلق العام سواء كانت منظمة (مقننة) أو غري 
منظمة. فال شك أنه ليس هنالك أي جمال لتطبيقها 
عىل جرائم احلدود الرتباط هذه اجلرائم يف الغالب 
بحق اهللا سبحانه وتعاىل, وال عىل جرائم القصاص 

وذلك الرتباط حق أولياء الدم (يف القتل) أو والدية 
حق املجني عليه (يف االعتداء عىل ما دون النفس) 
بعني العقوبة اجلزائية واملتمثلة يف القصاص عىل 

 النفس أو ما دوهنا.

 قانونيتها: الفرع الثاين
ير البعض من فقهاء القانون اجلنائي أن عدم 

الصفقات  تطبيق بعض الدول وخاصة الالتينية لفكرة
اجلنائية القضائية يرجع إىل سببني مهمني: أوهلام أن 

يف هذه  −  "بالنيابة العامة"أو ما يعرف  − االدعاء العام 
عىل الدعو اجلزائية, فهو ال يملك  الدول يعترب أميناً 

بالتايل حق الترصف فيها أو التنازل عنها مقابل حصوله 
ود شبهة وثانيهام: يتمثل يف وج ;عىل اعرتاف املتهم

حول صحة هذا االعرتاف يف القوانني ذات الطابع 
عن وعد  الالتيني تؤدي إىل بطالنه متى كان ناجتاً 
 .م)١٩٩٣بتخفيف احلكم مقابل احلصول عليه (غنام, 

ولكن ليس هلذا األمر يف احلقيقة أي سند قانوين 
فقد تغلب القانون األمريكي عىل هذين السببني  .يؤيده

العام سلطة تقديرية جتيز له حفظ بإعطائه االدعاء 
األوراق أو الدعاو, إضافة إىل إحاطة مفاوضات 
االعرتاف التي تسبق عقد هذه الصفقات بالعديد من 

 م).١٩٩٣الضامنات القانونية (غنام, 
عىل ذلك, فإن إصدار السلطة التنظيمية  وبناءً 

يف اململكة للعديد من األنظمة اجلنائية التعزيرية التي 
بالتحقيق واالدعاء  ابتداءً  − الوظيفة القضائية تعطي 
صالحيات وسلطات تقديرية واسعة تتمثل  − العام 

هم احلق يف تقدير ما إذا كان من املناسب ئيف إعطا
 حتريك الدعو اجلزائية من عدمه أو حفظها الحقاً 

بعد حتريكها, هو أمر يؤكد يف حد ذاته مرشوعية فتح 
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٨٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
حدود ما نصت عليه باب للتفاوض مع املتهمني يف 

هذه األنظمة, ويدعم يف الوقت نفسه فكرة أن يكون 
 اهتام هناك تقنني خاص ينظم آلية عقد صفقات

 جنائي مع املتهمني.
فبالنسبة ألعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام 

 −من جهة, فقد أعطاهم نظام اإلجراءات اجلزائية 
 بموجب أخذه بنظام املالءمة يف حتريك الدعو

أو حفظ  )١٧(احلق يف حفظ األوراق −زائية اجل
يف املطلب الثاين من هذا املبحث )١٨(الدعو كام سنر. 

                                                 
 أن عىل السعودي اجلزائية اإلجراءات نظام من) ٦٣( املادة تنص  )١٧(

 بحفظ يويص أن الدعو يف للسري وجه أال رأ إذا للمحقق"
 ."بحفظها األمر املحقق يتبعها التي الدائرة ولرئيس األوراق,

 رأ إذا" أنه عىل اجلزائية اإلجراءات نظام من) ١٢٤( املادة تنص  )١٨(
 إلقامة وجه ال أنه أو كافية غري األدلة أن التحقيق انتهاء بعد املحقق

,بحفظ الدائرة رئيس فيويص الدعو عن وباإلفراج الدعو 
 رئيس أمر ويعد. آخر لسبب موقوفاً  كان إذا إال املوقوف, املتهم
, ذلك بتأييد الدائرة  األمر يكون فال الكبرية اجلرائم يف إال نافذاً

نْ  أو العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس بتصديق إال نافذاً   .ينيبه مَ
نِيَ  التي األسباب الدعو بحفظ األمر يشمل أن وجيب  بُ
 حق له وأن اخلاص, باحلق للمدعي األمر ويبلغ عليها,
 املادة وفق املختصة املحكمة أمام اخلاص باحلق املطالبة

 فيكون تويف قد كان وإذا النظام, هذا من) عرشة السادسة(
 املذكور التبليغ ويكون ,إقامته مكان يف مجيعهم لورثته التبليغ

 ,الدائرة ورئيس املحقق ويوقعه لذلك, يعد نموذج وفق آنفاً 
 −  ورثته أو اخلاص باحلق املدعي إىل منه مصدقة صورة وتسلّم
 املحكمة إىل لتقديمها −  بالتسلّم األصل عىل التوقيع بعد

 املنصوص األوراق بحفظ األمر عىل ذلك ويرسي ,املختصة
 ."النظام هذا من) والستني الرابعة( املادة يف عليه

إضافة إىل ذلك, تعطي بعض األنظمة اجلنائية احلق 
يق لعضو هيئة التحقيق واالدعاء العام بحفظ التحق

 (الدعو) بتوافر رشوط معينة.
) من املادة ٢فعىل سبيل املثال تنص الفقرة (

 )١٩(من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية )٤٢(
 املواد استعامل قضايا يف التحقيق حفظ جيوز"عىل أنه 
 حتققت إذا األوىل املرة يف العقلية املؤثرات أو املخدرة

. عاماً  ٢٠ املتهم عمر يتجاوز أال أ)(االعتبارات اآلتية: 
 بجريمة التعاطي أو االستعامل جريمة تقرتن ب) أال(

 جريمة تقرتن ج) أال( .رشعاً  النظر تستدعي جنائية
 وفيات عنه نتج مروري بحادث التعاطي أو االستعامل

 صدر قد يكون أال د)( .خاصة حقوقاً  ذمته يف ورتب
 رضراً  حتدث شديدة مقاومة ضبطه أي عند املتهم من

 ."غريهم أو القبض لسلطة

فإذا كان لعضو هيئة التحقيق واالدعاء العام 
السلطة التقديرية يف حفظ األوراق أو حفظ هذه 

الدعو, فمن البدهيي أن يكون له سلطة تقديرية فيام 
 من ذلك كعقد صفقات مع املتهمني. هو أقل

ويتمتع القضاة اجلنائيون السعوديون من جهة 
أخر بسلطات تقديرية واسعة يف التجريم والعقاب 
رر متكنهم من إجازة هذه الصفقات يف حدود ما هو مق

وحتت مظلة اجلرائم التعزيرية. حيث  ونظاماً  رشعاً 
 وتقدير اختيار يف جيتهد أن للقايض اجلنائي يمكن

                                                 
 هـ.٨/٧/١٤٢٦) وتاريخ ٣٩الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/  )١٩(
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٨٨
 أو احلدود غري من املعايص مجيع يف العقوبات
. حيكمها خاص نظام هلا يوجد ال والتي القصاص

التي  −إضافة إىل ذلك, تعطي معظم األنظمة التعزيرية 
حدين و/أو تكون العقوبات تكون العقوبات فيها بني 
للقايض يف تفريد الفرصة  − فيها عىل سبيل التخيري

عىل ظروف كل حالة عىل حدة. األمر  العقوبة بناءً 
 .للتفاوض مع املتهمني واسعاً  الذي يعطي جماالً 

, يمكننا ومن خالل ما سبق استنتاج أن فكرة إذن
مع املتهمني يف اململكة  اجلنائي االهتام عقد صفقات

متى ابتعدنا عن جرائم احلدود والقصاص,  ائزة رشعاً ج
 وممكنة التطبيق لتوفر البيئة القانونية املناسبة هلا.

 
 اجلنائي االهتام مقرتح العمل بصفقات: املطالب الثاين

 األمريكية يف النظام السعودي
عىل ما سبق, وطاملا أنه ال يوجد مانع  بناءً 

رشعي وال نظامي يمنع من تطبيق هذه الصفقات عىل 
للرشيعة  بل إن يف تطبيقها دعامً  −النظام السعودي 

األول من هذا  الفرع يقدم −والنظام يف الوقت نفسه 
 من هيئة لكل احلايل الدور عن خمترصة نبذة املطلب
 اجلزائية يف اململكة, واملحاكم العام واالدعاء التحقيق

لتقديم دور مقرتح لكل منهام يف الفرع  وذلك استعداداً 
الثاين. وخيتم الفرع الثالث بعد ذلك بمجموعة من 
اإلجيابيات أو األسباب التي تربر العمل هبذه 

 .الصفقات يف النظام السعودي

الدور احلايل هليئة التحقيق واالدعاء العام : الفرع األول
 ائي السعوديوالقضاء اجلن

يلعب كل من االدعاء العام واملحكمة اجلنائية 
 اجلنائي االهتام فيام خيص عقد صفقات أساسياً  دوراً 

األمريكي ومن ثم اعتامدها  النظام مع املتهمني يف
بشكل هنائي أو رفضها. لذلك, سيخصص هذا الفرع 

 التحقيق هيئة من الستعراض الدور احلايل لكل
 واملحاكم اجلزائية. باململكة العام واالدعاء

 
 هيئة التحقيق واالدعاء العام: األول الغصن

يمكن تعريف هيئة التحقيق واالدعاء العام بأهنا 
قضائية  الً جهاز إداري شبه قضائي تنفيذي يامرس أعام

ويرتبط مبارشة بوزير الداخلية  )٢٠(عىل وجه االستقالل
) من نظام ١٤(وتنص املادة  .)٢١(إدارياً  ارتباطاً 

                                                 
) من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام ٥حيث تنص املادة (  )٢٠(

) وتاريخ ٥٦الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/
) ٤واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م/ هـ٢٤/١٠/١٤٠٩

) ٣١هـ واملرسوم امللكي رقم (م/٥/١/١٤٣٣وتاريخ 
 لهيئةا ءعضاأ لعمل نيكو"هـ, عىل أن ١٣/٤/١٤٣٦وتاريخ 

 يف نيخضعو الو م,لتاا لباالستقال نيتمتعوو ,لقضائيةا لصفةا
 املرعية, ألنظمةوا ,إلسالميةا يعةالرش مألحكا الإ عملهم

 ."عملهم لمجا يف تدخللا ألحد ليسو
حسب املادة األوىل من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام والتي   )٢١(

ى هيئة هيئة امالنظ هذا بموجب تُنشأ" تنص عىل أن  التحقيق تُسمَّ
من ميزانية هلا ويكون. الداخلية بوزير ترتبط. العام واالدعاء  ضِ
 وتُنشأ الرئييس, مقرها اضالري مدينة وتكون الوزارة, ميزانية
مة الفروع جه أو الرئييس املقر داخل هلا الالزِ  ."خارِ
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٨٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 هيئة تتوىل"اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أن 

 طِبقاً  العام, عاءواالد التحقيق العام عاءواالد التحقيق
ها  ."والئحتِها لنِظامِ

الثالثة من نظام هيئة التحقيق  وحتدد املادة
 : واالدعاء العام اختصاصات اهليئة باآليت

 .اجلرائم يف التحقيق  )أ("
 .حفظها أو الدعو برفع التحقيق يف الترصف  )ب(
 .القضائية اجلهات أمام العام االدعاء  )ج(
 .نقضها أو األحكام استئناف طلب  )د(
 .اجلزائية األحكام تنفيذ عىل اإلرشاف  )هـ(
 التوقيف ودور السجون عىل والتفتيش الرقابة  )و(

 وتلقي جزائية, أحكام فيه تنفذ مكان وأي
من والتحقق واملوقوفني, املسجونني شكاو 
 ومرشوعية توقيفهم أو سجنهم مرشوعية
 انتهاء بعد التوقيف دور أو السجن يف بقائهم

 رساح إلطالق الالزمة اإلجراءات واختاذ املدة,
 مرشوع, سبب دون منهم أوقف أو سجن من

 يف املتسببني حق يف األنظمة به تقيض ما وتطبيق
 من يبدو بام املرشف إحاطة وجيب. ذلك

 كل له اً تقرير ويرفع الشأن, هذا يف ملحوظات
 .واملوقوفني السجناء حالة عن أشهر ستة

 بموجب إليها يسند آخر اختصاص أي  )ز(
 النظام, هلذا طبقاً  الصادرة اللوائح أو األنظمة,

 ."السامية األوامر أو الوزراء جملس قرارات أو

) من نظام اإلجراءات ١٦وتنص املادة (
 العام عاءواالد التحقيق هيئة ختتص"اجلزائية عىل أن 

فقاً  ها وِ ا اجلزائية الدعو بإقامة لنِظامِ بارشهتِ  أمام ومُ
 ."املُختصة املحكمة

العام السعودي  يعىل ذلك, يمكن للمدع بناءً 
وإضافة إىل اختصاصه األصيل واملتمثل يف كل من 
االدعاء العام أمام اجلهات القضائية وطلب استئناف 
األحكام أو نقضها, أن يكلف بأي من االختصاصات 

) ٣احلرص يف نص املادة ( األخر الواردة عىل سبيل
بمبدأ الوحدة وعدم التجزئة  وذلك عمالً أعاله. 

 السالف الذكر.
 كان ولكننا يف هذا البحث, وهلدف دراسة ما إذا

 االهتام لعقد صفقات صالحيات إضافة املمكن من
سنقوم  اجلنائي مع املتهمني إىل االختصاصات أعاله,

بالرتكيز عىل صالحيات هيئة التحقيق واالدعاء العام 
 زائية.يف حتريك الدعو اجل

 
 أ) حتريك الدعو اجلزائية العامة(

يأخذ املنظم السعودي بمبدأ  كقاعدة عامة,
فهيئة  .)٢٢(املالءمة يف حتريك الدعو اجلزائية العامة

التحقيق واالدعاء العام تكون باخليار وفق هذا املبدأ 
بني أن تقوم بتحريك الدعو اجلزائية أو حفظ 

                                                 
هلذا املبدأ سلطة تقديرية يف  متلك جهة االدعاء العام وفقاً   )٢٢(

ملا  حتريك الدعو اجلزائية العامة أو االمتناع عن ذلك وفقاً 
 .٥٨املرجع السابق, ص  شناق, زكي حممد. نظرا .تراه مناسباً 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٩٠
) من نظام اإلجراءات ٦٣األوراق. حيث تنص املادة (

 أال وجه للمحقق إذا رأ"اجلزائية السعودي عىل أن 
للسري يف الدعو أن يويص بحفظ األوراق, ولرئيس 

 ."الدائرة التي يتبعها املحقق األمر بحفظها
ويمكن القول بأن املنظم السعودي قد فرض 

 يلزم املدعأعىل مبدأ املالءمة. حيث  واحداً  استثناءً 
العام باحلضور يف مجيع القضايا التي يتعلق هبا حق 

و اجلزائية مبارشة من قبل خاص متى ما تم رفع الدع
املجني عليه أو من ينوبه أو وارثه من بعده أمام املحكمة 

 , إجراءات جزائية سعودي).١٧املختصة (املادة 
عىل ذلك, فإنه إذا وصلت القضية هليئة  وبناءً 

 التحقيق واالدعاء العام كان هنالك ثالثة احتامالت:
 

 أوالً: حفظ األوراق
 العام واالدعاء التحقيق هيئة لعضو يمكن

وقبل اختاذ أي إجراء من إجراءات ) ٦٣( للامدة ووفقاً 
 التحقيق القيام بإصدار أمر بحفظ األوراق, بغض

 القضية. فإذا عرضت القضية ونوع حجم عن النظر
 الدعو لرفع األخري موجباً  ير ومل املحقق عىل

 يف التحقيق أو مبارشة أمام املحكمة (االدعاء املبارش),
 األوراق. بحفظ فإنه يأمر القضية (االدعاء األويل)

 األوراق, فقد يكون سبب حفظ أسباب وتتعدد
 انقضاء أو اجلريمة, أركان اكتامل عدم هو احلفظ

ويل عفو املتهم, أو كوفاة أسباهبا بأحد اجلزائية الدعو 

األدلة يف  كفاية عدم أو الشكو, عن التنازل أو األمر,
 لعدم أو اجلاين, معرفة لعدم أو االستدالل, حمارض
 سقوط أو عنها, لتنازله أو املترضر من شكو تقديم
املسؤولية,  موانع من مانع وجود حالة يف أو فيها, احلق

 اإلكراه امللجئ. أو اجلنون السن أو كصغر
هو  األوراق بحفظ وجتدر اإلشارة إىل أن األمر

جني عليه أو من قبل امل إداري قابل للتظلم إجراء
 جهة وال يمنع حقاً  املتهم املترضر, فهو ال يكسب

كام أنه ال يمنع املجني  .)٢٣(عنه العدول من التحقيق
 .القضاء مبارشةً  إىل اللجوء من املترضر عليه أو

 
: االدعاء املبارش  ثانياً

 يمكن لرجل هيئة التحقيق واالدعاء العام وفقاً 
هلذا اإلجراء أن يرفع أوراق القضية مبارشة إىل املحكمة 
املختصة دون احلاجة إىل فتح التحقيق اجلنائي, رشيطة 
أال تكون اجلريمة املحالة إليه من اجلرائم الكرب املوجبة 
 للتوقيف الوارد ذكرها يف قرار وزير الداخلية رقم

أو أن تكون من اجلرائم البسيطة جمهولة  ,)٢٤()٢٠٠٠(
                                                 

 الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.) من ٤٢املادة (  )٢٣(
 بتاريخ الصادر) ٢٠٠٠( رقم الداخلية وزير قرار حيرص  )٢٤(

 :اآليت يف الكبرية هـ اجلرائم١٠/٦/١٤٣٥
 .القطع أو بالقتل عليها املعاقب احلدود جرائم  − ١
 .العمد شبه أو العمد, قتل جرائم  − ٢
 .الوطني باألمن املخلة واجلرائم ومتويله اإلرهاب جرائم  − ٣
 عن األعىل حده يزيد بسجنٍ  عليها املعاقب اجلرائم  − ٤

  = مكافحة نظام (أ) :اآلتية األنظمة يف الواردة سنتني
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٩١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
                                                                          

 األسلحة نظام (ب). العقلية واملؤثرات املخدرات =
 وتقليد بتزييف اخلاص اجلزائي النظام )ت(. والذخائر
 نظام )ج(. التزوير جلرائم اجلزائي النظام )ث(. النقود

 رجل صفة انتحال عقوبات نظام )ح(. الرشوة مكافحة
 )د(. األموال غسل مكافحة نظام )خ(. العامة السلطة
 التعامالت نظام )ذ(. املعلوماتية جرائم مكافحة نظام

 نظام )ز(. واملفرقعات املتفجرات نظام )ر(. اإللكرتونية
 العام النظام )س(. باألشخاص جتاراإل جرائم مكافحة
 وإنتاج استحداث حظر اتفاقية تنفيذ نظام )ش(. للبيئة

 تلك وتدمري الكيميائية األسلحة واستعامل وختزين
. وإدارهتا الكيميائية املواد استرياد نظام )ص(. األسلحة

, ٤, ٣, ٢( الفقرات يف عليها املنصوص األفعال )ض(
 وحدات نظام من والثالثني الثانية املادة من )٧, ٥

 النظر جلنة رأت إذا ,العقم وعالج واألجنة اإلخصاب
 عقوبة يستوجب الفعل أن النظام هذا أحكام يف

 .والتوقيف السجن نظام )ط(. السجن
 من بأهنا النظام يف خاص نص بشأهنا ورد جريمة كل  − ٥

 .للتوقيف املوجبة الكبرية اجلرائم
 من املعدلة) ١١٨( املادة يف عليها املنصوص األفعال  − ٦

 بسداد الشيك ساحب يقم مل ما ,التجارية األوراق نظام
 .األطراف بني التنازل أو ,الصلح حالة يف أو ,قيمته

 ذات األجهزة أموال أو ,العامة األموال اختالس  − ٧
 املؤسسات أو الرشكات أو ,العامة املعنوية الشخصية

 بمبارشة تقوم أو العامة املرافق وتشغيل بإدارة تقوم التي
 الرشكات أو املسامهة الرشكات أموال أو ,عامة خدمة
 أو البنوك أو ,ماهلا رأس يف الدولة تساهم التي

 أعامالً  تزاول التي الفردية املؤسسات أو الرشكات
 .املختلس املبلغ يُرد مل ما ,مرصفية

 .اخلاصة احلقوق إهناء يتم مل ما ,املايل االحتيال قضايا  − ٨
 زوال عنه نتج إذا النفس دون ما عىل عمداً  االعتداء  − ٩

  = مدة إصابة أو ,منهام جزء أو منفعة تعطيل أو ,عضو

لفاعل. حيث يستلزم هذا النوع األخري من اجلرائم فتح ا
تقام التحقيق اجلنائي ملعرفة الفاعل. فال يمكن أن 

 الدعو اجلنائية عىل جمهول.
                                                                          

 صاحب يتنازل مل ما يوماً  ١٥ عن تزيد منها الشفاء= 
 .اخلاص احلق

 أو العامة املمتلكات أو األموال عىل عمداً  االعتداء  −١٠
 قيمة يزيد بام اإلتالف وسائل من وسيلة بأي اخلاصة
 أو التالف قيمة سداد يتم مل ما ,ريال ٥٠٠٠ عن التالف
 .اخلاص احلق صاحب يتنازل

 .تنازل حيصل مل ما بالرضب الوالدين أحد عىل االعتداء  −١١
 عىل االعتداء بقصد فيها بالدخول املنازل حرمة انتهاك  −١٢

 .املال أو العرض, أو النفس,
 .شخص من أكثر من ترتكب التي احلدية غري الرسقة  −١٣
 .السيارات رسقة  −١٤
 .للدعارة أماكن إعداد أو القوادة,  −١٥
 بقصد حيازهتا أو ,هتريبها أو املسكرات, ترويج أو صنع  −١٦

 .الرتويج
 أو املسكر تأثري حتت املركبة قيادة أثناء السري حوادث  −١٧

 يف املركبة قيادة أو التفحيط, أو العقيل, املؤثر أو املخدر
 املرور إشارة جتاوز أو السري, حلركة معاكس اجتاه

 زوال أو وفاة عنها نتج إذا األمحر, الضوء أثناء الضوئية
 مدة إصابة أو منهام, جزء أو منفعة تعطيل أو عضو,
 .يوماً  ١٥ عن تزيد منها الشفاء

 مهام مبارشته أثناء العامة السلطة رجل عىل االعتداء  −١٨
 يستخدمه بام أو الرسمية, بمركبته اإلرضار أو وظيفته,

 .جتهيزات من
 أو االعتداء بقصد الناري السالح إشهار أو استعامل,  −١٩

 .به التهديد
 النرش, أو بالتصوير, األعراض وانتهاك االبتزاز, جرائم  −٢٠

 .بالنرش التهديد أو
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٩٢
وجتدر اإلشارة إىل أنه يمكن للمجني عليه أو 
للمترضر املبارش من اجلريمة أن حيرك الدعو اجلنائية 

بحقه العامة من خالل تقدمه بشكو يطالب فيها 
اخلاص عام حلقه من رضر مادي أو معنوي بسبب 

 مة أمام املحكمة املختصة مبارشة.اجلري
) من نظام اإلجراءات ١٧حيث تنص املادة (

 عنه ينوب من أو عليه للمجني"اجلزائية عىل أن 
ثِه ه, من ولوارِ  مجيع يف اجلزائية الدعو رفع حق بعدِ
ا يتعلق التي القضايا بارشة خاص حق هبِ  هذه ومُ
هذه يف املحكمة وعىل. املُختصة املحكمة أمام الدعو 
 ."باحلضور العام املُدعي تبليغ احلـالة

 
: فتح التحقيق اجلنائي  ثالثاً

جيب عىل املحقق ويف حال تقرير عدم حفظ 
األوراق أن يقوم بفتح التحقيق اجلنائي إذا كانت 

) ٢٠٠٠( رقم للقرار اجلريمة من اجلرائم الكبرية وفقاً 
أعاله, أو كانت من اجلرائم البسيطة املجهولة الفاعل. 

) من نظام اإلجراءات اجلزائية عىل ١٢٤وتنص املادة (
 غري األدلة أن التحقيق انتهاء بعد املحقق رأ إذا"أنه 

 رئيس فيويص الدعو, إلقامة وجه ال أنه أو كافية
 املوقوف, املتهم عن وباإلفراج الدعو بحفظ الدائرة

 الدائرة رئيس أمر ويعد. آخر لسبب موقوفاً  كان إذا إال
, ذلك بتأييد  األمر يكون فال الكبرية اجلرائم يف إال نافذاً

 العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس بتصديق إال نافذاً 
نْ  أو  ."... ينيبه مَ

أما إذا ما وجد املحقق بأن األدلة كافية ضد 
املختصة ويكلف املتهم ترفع الدعو إىل املحكمة 

, إجراءات جزائية ١٢٦املتهم باحلضور أمامها (املادة 
 سعودي).

 يف تضمنت أهنا نجد) ١٢٤( املادة نص وبتأمل
فإن األمر  وعليه) التحقيق انتهاء بعد( عبارة بدايتها

بحفظ الدعو وعىل العكس من األمر بحفظ 
األوراق, ال يكون إال بعد حتريك الدعو اجلزائية من 

فتح التحقيق اجلنائي. فإذا وجد املحقق أن خالل 
األدلة غري كافية إلثبات وقوع اجلريمة أو إلثبات 
نسبتها إىل املدعى, أو وجد أن الدعو انقضت بأحد 

٢٥(أسباب انقضائها, أوىص بحفظ الدعو(. 
للامدتني  ويرتتب عىل األمر بحفظ الدعو وفقاً 

عودي ) من نظام اإلجراءات اجلزائية الس١٢٥, ١٢٤(
 اآلثار اآلتية:

 بلغتها التي املرحلة عند الدعو سري إيقاف  − ١
 الحق إجراء أي اختاذ وعدم األمر, صدور وقت
 التحقيق. إجراءات من

                                                 
) من ٢٢تنقيض الدعو اجلزائية العامة حسب نص املادة (  )٢٥(

 حكم صدور )١("ـنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ب
تكون التوبة فيه  ما) ٣( العفو, يدخله فيام األمر ويل عفو هنائي,

 ."املتهم وفاة )٤(بضوابطها الرشعية مسقطة للعقوبة, 
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٩٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
عدم جواز العدول عن األمر الصادر بحفظ   − ٢

مرةً  التحقيق إجراءات إىل والعودة الدعو 
تقوية شأهنا من جديدة أدلة ظهرت إال إذا أخر 
املتهم. وال يشرتط أن تكون هذه  ضد االهتام

مرجحة لإلدانة  تكون األدلة جازمة, بل يكفي أن
 األخر واألوراق واملحارض الشهود كشهادة
, ١٢٥املحقق (املادة  عىل عرضها يسبق مل التي

 إجراءات جزائية سعودي).
الدعو وذلك  بحفظ األمر يسبب أن جيب  − ٣

 يشرتط فيهال  الذي األوراق بحفظ األمر بخالف
 .التسبيب

 نافذاً يف اجلرائم الكبرية أمر حفظ الدعو ال يعد  − ٤
 هيئة رئيس قبل من عليه املصادقة بعد إال

 العام. واالدعاء التحقيق
 
 ب) مبارشة الدعو اجلزائية أمام املحاكم املختصة(

تبدأ مهمة االدعاء العام يف اململكة واملتمثلة يف 
بعد  املختصة املحاكم أمام )٢٦(اجلزائية الدعوة مبارشة

حتريك الدعو اجلزائية العامة من خالل فتح التحقيق 
اجلنائي من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام, أو من 
قبل بعض اهليئات احلكومية التي أعطاها النظام سلطة 

                                                 
 للدعو العام املدعي ممارسة": اجلزائية الدعو بمبارشة يقصد  )٢٦(

 فيها الصادر احلكم يف والطعن والدفوع الطلبات بإبداء اجلزائية
 نظر الالئحةا ."هنائي أو بات بحكم فيها يفصل حتى ومتابعتها
 .)١( املادة العام, واالدعاء التحقيق هيئة لنظام التنظيمية

أو بموجب االدعاء املبارش  ,)٢٧(التحقيق يف جرائم معينة
أو من قبل  )٢٨(لعاممن قبل هيئة التحقيق واالدعاء ا

املجني عليه أو املترضر من اجلريمة متى كانت القضية 
 .)٢٩(من القضايا التي ال حتتاج إىل فتح حتقيق جنائي

فعند إحالة القضية إىل االدعاء العام يقوم 
 ):م٢٠١١(أمحد,  العام باإلجراءات التالية ياملدع
من الناحيتني  دراسة أوراق القضية دارسة مستوفية  − ١

يدرس فمن الناحية الشكلية  .الشكلية واملوضوعية
املدعي العام مد اكتامل أوراق القضية وما إذا كان 

ك حاجة إىل تصديق بعض األوراق من لهنا
جهات معينة. أما من الناحية املوضوعية فيقوم 
 املدعي العام بالنظر يف وصف التهمة ودراسة مد

ي ارتكبها املتهم, ومد انطباقها عىل األفعال الت
 .حجية واعتبار األدلة والقرائن إن وجدت

                                                 
رجال سالح احلدود, واللجان اجلمركية, وكاملباحث العامة,   )٢٧(

جلان مكافحة الغش التجاري, واللجان اإلدارية باجلوازات, و
التحقيق يف هيئة والسلطات العسكرية, ورشطة املرور, و

الشكاو ضد األطباء ومساعدهيم وأدعياء الطب, ومكتب 
 .الفصل يف املنازعات الناشئة عن األوراق التجارية

متى مل تكن اجلريمة من اجلرائم الكبرية املوجبة للتحقيق   )٢٨(
 .) السالف الذكر٢٠٠٠حسب قرار وزير الداخلية رقم (

اجلزائية السعودي ) من نظام اإلجراءات ١٧حيث تنص املادة (  )٢٩(
ثِه عنه ينوب من أو عليه للمجني"عىل  ه, من ولوارِ  حق بعدِ
ا يتعلق التي القضايا مجيع يف اجلزائية الدعو رفع  حق هبِ

بارشة خاص  وعىل. املُختصة املحكمة أمام الدعو هذه ومُ
 ."باحلضور العـام املُدعي تبليغ الةاحل هذه يف املحكمة
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٩٤
يقوم املدعي العام بعد ذلك وعىل ضوء ما متت   − ٢

دراسته بكتابة الئحة الدعو العامة والتي تتضمن 
بطبيعة احلال الوقائع الثابتة يف القضية واألوصاف 
اجلرمية, وأدلتها, والدور اجلرمي الذي قام به 

والنصوص الرشعية أو النظامية ذات املتهم, 
ويمكن . العالقة, مع املطالبة بتطبيقها عىل املتهم

لالئحة الدعو أن تستند إىل حمارض االستدالل, أو 
 .إىل قرار االهتام أو إىل كليهام

يقوم املدعي العام بعد ذلك بتقديم الالئحة مع كامل   − ٣
اء أوراق القضية مشفوعة بخطاب من رئيس دائرة االدع

العام إىل رئيس املحكمة املختصة, والذي حييلها بدوره 
تقوم املحكمة بعد إحالة  إىل أحد القضاة للنظر فيها.

الالئحة مع كامل أوراق القضية بتحديد موعد للنظر 
فيها ومن ثم إشعار املدعي العام بتاريخ هذا املوعد حتى 
 يتمكن من احلضور والقيام بمبارشة الدعو أمامها

 هنائي. أو بات بحكم فيها يفصل حتى ومتابعتها
) من نظام اإلجراءات ١٥٦وتوجب املادة (

اجلزائية حضور املدعي العام جللسات املحكمة يف 
احلق العام يف اجلرائم الكبرية, حيث ينبغي عىل 
املحكمة سامع أقوالِه والفصل فيها. وفيام عدا اجلرائم 

ب منه القايض ذلك الكبرية ال يلزم احلضور إال إذا طل
وجيوز  .)٣٠(أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره

                                                 
 حيرض أن جيب"نظام اإلجراءات اجلزائية عىل أنه ) من ١٥٦تنص املادة (  )٣٠(

 التي اجلرائم يف وذلك العام, احلق يف املحكمة جلسات العام املدعي
 ."فيها والفصل أقواله سامع املحكمة وعىل النظام, هذا لوائح حتددها

للمدعي العام أن ينيب غريه من املدعني العامني إلقامة 
 .)٣١(ومبارشة دعو احلق العام أمام القايض

 
 املحاكم اجلزائية: الغصن الثاين

هلذا  متر الدعو اجلزائية العامة يف اململكة وفقاً 
 )٣٣(عىل املحكمة اجلزائية )٣٢(لنظام القضاء اجلديد

كمحكمة درجة أوىل, ثم عىل حمكمة االستئناف 
عىل املحكمة  وأخرياً  ,)٣٤(بصفتها حمكمة درجة ثانية

 متى كانت هذه األخري خمتصة بنظر القضية. )٣٥(العليا
                                                 

) ٣/٤٥/هـ( رقم العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس خطاب  )٣١(
 .هـ٢/٢/١٤١٩ يف

 هـ.١٩/٩/١٤٢٨) وتاريخ ٧٨باملرسوم امللكي (م/الصادر   )٣٢(
 :كاآليت دوائر ثالث من املحكمة هذه تتكون  )٣٣(

 .واحلدود القصاص قضايا دوائر  − ١
 .التعزيرية القضايا دوائر  − ٢
 .حداثاأل قضايا دوائر  − ٣

باستثناء القضايا فينظرها  قضاة, ثالث من دائرة كل وتتشكل
 .القضاء اجلديد) من نظام ٢٠قاض فرد. املادة (

 الدوائر بينها من دوائر عدة من االستئناف حمكمة تتألف  )٣٤(
 اجلزائية األوىل الدرجة حماكم أحكام يف تنظر التي اجلزائية
 ثالث من فيها جزائية دائر كل وتؤلف .لالستئناف القابلة
 ذات القضايا يف تنظر التي اجلزائية الدوائر باستثناء قضاة,

 أو الرجم أو القطع أو بالقتل واملتعلقة املتلفة العقوبات
 .قضاة مخس من فتؤلف القصاص

 التي والقرارات األحكام يف بالنظر املحكمة هذه ختتص  )٣٥(
 باختالف القضايا مجيع يف االستئناف حماكم تؤيدها أو تصدرها
 الدعاو املحكمة هذه وتنظر .اجلزائية القضايا ومنها أنواعها
  = حمكمة حكم عىل األطراف اعرتاض عىل بناءً  اجلنائية
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٩٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
وعىل  − ويقوم القايض اجلنائي السعودي 

بدور إجيايب فيام يتعلق  − العكس من نظريه األمريكي 
املحاكمة. فهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة  بمرحلة

يف إقامة األدلة عىل الواقعة, وتقدير ما تيرس له من 
أدلة يف الدعو, واألخذ بام يطمئن إليه ضمريه 
وترتاح له قناعته, وطرح ما ال يرتاح إليه ضمريه 

م). فله أن يبني قناعته من ٢٠١٥ووجدانه (شناق, 
عليه نتيجة عىل أي دليل يقدم إليه أو حيصل 

التحقيقات. والرشيعة اإلسالمية وإن كانت قد 
اشرتطت أدلة معينة إلثبات بعض اجلرائم كجرائم 

, إال أهنا مل تلزم ال هي وال أي نظام آخر احلدود مثالً 
القايض باألخذ هبا إال إذا اطمئن اليها واقنع 

 م).٢٠٠٧بصحتها (العوا, 
ا ولكن هذه السلطة التقديرية التي يتمتع هب

القايض السعودي يف االقتناع ليست سلطة مطلقة أو 
حتكمية, فهنالك عدة ضوابط جيب عىل القايض 

 أن )١(مراعاهتا عند تكوين قناعته الوجدانية وهي: 
 ال يقيناً  اقتناعه يكون أن )٢( ويعلله, حكمه يسبب
 دليل عىل مبنياً  اقتناعه يكون أن )٣( شك, أي حيتمل
 أن )٤(متت مناقشته عالنية يف املحاكمة,  مرشوع
 ينسجم أن )٥( األدلة, مجيع عىل مبنياً  االقتناع يكون

                                                                          
 أو القطع أو بالقتل الصادرة االحكام يف إال االستئناف, =

 عرض جيب حيث دوهنا, فيام أو النفس يف القصاص أو الرجم
املادة  .النظام بقوة العليا املحكمة عىل األحكام من النوع هذا

 .) من نظام القضاء اجلديد٤) فقرة (١٠(

م م به املنطق ويقبله العقل السلييسل ما مع االقتناع
 م).٢٠١٥(شناق, 

وجتدر اإلشارة إىل أنه وكام أن حق احلصول عىل 
حماكمة عادلة هو حق حيميه التعديل السادس للدستور 

حممي   األمريكي, فإن هذا احلق أيضاً الفيدرايل
) من النظام األسايس للحكم يف ٤٧بموجب املادة (

حق التقايض مكفول "اململكة والتي تنص عىل أن 
بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة ويبني النظام 

 ."اإلجراءات الالزمة لذلك
 

 الدور املقرتح: الفرع الثاين
تقرتح هذه الدراسة أن يكون للمدعي العام يف 

برام صفقات االهتام اجلنائي مع إاململكة احلق يف 
 .متعلقة باحلق العام تعزيرية جرائم املتهمني بارتكاب

 − وكام هو احلال يف النظام األمريكي  − بحيث يمكن 
إبرام هذه الصفقات يف أي مرحلة من مراحل 

 .بق صدور احلكمالدعو اجلزائية العامة التي تس
خاصة وأنه ال يوجد ما يمنع من تبني النظام 
السعودي لنفس النظام واآللية املتبعة لعقد هذه 

 .)٣٦(الصفقات يف النظام األمريكي
إال أنه من املهم اإلشارة ويف املقابل إىل أن 
هنالك جمموعة من الضوابط العامة املتعلقة باملطالبة 

                                                 
االعتبار بأن هذا البحث ال يطالب بالعمل هبذه خذ يف مع األ  )٣٦(

 .الصفقات إال يف القضايا اجلنائية التعزيرية
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٩٦
املدعي العام بتشديد العقوبة, والتي جيب عىل 
 .)٣٧(السعودي مراعاهتا يف اجلرائم التعزيرية

                                                 
الصادر  العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معايل حيرص تعميم  )٣٧(

 هـ هذه الضوابط يف اآليت:٨/٢/١٤٣٥ وتاريخ) ٦٥٧٩( برقم
 :العقلية واملؤثرات املخدرات قضايا: أوالً "
 .األوىل للمرة املخدرات ترويج قضايا  − ١

 :النفس دون ما عىل االعتداء قضايا: ثانياً 
 .العام بالنظام إخالل فيها التي املضاربات قضايا  − ١
 فيها املستخدم النفس دون ما عىل االعتداء قضايا  − ٢

 .بيضاء أسلحة أو نارية أسلحة
 .اجلرمية أوصافها بجميع النار إطالق قضايا  − ٣
 .األمن رجال عىل االعتداء قضايا  − ٤
 .األرسي العنف قضايا  − ٥

 :واألخالق العرض عىل االعتداء قضايا: ثالثاً 
 .االبتزاز قضايا  − ١
 .بالرضب الوالدين أحدِ  عىل االعتداء قضايا  − ٢

 :املال عىل االعتداء قضايا: رابعاً 
 .األموال توظيف قضايا  − ١
 .التجاري الغش قضايا  − ٢
 .التجاري التسرت قضايا  − ٣

 :العامة الوظيفة جرائم: خامساً 
 .الرشوة قضايا  − ١

 :عامة ضوابط: سادساً 
 :اآلتية األحوال يف التشديد طلب العام املدعي عىل
 فيها العقوبة تشديد عىل منصوص املرتكبة اجلريمة كون حال  − ١

 واملؤثرات املخدرات مكافحة كنظام ينظمها, الذي للنظام وفقاً 
 املتعلقة واألنظمة باألشخاص اإلجتار مكافحة ونظام العقلية,
 .األنظمة من وغريها العامة, الوظيفة بجرائم

 فيها التشديد مطلوب املرتكبة اجلريمة كون حال  − ٢
 = .خاص تعميم بموجب

                                                                          
 اإلداري احلاكم أو األمر ويل من توجيه صدور حال  −٣= 

 .معينة قضية يف العقوبة تشديد بطلب للمنطقة,
 وفقاً  عليه; املدعى بحق مسجلة سوابق وجود حال  − ٤

 رقم الداخلية وزير نائب امللكي السمو صاحب لربقية
 .هـ٢٣/٨/١٤٣٢ وتاريخ) ١/٥/٥/٩٣٩٥٨(

: نحو حرمتها هلا أزمنة أو أماكن يف اجلريمة ارتكاب حال  − ٥
 تتمتع أماكن يف أو ,) واحلج رمضان, وشهر املساجد,(

 ).احلكومية واملصالح التعليمية, كاملؤسسات( خاص بوضع
 وظيفته مستغالً  عام موظف من اجلريمة ارتكاب حال  − ٦

 .بمكافحتها مكلف أمن رجل من أو ارتكاهبا, حني
 سلطة رجل أو أمن رجل حق يف اجلريمة ارتكاب حال  − ٧

 .الرسمي لعملهام تأديتهام أثناء عامة
 .عام رأي قضية املرتكبة اجلريمة أصبحت حال  − ٨
 .العصايب التشكيل جرائم من اجلريمة كون حال  − ٩
 .التعصب عىل بناءً  مرتكبة اجلريمة كون حال  −١٠
 .سابقة وهتيئة وإعداد ختطيط عىل بناءً  مرتكبة اجلريمة كون حال  −١١
 يتوىل ممن أحداً  جريمته ارتكاب يف اجلاين استغالل حال  −١٢

 يف استخدم أو عليه, فعلية سلطة له ممن أو تربيتهم,
, ذلك  .اخلاصة االحتياجات ذوي من أو قارصاً

ت التي اجلرائم من اجلريمة كون حال  −١٣  املجتمع يف تفشَّ
 كجرائم الظواهر من ظاهرة معه أصبحت الذي احلد إىل

 .وغريها السيارات رسقة
 وفزع قلق أثار عام مكان أويف جماهرة اجلريمة ارتكاب حال  −١٤

 .األمن بانعدام الناس لد انطباعاً  وأحدث العامة
م الفعل كون حال  −١٥  وخسة نفس دناءة عن ينم املرتكب املجرَّ

 يقوم أو املرورية احلوادث يف املصابني يرسق كمن طبع,
 .باملستشفيات البنج حتت اللوايت أو املصابات النساء بتصوير

 .جريمة من ألكثر املتهم ارتكاب حال  −١٦
 يستوجب ما املرافعة جلسة أثناء له طرأ إذا ما حال  −١٧

 فإنه العامة, الدعو الئحة يف ذكره يتم ومل التشديد
 ."الرشعي املجلس يف التشديد بطلب يقوم

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



٩٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
إضافة إىل ذلك, فقد جر العرف يف اململكة 
ويف بعض الدول العربية عىل أن يطالب املدعون 
العامون بتوقيع أقىص وأشد العقوبات عىل املتهمني 

 .مهام كانت الظروف واملالبسات املحيطة باجلريمة
 − لذلك, قد يدعي البعض أن هذه الضوابط 

أو أن ما جر العمل  −يف حال توفر أحدها عىل األقل 
من املطالبة بتوقيع أشد العقوبات, قد  عليه عرفاً 

حتد/حيد من سلطة أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء 
 .اجلنائي مع املتهمني االهتام العام يف عقد صفقات

عىل هذا االدعاء, جييب الباحث بأن حتقق  ورداً 
أحد الضوابط املذكورة يف التعميم إنام هو مربر للمطالبة 

حيث جيب عىل  .لذلك بتشديد العقوبة وليس موجباً 
أعضاء اهليئة مراعاة هذه الضوابط وأخذها يف االعتبار 
عند تقدير العقوبة املناسبة واملطالبة هبا, لكنها ويف الوقت 

 .اسرتشادية عدو أن تكون ضوابطاً نفسه ال ت

 إضافة إىل ذلك, فإن ما جر العمل عليه عرفاً 
من املطالبة بتوقيع أشد العقوبات يف مجيع األحول 
يتعارض مع مضمون ما جاء به نفس التعميم السابق 

والذي حيرص مربرات املطالبة بتشديد العقوبة يف  − الذكر 
للنظام  ويتعارض مع اهلدف األسمى − حاالت معينة 

اجلنائي واملتمثل يف حتقيق العدالة, والتي ال يشرتط أن 
 .تتحقق باملطالبة الدائمة بتوقيع أشد وأقىص العقوبات

لذلك, ير الباحث أنه وكام أن ألعضاء هيئة 
التحقيق واالدعاء العام سلطة فعلية يف تقدير ومالءمة 

وجوب حتريك الدعو اجلزائية العامة من عدمه يف مجيع 
رائم بال استثناء, فإنه من األوىل أن يكون هلم سلطة اجل

تقديرية يف تقدير واقرتاح العقوبة التعزيرية املناسبة بناء عىل 
ويعترب  .اجتهادهم الشخيص وبام يتفق مع املصلحة العامة

الباحث أن أي تدخل يف احلد من هذه السلطة اخلاصة 
زيرية بتحريك الدعو اجلزائية أو بتقدير العقوبة التع

 − بفرض ضوابط معينة عىل سبيل الوجوب  − املناسبة 
يشكل تعد عىل كل من: مبدأ استقاللية أعضائها يف ممارسة 

 .عملهم, ومبدأ املالءمة السالفني الذكر
أن يتم التعامل مع هذه  وتقرتح هذه الدراسة أيضاً 

الصفقات من قبل املحاكم اجلزائية السعودية بنفس 
والتي سبق  لقانون األمريكي الفيدرايلالطريقة املتبعة يف ا

فالدور اإلجيايب الذي يقوم به  .تفصيلها يف املبحث األول
القايض السعودي يبيح له إجازة أية صفقة جنائية تعزيرية 

متى ما رأ مصلحة عامة يف ذلك ويف حدود الرشع  − 
 .أو رفضها يف حال عدم اقتناعه هبا − والنظام 

هبذه الصفقات ال  إضافة إىل ذلك, فإن العمل
يعترب تعد عىل/انتهاك حلق املحاكمة أو التقايض 
الذي كفله النظام األسايس للحكم لكل من 

فعىل الرغم من  .املواطنني واملقيمني عىل حد سواء
أن املحاكمة حق دستوري ثابت للجميع, إال أن 
املتهمني سيتنازلون عن هذا احلق بمحض إرادهتم 

األمر الذي ال  .الصفقاتيف حال رغبتهم لعقد هذه 
 .يثري أية مشكلة رشعية أو نظامية
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

٩٨
, البد وحتى يكون العمل هبذه الصفقات ممكناً 
كحق  للسلطة التنظيمية يف اململكة من إقرارها رصاحة

ألعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام, وإصدار تقنني 
 .يبني آلية العمل هبا

 
اجلنائي  االهتام مربرات العمل بصفقات: الفرع الثالث

 األمريكية يف النظام السعودي
قبل احلديث عن املربرات التي تدعم فكرة 
البحث األساسية واملتمثلة يف تبني النظام السعودي 

اجلنائي األمريكية, فإنه من املهم  االهتام لصفقات
حتديد ما إذا كان هلذه الصفقات أي سلبيات يف النظام 

العمل بالصفقات فعىل الرغم من كون  .األمريكي
اجلنائية القضائية سمة عامة متيز النظام القضائي 
األمريكي, إال أن بعض الواليات قامت رصاحة بمنع 
تطبيق هذه الصفقات بشكل كيل أو جزئي يف نطاقها 

قيدة املالقضائي, مربرة ذلك بالسلطة التقديرية غري 
كام  .)٣٨(املخولة للمدعي العام بموجب هذه الصفقات

كام سيبني الغصن  − عض من فقهاء القانون ير الب

                                                 
فعىل سبيل املثال, متنع كل من والية أالسكا ومدينة فيالديلفيا   )٣٨(

بوالية بنسلفانيا العمل هبذه الصفقات بشكل مطلق, بينام متنع 
ريمة تشكل مدينة إلباسو بوالية تكساس عقدها متى ما كانت اجل

كام حتظر  .CRIM. PROC. ' 21.1(g) (3d ed. 2007)نظر ا .جناية
والية كاليفورنيا رصاحة العمل هبذه الصفقات عند استخدام 
املتهم لسالح ناري, أو قيادته ملركبته حتت تأثري املسكرات أو 

 .٢٩١املرجع السابق, ص  حاتم. نظر الشحات,ا .املخدرات

أن هذه الصفقات حتمل يف  −األول من هذا الفرع 
طياهتا عددا من السلبيات األخر. 

لذلك, ير الباحث رضورة حرص هذه 
السلبيات والرد عليها قبل تقديم أية مربرات لتبني 

 .العمل هبذه الصفقات يف النظام السعودي
وكام  − أيضاً وهلذه الصفقات يف املقابل 
جمموعة مهمة  −سيوضح الغصن الثاين من هذا الفرع 

من اإلجيابيات التي تطغى بشكل كبري من وجهة نظر 
فهي  .الباحث عىل كل السلبيات املذكورة واملحتملة

تشكل طريقة رضورية لرتتيب وإهناء القضايا اجلنائية 
 يف الواليات املتحدة عىل املستويني الفيدرايل ومستو

لبية العظمى من الواليات. واحلقيقة أن نجاح الغا
الواليات املتحدة األمريكية ومتيزها يف هذا املجال, هو 
الذي قاد معظم الدول العظمى لتبني مفهوم هذه 

من نظام  اً الصفقات واحلرص عىل أن تكون جزء
 .(Messitte, 2010)العدالة اجلنائية اخلاص هبا 

 
 السلبيات: الغصن األول

 السلبيات املطروحة لصفقاتيمكن حرص 
 :)٣٩(اجلنائي يف اآليت االهتام

خر آقد تؤدي هذه الصفقات بشكل أو ب ,أوالً 
إىل قيام املتهمني األبرياء باالعرتاف بارتكاهبم اجلرائم 

                                                 
 :نظرا  )٣٩(

- Advantages and Disadvantages of Plea Bargaining, 
OccupyTheory on 24 April 2014 at 17:00, available at: 
http://occupytheory.org/advantages-and-disadvantages-of-
plea-bargaining/ 
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٩٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املنسوبة بغرض االستفادة من الفائدة أو الفوائد التي 

عىل اعرتافاهتم, وذلك  تقدمها هلم تلك الصفقات بناءً 
فقط ملجرد عدم رغبتهم باحلكم عليهم بعقوبة أقسى 
من تلك التي كان يمكن هلم احلصول عليها بموجب 

 .(Messitte, 2010)دخوهلم يف هذه الصفقات 
, فلن يقبلوا أي نوع الرد: إذا كان املتهمون أبرياء فعالً 

من التفاوض, ألن أي عقوبة ستكون غري مقبولة 
وسيطالبون بإجراء حماكمة عادلة إلثبات  .هلم بالنسبة
 .براءهتم

إن بعض الضحايا والعديد من أصحاب  ,ثانياً 
الرأي العام يؤمنون بأنه ال يمكن للعدالة أن تتحقق إذا 
سمح للمتهم وبموجب عقده للصفقة باالعرتاف 
بارتكاب جريمة أصغر من التي نسبت إليه, أو باحلكم 
عليه بعقوبة أخف من التي يستحقها, األمر الذي يعترب 

بنظام العدالة  وتالعباً  فساداً  −من وجهة نظرهم  −
إذا ما كان اجلاين يستحق أن يعاقب  اجلنائية وخصوصاً 

 بأشد عقوبة جييزها القانون.
الرد: هذا النوع من الصفقات ال يكون يف أي جريمة 

ا, وإنام يف املخالفات البسيطة والتي يتم نسلفأكام 
 .التغايض عنها مقابل االعرتاف باجلرائم األكرب

من  أن هناك نوعاً قد يدعي البعض  ,ثالثاً 
بارشة التي متارس عىل املتهمني املغري الضغوطات 

للدخول يف هذه الصفقات فقط ألهنا احلل األسهل 

جلميع األطراف: املتهم, املحقق واملدعي العام, 
 القايض وحتى هيئة املحلفني.

ن افرتضنا صحة هذه السلبية, فمهام كان إالرد: حتى و
حد اإلكراه أو حجم الضغوطات فهي ال تصل إىل 

 .إجبار املتهم عىل الدخول يف الصفقة, وإال وقعت باطلة
قد تتسبب هذه الصفقات يف تدين  ,رابعاً 

مستو أعامل التحقيق بشكل كبري, حيث سيبدأ كل 
من املحققون واملدعون العامون بالتهاون يف أعامهلم 

يف احتاملية دخول املتهمني عندما يبدؤون بالتفكري 
 فيها.

يمكن أن تكون هذه السلبية صحيحة, لكن الرد: 
رسعان ما يرجع املحققون واملدعون العامون إىل 
صواهبم عند رفض املتهمني الدخول يف الصفقة 

 .ومتسكهم بحقهم يف احلصول عىل حماكمة عادلة
قد حيتج البعض بعدم دستورية هذه  ,خامساً 

الصفقات ملجرد أن الدستور األمريكي أعطى احلق 
عىل حماكمة عىل  أمريكي يف احلصوللكل مواطن 

 طريقة املحلفني.
الرد: صحيح أن الدستور األمريكي قد أعطى احلق 
لكل مواطن يف احلصول عىل حماكمة عادلة, ولكن 
املتهم قد تنازل عن هذا احلق بمحض إرادته احلرة 
األمر الذي ال يشكل أي انتهاك دستوري كام رأينا 

 .سابقاً 
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  جالل سحلول: صفقات االهتام اجلنائي يف القانون األمريكي وإمكانية تطبيقها يف النظام السعودي

 

١٠٠
 اإلجيابيات: الغصن الثاين

ير الباحث أن هناك العديد من اإلجيابيات 
اجلنائي األمريكية  االهتام املرتتبة عىل تطبيق صفقات

 :)٤٠(والعمل هبا والتي يمكن تلخيصها يف اآليت
تقيض هذه الصفقات عىل عامل الضغط النفيس   − ١

جلميع أطراف القضية, وعىل عدد كبري من 
فحالة القلق التي األسئلة التي حتيط باملحاكمة. 

ترافق املتهم نتيجة حماولة تكهنه بالنتيجة النهائية 
.التي ست  ؤول إليها املحاكمة ستزول متاماً

يتم االنتهاء من القضايا اجلنائية املتضمنة هلذه   − ٢
االتفاقيات برسعة كبرية مقارنة بالقضايا التي ال 
تتضمنها, مما يسهم يف جعل املحاكم اجلنائية 

ضايا األكثر أمهية. فوصول مجيع متوفرة للق
القضايا إىل مرحلة املحاكمة سيسهم يف تكدس 
القضايا وإغراق املحاكم هبا, األمر الذي سيؤدي 
بالتايل إىل تأخري هذه القضايا لشهور أن مل يكن 

 لسنوات.
تقديم بعض االمتيازات للجاين يف حدود القانون   − ٣

 − ذنبه عن طريق اعرتافه املسبق ب −زاحته إمقابل 
لعبء كبري من عىل كاهل جهات االدعاء العام 

ن الدافع الرئييس ألي إواملحاكم املختصة. حيث 
متهم من وراء عقده هلذه الصفقة هو جتنب احلكم 

                                                 
ص املرجع السابق,  .يف هذا الشأن الشحات, حاتم نظر أيضاً ا  )٤٠(

  .٢٦٦−٢٦٣ص 

عليه بالعقوبة القصو, والتي ال يمكن 
للمحكمة احلكم هبا يف حال قبوهلا للصفقة 

 ابتداء.
ة نظر من وجه تعترب هذه الصفقات مهمة جداً   − ٤

املدعي العام, حيث تضمن له النتيجة النهائية 
التي ستخلص إليها هذه املحلفني وهو ما يعني 

 يف القضية. مضموناً  انتصاراً 
قد تساعد هذه الصفقات يف الكشف عن متهمني   − ٥

خرين مشرتكني يف نفس اجلريمة أو عن جرائم آ
أخر. فقد يطلب املدعي العام من املتهم 

 معني أن يشهد املتهم ضد وكمقابل المتياز
 رشيك له أو أن يقدم أدلة تدينه.

تسهم هذه الصفقات يف التصدي بشكل غري   − ٦
األسباب التي تعيق  من مهمة مبارش ملجموعة

أجهزة العدالة اجلنائية عن القيام بدورها بفعالية 
 اإلثبات, صعوبة التنظيمي, التضخم كظاهرة
 قصرية احلبس ظاهرة اإلجرامية, العقلية تطور
 اإلصالحي, بدوره القيام يف السجن فشل املدة,

 .اجلريمة حماربة تكلفة وارتفاع
واحلقيقة أن هذه اإلجيابيات اهلامة أعاله يمكن أن 

مقنعة تدعم وتربر فكرة تبني  متثل يف حد ذاهتا أسباباً 
 .اجلنائي األمريكية االهتام النظام السعودي لصفقات
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١٠١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 اخلامتة
إىل النتائج والتوصيات ختلص هذه الدراسة 

 التالية:
 

 النتائج
اجلنائي طريقة أساسية  االهتام تشكل صفقات  − ١

وفعالة يف التصدي للقضايا اجلنائية ليس فقط يف 
الواليات املتحدة األمريكية, بل يف مجيع الدول 

األمر الذي أد  .األنجلوسكسونية دون استثناء
ثال ببعض الدول الالتينية كفرنسا عىل سبيل امل

 إىل االعرتاف هبا رصاحة كوسيلة بديلة للدعو
 .اجلزائية

ال مراء حول مرشوعية العمل هبذه الصفقات أو   − ٢
فال حتمل هذه  .دستوريتها يف النظام األمريكي

أية انتهاكات للحقوق  طياهتا الصفقات يف
متى  الدستورية أو حقوق املتهمني املقررة قانوناً 

 خلاصة هبا.ما تم االلتزام بالقوانني ا
اجلنائي عىل النظام  االهتام إمكانية تطبيق صفقات  − ٣

 .وقانوناً  السعودي لتوفر البيئة املناسبة هلا رشعاً 
حيث ال تتعارض فكرة العمل هبذه الصفقات مع 
الرشيعة اإلسالمية أو األنظمة املرعية يف اململكة 
متى ما اقترص تطبيقها عىل اجلرائم التعزيرية 

 .ق العاماملتعلقة باحل

للعمل هبذه الصفقات يف النظام السعودي أمهية   − ٤
فتطبيقها سيؤدي بالرضورة إىل حتقق مجيع  .كبرية

, األمر الذي يزيد اإلجيابيات التي تم ذكرها سابقاً 
لذلك من فعالية وكفاءة نظام العدالة اجلنائية  تبعاً 

 .السعودي يف التصدي للجريمة
 

 التوصيات
 برضورة يويص الباحث تقدم, ما عىل بناءً 
اجلنائي  االهتام بصفقات السعودي املنظم اعرتاف

كوسيلة بديلة للدعو اجلزائية فيام خيص اجلرائم 
 آلية نيالتعزيرية املتعلقة باحلق العام, وإصدار تقنني يب

 ضوء ما هو مقرتح يف هذه الدراسة. العمل هبا عىل
 

 املراجع
 الدوريات: أوالً 

 االعرتاف" منصور. عبدالرمحن حاتم الشحات,
 الكويت, ,احلقوق جملة ,"باإلذناب املسبق

 م).٢٠٠٨( ,)٤( العدد ,٣٢ جلدامل
البدائل اجلنائية وأغراض " عيل, حامد عبداحلكيم.
جلد امل, جملة الفكر الرشطي, "العقوبة اجلنائية

 م).٢٠١٣), (٨٤, العدد (٢٢
بدائل إجراءات الدعو اجلزائية " الفيل, عيل عدنان.

جلد امل, جملة القضاء املغريب, "(دراسة مقارنة)
 م).٢٠١٥), (١, العدد (١
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 الكتب: اً ثاني
 واالدعاء التحقيق هيئة دور .عبداملنعم فؤاد أمحد,

 املقارنة مع السعودية العربية باململكة العام
جامعة نايف العربية,  الدول يف املامثلة باهليئات

 م).٢٠١١(العربية للعلوم األمنية, الرياض, 
, دار املوجز يف أصول الفقه .األسعدي, حممد عبيد اهللا

 م).١٩٩٠(السالم للطباعة والنرش, القاهرة, 
تيسري الوصول  .احلنبيل, عبداملؤمن عبداحلق البغدادي

 صالح عبداهللا , رشحإىل قواعد األصول
, دار الفضيلة, ١الفوزان, اجلزء األول, ط

 م).٢٠٠١(الرياض, 
املدخل إىل دراسة األنظمة  ., أيمن سعد وآخرونسليم

 م).٢٠١٠(, دار حافظ, جدة, ٢, طالسعودية
 اجلزائية اإلجراءات نظام يف الوجيز .حممد زكي شناق,

 ).م٢٠١٥( حافظ, جدة, دار ,٢, طالسعودي
, اإلسالمي اجلنائي النظام أصول .سليم حممد العوا,

 ).م٢٠٠٧( دار النهضة العربية, القاهرة,
مفاوضات االعرتاف بني املتهم  .غنام, غنام حممد

, دار "يف القانون األمريكي"العامة  والنيابة
 م).١٩٩٣(النهضة العربية, القاهرة, 

Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary (7th ed.). 
St. Paul, Minn.: West Group, (2000). 

 
 األنظمة والقرارات والتعاميم: اً ثالث
 امللكي باألمر النظام األسايس للحكم الصادر 

 هـ.٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ) ٩٠/أ( رقم
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١٠٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
  نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

 وتاريخ) ٣٩/م( امللكي باملرسوم الصادر
 هـ.٨/٧/١٤٢٦

 نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر 
 وتاريخ) ٢/م( رقم امللكي باملرسوم

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥
 الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة نظام 

 وتاريخ) ٥٦/م( رقم امللكي باملرسوم
 امللكي باملرسوم واملعدل هـ٢٤/١٠/١٤٠٩
 واملرسوم هـ٥/١/١٤٣٣ وتاريخ) ٤/م( رقم

 هـ.١٣/٤/١٤٣٦ وتاريخ) ٣١/م( رقم امللكي
 بتاريخ الصادر) ٢٠٠٠( رقم الداخلية وزير قرار 

 هـ.١٠/٦/١٤٣٥

 العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس معايل تعميم 
 هـ.٨/٢/١٤٣٥ وتاريخ) ٦٥٧٩( برقم الصادر

 الداخلية وزير نائب امللكي السمو صاحب برقية 
 وتاريخ) ١/٥/٥/٩٣٩٥٨( رقم
 .هـ٢٣/٨/١٤٣٢

  القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية يف النظام
 .CRIM. PRO. Section 21.3 (3rd ed. 2007)األمريكي 

  قواعد اإلجراءات اجلنائية الفيدرالية األمريكية
(Fed. R. Crim.). 

 
 :  السوابق القضائية األمريكيةرابعاً

 United States v. Jackson, 390 U.S. 570 (1968). 
 Brady v. United States, 397 US 742 (1970). 
 Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971). 
 Weatherford v. Bursey, 429 U.S. 545 (1977). 
 United States v. Harvey, 791 F.2d 294, 300 (4th 

Cir. 1986). 
 Hallinger v. Davis, (146 US 314, 1892). 
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Abstract. The study analyzes the concept of plea bargaining, an important feature in the American criminal justice system, and whether the 
procedure can be applied as an effective mechanism to deliver justice in the Saudi system. The study starts by examining the origin, nature, 
and effective use of plea-bargaining in the United States. After consulting Islamic law and the relevant Saudi laws and regulations, the study 
then presents a proposal that highly recommends the Saudi legislature to adopt the American plea-bargaining procedures by explicitly 
recognizing them as alternative means to public criminal prosecution with regard to crimes of discretionary punishment. 
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 هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧, الرياض (١٢٦− ١٠٥), ص ص ١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

١٠٥ 

 
 

 االستخدام النظامي للمصنفات الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف:
 دراسة مقارنة بني النظام السعودي والقانون األمريكي

 
 سلطان فيحان أبا العال العصيمي

 , كلية احلقوق, جامعة امللك عبدالعزيزمساعدأستاذ 
 ٢١٥٨٩جدة  ٨٠٤٧٩ص ب 

 oalesemi@kau.edu.saالربيد اإللكرتوين 
 

 )هـ١/٨/١٤٣٧; وقبل للنرش يف هـ٥/٣/١٤٣٧(قدم للنرش يف 
 
 

 .الرتبسحقوق املؤلف, االستخدام النظامي,  الكلامت املفتاحية:
 

النظامي للمصنف تتناول هذه الدراسة مسألة عىل درجة كبرية من األمهية وهي االستخدام  ملخص البحث.
وفقاً لنظام محاية  , حيث تقوم بتحليل االستخدام النظامي حلقوق املؤلفاملحمي بدون إذن مالك احلق

حقوق املؤلف السعودي وتقارهنا بموقف قانون املؤلف األمريكي. وتركز الدراسة عىل حتليل النصوص 
ف بني النظامني فيام يتعلق بموضوع ىل أوجه التشابه واالختالإبغرض الوصول  القانونية هبذا اخلصوص,

بمناقشة مبادئ االستخدام النظامي يف اتفاقيتي برن للمصنفات األدبية  كام تقوم الدراسة أيضاً  البحث.
وتناقش الدراسة تأثري البيئة  والفنية واتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة املتعلقة بامللكية الفكرية (تربس).

دام النظامي حلقوق املؤلف, من حيث مد قابلية هذه القواعد لتطبيقها عىل تلك الرقمية عىل قواعد االستخ
القضاء األمريكي. والتحليل ملوقفي النظامني واالستخدامات التي حتدث يف البيئة الرقمية, وذلك باملقارنة 

ؤلف ىل أن هناك بعض التشابه واالختالف الواضح بني كل من نظام محاية حقوق املإوختلص الدراسة 
من املقرتحات فيام يتعلق بتعديل نظام  اً السعودي وقانون حق املؤلف األمريكي, كام قدمت الدراسة عدد

 محاية حقوق املؤلف السعودي.
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١٠٦
 قدمةامل

تستهدف أنظمة حقوق املؤلف املحافظة عىل احلقوق 
الفكرية والرقابة عىل نرشها نتيجة لتعرض أصحاب 
هذه احلقوق للمخاطر بسبب فقدان الرقابة الفعلية 
عىل أعامهلم الفكرية بعد النرش. وال تقترص املحافظة 

اءات واالستعامالت غري عىل هذه األعامل من االعتد
النظامية فقط, بل تعنى بحصول أصحاهبا عىل الفائدة 
املادية من تلك األعامل. كام تعنى قواعد حقوق املؤلف 
بتعويض املؤلف عن املخاطر املالية التي يمكن أن 
تلحق بعمله والتي لوالها ألحجم عن نرش أعامله مما 
ك يؤدي إىل حرمان املجتمع من االستفادة من تل

 األعامل.
إال أن الفائدة التي حيصل عليها املؤلف من تلك 
احلامية قد تتسبب يف كثري من األحيان يف حرمان 
اآلخرين منها وهو ما ال يتناسب واملصلحة العامة التي 
هتدف إىل االستفادة القصو من إبداعات املؤلفني. 
ولتحقيق موازنة موضوعية بني حقوق املؤلف ورغبة 

باالنتفاع باملصنف املحمي, جلأت الترشيعات اجلمهور 
إلقرار حق اجلمهور يف عمل النسخة الشخصية عىل 

قرار أبرز ؤلفات الشخصية حيث يعترب هذا اإلامل
ثباتات عىل موضوعية أنظمة حقوق املؤلف لتحقيق اإل

). وقد نظمت هذه م٢٠٠٣هذه املوازنة (الداللعة, 
مع حق  الترشيعات تلك احلقوق بشكل ال يتعارض

 م).٢٠٠٥ املؤلف يف استغالل مصنفه املحمي (الشيخ,

ت مثل هذه  ومن تلك الدول التي أقرّ
الترشيعات اململكة العربية السعودية والواليات 
املتحدة األمريكية حيث قامتا بصياغة أنظمتهام بشكل 
متوازن بني حقوق املؤلف من جهة واملصلحة العامة 

 فات املحمية.من جهة أخر عند استعامل املصن
ويتجىل التوازن بني هاتني املصلحتني يف 
مواضيع عدة يف هذه األنظمة, ففي حني تؤكد هذه 
األنظمة عىل محاية اإلبداع واألصالة يف أعامل 

, فإهنا يف الوقت ذاته تضع بعض القيود عىل )١(املؤلف
هذه احلقوق مثل املدة النظامية لرسيان احلقوق املادية 

ارية الستعامل املصنفات املحمية. جبوالرتاخيص اإل
وكذلك االستخدام العادل للمصنفات املحمية, والتي 
تتيح للعامة احلق يف طباعة ونسخ املصنفات املحمية يف 

 ذن املؤلف.إحاالت النقد أو التعليم بدون 
 

 موضوع الدراسة
تقوم هذه الدراسة عىل مناقشة مفهوم ونطاق 

مريكي حلق املؤلف االستخدام النظامي يف القانون األ
مقارنة مع نظام محاية حقوق املؤلف السعودي, 
واالستثناءات الواردة يف النظامني عىل هذه احلقوق, 
وكام تبني تأثري البيئة الرقمية عىل االستخدام النظامي 

 للمصنف املحمي.

                                                 
محاية حقوق املؤلف الصادر باملرسوم  ) من نظام٤املادة (  )١(

 هـ.٢/٧/١٤٢٤) وتاريخ ٤١/امللكي رقم (م

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



١٠٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
إن اختيار القانون األمريكي حلق املؤلف 

السعودي يأيت ملقارنته مع نظام محاية حقوق املؤلف 
لعدة أسباب أمهها: أن الواليات املتحدة األمريكية 
تعترب من الدول األقدم يف العامل التي وفرت احلامية 
القانونية حلق املؤلف, وأوجدت احللول القانونية 
املتعلقة باستخدام املصنف بدون إذن املؤلف, وهو ما 
سنراه من خالل القضايا املرتبطة بموضوع هذا البحث 

م, ١٨٤١دمها والتي يرجع البعض منها إىل عام وق
وحجم التطبيقات القضائية اهلائل يف هذا املوضوع. 
وما يميز قانون حق املؤلف األمريكي أنه مل يقرص 
احلاالت االستثنائية عىل حاالت حرصية الستخدام 
املصنف بدون إذن املؤلف كام هو احلال يف أغلب 

ربعة معايري, ما إن الترشيعات املقارنة, بل أنه وضع أ
توافرت ال يكون هناك حالة اعتداء عىل حق من 

 حقوق املؤلف.
 

 أسئلة الدراسة
يثري موضوع الدراسة عدداً من التساؤالت 
اهلامة ومنها: ما املقصود باالستخدام النظامي حلق 
املؤلف? وهل خيتلف مفهوم االستخدام النظامي حلق 

م االستخدام املؤلف وفقاً للنظام السعودي عن مفهو
العادل وفقاً للقانون األمريكي? وما هي أوجه التشابه 
واالختالف بني النظام السعودي والقانون األمريكي? 
وما هو تأثري البيئة الرقمية عىل املصنفات املحمية? وما 

مد قابلية قواعد االستخدام النظامي لتطبيقها عىل 
 ?تلك االستخدامات التي حتدث يف البيئة الرقمية

 
 منهج الدراسة

تتبع هذه الدراسة املنهج التحلييل املقارن. حيث 
تقوم بتحليل النصوص النظامية ذات العالقة يف النظام 
السعودي والقانون األمريكي, واالعتامد عىل النظام 

مع أحكام قانون حق  مقارنةالسعودي كنظام أساس لل
املؤلف األمريكي. وسنحاول من خالل هذا املنهج 

اجلوانب اإلجيابية والسلبية للقواعد املتعلقة يضاح إ
باالستخدام النظامي يف نظام محاية حقوق املؤلف 

ىل نتائج دقيقة عن نظام إالسعودي, وذلك للوصول 
محاية حقوق املؤلف واقرتاح إضافات أو تعديالت 
تصل إىل قواعد حتقق فيها املواءمة العادلة بني املصلحة 

 .فالعامة واحلق الشخيص للمؤل
 

 خطة الدراسة
ىل ثالثة مباحث: تبدأ إتم تقسيم الدراسة 

بمبحث متهيدي يبنيّ مفهوم االستخدام النظامي يف 
اتفاقيتي برن للمصنفات األدبية والفنية واتفاقية 

من حقوق امللكية الفكرية بالتجارة  تصلةامل اجلوانب
(تربس), ويف نظام حقوق املؤلف السعودي وقانون 

يكي. أما املبحث األول فيناقش حق املؤلف األمر
أوجه االستخدام النظامي مع رشح لالستثناءات 
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١٠٨
الواردة يف النظام السعودي والقانون األمريكي. 
ويدرس املبحث الثاين إشكالية االستخدام النظامي يف 
البيئة الرقمية. ثم نعرض يف اخلامتة اإلجابات املتعلقة 

استخدام  بالتساؤالت وكيف عالج النظام يف البلدين
املصنفات املحمية بدون إذن مالك احلق, وكيف يمكن 
االستفادة من أحكام القانون األمريكي وتطبيقاته 

 .القضائية يف هذا اجلانب
 

 :مبحث متهيدي
 مفهوم االستخدام النظامي للمصنف املحمي

من الواليات املتحدة األمريكية  انضمت كلٌّ 
ي برن للمصنفات واململكة العربية السعودية إىل اتفاقيت
من  تجارةبال صلةاملت األدبية والفنية واتفاقية اجلوانب

(تربس), بالرغم ـحقوق امللكية الفكرية والتي تعرف ب
ىل إمن أن الواليات املتحدة بقيت رافضة الدخول 

 ١٠٠اتفاقية برن للمصنفات األدبية والفنية ألكثر من 
عام. لكن مع التطور التكنولوجي اهلائل وتصدير 

ىل البلدان األخر, واألمهية االقتصادية إاملعلومات 
هلا مل يعد باإلمكان االستمرار يف املقاومة خارج هذه 
االتفاقيات, مما اضطرها إىل القيام بتغيريات يف القوانني 
املحلية لتتالءم مع نصوص االتفاقية (ليزيبك, 

 ).م٢٠٠٤
 قسمنا هذا املبحث إىل ثالثة مطالب وهي:لذا 

  املطلب األول: االستخدام النظامي للمصنف يف
 االتفاقيات الدولية.

  املطلب الثاين: االستخدام العادل للمصنف
 املحمي يف الواليات املتحدة األمريكية.

  املطلب الثالث: االستخدام النظامي للمصنف
 املحمي يف اململكة العربية السعودية.

 
 :طلب األولامل

 االستخدام النظامي للمصنف يف االتفاقيات الدولية
) من اتفاقية برن ٩/٢وضعت املادة (

للمصنفات األدبية والفنية مبدأ ملنح استثناءات للحق 
 يف النسخ, حيث جاء فيها:

“It shall be a matter for legislation in the 
countries of the Union to permit the 
reproduction of {literary and artistic} works 
in certain special cases, provided that such 
reproduction does not conflict with a 
normal exploitation of the work and does 
not unreasonably prejudice the legitimate 
interests of the author.”(2) 

عىل االتفاقية السامح جيب عىل الدول املوقعة "
بنسخ (األعامل الفنية واألدبية) يف بعض 
احلاالت االستثنائية. برشط أال يكون هذا 
االستثناء يتعارض مع االستغالل العادي 

غري مربر باملصالح  للمصنف, وال يلحق رضراً 
 ."املرشوعة للمؤلف

                                                 
اتفاقية برن حلامية املصنفات األدبية والفنية/وثيقة باريس   )٢(

 م.٢٨/٩/١٩٧٨ واملعدلة م٢/٧/١٩٧١املؤرخة 
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١٠٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
هتدف هذه املادة إىل حتقيق التوازن بني 

اخلاصة عند استخدام املصلحة العامة واملصلحة 
 املصنفات املحمية حلل مشكلة التصوير والنسخ

(Stewart, 1989) ًاختبار ". فقد وضع ما سمي الحقا
وكان اهلدف منه هو وضع إطار  "الثالث خطوات

عام عند صياغة االستثناءات والقيود يف الترشيعات 
. حيث أعطى اختبار الثالث (Leaffer, 2001) املحلية

مرنة لتحقيق املوازنة املوضوعية خطوات أدوات 
. اخلطوة األوىل أن تكون (Geiger, 2013)للمرشعني 

يف حاالت خاصة, واخلطوة الثانية أال تتعارض مع 
االستغالل العادي, واخلطوة الثالثة التي هتدف إىل 
عدم املساس باملصالح املرشوعة للمؤلف 

(Senfleben, 2004). 
ربس عىل ما من اتفاقية ت ١٣كام نصت املادة 

 ييل:

“Members shall confine limitations or 
exceptions to exclusive rights to certain 
special cases, which do not conflict with a 
normal exploitation of the work and do not 
unreasonably prejudice the legitimate 
interests of the right holder.”(3) 

عضاء عليها أن تضع القيود الدول األ"
واالستثناءات من احلقوق احلرصية عىل بعض 
احلاالت اخلاصة. التي ال تتعارض مع 
االستغالل العادي وال ختل بصورة غري معقولة 

 ."باملصالح املرشوعة للمؤلف

                                                 
 .اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة املتعلقة بامللكية الفكرية (تربس)  )٣(

من اتفاقية تربس  ١٣لقد أعادت املادة 
ارق ) من اتفاقية برن ولكن مع ف٩/٢صياغة املادة (

جوهري وهو أن اتفاقية تربس طبقت اختبار 
األجزاء الثالثة عىل مجيع احلقوق احلرصية للمؤلف 
وليس فقط عىل حق النسخ. ويف حني اشرتطت 
اتفاقية برن عدم معارضة االستخدام مع املصالح 

ال اشرتطت أاملرشوعة للمؤلف, فإن اتفاقية تربس 
 يتعارض مع املصالح املرشوعة ليس فقط لصاحب

احلق وهو املؤلف وإنام ألي طرف ثالث حاصل عىل 
 تنازل أو ترخيص من املؤلف كدور النرش مثالً 

(Leaffer, 2001). 
 –وباستقراء نص املادتني املذكورتني, نجد 

 −  ) من اتفاقية برن تسمح٩/٢أن املادة ( − كذلك
فرض قيود عىل حقوق املؤلف يف  − فقط للدول

ظروف معينة, لذلك فإن االتفاقية تركت الباب 
مفتوحاً أمام إمكانية وضع قيود أخر قد يكون 
مسموحاً هبا يف املعاهدات املستقبلية. وعىل النقيض 

من اتفاقية تربس تقيد رصاحةً القيود  ١٣فإن املادة 
املسموح هبا واالستثناءات لتلك التي تتوافق مع 
معايريها. لكن عىل الرغم من الصيغة الغامضة, كان 
هناك شبه إمجاع بني الفقهاء عىل أن املادة حتظر فرض 

 .(Geller, 1998)قيود إضافية 
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١١٠
 :املطلب الثاين

االستخدام النظامي للمصنف املحمي يف الواليات 
 املتحدة األمريكية

من قانون حق املؤلف  ١٠٧وضعت املادة 
استثناءات عىل  )٤(م١٩٧٦ام األمريكي الصادر ع

احلامية املقررة للمؤلف وهو ما يطلق عليه االستخدام 
شارة األوىل لظهور مفهوم مل تكن تلك اإلالعادل. لكن 

االستخدام العادل, فقد ظهر االستخدام العادل أول 
 ما ظهر يف القضاء.

 
 : مصطلح االستخدام العادل يف القضاءأوالً 

يف عام  )٥(Folsom v. Marshخالل قضية 
خاصة للرئيس  اً , استخدم املدعى عليه أوراقم١٨٤١

جورج واشنطن إلنشاء سرية روائية للرئيس بدون إذن 
من مالك احلق. وقد وجدت املحكمة أن استخدام 

عىل حق امللكية, وذكرت  تلك األوراق ال يعترب تعدياً 
يف حكمها أن االستخدام كان جلزء بسيط من األوراق 

ض شبه تعليمي. للتأكد من وجود وكان لغر
االستخدام العادل, ذهبت املحكمة للقول إنه ينبغي 

, وأمهية املنشأاألخذ باالعتبار طبيعة ونوع العمل 
اجلزء املستخدم, ودرجة تأثر املصنف األصيل باألرباح 

ل الع نارص الرئيسية والعوائد. كل هذه العوامل تشكّ
 لالستخدام العادل.

                                                 
(4) U.S. Copyright Act 1976, Pub. L. 94-553 (Oct. 19, 1976). 
(5) Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass 1841) (No. 4,901). 

تقديم السلطة الترشيعية للحلول ونتيجة لعدم 
ة التي تواجه محاية حقوق املؤلف يف مراحل حالناج

متقدمة, فقد كان عىل املحاكم أن ختلق نوعاً من 
التوازن بني حقوق املؤلف من جهة واملصلحة العامة 
  من جهة أخر. وقد تناولت املحكمة يف قضية

Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club)٦( 
مشكلة التوازن هذه حيث أشارت إىل أن تشجيع األفراد 
للحصول عىل مكاسب مادية هو طريق مهم لرفع 
مستو املصلحة العامة من خالل مواهب املؤلفني 
واملخرتعني. ويف املقابل, لكي يستمر هذا التقدم, البد 

ىل املصنفات السابقة إمن أن يسمح لآلخرين بالرجوع 
إليه من إبداع, ومن هنا جاءت  والبناء عىل ما وصلت

والسامح رضورة التوازن بني محاية املصنفات من جهة 
 خرين بالبناء عليها من جهة أخر.لآل

 
 : مصطلح االستخدام العادل يف القانونثانياً 

من قانون حق  ١٠٢بناءً عىل ما ورد يف املادة 
املؤلف األمريكي, فإن املؤلفني تشملهم احلامية متى ما 

مصنفاهتم أصيلة ومعرب عنها بشكل مادي كانت 
ص من مالك ي. ويعترب استخدامها بغري ترخ)٧(ملموس

احلق تعدياً عىل حقوقه ما مل تكن هذه االستخدامات من 
ضمن االستثناءات املسموح هبا. واالستخدام العادل 

                                                 
(6) Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club, 13 F 

Supp. 2d 782 (N.D. III. 1998). 
(7) U.S. Copyright Act 1976, section 102: “Copyright protection 

subsists, in accordance with this title, in original works of 
authorship fixed in any tangible medium of expression,” 
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١١١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
يعترب واحداً من هذه االستثناءات ونقطة دفاع قوية يف 

 .(Beebe, 2008)ؤلف دعاو التعدي عىل حقوق امل
بأن  Stormكام قضت املحكمة يف قضية 

االستخدام العادل يساعد الشخص عىل استخدام 
املصنفات املحمية يف حدود الالزم بدون إذن املؤلف 
ألن هذه االستخدامات تؤدي إىل نشوء مصنفات 
جديدة تضيف فوائد إىل املجتمع مبنية عىل نتائج أعامل 

 املصنف األول.
قام جملس الشيوخ بإضافة االستخدام وعندما 

, ذكر أن االستخدام العادل ١٩٧٦العادل إىل قانون 
إنام ظهر كدفاع من خالل قضايا عديدة حول 
اعتداءات عىل حقوق املؤلفني خالل سنوات طويلة. 
وهناك قضايا كثرية عرفت هذه القاعدة واستخدمتها. 
وذكر املجلس أيضاً أنه ال يوجد تعريف حمدد 

تخدام العادل ولكن هناك ضوابط جيب عىل لالس
من القانون  )٨(١٠٧املحاكم األخذ هبا سجلتها املادة 

(Joyce, 2006). 
                                                 

(8) U.S. Copyright Act 1976, section 107: “Notwithstanding the 
provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 
copyrighted work, including such use by reproduction in 
copies or phono records or by any other means specified by 
that section, for purposes such as criticism, comment, news 
reporting, teaching (including multiple copies for classroom 
use), scholarship, or research, is not an infringement of 
copyright. In determining whether the use made of a work in 
any particular case is a fair use the factors to be considered 
shall include: 
1. the purpose and character of the use, including whether 

such use is of a commercial nature or is for nonprofit 
educational purposes; 

2. the nature of the copyrighted work; 
3. the amount and substantiality of the portion used in 

relation to the copyrighted work as a whole; and 
4. the effect of the use upon the potential market for or 

value of the copyrighted work.” 

 : ضوابط االستخدام العادلثالثاً 
ملعرفة ما إذا كان هناك استخدام عادل من 
عدمه, عىل املحاكم أن تقوم بوزن الضوابط األربعة 

 ط األول هو. وقد كان الضاب١٠٧املوجودة يف املادة 
للتفرقة بني اهلدف الربحي  "هدف وشكل العمل"

وغري الربحي والسؤال عن مقدار اختالف العمل 
اجلديد عن العمل القديم. أما الضابط الثاين فهو 

ومعناه كل ما كان حيمل  "طبيعة العمل أو املصنف"
بداعاً أو أصالة تشمله احلامية النظامية. لذا, فإن إ

صنفات املشتقة أو املجمعة أقل من احلامية املقررة للم
. والضابط إتلك املصنفات التي حتمل طابعاً  بداعياً

, "كمية وأمهية اجلزئية املستخدمة"الثالث هو 
فاملحكمة عليها أن ختترب مد استخدام العنارص 
 , الرئيسية للمصنف املحمي. وأخرياً وليس آخراً

تأثري االستخدام عىل القيمة السوقية للمصنف "
وهذا يعترب أهم الضوابط األربعة, ألن  "صيلاأل

املدعى عليه البد وأن يثبت عدم وجود تأثري مبارش أو 
 .غري مبارش يف القيمة السوقية للمصنف األصيل

من خالل ما تقدم, نجد أن املحاكم عليها التزام 
يتمثل يف تطبيق ووزن العنارص األربعة ملعرفة ما إذا 

املحمية أو أن  كان هناك تعدي عىل املصنفات
االستخدام كان عادالً. باإلضافة لذلك, فقد وضعت 

من القانون األمريكي قائمة باألغراض  ١٠٧املادة 
املسموح هبا مثل النقد, التعليم, أو املحاكاة الساخرة, 
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١١٢
هذه القائمة مع العنارص األربعة تعترب من العوامل 
التي تستخدم إلثبات وجود االستخدام العادل. ومما 

در اإلشارة إليه أن جملس الشيوخ عندما قام بوضع جت
, أخذ باالعتبار التطور التكنولوجي ١٠٧املادة 

للمصنفات, لذلك قرر رصاحة أن هذه املادة ليست 
 .)٩(للحد واستبعاد القواعد القضائية املستقبلية

 
 :املطلب الثالث

االستخدام النظامي للمصنف املحمي يف اململكة 
 العربية السعودية

وفقاً لنظام محاية حقوق املؤلف السعودي 
 ـه١٤١٠) لعام ١١/الصادر باملرسوم امللكي رقم (م

نجد أن أوجه االستخدام النظامي تم ذكرها يف الباب 
الثاين املتعلق بحقوق املؤلف عىل شكل استثناءات 

. حيث "االستخدام النظامي"بدون ذكر مصطلح 
ة استثناءات تعترب تضمنت املادة الثامنة منه قائمة بثامني

بمثابة استعامل مرشوع سواء تم بلغته األصلية أو بنصه 
املرتجم دون احلاجة إىل موافقة املؤلف. وعند صدور 

 ٢) بتاريخ ٤١/النظام اجلديد باملرسوم امللكي رقم (م
تم وضع االستخدام النظامي يف  هـ١٤٢٤رجب عام 

االستخدام "الفصل الرابع وتم وضع مصطلح 
كعنوان هلذا الفصل. حيث تضمنت املادة  "النظامي

السابعة عرشة من هذا الفصل قائمة باثني عرش استثناء 
تعترب من أوجه االستخدام النظامي املرشوع, وأحالت 

                                                 
(9) H.R. REP. NO. 94-1476. 

إىل الالئحة التنفيذية لتفصيل الظروف التي ينبغي 
 توافرها هلذه االستثناءات.

وباستقراء نصوص النظام القديم واجلديد, 
املنظم السعودي قام بدمج أربعة استثناءات يف نجد أن 

فقرتني ومن ثم قام بإضافة فقرتني تتعلق باستثناءات 
جديدة مل تكن موجودة يف النظام القديم, سوف يتم 
التفصيل فيها يف املبحث التايل عند احلديث عن كل 

 استثناء.
 

 :املبحث األول
 أوجه االستخدام النظامي للمصنف املحمي

القانون األمريكي حلق املؤلف لعام نظم 
حاالت وضوابط االستخدام العادل  م١٩٧٦

للمصنف, وبنيّ الضوابط األربعة التي جيب توافرها 
حتى نكون أمام استخدام عادلٍ للمصنف. وختتلف 
طبيعة هذه القيود عن تلك الواردة يف نظام محاية 
حقوق املؤلف السعودي, والتي جاءت عىل سبيل 

 احلرص.
نتعرف يف هذا املبحث عىل حاالت  سوف

االستخدام النظامي يف نظام حقوق املؤلف السعودي 
ومد تشاهبا مع ضوابط االستخدام العادل يف 
القانون األمريكي. وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل 

 أربعة مطالب وهي:
 .املطلب األول: حماكاة املصنفات األدبية والفنية 
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١١٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 فات املحمية بدون املطلب الثاين: تصوير املصن

 إذن املؤلف.

  املطلب الثالث: االستخدام النظامي لتقارير
 األخبار, تسجيل األفالم, برامج الكمبيوتر

 .املطلب الرابع: الصور الفوتوغرافية 
 

 :املطلب األول
 حماكاة املصنفات األدبية والفنية

قضت املحكمة العليا يف أمريكا يف قضية 
رفت هذه طرحت أمامها تتعلق بعمل فني  موسيقي عُ

. يف )١٠(Campbell v. Acuff-Rose Musicالقضية بقضية 
معروفة  (live Crew 2)هذه القضية قامت فرقة تسمى 

يف الراب بأخذ نصوص ومقاطع موسيقية من أغنية 
لغرض حماكاهتا. وقد صدرت  (Pretty Woman)تسمى 

األغنية اجلديدة بدون إذن صاحب احلق املدعي, 
وحصلت عىل أرباح عالية. قام صاحب احلق يف 
األغنية برفع دعو عىل الفرقة. وبعد نظر القضية أمام 
القضاء, تم احلكم بأن األغنية اجلديدة كانت يف نطاق 
االستخدام العادل. ثم نقضت حمكمة االستئناف 

, ورفعت القضية أخرياً للمحكمة العليا يف احلكم
 ١٠٧أمريكا. وبتطبيق الضوابط األربعة يف املادة 

يف حكمت هذه األخرية بأن األغنية اجلديدة جاءت 
 نطاق االستخدام العادل.

                                                 
(10) Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. 510 U.S. 569 (1994). 

فقد قامت املحكمة باستخدام الضوابط األربعة 
للتأكد من سالمة موقف املدعى عليه. ففي الضابط 

من  (transformative)األول, وذلك يف مقدار التحول 
العمل األصل, ذكرت املحكمة أنه يف املحاكاة البد أن 
يكون هناك بعض العنارص متشاهبة للعمل األصيل, ألن 

إىل هدف املحاكاة,  هذه العنارص مهمة للوصول
فاستعارة بعض عنارص العمل األصيل كانت مهمة 
لتحقيق الغرض. وبالنسبة للضابط الثاين وهو كمية 
وأمهية العنارص املستخدمة من العمل األصيل, وجدت 
املحكمة أن املحاكاة بصفة عامة البد وأن تأخذ من أصل 

ىل اهلدف املنشود, وحيث إاملصنف األصيل للوصول 
قلب "نه رغم أن األغنية الساخرة أخذت من ذكرت أ

لكن مل تأخذ أكثر من الرضوري  "املصنف األصيل
إلنشاء األغنية الساخرة. كام وجدت املحكمة الضابطني 

عليه, لذلك خلصت  ىالثالث والرابع يف جانب املدع
للقول إن الفرقة املوسيقية مل تعتد عىل حقوق األغنية 

 ام عادل.األصلية, حيث كان هناك استخد
أما بالنسبة للمصنفات املوسيقية يف نظام حقوق 
املؤلف السعودي فإن استخدام املصنفات املوسيقية 
يلزم له ترصيح من مالك احلق, لكن هناك 
استخدامات تعترب نظامية بدون موافقة صاحب احلق 
نصت عليها املادة اخلامسة يف الفقرة السابعة والثامنة, 

جيالت مؤقتة من قبل هيئات تتعلق األوىل بإنتاج تس
ذاعي بوسائلها اخلاصة ولكن برشط عدم البث اإل
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١١٤
اإلرضار بحقوق املؤلف األصلية, عىل أن تقوم تلك 
اهليئات بإتالف مجيع النسخ يف مدة ال تتجاوز سنة من 
تاريخ إعدادها. وجيوز هلا أن حتتفظ هبا مدة أطول 
ولكن برشط موافقة املؤلف أو االحتفاظ هبا ضمن 

وثائقياً  ملحفوظات الرسمية إذا كان التسجيل مصنفاً ا
. أما الثانية فتتعلق ب أو أداء أو  متثيل,عزف, أو فريداً

قبل الفرق التابعة نرشه, من عرض أي مصنف بعد 
للدولة, أو األجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة, 

برشط أال يكون هناك أي مردود أو املرسح املدريس, 
مبارشة أو غري مبارشة من خالل هذا مايل بطريقة 

 .أو األداء اإليقاع
من خالل ما سبق, نجد أنه ليس هناك فرق بني 
األعامل املوسيقية واألعامل األخر طاملا أهنا متوافقة 

, حيث يستطيع ١٠٧مع الضوابط املذكورة يف املادة 
الفنانون استخدامها بدون إذن املؤلف, عىل عكس 

يمنع الفنانني من استخدام  النظام السعودي والذي
ذن من صاحب احلق مع إاألعامل املوسيقية بدون 

 بعض االستثناءات يف نطاق ضيق.
 

 :املطلب الثاين
 تصوير املصنفات املحمية بدون إذن املؤلف 

 Americanويف قضية أخر تدعى بقضية 

Geophysical Union v. Texaco, Inc.)كان عىل  )١١

                                                 
(11) American Geophysical Union v. Texaco, Inc., 60 F.3D 913 

(2nd Cir. 1994). 

إذا كان تصوير أبحاث من خالل املحكمة أن تقرر فيام 
 باحثني يعملون لد املؤسسة املدعى عليها يعترب تعدياً 

عىل حقوق املؤلف أم ال? فقد ذكر املدعون يف القضية 
أن املدعى عليها قامت باالعتداء عىل حقوقهم من 
خالل تصوير عدد من األبحاث من جمالهتم, 
ق ومتسكت املدعى عليها بأن أعامهلا تعترب يف نطا

 ١٠٧االستخدام العادل وهي متوافقة مع أحكام املادة 
 من قانون حق املؤلف األمريكي.

يف وقائع هذه الدعو, كانت املدعى عليها قد 
 ٥٠٠−٤٠٠استعانت بعدد من الباحثني يرتاوح بني 

باحث يف الواليات املتحدة األمريكية, وكان لدهيا 
ن اشرتاكات يف عدة جمالت موجودة يف مكتبتها, وم

حيث  (Catalysis Journal)املجالت املوجودة لدهيا جملة 
كان من بني النارشين يف هذه املجلة, املدعون يف 
القضية والذين كان لدهيم حقوق تأليف عىل تلك 

يف املجلة. وكان املهندسون  ةاألبحاث املنشور
الكيميائيون يقومون بمراجعة املجلة بصفة دورية 

لة يف جماهلم. وكانت ملعرفة آخر التطورات احلاص
املكتبة غالباً كانت ما تقوم بإرسال املجالت هلم قبل 
وضعها يف األماكن املخصصة يف املبنى. يف ذلك 
الوقت كان الباحثون يقومون بتصوير بعض األبحاث 
التي من املمكن أن يستفيدوا منها مستقبالً قبل 
إرجاعها للمكتبة, والسؤال الذي طرح أمام املحكمة 

كان تصوير الباحثني هلذه األبحاث متناسباً مع  هو هل
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١١٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املعيار الرابع واملتمثل يف عدم التأثري عىل القيمة 

 ?السوقية للمصنف األصيل
يف اختبار الضوابط األربعة وجدت املحكمة أن 
املدعى عليها اعتدت عىل حقوق املؤلفني, ومل يكن 
استعامهلا يدخل ضمن االستخدام العادل, فبالنسبة 

بط األول ذكرت املحكمة أن الغرض من للضا
التصوير كان للحصول عىل نسخة من األصل 
للباحث, يف حني أن املشرتك يف املجلة هي املدعى 
عليها, حيث كانت ستحدث فارقاً لو أن املشرتك كانوا 
هم الباحثني أنفسهم وكان التصوير لغرض احلصول 
ان لنسخة لنفسه. السؤال الثاين كان ملعرفة ما إذا ك

التصوير لغرض جتاري? فقد خلصت املحكمة إىل أنه 
بالرغم أن املدعى عليها مل حتصل عىل فوائد مبارشة, 
لكنها حصلت عىل فوائد اقتصادية غري مبارشة من 

للقول بأن الضابط  ذلك التصوير. كام ذهبت املحكمة
تأثري عىل سوق املجلة موجود, حيث إن الرابع وهو ال

كثر يف ف تقوم باشرتاكات أاملدعى عليها كانت سو
 حال عدم قيامها بالتصوير.

وعند مقارنة ما خلصت إليه املحكمة بنظام 
محاية حقوق املؤلف السعودي يثار تساؤالن, األول 
يتعلق فيام إذا كان نظام محاية حقوق املؤلف يعرتف 
بالتصوير لوضعه يف األرشيف? والسؤال الثاين هل 

املوجودة لديه  هناك فرق إذا كان شخص آخر غري
 النسخة األصلية يستطيع تصويرها?

 ل األول, فإن املادة اخلامسة عرشبالنسبة للتساؤ
يف الفقرة األوىل من النظام السعودي أجازت 
 للشخص الذي لديه نسخة أصلية عمل نسخة أخر
برشط أن يكون بغرض االستخدام الشخيص. كذلك 

راكز التوثيق الفقرة الثالثة أعطت للمكتبات العامة أو مل
أو نسختني. لكن  ةغري التجارية حق تصوير نسخ

اشرتط املنظم أربعة رشوط لكي يكون هذا التصوير 
أال يتم بشكل ) ١( ضمن االستخدام النظامي هي:

أن يكون النسخ مقصوراً عىل حاجة ) ٢(جتاري, 
أال يرض باالستفادة املادية من املصنف, ) ٣(األنشطة, 

أن يكون املصنف قد نفذ, أو  أخرياً وليس آخراً ) ٤(
فقدت إصداراته, أو تلفت. وهنا يكون وجهة النظام 
السعودي مشاهبة اىل ما خلص له حكم املحكمة العليا 
 األمريكية عندما ذكرت أن احلكم سوف يكون خمتلفاً 

لو كان الباحثون هم املشرتكني يف املجلة, وقاموا 
 بالنسخ لالستخدام الشخيص.

اين, واملتعلق بنظامية قيام أما التساؤل الث
شخص آخر غري صاحب النسخة األصلية بالتصوير, 
يف النظر ألحكام املادة الثانية عرش الفقرة الثانية من 
الالئحة التنفيذية لنظام محاية حقوق املؤلف السعودي 
نجد أهنا وضعت حاالت تعترب جتاوزاً ملفهوم 
االستخدام الشخيص من ضمن هذه احلاالت حالة 

جري املصنف أو استنساخه أو السامح ألخرين تأ
, أصلية ةباستنساخه أو حتويره بحجة امتالك نسخ
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١١٦
أضف إىل ذلك الفقرة الرابعة من املادة نفسها والتي 
منعت صاحب العمل من استنساخ وتوزيع نسخ عىل 

 منشأته بحجة أهنا استخدام شخيص.موظفني 
كان هناك جدل  يف الواليات املتحدة أيضاً 

بخصوص االستخدام التجاري أو غري التجاري. ففي قضية 
Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.)١٢( 

خلصت املحكمة العليا إىل أن كل استخدام جتاري 
للمصنفات املحمية يعترب استخداماً غري عادل ألن هذه 

ق. كام احلقوق املادية تعترب حقوقاً حرصية لصاحب احل
ذكرت املحكمة العليا بعد سنة من هذا القرار أن 
نرشات األخبار والتعليقات والنقد ال تعترب استخداماً 

ألهنا " ١٠٧عادالً رغم أهنا منصوص عليها يف املادة 
. وعىل الرغم "بصفة عامة مرتبطة بالربح يف هذا البلد

من ذلك فإن بعض املحاكم خالفت هذا احلكم, فمثالً 
ذكرت املحكمة أن االستعامل  (Campbell)ة يف قضي

التجاري ال يمنع تلقائياً االستخدام العادل لكنه يعترب 
 عامالً أساسياً ضد االستخدام العادل.

مما سبق بيانه, نجد أن املحاكم األمريكية مل 
 . تضع لالستعامل الربحي أو غري الربحي معياراً واحداً

يصعب اعتبارها  ١٠٧ألن األسباب املذكورة يف املادة 
استعامالت غري ربحية, لذلك فاالستعامل الربحي 
للمصنفات املحمية ال يعترب تلقائياً استخداماً غري 
عادل. عىل عكس نظام حقوق املؤلف السعودي الذي 

                                                 
(12) Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 

U.S. 417, 451 (1984). 

اشرتط عىل االستخدام أن يكون غري ربحي حتى يعترب 
.  استخداماً نظامياً

 
 :املطلب الثالث

لتقارير األخبار, تسجيل األفالم, االستخدام النظامي 
 برامج الكمبيوتر

املحاكاة والتصوير ألغراض البحث والتدريس 
من النظام األمريكي إضافة  ١٠٧ املادة امنوعان تضمنته

إىل النقد والتعليق وتقارير األخبار. واألمر كذلك يف 
نظام محاية حقوق املؤلف السعودي الذي تضمن تنظيامً 

 بعض األحيان خيتلف يف نتائجه. مشاهباً لكنه يف
 

 : تقارير األخبار, والنقد, والتعليقاتأوالً 
تعترب تقارير األخبار من األمثلة املوجودة يف 

من النظام األمريكي لالستخدام العادل,  ١٠٧املادة 
برشط أن تكون متوافقة مع الضوابط األربعة. وقد 
تضمن النظام السعودي تنظيامً مشاهباً إىل حد ما 

نقل أو جيوز "لقانون األمريكي, حيث نص عىل أنه ل
نسخ املقاالت املنشورة يف الصحف والدوريات عن 
موضوعات جارية, أو املصنفات املذاعة ذات الطابع 
املامثل, برشط ذكر املصدر بوضوح, واسم املؤلف إن 

حيث نص رصاحة عىل  "بدون إذن املؤلف. وجد
هذه وجوب أن تكون هذه املقاالت منشورة, ف

املقاالت تتطلب جهداً ذهنياً لإلملام بكل جوانب 
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١١٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املوضوع, كذلك تتطلب جهداً خاصاً يف تبسيط 
املوضوعات يف صور خاصة وسهلة يف متناول 

), وتعترب بموجب نظام م٢٠٠٩اجلمهور (كنعان, 
محاية حقوق املؤلف السعودي مصنفات حممية, لذلك 

رشوط من عدة  − يف مسألة االستثناء − وضع املنظّم
ضمنها أن تكون هذه املقاالت منشورة, أما تلك 
املقاالت غري املنشورة فال تدخل ضمن هذا االستثناء. 

عىل أن يكون  اشرتط املنظم ,باإلضافة لرشط النرش
 موضوع األخبار عن موضوعات جارية.

وأجازت الفقرة اخلامسة من نظام محاية حقوق 
ن أن نسخ أي مصنف إذاعي يمكاملؤلف السعودي 

يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن 
طريق التصوير الثابت أو املتحرك, رشط أن يكون 
ذلك يف حدود اهلدف املراد حتقيقه, مع رضورة 

 اإلشارة إىل املصدر بصورة واضحة.
 .Harper & Row Publishers, Inc. vويف قضية 

Nation Enterprise)واجهت املحكمة العليا  )١٣
ة إشكالية تتعلق بام إذا كان العمل غري املنشور األمريكي

يعترب موضوعاً لالستخدام العادل أو ال, وجدت 
املحكمة أن حق النرش األول للمؤلف يفوق 
 . االستخدام العادل, لكن ال يعترب ذلك مبدأ تلقائياً
إضافة لذلك, فقد وجدت املحكمة أن كالً من العمل 

ن يكونا حمال املنشور والعمل غري املنشور يمكن أ

                                                 
(13) Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprise, 471 

U.S. 539 (1985). 

لالستخدام العادل, لكن نطاق االستخدام العادل 
يكون ضيقاً جداً يف جمال األعامل غري املنشورة. وقد 

تعديل هام يتعلق  م١٩٩٢تغري املبدأ عندما صدر عام 
باألعامل غري املنشورة, حيث نص التعديل عىل أن 
العمل غري املنشور بحد ذاته ال يمنع من االستخدام 

لمصنف إذا كان متوافقاً مع الضوابط األربعة العادل ل
 .)١٤(١٠٧التي نصت عليها املادة 

قتباسات فإن القانون وأما بالنسبة لال
النظام السعودي وضعا حدوداً هلا, فهذه األمريكي و

االقتباسات مسموحة فقط يف حدود ما يربره 
الغرض. ففي إحد التطبيقات القضائية األمريكية 

االستخدام العادل يعطي املؤلف وجدت املحكمة أن 
احلق يف اقتباس مقتطفات, لكن هذا احلق ليس 

واجب األخذ باالعتبار مفتوحاً بشكل كيل بل من ال
رقام, واحلجم, وأمهية اجلزئية, باإلضافة كالً من األ

 .)١٥(إىل مربراهتا الفردية
ويتشابه نظام محاية حقوق املؤلف السعودي إىل 

ابقة حيث نصت الفقرة حد كبري مع األحكام الس
االستشهاد الثانية من املادة اخلامسة عرش عىل جواز 

بفقرات من ذلك املصنف يف مصنف آخر, برشط أن 
 ,(نجيب يكون االستشهاد متمشياً مع العرف

, وأن يكون بالقدر الذي يسوغه اهلدف )م٢٠٠٤
                                                 

(14) Pub. L. 102–492, Oct. 24, 1992, 106 Stat. 3145. “The fact 
that a work is unpublished shall not itself bar a finding of 
fair use if such finding is made upon consideration of all the 
above factors.” 

(15) Craft v. Kobler, 667 F. Supp. 120, 128 (S.D.N.Y. 1987). 
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١١٨
املنشود, وبرشط أن يذكر املصدر, واسم املؤلف يف 

االستشهاد. وينطبق ذلك أيضاً  املصنف الذي يرد فيه
عىل اخلالصة الصحفية املنقولة من الصحف 

. ورغم أن املنظم مل يشرتط عىل أن تكون والدوريات
االقتباسات قصرية, فإن هذا التحرر من هذا املعيار 
, بسبب صعوبة تطبيق هذا املعيار من  يعد أمراً مهامً

يكون  الناحية العلمية ألن املصنفات ختتلف باحلجم فام
صغرياً بالنسبة ملصنف قد يكون طويالً ملصنف آخر, 

 "قصرية"أضف إىل ذلك أن اتفاقية برن مل تذكر عبارة 
وتركت احلرية للدول وحماكمها لتقدير أمر مرشوعية 

). وتبقى مسألة معيار م٢٠٠٩ ,االقتباس (كنعان
العرف مسألة صعبة يف حتديد املرشوعية, ألهنا ختتلف 

ىل آخر. فهذه الصعوبات الفنية إنسبياً من مصنف 
ختتلف باختالف املصنف, واألمر مرتوك للسلطة 
التقديرية املطلقة للقايض, عىل عكس النظام األمريكي 
الذي يوجه القايض بمعايري وضوابط حمددة يستطيع 

 من خالهلا أن يصدر حكمه.
كام أجازت الفقرة التاسعة من نظام محاية 

تطفات قصرية من نقل مقحقوق املؤلف السعودي 
أو  صور,مصنفات سبق نرشها, أو رسوم, أو 

تصميامت, أو خرائط إىل الكتب املدرسية املعدة ملناهج 
التعليم, أو إىل كتب التاريخ, واألدب والفنون, عىل أن 

, )م٢٠٠٤ ,(نجيب يقترص النقل عىل قدر الرضورة
 املؤلف.وأن يذكر اسم املصنف, واسم 

: تسجيالت الفيديو  ثانياً
يف القضية املرفوعة عىل رشكة سوين يف 

, تعرضت املحكمة ملد اعتبار توزيع )١٦(أمريكا
مسجالت أرشطة الفيديو تعدياً عىل حقوق املؤلف أم 
ال, حيث ذكرت يف حكمها أن اهلدف من تصنيع 

 "خلق حوافز للجهد اخلالق"أجهزة التسجيل كان 
 عادلاالستخدام البوأن الضوابط األربعة املتعلقة 

 كانت يف مصلحة املدعى عليه.
وعىل صعيد نظام محاية حقوق املؤلف 
السعودي, مل يتطرق املنظم إىل تنظيم العالقة بني تلك 
املصانع واملؤلفني, حيث يعترب سكوته قبوالً وموافقة 

جهزة التسجيل طاملا ضمنية عىل الرشكات املصنعة أل
جهزة ضمن االستخدام الشخيص, ولكنه بقيت هذه األ

م بذكر منع مهم يف الالئحة التنفيذية أال وهو عدم قا
 جواز استنساخ املواد املذاعة ونرشها عىل اجلمهور.

 
: برامج الكمبيوتر  ثالثاً

 )١٧(.Sega Entertainment, Ltd. v. Accolade, Inc يف قضية
وجدت حمكمة أمريكية أن فعل تفكيك برامج الكمبيوتر 
من أجل الوصول إىل شفرة الربنامج يعترب استخداماً 

احلقيقة أن برامج "عادالً. فاملحكمة ذكرت يف حكمها 
الكمبيوتر توزع لالستعامل العام يف صيغة رموز 

                                                 
(16) Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 

U.S. 417, 451 (1984). 
(17) Sega Entertainment, Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 

1527 (9th Cir. 1992). 
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١١٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
وشفرات مما حيول غالباً من وصول العامة إىل األفكار 

ة املوجودة يف تلك الربامج, ولذلك واملفاهيم الوظيفي
 ."ة هيدف إىل احتكار تلك األفكارمالك حق امللكي

وفيام يتعلق بالوضع يف السعودية, عالج املنظم 
مسألة برامج الكمبيوتر فقط بحيث منع استنساخ تلك 

نسخة واحدة  الربامج وسمح فقط باستنساخها يف
 يمتلكون نسخة أصلية بغرض محايةللذين  احتياطية

النسخة إبقاء  تأكيده عىلمع الربنامج األصيل منها, 
 إلبرازها حال طلبها.دهيم األصلية ل

 
 :املطلب الرابع

 الصور الفوتوغرافية
أجاز نظام محاية حقوق املؤلف السعودي يف 
الفقرة العارشة لألشخاص التقاط صور جديدة ألي 
, ونرشها حتى لو  عمل سبق تصويره فوتوغرافياً
أخذت الصورة اجلديدة من املكان نفسه ويف الظروف 
نفسها, ومل يتضمن القانون األمريكي حلوالً يف حالة 

, لذلك أخذ صور لنفس املكان لصور حممية مسبقاً 
كان لزاماً عندما عرضت قضايا أمام املحاكم األمريكية 

 عليها أن تأيت بحلول.
قام  )١٨(.Leicester v. Warner Bros ففي قضية

يتألف أساساً من جمموعتني  املدعي بتصميم عملٍ فنيٍّ 
من برجني, متثل عنارص تارخيية ملدينة لوس أنجلوس, 
واألبراج األربعة هي عىل اجلانب اجلنويب من املبنى 

                                                 
(18) Leicester v. Warner Bros., 232 F.3d 1212 (9th Cir. 2000). 

وتشكل جداراً للشارع مع بقية املباين. وكان املدعى 
وكان  ”Batman Forever“عليه يقوم باإلعداد لفيلم 

لك أحد يبحث عن عدة أماكن. فاتفق املخرج مع ما
الربجني لتصوير عدة لقطات داخل وخارج الربج, 

من املدعي, باإلضافة  اً ومل يطلب معدو الفيلم إذن
عدة قطع  منتجات عبارة عن هناك تللفيلم كان

 ور مالبس حتمل أجزاء من املباين.وملصقات وص
وعندما رفعت الدعو, قضت املحكمة لصالح 

لمدعي, املدعى عليه, حيث وجدت أن العمل الفني ل
وهو يف املادة  "عمالً معامرياً "األبراج األربعة يعترب 

) من قانون املؤلف األمريكي يعترب من األعامل ١٢٠(
. )١٩(املستبعدة من احلامية القانونية حتى صور تلك األعامل

, وبالتايل يستطيع  وألن عمل املدعي يعترب عمالً معامرياً
 ة.ىل رخصإاملدعى عليه أخذ صور بدون احلاجة 

وباملقارنة مع ما جاء يف القانون األمريكي نجد 
أن النظام السعودي أدرج التقاط الصور ضمن 
احلقوق املستثناة من احلامية, حيث تعترب من 
االستعامالت احلرة. وباملقابل اجتهت املحاكم 

 ١٢٠األمريكية اجتاهاً خمتلفاً وطبقت نصوص املادة 
األعامل املعامرية واملتعلقة باملصنفات املستبعدة, ألن 

ربام كانت جزءاً رئيسياً من املباين. ربام تكون يف 

                                                 
(19) U.S. Copyright Act 1976, section 120: “The copyright in an 

architectural work that has been constructed does not include 
the right to prevent the making, distributing, or public 
display of pictures, paintings, photographs, or other pictorial 
representations of the work, if the building in which the 
work is embodied is located in or ordinarily visible from a 
public place.” 
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١٢٠
املستقبل وجهة يف قضايا أخر عندما ال تكون 

فيها, ألن جملس النواب نص  األعامل املعامرية طرفاً 
ليست قائمة حرصية. لذلك يعترب  ١٠٧عىل أن املادة 

ل الصور  أمراً احتاملياً إىل حد كبري أن تشكّ
 اماً عادالً يف النظام األمريكي.الفوتوغرافية استخد

 
 :املبحث الثاين

 االستخدام العادل يف البيئة الرقمية
رية كثري نتيجة للتطور التقني, ظهر يف الفرتة األخ

من القضايا تتعلق بنظامية استخدام املصنفات املحمية 
من خالل الشبكة العنكبوتية, وأكثر تلك القضايا تتعلق 
بقيام حمركات البحث بطباعة األعامل املحمية لغرض 
الفهرسة أو نرش معلومات عنه دون احلصول عىل إذن 
من صاحب احلق. كام قامت باستخدام برامج لتخزين 

امل, وفهرسة املحتو, وخلق صور مصغرة تلك األع
عن األعامل املحمية, ووضع روابط تؤدي إىل املواقع 

 .(Goryunov, 2008)األصلية 
وجتدر اإلشارة إىل أن قواعد االستخدام العادل 
يف قانون حق املؤلف األمريكي أعطت املحاكم سلطة 
تقديرية يف معاجلة ما قد ينشأ من إشكاليات 

املرونة التي تضمنتها قواعد وتطورات, نتيجة 
االستخدام العادل وباألخص تلك املتعلقة باملعايري 

 .١٠٧األربعة التي تضمنتها املادة 

كان  )٢٠(.Kelly v. Arriba Soft Corp ففي قضية
املدعى عليه رشكة متتلك حمرك بحث يعطي نتائج بحثية 
من خالل صور صغرية, بعد ظهور تلك الصور يستطيع 

بالضغط عىل الصور الصغرية لتظهر الصور الشخص 
مكربة يف صورهتا األصلية. كانت اجلهة املدعية متارس 

بسبب  هامهنة التصوير, فرفعت دعو عىل املدعى علي
االعتداء عىل حقوق املؤلف حيث استندت يف ادعائها 
عىل الصور املصغرة واستعامل الصور بكاملها. وقد 

استخداماً عادالً  خلصت املحكمة يف حكمها أن هناك
يف استخدام الصور الصغرية والكبرية. ثم أيدت حمكمة 
االستئناف حكم حمكمة املقاطعة فيام يتعلق باالستخدام 
العادل يف الصور الصغرية, ونقضت احلكم املتعلق 
بالصور الكبرية معتربة أن حكم حمكمة املقاطعة كان قد 

 جتاوز معايري االستخدام العادل.
وبالنسبة للصور املصغرة, ذكرت املحكمة 
التاسعة بعد تطبيق الضوابط األربعة املنصوص عليها 

أن املدعى عليها مل خترج عن نطاق  ١٠٧يف املادة 
االستخدام العادل. فبالنظر إىل ضابط الغرض, قررت 
املحكمة أن هناك حتوالً بالنسبة للصور املصغرة ألنه 

س الزاوية مثل الصور من املستحيل رؤية الصور يف نف
احلقيقة. ووجدت املحكمة أن غرض املدعى عليها 
باستخدام الصور املصغرة كانت لتحسني فرص 
احلصول عىل الصور من شبكة اإلنرتنت أكثر من أهنا 

                                                 
(20) Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F. 3d 811 (9th Cir. 2003). 
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١٢١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
حتل حمل الصور األصلية للمدعية املوجودة للعمالء, 

 .اوالنتيجة أن املعيار جاء يف مصلحة املدعى عليه
طبيعة األعامل, خلصت املحكمة  وبتطبيق ضابط

رغم أن العمل  اأيضاً إىل أن املعيار بجانب املدعى عليه
 هاملنسوخ كان معموالً بدرجة عالية, تقابلها حقيقة نسخ

وكون الصور منشورة يف موقع املدعي. أما بالنسبة ملعيار 
احلجم املأخوذ من العمل األصيل, فقد خلصت املحكمة 

نسخ كامل العمل, فإن  ادعى عليهإىل أنه بالرغم أن امل
رضورياً للمدعى عليها.... لكي "مثل هذا النسخ كان 

الصور وتقرير ما إذا  باالطالع عىليقوم املستخدمون 
رة كانوا يريدون احلصول عىل معلومات أكثر عن الصو

 أو الذهاب إىل املوقع األصيل.
وفيام يتعلق بالضابط الرابع, وهو التأثريات 

 سوق الصور األصلية, وجدت املحكمة املحتملة عىل
أن عمل الصور املصغرة مل يمس سلبياً السوق التجارية 
لألعامل األصلية لكن ربام يساعد املستخدمني 

ىل صور املدعية ومن ثم يقومون برشائها. إللوصول 
وبموازنة الضوابط األربعة قررت املحكمة أن املدعى 

املؤلف  عليها ليست مسؤولة عن التعدي عىل حقوق
 ها الصور املصغرة.بالنسبة الستخدام

أما القضية األخر فتتمثل يف مرشوع رشكة 
ل يف عام قوقل ألرشفة الكتب, حيث قامت رشكة قوق

باالتفاق مع عدة مكتبات بحثية إلطالق  م٢٠٠٤
مرشوع لنسخ ماليني الكتب إىل قاعدة بيانات عىل 

كاملة اإلنرتنت, ووضع هذه النسخ متوفرة إما بصفة 
إذا كانت قد آلت للملك العام, أو عىل شكل 
مقتطفات قبل أيلولتها للملك العام. ويف أقل من سنة, 

ل قوقن عن املؤلفني والنارشين قضية عىل ورفع ممثل
. ويف (Sag, 2010)بسبب التعدي عىل حقوق املؤلف 

االدعاء, ذكروا أن قوقل قامت بنسخ الكتب يف قاعدة 
البحث مما يشكل اعتداء عىل البيانات وعرض نتائج 
ية املتمثلة يف إعادة النسخ حقوق املؤلف احلرص

مجعت يف قضية واحدة  ةنتاج. هذه القضايا األخريواإل
يف متابعة استنادها  (Kelly)واستشهدت قوقل بمعيار 

ىل ذلك, ادعت أن إملبدأ االستخدام العادل. باإلضافة 
سلبي  وجود قواعد بيانات ومقتطفات ال يؤثر بشكل

هذا املرشوع من  عىل سوق املصنف األصيل. ولكن
املمكن أن يرفع من كمية املبيعات للكتب عن طريق 
إعطاء املستخدمني قدرة عىل معرفة األعامل املهمة هلم 

(Sag, 2010). 

, توصلت قوقل إىل م٢٠٠٨ويف أكتوبر عام 
مليون دوالر, والتي  ١٢٥اتفاقية مع املدعني بمبلغ 

مرار مرشوع البحث عن الكتب لكن تؤدي إىل است
أطراف أخر أثارت استفهامات حول ذلك, منها 
وزارة العدل ومكتب حقوق املؤلف األمريكي وبعض 

 .(Samuelson, 2009)منافيس رشكة قوقل 

, عدل األطراف يف م٢٠٠٩ويف نوفمرب عام 
االتفاقية باستبعاد األعامل األجنبية, واألعامل التي 
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١٢٢
حيث قامت حمكمة مقاطعة  صعب معرفة مالكيها

جنوب نيويورك, باعتامد االتفاقية املعدلة. لكن يف 
, استقبلت دعو هلا عالقة م٢٠١٠فرباير عام 

, فرفضت نفس م٢٠١١باالتفاقية يف مارس عام 
املحكمة ثالث مسودة اتفاق, ألن االتفاقية بني قوقل 

مل تكن عادلة وكافية "واملؤلفني, وفقاً للمحكمة, 
 .)٢١("ومعقولة

, قرر القايض شن م٢٠١٣ويف نوفمرب عام 
رفض الدعو, حيث خلص للقول إن قيام قوقل 
بالعمل يعترب من االستخدام العادل حتت قانون حقوق 

كتب قوقل توفر مصلحة "املؤلف. وذكر يف حكمه 
هنا تساعد يف تطور العلوم, باإلضافة إىل إعامة, حيث 

السلبي عىل حفظها حلقوق املؤلفني, وبدون التأثري 
. وذكر القايض أن "حقوق مالكي حقوق املؤلف

الضوابط األربعة املوجودة يف نظام حقوق املؤلف 
متوافقة مع عمل قوقل, أمهها كان األرضار 
االقتصادية, حيث إن كتب قوقل ترفع من نسبة 
املبيعات والتي تؤدي لفائدة مالكي حقوق املؤلف. 

رفع استئناف إىل , قام املدعون بم٢٠١٤ويف أبريل عام 
حمكمة الدائرة الثانية, وكانت أول مرافعة شفوية يف 

, ومل يتم الفصل يف هذه القضية إىل م٢٠١٤ديسمرب 
 .)٢٢(يومنا هذا

                                                 
(21) Authors Guild, Inc. v. Google Inc., No. 05-CV-08136 

(S.D.N.Y. 2014). 
(22) Id. 

مما سبق نجد أن قواعد االستخدام العادل يف 
الواليات املتحدة األمريكية والتي وضعت قائمة 
مفتوحة من األعامل املسموح هبا مع االعتامد عىل 
املعايري األربعة تعطي مساحة أكرب ومرونة للتعامل مع 
تطورات التكنولوجيا. حيث يعطي النظام املحاكم 
مساحة لتطبيق أهداف نظام حقوق املؤلف املتعلقة 
باحلفاظ وحتقيق التوازن بني املصلحة الشخصية 
للمؤلف واملصلحة العامة. عىل عكس نظام محاية 

فقط قائمة حقوق املؤلف السعودي والذي وضع 
, والتي مل تعط مساحة  حمصورة باثني عرش استثناءً
ومرونة يف التعامل لتحقيق املصالح العامة خصوصاً 
تلك املتعلقة باملصنفات والتطورات احلديثة. لذلك 
ترك نظام محاية حقوق املؤلف للقضاء سلطة تقديرية 

ولية العامة وقواعد العرف ؤيف تطبيق قواعد املس
اليات مل يرد هلا استثناء, وهو ما يمكن للتعامل مع إشك

أن ينتج عنه أحكام خمتلفة لنفس الوقائع نتيجة 
الختالف تقدير كل حمكمة. وكان من املهم أن حيتوي 
نظام حقوق املؤلف ولو عىل بعض املعايري والتي 

تعلق يمكن للمحكمة تطبيقها عندما تثار منازعة ت
 ة احلديثة.يباملصنفات الرقم

 
 اخلامتة

خالل هذه الدراسة متت املقارنة بني قانون  من
حق املؤلف األمريكي ونظام محاية حقوق املؤلف 
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١٢٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
السعودي فيام يتعلق باالستخدام النظامي حلقوق 
املؤلف واإلشكاليات املتعلقة باالستخدام احلر. ويف 
كال النظامني كانت تثور مشكلة االحتكار التي تواجه 

تكار, قام كل من التأليف والنرش. ولكرس هذا االح
النظامني بإيراد عدد من االستثناءات تتعلق 

 باالستخدام النظامي بدون موافقة املؤلف.
ض عت اتفاقيتا برن للمصنفات األدبية وقد وُ

والفنية وتربس اإلطار القانوين ملامرسة االستخدام 
النظامي حلقوق املؤلف, وقرصت األوىل حق النسخ 

ثانية التي سمحت لالستخدام الشخيص, عىل عكس ال
باالستخدام النظامي جلميع حقوق املؤلف احلرصية. 
وقد أحالت كلتا االتفاقيتان وضع الضوابط القانونية 

 للدول األعضاء.
وقد وضع قانون حق املؤلف األمريكي قائمة 
من أربعة معايري جيب أن يتوافق معها العمل حتى 

.( بينام  يكون االستخدام نظامياً (أي مرخصاً به قانوناً
وضع نظام محاية حقوق املؤلف السعودي قائمة 
حرصية باثني عرش استثناء مع إعطاء الصالحية 
لالئحة التنفيذية لوضع الظروف التي تطبق عليها هذه 
االستثناءات. ورغم االختالف بني كال النظامني إال 
أهنام أعطيا احلق للعامة يف االستخدام واالستفادة من 

 ع بعض التشابه واالختالفات.ية ماملصنفات املحم
فالفنانون, يف ظل قانون حق املؤلف 
االمريكي, يستطيعون استخدام األعامل املوسيقية 

دامت  واألعامل األخر بدون إذن املؤلف ما
عىل  ١٠٧متوافقة مع الضوابط املذكورة يف املادة 

عكس النظام السعودي الذي يمنع الفنانني من 
املوسيقية بدون إذن من صاحب استخدام األعامل 

 احلق.
وبالرغم من أن قانون حق املؤلف األمريكي 
يفرق بني االستخدام التجاري واالستخدام غري 
التجاري, إال أن املحاكم األمريكية قررت أن 
االستخدام العادل يمكن أن يكون جتارياً أو غري 
جتاري. ويف اجلهة املقابلة فإن نظام محاية حقوق املؤلف 

 سعودي يمنع االستخدام التجاري.ال
أما بالنسبة لألعامل غري املنشورة, فقد أضاف 

منه  ١٠٧قانون حق املؤلف األمريكي فقرة يف املادة 
تنص عىل أن العمل غري املنشور بحد ذاته ال يمنع 

مع  اً االستخدام العادل للمصنف إذا كان متوافق
رة. املعايري األربعة التي نصت عليها املادة املذكو

وباملقابل فإن نظام محاية حقوق املؤلف السعودي 
ام يتعلق باألعامل غري يمنع االستخدام النظامي في

 املنشورة.
كام وضع القانون األمريكي قائمة مفتوحة 
من األعامل املسموح هبا مع االعتامد عىل املعايري 
األربعة تعطي مساحة أكرب ومرونة للتعامل مع 

صنفات احلديثة, حيث تطورات التكنولوجيا وامل
يعطي النظام القايض مساحة لتطبيق أهداف نظام 
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١٢٤
حقوق املؤلف املتعلقة باحلفاظ وحتقيق التوازن بني 
املصلحة الشخصية للمؤلف واملصلحة العامة. أما 
يف النظام السعودي فوجدنا, عىل النقيض من ذلك, 

د وضع قائمة حمصورة باثني عرش استثناء مل تعط فق
نة يف التعامل لتحقيق املصالح العامة مساحة ومرو

خصوصاً بتلك املتعلقة باملصنفات والتطورات 
 احلديثة.

وبناءً عىل ما سبق من نتائج, توصلت الدراسة 
 إىل التوصيات اآلتية:

  رضورة قيام املنظم بإضافة تعديالت عىل نظام
حقوق املؤلف السعودي بحيث توضع معايري 

االستخدامات واضحة الختبار مد توافق 
للمصنفات املحمية مع قواعد االستخدام 
النظامي, خصوصاً مع ظهور املصنفات الرقمية 
والتطورات التكنولوجية والتي توجب حتديث 

 كور بام يتالءم مع متطلبات العرص.النظام املذ

 الة مسألة االستشهاد بفقرات حرضورة عدم إ
املصنف املحمي للعرف لعدم انضباطية العرف, 

كام هو  ةاملسألة مع عدة معايري واضح وحرص
 لقانون األمريكي.احلال يف ا

  رضورة عقد الندوات واملؤمترات بشأن معاجلة
ستنساخ املشكالت القانونية الناجتة عن اال

 الرقمي للمصنفات املحمية.

 

 املراجع
 أوالً: املراجع العربية
املبادئ األولية حلقوق املؤلف  .أبو بكر, حممد

, دار الثقافة واملعاهدات الدولية واالتفاقيات
 م.٢٠٠٥ ,للنرش والتوزيع

احلق يف استنساخ املصنفات  الداللعة, سامر حممود.
الواقع والقانون  − املحمية لالستعامل الشخيص

, العدد جملة الرشيعة والقانون, "دراسة مقارنة"
 .م٢٠١٣الثالث واخلمسون, 

, املؤلفاحلقوق املجاورة حلق  الشيخ, رمزي رشاد.
 م.٢٠٠٥سكندرية, اإلدار اجلامعة اجلديدة, 

 اململكة يف املؤلف حقوق .عبدالرزاق شيخ نجيب,
 مركز ,مقارنة حتليلية دراسة: السعودية العربية
 .م٢٠٠٤ دارية,اإل العلوم كلية بحوث

رشكة ناس محاية حقوق امللكية الفكرية,  .أنور, طلبة
 م.٢٠١٥ ,للطباعة

املؤلف: النامذج املعارصة حلق حق  نواف., كنعان
, الطبعة اخلامسة, دار املؤلف ووسائل محايته
 م.٢٠٠٩ ,الثقافة للنرش والتوزيع

حقوق  دليا (ترمجة حممد حسام لطفي). ,ليزبيك
مركز امللك فيصل املؤلف واحلقوق املجاورة, 

 م.٢٠٠٤ ,للبحوث والدراسات اإلسالمية
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 الفكرية املحمية بدون إذن املؤلف ...سلطان العصيمي: االستخدام النظامي للمصنفات 

 

١٢٦
 
 
 
 

The Fair Use Doctrine in Copyright Law: 
Comparative Study in Saudi Arabia and the United States of America 
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Keywords: Copyright, Fair use, TRIPS. 
 
Abstract. This study addresses a highly important issue, which is the use of a legally protected work under the copyright law without the 
permission of the copyrights owner. This study analyzes the legal use of copyrights of the author in accordance with the copyrights law in 
Saudi Arabia with comparison to the American copyrights law. The study focuses on the analysis of legal texts between the two copyrights 
laws with an aim to distinguish similarities and differences with regard to the research problem. This study also discusses the principles of 
legal use in international agreements. Additionally, the study discusses the effect of digital environment on the legal use of copyrights law, in 
terms of the viability of the application of these laws on the uses in the digital environment in both laws and judicial views. The study 
concluded that there are some similarities and differences between the two laws, and the study provided some suggestions for Saudi 
legislative reforms. 
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 هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧, الرياض (١٩١− ١٢٧), ص ص ١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

١٢٧ 

 
 

 االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع,
 وتطور نظام ومؤسسات اختاذ القرارات

 
 صادق عبداحلميد املالكي

 أستاذ مشارك, قسم العلوم السياسية, كلية االقتصاد واإلدارة, جامعة امللك عبدالعزيز
 

 )هـ٢٥/١٢/١٤٣٧; وقبل للنرش يف هـ٢٤/٣/١٤٣٧(قدم للنرش يف 
 
 

, ويف ظل اخلوف من اجتياح ةسن ٤٠قل من أبعد حربني عامليتني بني الدول األوروبية يف  ملخص البحث.
دية خانقة, يرشح الكاتب كيف ة اقتصازمأمام أشيوعي وشيك ألوروبا يف هناية احلرب العاملية الثانية و

فكرة توثيق التعاون بني الدول األوروبية عىل أساس وظيفي كمخرج حمتمل للواقع األورويب من  ظهرت
بستة دول مجعتها اتفاقية تنظم  م١٩٥١املتواضعة لالحتاد األورويب عام  حيث كانت البداية ,)١(حرب أخر

ويف ضوء الثقة التي  وظيفتي إدارة الصلب والفحم احلجري عن طريق هيئة مستقلة عن الدول املنضوية, ثم
) م١٩٥١− ١٩٤٨ها عىل هذه االتفاقية يف اإلدارة املشرتكة, ومع نجاح مرشوع مارشال األمريكي (ؤتم بنا

دول أوروبية كام تم ضم  يف توفري قاعدة للتنسيق االقتصادي بدأت مفاوضات لتوحيد جماالت جديدة
خر, ووصل عدد الدول املنضوية لالحتاد وظائف أ اتفاقيات لتوحيد أخر, وتم حتى اآلن توقيع ثامنية

 دولة. ٢٨ىل إحتى اآلن 

ىل توضيح العوامل االقتصادية والسياسية والثقافية التي ساعدت يف قيام إيسعى الباحث هنا 
احتاج هذا التنوع املتعدد االحتاد, يف ظل اختالف الشعوب األوروبية يف اللغة والعرق والدين, وكيف 

من جوانبه وطريقة عمله (كام سنوضح) عىل ما هو  يف كثريٍ  تصميم مؤسسايت معقد خيتلفىل تطوير إبعاد األ
 وبالذات يف طريقة اختاذ القرارات.معروف يف جمال العلوم السياسية, 

                                                 
)١(  :  جتدر اإلشارة إىل أنه وقبل ذلك ظهرت بوادر لفكرة الوحدة الوظيفية, انظر مثالً

- Atature, Suha. The Historical Roots of European Union: Integration, Characteristics, and Responsibilities for the 21st Century. 
European Journal of Social Sciences - volume 7, 2 (2008), p. 18. 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٢٨
كذلك سيقوم الباحث بتوضيح شبكة العالقات والقو خارج إطار املثلث األسايس للقرار 

ورويب والربملان األورويب واملفوضية األوروبية) التي تشارك يف األورويب يف بروكسل (جملس الوزراء األ
عضاء يف عمليات لدول األتلعبه أجهزة التنفيذ والترشيع يف داخل ا يصنع القرار األورويب, والدور الذ

مكانيات اختاذ القرار يف إاختاذ القرار عىل مستو االحتاد ضمن إطار االتفاقيات التأسيسية لالحتاد, وكذلك 
 حلاالت الطارئة خارج إطار مواضيع االتفاقيات.ا

ن هنالك ثمة ثمن تدفعه إلكن ورغم هذا التربير للتشكيل التنظيمي املعقد يف طريقة اختاذ القرار, ف
الثمن عىل املستو الشعبي فريتبط بضعف معرفة  فأما وروبا اليوم عىل املستويني الشعبي واملؤسسايت,أ

ن هنالك اليوم عرشات املعاهد التي أىل حد إاالحتاد عىل طريقة عمل وروبيني أنفسهم عدا عن غريهم األ
وذلك  وروبية,وروبية وغري األأصبحت مهمتها األساسية هي رشح طريقة عمل االحتاد ملوظفي الدول األ

م االحتاد يكاد يكون بسبب اختالفها عام هو متعارف عليه عاملياً يف عمل األنظمة السياسية, فأصبح فه
ن يكون متاحاً أبدالً من  األوروبينيحمصوراً يف النخب السياسية وأصحاب االختصاص واملثقفني من 

 .)٢(وروبينيألاللسواد األعظم من 
السابق عن  ولؤواملسرئيس الوزراء  بحذر نائفقد  مؤسسات االحتاد ما عىل مستوأ

مشكلة ن أب م٢٠١٢يف خطاب له عام  من مقر االحتاد يف بروكسل اإلصالح املؤسسايت يف مملكة بلجيكا
ما نه ال حيقق أورويب عىل ن هنالك نظرة لالحتاد األأاختاذ القرار, لدرجة  بطءاالحتاد األورويب تكمن يف 

بني الدول خالل نفس األحداث فتأيت قراراته كردود  استمرار النقاشات الداخلية بسببمتوقع منه  وه
ة وليست ذات جدو بسبب تعارض املصالح بني الدول من جهة وبني مصالح االحتاد فعل متأخر

 .)٣(خرأالكلية من جهة 
ىل بيئة انفتاح إن التجربة األوروبية يف االنتقال بالبيئة يف أوروبا من بيئة رصاع واقتتال إبطبيعة احلال ف

واالستفادة منها, كام سوف يقوم الكاتب حد ذاته مدعاة لتحديد معامل التجربة األوروبية وتعاون هو يف 
 بتوضيح بعض اجلوانب املتعلقة بإمكانيات التأثري يف القرار األورويب.

 
 

                                                 
أوروبا: مرشوع جيد لكن العيب يف الناخبني:  (The Economist)ست الربيطانية يف بروكسل يمويكونانظر: دايفيد ريني مندوب جملة اإل  )٢(

  (النسخة العربية). ٢٤ ص م,٢٠٠٩, ٢٣يكونوميست السنوي العدد من كتاب اإل وروبيةاأل ةتصويت تلو اآلخر األجنديفسد 
(3) Anackere, Steven V. Europe in the World: Contemporary Challenges and Opportunities for Improvement. Global Governance 

Institute, Brussels May, 2012, p. 4. 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



١٢٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 مقدمة

دولة  ٢٨جيمع ما يسمى اليوم باالحتاد األورويب بني 
 مستقلة, مشكالً مظلة سياسية واقتصادية كرب
متارس عمليات التعاون والتطوير املشرتك لسياسات 
الدول األعضاء وفق نسق جديد بطريقة تتيح لالحتاد 
أن يلعب دوراً أكرب بكثري من دولة منفردة يف العديد 

. متتد دول هذا االحتاد من لتعاون الدويلمن قضايا ا
املحيط األطلنطي إىل البحر األسود ويبلغ تعداد 

. كام ينتج هذا )٤(ةمليون نسم ٥٠٠سكانه أكثر من 
% من ٣٠التجمع املفتوح عىل بعضه اقتصادياً حوايل 

 .)٥(صايف اإلنتاج العاملي
ذ إن هذا االحتاد حديث العهد نسبياً, أ من رغمبال

عاماً فقط, كام أنه  ٦٥كانت بدايته األولية قبل حوايل أقل من 
عن أي شكل من أشكال  ساس وظيفي بعيداً أبدأ عىل 

الوحدة السياسية, لكنه أضحى اليوم أكثر متاسكاً وأكرب 
مما جيعل دراسته والتعرف عىل كيفية اختاذ القرار داخل  حجامً 

شكال عن األ ة والطريقة التي ختتلف هبامؤسساته الرئيسي
حيتاجه كل من  التقليدية املتعارف عليها للتنظيم السيايس أمراً 

. خاصة بعد اتفاقية لشبونة )٦(يعمل يف جمال العالقات الدولية
التي نشأت بموجبها اهليئة األوروبية للعمل اخلارجي 

                                                 
(4) Fule, Stefan. Understanding Enlargement, 2011. European 

Commission. Dir. General for Enlargement, p. 2. 
(5) The EU Made Simple (with Lisbon Treaty Updates), 2010. 

American Chamber of Commerce to the EU, Belgium, p. 3. 
األورويب انظر عىل سبيل  املتزايد لالحتاد الدويل يف جمال الدور  )٦(

 املثال:
- A World Player: The European Union’s External Relations. 
European Commission Directorate General. Belgium. Can be 
reviewed online at: www.europa.eu.int/comm 

(European External Action Service)  حيث أصبح لالحتاد
الدولية كيان اعتباري يعمل عىل  األورويب يف جمال العالقات

 .)٧(التنسيق بني السياسات اخلارجية لدول االحتاد
 

                                                 
حتى اآلن عن حقها يف  ن دول االحتاد األورويب مل تتخلَّ أ من رغمبال  )٧(

ويف اتفاقية لشبونة التي  االستقالل يف سياساهتا اخلارجية واألمنية, لكن
 اهليئة األوروبية للعمل اخلارجي م تم االتفاق عىل إنشاء٢٠٠٧وقعت عام 

 هذه اهليئة يفنجحت هبدف جتربة إمكانيات التنسيق بني السياسات, وقد 
رويب موحد يف العديد من موقف أوة يف تطوير غضون سنوات حمدود

. هنا القضايا الدولية وكان آخرها موقف االحتاد من السالح النووي اإليراين
التجربة األوروبية  يف جمال تنسيق السياسات البد من أن نشري إىل أن 

اخلارجية للدول األعضاء ختضع بصفة مستمرة للتمحيص املستمر من قبل 
خلارجية وبعثات الربملان للخارج) الربملان األورويب (جلنة العالقات ا

واملؤسسات العلمية يف دول االحتاد, وقد حرض الكاتب يف بروكسل أول 
جلسة استامع يف جلنة العالقات الدولية يف الربملان األورويب خالل عام 

م (أي بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء تطبيق اتفاقية لشبونة سنة ٢٠١٢
بية للعمل اخلارجي, وتم خالل االجتامع م) لتقييم عمل اهليئة األورو٢٠٠٩

االستامع إىل بحوث التقييم التي صدرت عن عدد من مؤسسات البحث 
العلمي وكذلك  الرأي اخلاص ملجموعات من الدول األوروبية, وكان 
النسق العام هلذه البحوث يدور حول حتديد اإلجيابيات والسلبيات أوالً ثم 

ل يف اهليئة لتصبح أكثر قدرة عىل أداء الكشف عام جيب أن يكون عليه العم
  مهمتها يف التنسيق. انظر أهم هذه البحوث:

- Rosa Balfour, Alyson Bailes and Megan Kenna. European 
External Action Service at work: How to improve EU 
foreign policy, Brussels: European Policy Center, Issue 
Paper No. 67, January 2012. 
- Staffan Hemra, Thomas Raines and Richard Whitman. A 
Diplomatic Entrepreneur: Making the Most of the 
European External Action Service. A Chatham House 
Report, December 2011. 
- Stephan Keukeleire (University of Leuven/College of 
Europe) and Arnout Justaert (University of Leuven). EU 
Foreign Policy and the Challenges of Structural 
Diplomacy: Comprehensiveness, Coordination, Alignment 
and Learning. DSEU Policy Paper 12 February 2012. 
- Stefan Lehne. More Action, Better Service: How to 
Strengthen the European External Action Service, Carnegie 
Endowment for International Peace, December 16, 2011. 
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١٣٠
 أمهية البحث

ىل أمهية التعريف بطريقة عمل إباإلضافة 
املؤسسات السياسية يف االحتاد األورويب وأساليب 
اختاذ القرار ومد تداخل املستويني القومي 

التجربة ن إفحتادي, لداريس العلوم السياسية واال
األوروبية يف التقارب تقدم منهجاً إلمكانيات االنفتاح 

لسيايس بني الدول يف خمتلف االقتصادي والتنسيق ا
العامل, حيث يمكن ملجلس التعاون اخلليجي  مناطق

ن تستفيد من التجربة أوجامعة الدول العربية 
ثراء جماالت وأساليب ومؤسسات إاألوروبية يف 

االستقراء واملقارنة  العمل املشرتك من خالل
الستخالص املنطلقات الداعية للتقارب واألدوات 

 .)٨(املؤسساتية والتقنية الالزمة لزيادهتا
 

                                                 
التوجه لالستفادة من التجربة األوروبية ليس قضية نظرية  هذا  )٨(

 م٢٠١١اهللا عام  هفبناء عىل ترصيح للملك عبداهللا رمحبحتة, 
, وخالل األورويب يف الوحدةحققه االحتاد حول النجاح الذي 

عمل كاتب هذا املقال يف مدينة بروكسل كرئيس لقسم االحتاد 
ت له مهمة األورويب يف السفارة السعودية يف بروكسل أوكل

متخصص ليساعد جهاز األمانة العامة اختيار مستشار أورويب 
يف جمال تطوير أساليب جلس التعاون اخلليجي يف الرياض مل

ق بني دول جملس التعاون اخلليجي من خالل التعاون والتنسي
االستفادة من التجربة األوروبية يف حل العقبات اإلدارية 
واالختالفات بني رغبات الدول, وبالفعل تم توقيع عقد مع 
خبري متخصص حيث كانت مهمته التعاون مع السفارة للرد 

نة العامة ملجلس التعاون عىل األسئلة التي ترد من األما
 حول اجلوانب العملية للتنظيم االحتادي. اخلليجي

 اهلدف من البحث
االحتاد من خالل التعريف بمؤسسات 

هو إن هدف الباحث ف األورويب وطريقة تشكيلها
الكشف عن معامل اختالف مؤسسات االحتاد األورويب 

لوزراء واملفوضية األوروبية والربملان وبالذات جملس ا
عروف يف جمال مسميات ودور األورويب عام هو م

التنظيم السيايس يف الدولة احلديثة, وذلك أجهزة 
لتمكني الدارسني من حتديد الفوارق والتعرف عىل 
 إمكانيات التأثري يف هذه املؤسسات, وذلك نظراً 

حلاجة لنقص املعلومات يف املجال باللغة العربية و
العاملني يف املجال الدبلومايس لفهم أداء مؤسسات 
االحتاد مقارنة بام هو معروف يف جمال بناء املؤسسات 

 السياسية التقليدية.
هداف البحث أكذلك سوف تكون من 

الكشف عن معامل ابتعاد عمليات اختاذ القرار يف نطاق 
املؤسسات األساسية لالحتاد عن بعض مبادئ اتفاقية 

م) التي تم عىل أساسها وضع أسس ١٦٤٨ا (وستفالي
 العالقات الدولية خالل فرتة الثالث القرون املاضية.

هداف البحث توضيح أن من إضافة ملا سبق فإ
 الدولة التداخل بني املستو االحتادي ومستو

ساليب املؤسساتية التي طورها االحتاد يف وكذلك األ
جتمعات جمال التقاط آراء وتطلعات قو مؤسسات امل

األوروبية لتشارك من بروكسل يف صناعة القرار 
جهزة التنفيذ والترشيع أاألورويب, والدور الذي تلعبه 
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١٣١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
نفاذ القرار الذي تم تقريره إداخل الدول يف عمليات 

عىل مستو االحتاد ضمن إطار االتفاقيات, وكذلك 
مكانيات اختاذ القرار يف احلاالت الطارئة خارج إطار إ

 االتفاقيات.
 

 منهج البحث
يف ضوء االستقراء التارخيي يقوم الباحث 

ىل قيام االحتاد األورويب إبتحديد العوامل التي أدت 
رغم االختالف يف األصل العرقي واللغة والدين بني 
شعوب دول االحتاد, ومن ثم يدرس السلوكيات 
الثقافية غري املرئية التي جتمع دول االحتاد وتساعد عىل 

 .مراره يف ظل تناقض املصالحاست
 بعد ذلك يعالج الكاتب من منظور مؤسسايت

كيف خيتلف مثلث القرار يف بروكسل (جملس الوزراء 
وروبية) يف طريقة التنظيم عن والربملان واملفوضية األ

بام يف ذلك شكال التي نعرفها يف النظم السياسية, األ
اتب واملسميات, كام يعالج الكاالختالف يف الوظائف 

التغري يف نظام اختاذ القرار بناء عىل اتفاقية لشبونة سنة 
والتي تم فيها تطوير طريقة جديدة للتصويت  م٢٠٠٧

تربط بني عدد سكان كل دولة وبني قوة صوت الدولة 
نظام التصويت  يف جملس الوزراء األورويب, حيث كان

ن هنالك عدد حمدود أب مجاع علامً قبل ذلك يستلزم اإل
 مجاع.اإليا التي ال تزال خاضعة لنظام من القضا

 

 البعد النظري:
 دراسة االحتاد والتغري يف مفهوم السيادة

يصعب حرص الكتب والبحوث يف حقل دراسة 
االحتاد األورويب كظاهرة جديدة يف تصميم املؤسسات 

من  ءتتعامل بيش )٩((Institutional design)السياسية 
 ,)١٠(املرونة مع مفهوم السيادة املطلقة للدولة القومية

                                                 
دراسة تنظيم املؤسسات السياسية هبدف احلد من احتامالت إساءة   )٩(

استعامل السلطة بدأت فكرياً يف العرص احلديث مع كتابات جون لوك 
وتوماس هوبز يف القرن السادس عرش حول األساس التعاقدي لعمل 

م) استطاع ١٧٤٨روح القوانني (احلاكم, لكن تشارلز مونتسكيو يف كتابه 
أن يضع تصوراً أدق للعالقة بني مد الفصل بني السلطات (الترشيعية 
والتنفيذية والقضائية) يف التعيني والرتقية واإلقالة وبني احتامالت تطور 
االستبداد السيايس يف النظام القائم, ووصلت مواضيع أمهية دراسة طريقة 

لسياسية إىل مرحلة تسميتها بعلم دراسة تنظيم العالقة بني املؤسسات ا
  . للمزيد يف هذا الشأن انظر:(Institutional design)التصميم املؤسسايت 

- Nicholas Baldwin (editor) Executive Leadership and 
Legislative Assemblies. (Oxon, UK): Psychology Press, 
New York: Routledge Press, 2006. 

فهوم السيادة بمد اهليمنة املتوقعة من حكومة الدولة عىل يرتبط م  )١٠(
أراضيها وعىل من يسكن فيها, وللمفهوم بعد خارجي هو األكثر أمهية 
يرتبط بمد استقالل الدولة وسيطرة حكومتها عىل حقوق اختاذ القرار 
وأهنا السلطة العليا يف النطاق اجلغرايف للدولة. هنا البد من أن نشري إىل أن 

ادة الدولة ومد سيطرهتا عىل القرار داخلياً وخارجياً هي قضية نسبية سي
ختتلف من دولة إىل أخر ومن وقت إىل آخر, مع األخذ بعني االعتبار أن 
تطور هذا املفهوم جاء كجزء من عمليات التحول األورويب يف هناية فرتة 

يف الفوىض واحلروب يف القرون الوسطى وظهور نظام الدولة القومية 
م, حيث كان ١٦٤٨العرص احلديث ابتداء من اتفاقية وستفاليا سنة 

تأكدت السيطرة الكلية للعاهل امللكي (يف ذلك الوقت) عىل قو نبالء 
 األقطاع والسلطة البابوية. انظر مثالً تعريف املفهوم يف:

- Iain McLean. Oxford Concise Dictionary of Politics. 
Oxford: Oxford University Press. 1996, p. 464. 
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١٣٢
 م١٩٥١اول اتفاقية احتادية عام تاريخ  وذلك منذ

بسبب تعدد اللغات التي يكتب هبا عن املوضوع 
حتولت ظاهرة نمو االحتاد وتنوع القضايا, حيث 

األورويب يف حميط من الكتل القومية التي خرجت 
 ظاهرة عاملية تدرس عرب ىلإلتوها من حربني عامليتني 

لكن من  ,)١١(أقسام العلوم السياسية يف جامعات العامل
ث يف جمال نمو االحتاد هم الدراسات والبحوأ

تلك التي كشفت عن التغري يف طريقة تنظيم األورويب 
عام  مؤسسات اختاذ القرار يف االحتاد األورويب بعيداً 

حيث  ,)١٢(م١٦٤٨جاءت به اتفاقية وستفاليا عام 
حتاد األورويب, نالحظ تزايد مظاهر دور مؤسسات اال

بمثلث القرار األورويب كمؤسسات  وبالذات ما يعرف
 .(Supranational)قادرة عىل اختاذ قرارات فوق الدولة 
                                                 

يف أغلب أقسام العلوم السياسية يف العامل اليوم تدرس عىل األقل   )١١(
مادة واحدة عن نشأة وتطور االحتاد األورويب كظاهرة جديدة يف 
العالقات الدولية, والكاتب هو املسؤول عن تدريس املادة يف 

ستفيداً من خربته قسم العلوم السياسية بجامعة امللك عبدالعزيز, م
العملية يف مدينة بروكسل كرئيس لقسم االحتاد األورويب يف 

 السفارة السعودية يف بلجيكا.
وهي االتفاقية التي وضعت أسس العالقات الدولية كام نعرفها يف   )١٢(

العرص احلديث عىل أساس قواعد خرجت هبا االتفاقية إلهناء 
يف ذلك الوقت, حرب الثالثني عاماً بني الدول األوروبية 

وأصبحت مبادئ أساسية يف العالقات بني الدول, وأمهها مبدأ 
السيادة املطلقة لقرارات الدولة عىل أراضيها وعىل من يسكن فيها, 
ومبدأ الوالء القومي, ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
للدولة صاحبة السلطة عىل اإلقليم اجلغرايف. انظر: 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=11460281. 

ففي ظل تنظيم االحتاد األورويب نجد دوالً 
يطاليا وفرنسا وأملانيا تعمل وفق أنظمة إكرب مثل 

نطاق   مؤسسات خارجقواعد جيري صنعها يفو
املؤسسات القومية للدولة يف بروكسل عاصمة االحتاد 

خذ يتحول أن دور حكومة الدولة إاألورويب, و
ىل رشيك مفاوض من بني عدد من الدول إ تدرجيياً 

ن تكون الدولة سيدة قرارها, وبالذات بعد أبدالً من 
عن  ن تم تطوير أنظمة للتصويت (كام سنوضح) بعيداً أ

ىل إمجاع (الذي يضمن استقالل قرار الدولة) نظام اإل
نظام يفعل دور األغلبية من دول االحتاد ليكون القرار 

بصورة  (Supranational)االحتادي فوق قرار الدولة 
متزايدة, مما جيعل الدولة ملزمة يف كثري من األحيان 
عىل تطبيق قرارات قد ال تكون يف مصلحتها خاصة 
بالنسبة للدول الصغرية يف االحتاد (بسبب ضعف قوة 
 صوهتا يف جملس الوزراء وحمدودية عدد ممثليها يف

 الربملان األورويب).
ن هنالك اعرتاف إويف حالة بريطانيا بالذات ف

ن حق جملس الوزراء األورويب والربملان األورويب أب
الذي يتألف من شعوب ختتلف يف التاريخ واللغة 
والرتكيب العرقي عن اململكة املتحدة يف سن القوانني 

ن يقبله الشعب الربيطاين, أمر ليس من السهل أهو 
لكن احلكومة الربيطانية عىل األقل فيام مىض (قبل 

التي كانت قد  م٢٠٠٩شبونة عام البدء بتطبيق اتفاقية ل
ن الفوائد أكثر من أ) كانت تشعر بم٢٠٠٧وقعت عام 
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١٣٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املساوئ. يف هذا الشأن فقد أعلن توين بلري رئيس 

 :م١٩٩٨حزب العامل الربيطاين رصاحة عام 
لقد دفعنا راغبني ثمن املشاركة يف السيادة "

املشرتكة فيام يتعلق بالدفاع, نظري احلصول عىل 
من اجلامعي عرب كرب التي تتمثل يف األاجلائزة ال
بد , بل وال"الناتو"ف شامل األطليس منظمة حل

ن نكون عىل استعداد لدفع ثمن مماثل يف االحتاد أ
من أجل احلصول عىل جوائز األاألورويب من 

السيايس واالستقرار, واألسواق املفتوحة, 
والدخول املرتفعة, واملزيد من فرص العمل, 

ن ينجم األمن عن االعتامد أدة فلقد جرت العا
ما اليوم فاألمن أعىل الذات وحتصني الدفاعات, 
  .)١٣("يتولد عن االنفتاح وإزالة احلواجز

مع  ن الوضع قد تأزم مؤخراً أىل إن نشري هنا أبد (لكن ال
مت (التي قا م٢٠٠٩ عام بداية تطبيق اتفاقية لشبونة يف

ىل نظام األغلبية يف إمجاع عىل تغيري نظام التصويت من اإل
ن هنالك عودة للميول أنالحظ أغلب املجاالت), حيث 

السيادية فقد وعد رئيس الوزراء احلايل ديفيد كامريون 
و أالشعب الربيطاين بإجراء استفتاء شامل عىل خروج 

 .)م٢٠١٧بقاء بريطانيا يف االحتاد يف عام 
أن ىل إن نشري أيف نفس الوقت فمن الرضوري 

تظهر األمهية اخلاصة التجربة األوروبية املعارصة 
                                                 

انظر: فيليب أمليندينجر ومايكل تشابامن, التخطيط يف األلفية   )١٣(
حترير فيليب  م.٢٠٠٠التخطيط بعد عام اجلديدة يف كتاب 

أمليندجر ومايكل تشابامن, وترمجة عبداإلله بن حممد املعيوف, 
 .١٣م, ص ٢٠١٢هـ/١٤٣٣الرياض: النرش العلمي واملطابع, 

لوجود بناء مؤسسايت للقرار يعلو فوق قرارات الدول 
(عىل عكس ما ترغب بريطانيا بالذات) حتى يكون 

نه ويف ألد االحتاد فرصة للنجاح, حيث نالحظ 
 European)نشاء السوق األوروبية املشرتكة إنفس فرتة 

Economic Community) فاقية الثانية لالحتاد ب االتحس
(يف ذلك الوقت كان  م١٩٥٧روما عام وكانت يف 

عدد دول االحتاد ستة دول هي فرنسا وأملانيا وبلجيكا 
نشاء جتمع إوهولندا وإيطاليا ولوكسمبورج), فقد تم 

 م١٩٦٠اقتصادي آخر منافس داخل أوروبا عام 
يتألف من سبعة دول هي اململكة املتحدة والدانامرك 
وسويرسا والنرويج والربتغال والنمسا والسويد, 
وعرف يف حينه بمسمى اهليئة األوروبية للتجارة احلرة 

(European Free Trade Association) لكن هذا التجمع ,
وبية ورغم التشابه يف اهلدف مع السوق األفشل ر

لعدد من األسباب أمهها عدم وجود هيكل املشرتكة 
قادر عىل فرض  (supranational)علوي الختاذ القرارات 

هلذا  عىل الدول املشاركة, ونجد توضيح قراراته
الفارق اهلام الذي يرتبط بمنهج اختاذ القرار يف كتاب 

 تبسيط االحتاد األورويب:
“As a rival to the European Economic 
Community (EEC), seven European 
countries (UK, Norway, Sweden, Portugal, 
Switzerland, Austria and Denmark) founded 
the European Free Trade Association 
(EFTA). Like the EEC, the aim of this 
organization was to promote free trade, but 
EFTA had no supranational institutions”, 
which led, at a later stage, into its failure.(14) 

                                                 
)١٤(  The EU Made Simple, 2010, p. 5 ,مرجع سابق. 
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١٣٤
 الكاتب للعبارة السابقة: ترمجة

 (EEC)كمنافس للسوق األوروبية املشرتكة 
فقد قامت سبع دول أوروبية (اململكة املتحدة 

ال وسويرسا والنرويج والسويد والربتغ
بإنشاء جتمع اقتصادي والنمسا والدانامرك) 

إىل تنشيط التجارة احلرة وسمي آخر هيدف 
ولكن  (EFTA)باهليئة األوروبية للتجارة احلرة 

لك هذا التجمع فشل ألن مؤسساته مل تكن مت
  حق تقرير سياسات فوق الدولة.

ن ما يظهر األمهية اخلاصة هلذا التحول بعيداً إ
عن املفاهيم األساسية للدولة القومية وانحسار قاعدة 

ىل االستقالل النسبي إاالستقالل املطلق قبل االحتاد 
% من ٦٠من ن أكثر أبعده, يتضح لنا جلياً يف حقيقة 

الترشيعات التي جيري وضعها يف دول االحتاد حالياً 
هي قوانني وأنظمة تم وضع مبادئها من قبل مؤسسات 
االحتاد األورويب يف بروكسل عاصمة االحتاد 

 .)١٥(األورويب
ملؤسسات أهم ما يميز النظام األورويب لكن 
نه مل أهو  (supranational) "فوق الدولة"اختاذ القرار 

لغاء دور الدولة إجير بناء هذه املؤسسات عىل أساس 
نام تم بناؤها من خالل جتميع سيادات إالقومية, و

                                                 
إن هنالك مئات سنوياً وبناء عىل اتفاقيات االحتاد األورويب ف  )١٥(

القرارات والتنظيامت التي تصدر عن االحتاد األورويب وهي 
حياة املواطنني عرب بدون شك عىل الدول األعضاء وعىل تؤثر 

 دول االحتاد انظر:
- Borchardt, Klaus-Dieter. The ABC of the European Union 
Law. Luxembourg: Publication Office of the EU, 2010, p. 7. 

و أ), ٢٢ , ص٢٠٠٩(ليونارد الدول يف آلة مؤسساتية 
نظام مؤسسايت للتفاعل يتألف من ثالث أطراف وهي 
جملس الوزراء األورويب ويمثل مصالح الدول, حيث 

عرب عن مد عمق ما تراه من ن تأتستطيع كل دولة 
مصاحلها القومية شارحة املنطق واألسباب, والربملان 

األوروبية (التي  األورويب حيث نجد ممثيل الشعوب
عن مصالح الدول) الذين تم  ةكثري ختتلف يف أحيانٍ 

انتخاهبم لتمثيل رغبات ومطامح الشعوب يف تكتالت 
ذه حزبية للرأي عرب أوروبا, والطرف األخري من ه

اآللة املؤسساتية هو املفوضية األوروبية التي تم 
(سوف يتم ها هبدف متثيل مصلحة أوروبا ؤنشاإ

( من خالل وضع مشاريع  رشحها بالتفصيل الحقاً
القوانني واألنظمة املشرتكة التي حتقق مصلحة أوروبا 

ن متثل احلد األعىل املمكن أويف نفس الوقت يفرتض 
 وب.من مصالح الدول ورغبات الشع

تقوم هذه األجهزة من منطلقاهتا القومية 
سياسية) واألوروبية (الدولة) والشعبية (األحزاب ال

وروبية) بعمليات التفاوض املستمر (املفوضية األ
حول طريقة تقنني ما تم االتفاق عىل توحيده يف 

 االتفاقيات الدولية التأسيسية.
وضات داخل جملس الوزراء ويف حالة املفا

الذات (الذي يمثل مصالح الدول املبارشة) ب األورويب
حول اقرتاح قانون تقدمت به املفوضية (التي هلا احلق يف 
املبادرة الترشيعية حيث تقوم بإرساهلا ملجلس الوزراء 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



١٣٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ن التفاوض يبدأ داخل إوالربملان األورويب يف آن واحد) ف

جملس الوزراء األورويب عادة بني جلان ذات اختصاص 
دنى مستو ممكن بني من يمثلون أمن كل دولة عند 

مصالح كل دولة املتواجدين حسب متطلبات كل دولة 
وتنتقل القضايا التي مل يتم  ,)١٦(فيام يعرف ببعثات الدول

ليجري عىل بني نفس البعثات أىل مستو إالتوافق عليها 
حل جزء آخر من قضايا اخلالف حول املبادرة القانونية 
املقرتحة من املفوضية, ويف حال استمرار وجود بعض 
اخلالفات فإهنا ترتك الجتامع جملس الوزراء األورويب كل 

اجتامع جملس وزراء الزراعة ملعاجلة  يف اختصاصه (مثالً 
قضايا اخلالف املتبقية من مفاوضات اللجان يف جمال 
الزراعة).حسب هذا النظام املتدرج يف التفاوض ويف 

ىل اجتامعات إحاالت نادرة جيري نقل القضايا العالقة 
وقات بني رؤساء الدول الذي يعقد يف األجملس أوروبا 

 شهر.أكل ثالثة  ةالعادية مر
متعددة  لوب هنا يف هذه اآللية التفاوضيةفاملط

ل بقدر ما املستويات ليس ختطي املصالح القومية للدو
بني احلد األعىل  ةصعب رةهو العمل عىل حتقيق جماو

                                                 
يتواجد بعثة لكل دولة من دول االحتاد يف نفس مدينة   )١٦(

بروكسل, وهذه البعثة عىل اتصال مبارش مع حكومة الدولة, 
ويمكنها يف ذلك التواصل مع كافة األجهزة املعنية داخل 

 لتحديد وجهة نظر الدولة بدقة خالل املفاوضات.الدولة 
در موظفي قأدارة هذه البعثات سفريين بمهام خمتلفة من إيتوىل 

رشاف عىل جلان املفاوضات كل دولة حيث يقومون باإل
ولويات الدولة وجمال أم عن هلم واالستعالم من الدولة األلدو

 التفاوض املتاح.

املمكن من مصالح كل دولة مع ما هو من مصلحة 
 أوروبا حسب ما تراه املفوضية األوروبية.

ن هذه املفاوضات بني إىل أن نشري أهنا البد 
جتد  ,الدول, التي جتري يف جماالت خمتلفة يف آن واحد

الذي جيعلها تتجه نحو لتأسييس سندها القانوين ا
ن هنالك التزام من حيث املبدأ تم االتفاق أنجاز يف اإل

عليه يف االتفاقيات التأسيسية التي وقعت عليها الدولة 
رادهتا وتم احلصول عىل املوافقة الشعبية عىل إبمحض 

االتفاقية يف حلظة سابقة للمفاوضات التي جتري بقيادة 
وروبية. هذا السند املبادرات الترشيعية للمفوضية األ

القانوين جيعل الدولة غري قادرة عىل الرتاجع ألهنا 
التزمت بتوحيد املجال قيد التفاوض حسب 

 االتفاقيات يف املجاالت املختلفة.
ن هنالك سعي دؤوب يف االحتاد إومع ذلك ف

ضافته اتفاقية لشبونة كقيد أإلرضاء الدول نجده فيام 
تقوم هبا املفوضية  آخر عىل عمليات التقنني التي قد

ن ما أ ةبسط صورأيف  يوهو معيار الكفاية, ويعن
مشرتكة يف ضوء تقرتحه املفوضية من قوانني 

ال تكون تكلفة تطبيقه أعىل من االتفاقيات جيب أ
تكلفة فيام لو ترك املوضوع كجزء من اختصاص 

و الكفاية العملية يف حال أثبات الوفر إالدولة. 
و من املهام امللقاة عىل عاتق املبادرات الترشيعية ه

ثبات ذلك يلغى إاملفوضية, ويف حال عدم قدرهتا عىل 
 مرشوع القانون.
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١٣٦
رشوع بعد املفاوضات ويف حال االتفاق عىل م

 من مثلث القرار يف قانون وصدوره كقانون منبثقٍ 
مر ثالث بروكسل آنف الذكر (قد يستغرق األ

الالزم ن عملية توفري الغطاء الترشيعي إسنوات), ف
داخل كل دولة, وكذلك عمليات التنفيذ الفعيل 

و القاعدة التي تم االتفاق عليها تصبح من أللقانون 
بالرسم  اختصاص كل دولة عىل حده (كام سنوضح

), حيث تصبح مهمة الدولة قولبة  القانون الحقاً
ه الرشعية املحلية من ئعطاإالصادر من بروكسل و

خذ والتنفيذ, مع األ ملختصة بالترشيعخالل أجهزهتا ا
ن للمفوضية احلق يف التأكد من تطبيق أبعني االعتبار 

القانون بطريقة متشاهبة عرب دول االحتاد وكذلك حقها 
مكانية إصدار غرامات ضد الدول املخالفة, مع إيف 

ىل حمكمة العدل األوروبية يف حال إنقل املوضوع 
 استمرار خمالفة القانون الصادر عن االحتاد.

و ما يسمى بمثلث أ هذه اآللة املؤسساتية فعرب
القرار األورويب, وبناء عىل االتفاقيات التأسيسية 
(ثامنية اتفاقيات حتى اآلن) التي متثل رؤية مشرتكة ملا 

متكنت أوروبا من التمدد "جيب ادارته بطريقة مشرتكة 
تقريباً يف حياة األوروبيني بال معارضة, وذلك 

اة الوطنية, حمولة بذلك املؤسسات بانسياهبا يف بنية احلي
ن إن متسها من اخلارج. أالوطنية من الداخل دون 

ىل حد كبري من خلف إاحلياة السياسية قد متت  "أوربة"

 جاح جتربة ىل نإالستار, لكن هذا التسرت بالذات أد
 .)١٧("سياسية فريدة من نوعها

لقد سمى الكاتب مارك ليونارد قدرة االحتاد عىل 
تقنني ما يراه مناسباً ألوروبا عن طريق نفس أجهزة 

حيث تزيد  "بالنظام السيايس اخلفي"الدولة القومية 
نسبة القوانني األوروبية اخلاضعة للقواعد االحتادية 

% من قوانني دول ٦٠الصادرة عن بروكسل عىل أكثر من 
 مد تأثري هذا النظام اخلفي. ظهراالحتاد, مما ي

ن الدراسة النظرية أهذا التحول يكشف لنا 
للتوجهات االحتادية يف العامل بصفة عامة ولالحتاد 
 األورويب بصفة خاصة تبدأ يف الواقع من دراسة مد
االبتعاد عام هو قومي وخاضع لسيادة الدولة املطلقة, 
ي وما هو احتادي وخاضع لعمليات الترشيع االحتاد

ن استيعاب دور الطرفني أيف عمليات صناعة القرار, و
(القومي واالحتادي) كنقيضني يف العملية السياسية هو 

و الفشل يف أيف الواقع أساس حتديد مد النجاح 
 استمرار التوجهات االحتادية.

ن إىل أن نشري هنا أمع كل ما سبق فالبد 
للدولة وخاضع لسيادهتا  وإشكالية التناقض بني ما ه

حادية, وما هو لالحتاد وخاضع للتنظيم املشرتك األ
عىل مستقبل االحتاد األورويب, ال يزال يظهر بني فينة 

ىل حالة من الرفض إوأخر حينام تصل بعض الدول 

                                                 
ترمجة أمحد  .قرناً أوروبياً  ٢١ن مارك ليونارد, ملاذا سيكون القر  )١٧(

 .٢٢ ص ,م٢٠٠٩ ,السعودية: رشكة مكتبة العبيكان ,عجاج
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١٣٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 )١٨(لنتائج العمل االحتادي خوفاً عىل استقالهلا السيايس

يف االنعتاق من  و حتى ظهور الرغبةأ )١٩(رثها الثقايفإو أ
 .)٢٠(االحتاد ككل

                                                 
هنالك رشح دقيق للطريقة التي قوض هبا الرفض الفرنيس   )١٨(

لغائه إىل حد إوالرفض اهلولندي مرشوع الدستور األورويب 
معنى "بالكامل يف عبدالعزيز اليحياوي, 

حوار جملة . "/اهلولندية للدستور األورويبالفرنسيةالال
 .١٠٤− ٩٨ صص  م,٢٠٠٥ يوليو ,٨العدد لعرب, ا

 جاك راكوف, آباء أوروبا املتعثرون, جملة فورن بولييس  )١٩(
(Foreign Policy), نسخة العربية عدد ال يضاً أ. انظر ١٩ ص

 م.٢٠٠٣سبتمرب −أكتوبر
عىل سبيل املثال نجد نموذج السلوك الربيطاين مؤخراً كمثال   )٢٠(

للتطرف يف عودة التوجهات القومية وسلوك الدولة حلامية 
مصاحلها الذاتية بغض النظر عن مصالح الدول األخر كأساس 
لوجودها يف سدة احلكم, حيث أعلن رئيس وزراء بريطانيا دايفيد 

ديدة للتفاوض لبقاء كامريون بناء عىل ضغوط شعبية األسس اجل
بريطانيا ضمن االحتاد, التي يمكن اختصارها يف أربعة قضايا هي: 

, "التعهد بإبقاء بريطانيا خارج أي خمطط لدولة أوروبية موحدة"
إعطاء املؤسسات الوطنية ", واشرتاط "ومحاية العملة الربيطانية"

نظيم إعادة ت", والنظر يف "صالحية جتاوز قوانني االحتاد األورويب
. (سوف يتم التصويت من قبل الشعب الربيطاين يف ضوء "االحتاد

نتائج التفاوض مع االحتاد االورويب عىل هذه األسس خالل عام 
أربعة رشوط لبقاء بريطانيا يف االحتاد "م). انظر: ٢٠١٧

م. ما جيب ١٢/١٠/٢٠١٥, جريدة الرشق األوسط, "األورويب
نفسه هو مع البقاء يف االحتاد, أن نعرفه هنا هو أن دايفيد كامريون 

ولكن لربيطانيا هدف حتقيق فوائد من التفاوض مرة أخر, علامً 
بأن بريطانيا من حيث التناسب مع عدد سكاهنا تتحمل أقل نسبة 
من تكاليف العمل االحتادي, حيث كانت قد نجحت يف 
مفاوضات سابقة بقيادة مارجريت تاترش يف خفض تكاليف 

 .انضاممها لالحتاد

التحلييل للتناقض آنف الذكر  من هذا املنطلق
النظم إن الباحث سوف يقوم أيضاً باستعراض ف

واألساليب التي استطاع االحتاد األورويب تطويرها 
لربط العمل عىل املستو االحتادي مع عمل 

ن أبإشعارها احلكومات عىل املستو القومي هبدف 
ليس فقط يف وظيفة يأت ليكون بديالً عنها,  حتاد ملاال

الدولة التنفيذية (كمنفذ ملا يتم االتفاق عليه عىل 
دور الربملانات القومية  املستو االحتادي), بل وأيضاً 

و رفض تقنني ما جيري دراسة أيف عمليات تقنني 
ن شعور أقراره عىل املستو االحتادي, عىل أساس إ

طر من التطورات مؤسسات الدولة القومية باخل
 االحتادية قد يشكل خطر عىل مستقبل االحتاد ككل.

 
 أسلوب تقسيم الدراسة

بناء عىل ما سبق فإن دراستنا لنشأة االحتاد 
ف تتدرج األورويب وتطور مؤسسات القرار فيه سو

 كالتايل:
 املنطلقات الفكرية للقادة األوائل لالحتاد والً: أ

 .ورويباأل
  : االتفاقيات  لالحتاد: ةالقانوني ساألسثانياً

 .لتزايد االختصاصات االحتادية الدولية كأساس
 دور حمكمة : وروبية يف االستفادة العدل األ ثالثاً

من اتفاقيات االحتاد لتثبيت دور االتفاقيات يف 
 .داخل الدول األعضاء
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٣٨
  : قواعد البناء الثقايف ألوروبا يف فرتة ما بعد رابعاً

 .انيةاحلرب العاملية الث
  : توسع االحتاد األورويب: تطوير منهج خامساً

الختاذ القرار فيام يتعلق بانضامم دول أوروبية 
 .لالحتاد ةجديد

  : مؤسسات اختاذ القرار يف االحتاد سادساً
 ةاألورويب: إشكالية قيام مؤسسات جديد

 .قديمةبمسميات 
 

أوالً: املنطلقات الفكرية للقادة األوائل لالحتاد 
 األورويب

ولدت الفكرة األساسية لالحتاد يف ظل شبح 
مآيس احلربني العامليتني األوىل والثانية بني الدول 

 التكنوقراط وهمعىل يد عدد حمدود من  األوروبية
وزير اخلارجية الفرنيس روبرت شومان (عاش من 

الملاين والرت ا ) ووزير اخلارجيةم١٩٦٣− ١٨٨٦
زة ) والشخصية البارم١٩٨٢− ١٩٠١هالستني (من 

) م١٩٧٩− ١٨٨٨مونت (من  آنالفرنيس جبينهم هو 
ن تضع فرنسا وأملانيا أالذي اقرتح الفكرة األساسية يف 

مقدراهتام يف جمال احلديد والفحم احلجري حتت مظلة 
 .)٢١(دارة واحدة مستقلة عن حكومتي الطرفنيإ

وف فمع هناية احلربني العامليتني ظهر هاجس اخل
التي طاملا يف أوروبا قو من العودة ملنطق توازنات ال

                                                 
)٢١(  The EU Made Simple, 2010, p. 9.مرجع سابق , 

ولذلك جاءت األطراف  ,)٢٢(أوروبيةىل حروب إآلت 
إىل طاولة مفاوضات يف التي اهنكتها احلرب األخرية 

مر لتنظيم األدوات األساسية للحرب كحد بادئ األ
الم ومها احلديد والفحم دنى لتحقيق يشء من السأ

احلديد الذي تصنع منه الطائرات والدبابات احلجري (
والفحم احلجري كان مصدر الطاقة األسايس يف ذلك 

ن حيد التنظيم الوظيفي املشرتك أمل أعىل  الوقت),
 يف (توحيد الوظيفة يف إدارة جمال بعينه دون الدخول

املجال من  امالبسات الوحدة السياسية) يف هذ
٢٣(احتامالت استخدامهام يف حرب أخر(. 

ة دول ن القلق الذي كان حيرك الستأهنا نالحظ 
األوىل التي شاركت يف املفاوضات األولية كان خيتلف 

ىل أخر, لكن العامل املشرتك كان بوضوح إمن دولة 
بني  أمكن من احتامالت قيام حروب جديدةهو احلد ما 

األوروبيني, فاهلاجس الفرنيس كان يرتبط باخلوف من 
ن تصبح فرنسا مرة أخر مرسحاً للرصاع بني جارتيها أ

ما بالنسبة ألملانيا التي خرجت أأملانيا وبريطانيا,  الكبريتني
ىل إمقسمة مع هناية احلرب فقد كانت ترغب يف العودة 

ن تسببت يف احلربني األوىل والثانية أحظرية أوروبا بعد 
ربع دول (روسيا أ ةمن جه ةووجدت نفسها مستعمر

ا ما بلجيكا وهولندأوبريطانيا وفرنسا وأمريكا), 
                                                 

 انظر:  )٢٢(
- Attila Marjan, The Middle of the Map: Geopolitics of 
Perception. London: John Harper Publishing, 2011, p. 9. 

, ترمجة أمحد  ٢١مارك ليونارد, ملاذا سيكون القرن   )٢٣( قرناً أوروبياً
 .٢٠ , صم٢٠٠٩الرياض: العبيكان,  ,عجاج
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١٣٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
يف حدود مع اجلارتني ولوكسمربج وإيطاليا فهي تشرتك 

الكبريتني مما جيعل أرايض دوهلم حمل الرصاع واالقتتال 
ن يكون لدهيم القدرة عىل إيقاف الدولتني من أدون 

احتالل أراضيهم بسبب صغر احلجم وبالذات بالنسبة 
 .)٢٤(للكسمبورج وهولندا وبلجيكا

عمر االحتاد املبكر من لكن وحتى يف ذلك الوقت 
كان اهلدف  يف أوائل اخلمسينات من القرن املايض فقد

 املعلن أكثر من جمرد اتفاقية واحدة اىل هدف أكرب وهو:
وروبا أمجع قدرات دول  نأمل هو كان األ"

الغربية عن طريق قواعد عمل مشرتكة قد 
الدول غري ممكن ه جيعل نشوء احلرب بني هذ

  .)٢٥("العمليةومن الناحية اللوجستية 
 

: األسس القانونية لالحتاد: االتفاقيات الدولية  )٢٦(ثانياً
 كأساس لتزايد االختصاصات االحتادية

تشكل االتفاقيات الدولية املوقعة بني دول 
االحتاد األساس القانوين لتزايد اختصاصات ودور 

                                                 
 .٢١ مرجع سابق, ص, م٢٠٠٩ ,مارك ليونارد  )٢٤(
)٢٥(  The EU Made Simple, 2010, p 5:مرجع سابق , 

“It was hoped that by pooling these resources war between 
Western European countries would become logistically 
impossible”. 

ينا يو االتفاقية الدولية: عرفت معاهدة فأتعريف املعاهدة   )٢٦(
بني دولتني اتفاق دويل يعقد "أهنا املعاهدة يف املادة الثانية منها ب

كثر يف شكل مكتوب, وخيضع للقانون الدويل, سواء كان أو أ
. "كثر, وأياً كانت التسميةأو أهذا االتفاق يف وثيقة واحدة 
وسيط يف القانون الدويل. عامن: انظر: عبدالكريم علوان, ال

 .٢٥٩ , صم١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنرش, 

مؤسسات العمل االحتادي, ونالحظ هنا الطبيعة 
والتعاضد عىل أساس التدرجية يف جماالت التعاون 

وظيفي بني عدد حمدود من الدول األوروبية ابتداء من 
باالتفاقية املحدودة املعروفة باتفاقية  م١٩٥١عام 
 .)٢٧(باريس

احلصول  و يف الواقعاالتفاقيات ه هدف هذه
عىل ختويل قانوين ابتدائي من كل دولة عىل حق قيام 

بوضع قواعد مشرتكة لتنظيم  مؤسسات مشرتكة
عىل  , وال يعني التوقيعت املنصوص عليهااملجاال
وإصدار  يد االحتاد يف التنظيم إطالق االتفاقية

نام تكون كل اتفاقية بداية إوالترشيعات يف املجال, 
الدول املوقعة داخل نفس بني  قةملفاوضات شا

 مؤسسات االحتاد (التي تتمثل فيها كل دولة) لتقنني
كحلول  سيجري رشحه)حسب ما ( ةجديد منظ

توافقية لتحقيق مصالح مشرتكة يف املجال الذي نصت 
 االتفاقية عىل تنظيمه.

ولعل االتفاقية األكثر أمهية يف مرحلة نشأة االحتاد 
, حيث تبلور فيها املرشوع م١٩٥٧عام هي اتفاقية روما 

ارب االقتصادي األورويب املشرتك يف ضوء نجاح جت

                                                 
التي نام عىل أساسها  ةالبذركانت يف الواقع هذه االتفاقية   )٢٧(

ساس العمل أاالحتاد ألهنا تعاملت مع موضوع التعاون عىل 
ساس وظيفي تنظيمي وليس أوروبية عىل عىل مجع الدول األ

ر فوائد التخطيط والتنسيق حيث تظه ,ساس سيايسأعىل 
املشرتك عىل املستو اجلزئي لألعامل دون إقحام قضايا 

 السلطة والسيادة.
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١٤٠
مريكي إلنقاذ املرشوع األاالقتصادي حتت مظلة التعاون 

واملعروف باسم مرشوع مارشال اقتصاديات أوروبا 
األوىل  اللبنة اتفاقية روما شكلت, ف)٢٨()م١٩٥٢− ١٩٤٨(

ة بالتعاون عىل أساس وظيفي (توحيد للوحدة االقتصادي
أداء الوظائف حتت مظلة مؤسسة مشرتكة, دون البحث 

وسع من جمايل يف نطاق أعن وحدة القرار السيايس) 
السوق األوروبية املشرتكة الصلب والفحم, وهو 

                                                 
نه أعىل  م١٩٥٢−١٩٤٨ينظر ملرشوع مارشال يف الفرتة من   )٢٨(

قتصادي عرب دول أوروبا بداية عمليات التعاون والتنسيق اال
نفقت الواليات املتحدة خالل هذه الفرتة مبلغ أحيث  الغربية,
نشاء وحتديث الصناعات إعىل مشاريع  بليون دوالر ١٢٫٥

وروبا (كان صايف الدخل أوالبنية التحتية ووسائط النقل عرب 
بليون  ٢٥٨القومي للواليات املتحدة يف تلك الفرتة يف حدود 

دور هام م). كذلك كان للمرشوع ١٩٤٨دوالر وذلك لعام 
نشاء وتطوير هيئات إثراء التجربة األوروبية يف حقل إ يف

املشاريع, رب أوروبا للقيام بتوزيع وإدارة التنظيم والتنسيق ع
لحي قومي ولكن عىل أساس جدولة ليس عىل أساس مص

ولويات واحلاجات األوروبية ومن ثم توفري التمويل عىل لأل
تون أساس قرار توافقي بني الدول. انظر موقع جامعة برنس

 لذي تركه مرشوع مارشال األمريكي:والنص عىل هذا األثر ا
The Marshall Plan was one of the first elements of European 
integration, as it erased trade barriers and set up institutions 
to coordinate the economy on a continental level—that is, it 
stimulated the total political reconstruction of western 
Europe. 
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/M
arshall_Plan.html 
من الناحية السياسية فقد كان هدف هذا املرشوع الضخم هو 
النهوض باالقتصاد األورويب ليقف يف وجه االحتاد السوفييتي 

ر عىل دول أوروبا الرشقية, وكان واملد الشيوعي الذي سيط
دخل عىل وشك استكامل السيطرة عىل باقي أوروبا لوال الت

 العسكري واالقتصادي األمريكي.

(European Economic Community)  وكذلك اهليئة
للطاقة الذرية, حيث وضعت خطة للبدء يف  األوروبية

تنظيم العمل بني الدول املوقعة عىل أساس فتح الدول 
الستة حلرية حركة انتقال البضائع واألشخاص 

عضاء وكذلك أس املال بني الدول األاخلدمات ورو
 عداد إلنشاء نظام موحد للجامرك.اإل

رشايف فقد استكملت أما يف اجلانب التنظيمي اإل
 (The European Commission)االتفاقية فكرة املفوضية األوروبية 

وصالحياهتا املستقلة لتمثل مصلحة أوروبا ككل, 
لترشف عىل اجلوانب التنفيذية, وجملس للوزراء 

(Council of Ministers)  ,لالتفاق عىل السياسات العليا
برملان من خمتلف مواطني نشاء إوكذلك تم االتفاق عىل 

, ولكن له (European Parliament)عضاء الدول األ
ليس ترشيعية (تغري احلال صالحيات استشارية فقط و

 يف اتفاقية لشبونة كام سنوضح). م٢٠٠٧عام 
حتت هذه املظلة اإلدارية االبتدائية تتابع تطبيق 

لغاء كافة القيود إمهها أبنود اتفاقية روما وكان 
, م١٩٦٨اجلمركية بني الدول األعضاء بنهاية عام 
ىل الدول إووضع نظام مجركي موحد لدخول البضائع 

د اجلوانب االجرائية ذلك بعد استكامل توحيالستة, و
 يف كل دولة.

خر نالحظها يف هذه االتفاقيات هي أخاصية 
كبرية (ملزيد من الوحدة) يف الخاصية وضع اآلمال 

خطوات تفصيلية وحمسوبة بدقة عرب فرتات طويلة, فقد 
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١٤١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
تم وضع تصور لألمل يف أوروبا منفتحة عىل نفسها 

, لكن هذا األمل مل يكن جمرد م١٩٥٧ عام ابتداء من
و ترصحيات شعبية, وإنام يعقب أوراق يتم التوقيع عليها أ

كل اتفاقية جلسات تفاوضية بقيادة املفوضية لوضع لبنة 
مل تبعات تنظيم العمل البناء املؤسسايت القادر عىل حت

ىل هذا إحيث يشري الكاتب مارك ليونارد املشرتك, 
عى جتربة الفشل يف عصبة التوجه يف منهج الرجل الذي و

األمم يف حفظ السالم وقاد املفاوضات األوىل لالحتاد 
 وهو الفرنيس جآن مونت:

أن كان املبدأ األول الذي يلتزم به مونت هو "
عالن إالكبرية, ف يتجنب مسودات اخلطط

شومان الذي وقعه الفرنسيون واألملان إلطالق 
جعل من  م١٩٥٠املرشوع األورويب يف عام 

, فأوروبا لن تبنى  غياب اخلطط مبدأ أساسياً
و عىل أسس خطة واحدة كرب, أدفعة واحدة 

من شأهنا  ةبل تبنى من خالل إنجازات ملموس
ن ختلق أوالً تضامناً موجوداً عىل األرض. لقد أ

عمل مونت يف عصبة األمم املتحدة التي كانت 
كارثية بعد احلرب العاملية األوىل, ووعى 

من التعاون بدالً من  ةملموس ىل أنواعإاحلاجة 
االتكاء عىل فكرة األرسة الدولية الومهية. لقد 

ن يربط فرنسا وأملانيا من خالل توحيد أحاول 
إنتاج احلديد والصلب, نفس الصناعات التي 

  صنعت سالح احلرب تضع أسس بناء السالم.
كان التكتيك الذي ينهجه مونت دائامً 

نية بدالً من أسئلة ينحو للرتكيز عىل التفاصيل التق
ن يعالج أسياسية كرب تلفت االنتباه. لقد حاول 

ىل قضايا إالقضايا اخلالفية من خالل جتزئتها 
ىل اتفاقية بشأن إأصغر, ألنه من األسهل الوصول 

ىل اتفاقية بشأن إالصلب واحلديد من الوصول 
السالم واحلرب, وهكذا وعندما تنخرط حكومتا 

ة ال تنتهي من املفاوضات فرنسا وأملانيا يف سلسل
  .)٢٩("ىل احلرب يصبح أقل احتامالً إفإن الذهاب 

هنا نالحظ أيضا ان البداية الصغرية بعدد حمدود من 
دول) يف الفرتة األوىل من عمر االحتاد ساعد  ٦(الدول 

يف جعل املفاوضات أسهل وأرسع إذا ما قورن االمر 
 دولة). ٢٨بعدد دول االحتاد اليوم (

 
العامة التي تشرتك فيها االتفاقيات التأسيسية اخلطوط 

 حدة والتنسيقكأدوات لتحقيق املزيد من الو
وحتى اليوم تم  م١٩٥١منذ اتفاقية باريس عام 

توقيع ثامنية اتفاقيات دولية تأسيسية, حيث تشرتك 
هذه االتفاقيات يف عدد من اخلطوط العريضة اهلامة 

 اخلطوط هي: هم هذهألفهم تطور االحتاد األورويب, و

التي تعترب معاهدات دولية  تنظم هذه االتفاقيات − ١
داء أنشاء وإطريقة بني دول مستقلة كام أرشنا, 

جهزة نظمة التصويت عرب األأمؤسسات االحتاد و
تنظيمها بقرارات واملجاالت التي يمكن أن جيري 

هذه  نأب االحتاد علامً  من قبل مؤسسات
ال تصبح سارية املفعول يف كل دولة  االتفاقيات

 .شعوب الدولال بعد حصوهلا عىل موافقة إ

                                                 
 .١٨ ص ,مارك ليونارد, مرجع سابق  )٢٩(
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١٤٢
 كل اتفاقية من هذه االتفاقيات جيري عادة وضع يف − ٢

للمفوضية  اً (عادة ما يكون تابع م مؤسسايت دقيقانظ
األوروبية ألهنا اجلهة املخولة بالدفاع عىل االتفاقيات 

سوف  بالتعاون مع حمكمة العدل األوروبية كام
تطبيق ما تم االتفاق عليه عىل يتوىل متابعة  نوضح)
ساس التساوي بني الدول املوقعة يف طريقة أرضورة 

االلتزام بام نصت عليه االتفاقية مع إطار زمني حمدد 
 وآليات للتطبيق واملتابعة.

جديد يف نطاق  ما هوهذه االتفاقيات ال تضيف  − ٣
االتفاقيات عىل تعدل قد الوحدة فقط, بل و

السابقة (استخدمت التعديالت التي جاءت هبا 
 دناه لتكون مثاالً أ م٢٠٠٧اتفاقية لشبونة 

ك فمن ولذل هلذا اجلانب بالذات), اً توضيحي
 يءضافات التي جتاملهم معرفة التعديالت واإل

مما يزيد من صعوبة دراسة  ةمع كل اتفاقية جديد
ات االحتاد األورويب بسبب استمرار الزياد

 خر.من اتفاقية أل والتعديالت
سمح االتفاقيات يف مرحلة التوقيع بوجود ت − ٤

بل  ,كل دولة استثناءات خاصة حسب حتفظات
وقد ترفض دولة من دول االحتاد خالل 

 ىل اتفاقية بأكملها.إاملفاوضات االنضامم 
وروبية خارج االحتاد ن يتاح للدول األأيمكن  − ٥

ا , فمثالً سويرساتفاقيات بعينهاىل إاالنضامم 
 هي دول خارج االحتاديسلندا وآوالنرويج و

 هنا منضوية يف اتفاقية الشنجنإال إ (حتى اآلن)
(االتفاقية اخلاصة بفتح احلدود بني الدول املوقعة 
وتوحيد أنظمة تأشريات الدخول واخلروج بني 

 .)٣٠(الدول املوقعة عىل االتفاقية)
ن بعض الدول املوقعة عىل إمن الناحية العملية ف − ٦

اتفاقية بعينها قد تكون غري جاهزة لتنفيذ بنود 
االتفاقية رغم رغبتهم يف االنضامم لتلك 
االتفاقية, حيث تشمل االتفاقيات عادة 

عد حتقيقها اشرتاطات خاصة يمكن للدولة ب
ىل إوعادة ما جيري االستامع االنضامم لالتفاقية, 

تقارير دورية داخل الربملان األورويب بالذات من 
صاحبة الشأن ومن مؤسسات االحتاد  الدولة

األورويب املتخصصة يف املجال ومن مؤسسات 
املجتمع املدين عن مد قيام الدولة باستكامل 

, ويتم النظر يف هذه )٣١(االشرتاطات من عدمها

                                                 
م, ١٩٨٥وهو اسم قرية يف لوكسمبورج عام  تم توقيع اتفاقية الشنجن  )٣٠(

م وأصبح عدد الدول التي ٢٦/٣/١٩٩٥وبدأ العمل هبا عملياً يف 
 دولة. انظر: ٢٥استكملت االشرتاطات وتعمل باالتفاقية 

- The Schengen Area, Brussels: European Commission 
Publication, 2010, p. 4. 

 .https://ar.5starseurope.comاملوقع:  يضاً أانظر 
عىل سبيل املثال فدولة املجر كانت خارج اتفاقية الشنجن   )٣١(

وتم  م٢٠٠٧) حتى عام م١٩٨٥(التي كانت قد وقعت عام 
ات تنظيمية ترتبط بالقدرة خالل هذه الفرتة استكامل اشرتاط

رشاف عىل عمليات الدخول واخلروج عرب حدود عىل اإل
الدولة وذلك بالتعاون مع البوليس األورويب املشرتك. انظر 

 .The Schengen Areaمرجع سابق: 
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١٤٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
و أيس للقضايا املطروحة ين أي تسأالتقارير دون 

نام ينظر فيها من وجهة نظر إنقد للدولة املعنية, و
كام جيري عادة يف مثل هذه اجللسات تقديم تقنية, 

اقرتاحات بأي معونات مالية ملساعدة الدولة عىل 
 رتاطات املطلوبة.االنتهاء من استكامل االش

 
موجز لالتفاقيات الدولية املربمة حتى اليوم بني دول 

 االحتاد األورويب
(معاهدة اجلامعة  اتفاقيتي باريسبعد 

واتفاقية  Treaty of Paris األوروبية للفحم والصلب)
اللتان تم فيهام وضع  ,Treaty of Rome 1957 روما

حجر األساس للوحدة بام وفرته كل من هاتني 
االتفاقيتني من تأطري مؤسسايت وتداخل وظيفي مع 
نظام لتمثيل كل دولة, حيث جر يف ضوء هذا 

جل إضافة أالنجاح توقيع اتفاقيات أخر من 
حول طرق التنسيق فيها جماالت أخر للتفاوض 

 و توحيدها, وهذه االتفاقياتأبني سياسات الدول 

 التي ال جمال لرشحها هنا هي باختصار:
  وتعرف أيضاً بمعاهدةم١٩٦٥ بروكسلاتفاقية , 

 .Brussels: The Merger Treaty االندماج
 وهي اتفاقية ما م١٩٨٦ لوكسمبورغ اتفاقية ,

وجاءت  (SEA) القانون األورويب املوحديعرف ب
عمل السوق الداخلية لدول االحتاد لتوحيد أنظمة 

Luxemburg: The Single European Act. 

 وتعرف أيضاً م١٩٩٢ ماسرتخت اتفاقية ,
 Maastricht: The االحتاد األورويبإعالن معاهدة ب

Treaty on European Union . وهذه االتفاقية تم
جمرد  عالن االحتاد األورويب ليكون أكثر منإفيها 

يق االنفتاح وحدة اقتصادية اىل وحدة تسعى لتحق
 والتكامل االجتامعي.

 م١٩٩٧ أمسرتدام اتفاقية Amsterdam يف ضوء :
 عىل حتديد م١٩٩٣اتفاق رؤساء دول االحتاد عام 

لالحتاد فيام  رشوط أكثر دقة النضامم دول جديدة
سمي بمعايري كوبنهاجن, تم التوقيع عىل هذه 

زيادة االتفاقية إلعداد اإلطار املؤسسايت لل
 املتوقعة يف الدول األعضاء.

 م٢٠٠٣ نيس اتفاقية Nice وتتعلق هذه االتفاقية 
لتعمل بطريقة  االحتادداء مؤسسات أتحسني ب

 أرسع.
 ما آخر هذه االتفاقيات فهي اتفاقية لشبونةأ
 ديسمرب ١٣يف  هذه االتفاقية قعت: وLisbon م٢٠٠٧
 شهر يناير سارية املفعول يف صبحتأو م٢٠٠٧
ن تم التصديق عليها من مجيع دول أبعد  م٢٠٠٩
تعديالت هذه االتفاقية استحدثت وقد , )٣٢(االحتاد

                                                 
 ٩ىل بنود هذه االتفاقية بعد مفاوضات دامت إتم الوصول   )٣٢(

سنوات, وحتوي بنودها تعديالت جوهرية عىل اتفاقية روما 
 من التفصيل انظر: واتفاقية ماسرتخت. ملزيد

- Anackere, Steven V. Europe in the World: Contemporary 
Challenges and Opportunities for Improvement. Global 
Governance Institute, Brussels, May, 2012, p. 9. 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٤٤
من التفصيل كمثال  هامة نوردها هنا بيشءضافات إو

ومناصب نشاء مؤسسات إيف  االتفاقيات عىل دور
 :و تعديل اتفاقيات سابقةأ ةجديد

 مجاع التخيل عن مبدأ اإل(unanimity)  يف قرارات
جملس الوزراء األورويب باستثناء املجال األمني 

دخال إودخول عضو جديد لالحتاد, حيث تم 
− (qualified majority) "األغلبية املؤهلة"مفهوم 

التي سيتم رشحها يف دراسة طريقة اختاذ القرار يف 
 جملس الوزراء األورويب.

 وروبا الذي يعترب أنشاء منصب الرئيس ملجلس إ
 .ورويبرئيس االحتاد األ

  لشبونة فقد حتول دور الربملان حسب اتفاقية
األورويب من جمرد جملس استشاري (حسب اتفاقية 

 (Co-legislature) "املرشع الرشيك"ىل دور إروما) 
فقط من جماالت االتفاقيات  جماالً  ٤٠وذلك يف 

رهاب, بام يف ذلك جمال مكافحة اإلاملوقعة 
 .وتنظيم حركة اهلجرة ,والتعاون القضائي

 توسيع دور الربملان يف تقرير ميزانية االحتاد. 
 وروبية للعمل إنشاء وتوسيع دور اهليئة األ

 European External Action Service اخلارجي
للعمل كجهاز للتنسيق بني السياسات اخلارجية 

حق  عطاء اجلهازإمع  ,االحتاد واألمنية لدول
 .رشاف عىل السلك الدبلومايس لالحتاداإل

 وروبا أجملس  قراراتمجاع يف التخيل عن نظام اإل
اخلاصة (سيجري غلبية استخدام األ إطاروتوسيع 
 .جملس وزراء االحتاد يف يف اختاذ القراررشحها) 

 فرصة لالسرتشاد برأي  وضع نظام إلتاحة
ت الدول يف نظام اختاذ القرارات يف االحتاد نابرملا

فيام يعرف اآلن بحق الربملانات الوطنية يف التأكد 
من الكفاية العملية فيام قد يقرره مثلث اختاذ 

يف االحتاد األورويب (املفوضية األوروبية  القرار
 اء األورويب والربملان األورويب).وجملس الوزر

 وروبية يف ملواطني الشعوب األ أكربعطاء دور إ
(احلصول عىل مليون  حتريك املبادرات القانونية

توقيع من مواطني دول االحتاد األورويب إللزام 
 و آخر).أمثلث اختاذ القرار بمبادرة قانونية من نوع 

 ورويباأل اعتبارية لالحتادنشاء شخصية قانونية إ 
بام يتيح لالحتاد حق التواجد يف املنظامت 

 واملنتديات الدولية.
  وفق االتفاقية تم وضع وثيقة احلقوق والقيم

لدول االحتاد مما  ةوروبية كوثيقة قانونية ملزماأل
األساسية عالن العاملي للحقوق ن اإلأ ييعن

لكافة دول االحتاد مع  ملزماً  لإلنسان أصبح
لربيطانيا ومجهورية وجود استثناءات خاصة 

ة بناء عىل التشيك وبولندا نصت عليها االتفاقي
 طلب هذه الدول قبل التوقيع.
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١٤٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
  احلفاظ عىل نظام مفوض واحد لكل دولة يف

 .)٣٣(األوروبيةتنظيم عمل املفوضية 
 

كيفية التغري يف نطاق اختصاص الدولة كنتيجة 
 لالتفاقيات

لقد كان من نتائج دخول الدور االحتادي عىل 
ن ظهر تقسيم جديد أوظائف الدول األعضاء يف االحتاد 

لالختصاص السيادي عىل القرار يف الدول املوقعة عىل 
االتفاقيات, وخرجت بعض القضايا طواعية من 

تصاص التنظيم االحتادي, ىل اخإاختصاص الدولة 
ىل إيستند  ىل ظهور تقسيم للقضاياإمر وتطور األ

 ساس التايل:), عىل األ١رقم االتفاقيات (انظر الشكل 
 والً: قضايا أصبحت من اختصاص مثلث القرار أ

فاقيات, االحتادي يف بروكسل, وذلك وفقاً لالت
نظمة والترشيعات ولالحتاد وحده حق وضع األ

فيام يتعلق هبذه القضايا, وتشمل قضايا الوحدة 
اجلمركية, وسياسة التجارة الدولية, وسياسة 
محاية املصادر البحرية, والسياسة النقدية بالنسبة 
للدول املوقعة عىل اتفاقية اليورو وسياسات 
التطوير االقتصادي بالذات يف املناطق املتجاورة 

                                                 
ملزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية التي تعترب التفاف عىل   )٣٣(

 لوثيقة الدستور انظر:رفض فرنسا وهولندا 
- Daniel Gueguen, The New Practical Guide to the EU 
Labyrinth. Brussels: EUROPOLITICS, 2008, pp. 18-21. 

ن إبخصوص هذه القضايا ف. )٣٤(بني دول االحتاد
كل دولة تقوم بتعديل ترشيعاهتا بام يتوافق مع ما 

 تم االتفاق عليه يف بروكسل.
  قضايا مشرتكة بني مثلث القرار األورويب يف : ثانياً

غلب أبروكسل والدول األعضاء: هنا نجد 
القضايا وتشمل تنظيم السوق الداخلية 
والسياسات االجتامعية وسياسات حتقيق 

وروبا والسياسات أمل االقتصادي عرب التكا
الزراعية وسياسات البنية التحتية للنقل عرب 
أوروبا وسياسات التطوير التكنولوجي والقدرة 
عىل التنافسية وسياسات املساعدات االقتصادية 

 اخلارجية وقضايا الفضاء والطاقة.
  قضايا وجماالت من اختصاص الدول : ثالثاً

هاز للتنسيق بني وحدها, مع إمكانية انشاء ج
سياسات الدول, مثل سياسات التأمني الطبي 
وقضايا الصناعة والسياحة والثقافة والتعليم 
والتدريب وقضايا العالقات اخلارجية واألمن, 
  ويكون دور أجهزة االحتاد قارص عىل توفري إطار

 
                                                 

االهتامم بالتطوير االقتصادي يف املناطق البينية (مناطق احلدود   )٣٤(
بني الدول)  كجزء من سياسات االحتاد هدفه حتقيق التكامل 

هذه املناطق احلدودية ملنع أي تراجع يف  االقتصادي يف
 انظر:لرشح هذا التوجه لد . سياسات الوحدة االقتصادية

- Blueprints for a Macro-Region. SWP Research Paper. 
German Institute for International and Security Affairs. 
Berlin, September 2011, p. 5. 
- Anackere, Steven V. Europe in the World: Contemporary 
Challenges  and Opportunities for Improvement. Global 
Governance Institute, Brussels May, 2012. 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٤٦

 
التقسيم اجلديد لالختصاصات بني ما هو لالحتاد وما هو للدولة العضو. جزء من عرض للدكتور أتيال مارجن بعنوان   ).١رقم (الشكل 

نظرة شاملة لوظائف االحتاد األورويب, وقدم العرض يف مقر معهد التدريب األورويب بمدينة بروكسل بحضور 
  .(Marjan, Attila. 2012 power point presentation titled: An Overview of the Functioning of the EU)الكاتب 

 
للتنسيق بني الدول الراغبة لعمل مشرتك من 

ن الدول غري إعىل سبيل املثال ف(و آخر أنوع 
بتنفيذ قرارات اهليئة األوروبية للعمل  ةملزم

اخلارجي وهذا ما ظهر لنا يف أزمة ليبيا حيث 
شاركت دول من االحتاد يف الغارات اجلوية 

.(بينام أدانتها دول أخر 
ن هذا التقسيم أ إىل ن نشري هناأعلينا 

لالختصاصات بني االحتاد من جهة وبني الدولة يعني 

القومية من منظور  يف الواقع انحسار سلطة الدولة
 .)٣٥() بالذاتم١٦٤٨اتفاقية وستفاليا (

 
 

                                                 
جزء من عرض للدكتور أتيال مارجن الذي كان قد قاد   )٣٥(

مفاوضات انضامم دولة املجر لالحتاد األورويب, وله عدد من 
م العرض يف مقر معهد التدريب الكتب يف املجال, وقد

األورويب بمدينة بروكسل ملوظفي وزارة اخلارجية السعودية 
 .بحضور الكاتب

Marjan, Attila. 2012 power point presentation titled: An 
Overview of the Functioning of the EU. 
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١٤٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
: دور حمكمة العدل األوروبية يف االستفادة من  ثالثاً

اتفاقيات االحتاد لتثبيت دور االتفاقيات يف داخل 
 الدول األعضاء

جانب قانوين آخر من الرضوري اإلشارة إليه 
قوة دور مؤسسات االحتاد  تزايد يفالستيعاب ال

لتكون فوق مؤسسات الدولة  األورويب
(supranational)  ,يف املجاالت التي تشملها االتفاقيات

مل يكن فقط نتيجة للمعاهدات الدولية التي وقعتها 
الدول األوروبية بإقرار دور خاص للمفوضية 

مر , بل يرجع األكمرشف عىل تنظيم جماالت بعينها
لت التي عم )٣٦(ىل دور حمكمة العدل األوروبيةإ يضاً أ

كفة االتفاقيات األوروبية والقوانني  عىل ترجيح
الصادرة عن مؤسسات االحتاد عىل كفة القوانني 
الصادرة عن الدولة العضو يف االحتاد, حتى يف داخل 

حكامها التي قضت فيها لصالح أالدولة نفسها عرب 
عالء القوانني الصادرة عن االحتاد عىل قوانني الدولة إ

ىل ذلك إعديد من القضايا, كام يشري القومية يف ال
 .)٣٧(م٢٠٠٧الكاتب غياث نارص يف بحثه عام 

                                                 
وهي الفرع القضائي لالحتاد  م١٩٥٢تم إنشاء املحكمة عام   )٣٦(

ومهمتها األساسية هي العمل عىل الدفاع عىل االتفاقيات 
 .املوقعة, وسوف جيري رشحها الحقاً 

قانون االحتاد األورويب: التأثري املبارش وغري املبارش غياث نارص,   )٣٧(
, بحث صادر عن مكتب القانوين غياث لقانون االحتاد األورويب

(باإلمكان طباعة  ٢١ص , م٢٠٠٧ يونيو ١٠ ,نرص, القدس
 ).www.nasserlaw.netكامل البحث من املوقع: 

عطته من أوهذا التعاضد بني االتفاقيات وما 
تنظيامت وتوجيهات "صالحيات أولية لالحتاد إلصدار 

حكام حمكمة العدل أوبني  "وقرارات وتوصيات الرأي
 ىل ترجيح كفة القوانني الصادرة عن إاألوروبية أد

املفوضية (بعد إقرارها من جملس الوزراء والربملان 
األوروبيني) لتكون فوق قوانني الدولة, هو من األسباب 

 )٣٨(ضعاف قاعدة سيادة الدولة القوميةإاألساسية يف 
 م.١٦٤٨بمعانيها املطلقة كام جاءت يف اتفاقية وستفاليا 

يس للمحكمة يف لتوضيح هذا الدور التأسي
األوروبية تربير حمكمة العدل تقوية دور االحتاد نجد 

بأنه: ما دامت الدول األعضاء قد أقرت رأهيا امللزم  يف
ن أي ممارسات من جانب واحد إالدخول يف االحتاد ف

من قبل الدولة سوف تكون متناقضة مع مفهوم قوانني 
دخول االحتاد األورويب, ألهنا كانت قد ختلت بقبوهلا ال

 :يف االحتاد عن جزء من حقوقها السيادية
“The member states have definitively 
transferred sovereign rights to a community 
created by them and subsequent unilateral 
measures would be inconsistent with the 
concept of EU law” (Rukaj, 2015, p. 306) 

احلال فقد زاد التغري يف أسلوب اختاذ القرار بطبيعة 
من نظام يعمل عىل أساس  داخل جملس الوزراء األورويب

ىل نظام إمجاع لصدور القرار يف جملس الوزراء رضورة اإل
يعمل عىل أساس األغلبية املؤهلة (تم التعديل يف اتفاقية 

) من تفوق القرار األورويب عىل حساب م٢٠٠٧لشبونة 
                                                 

 انظر:  )٣٨(
- Klaus-Dieter Borchardt. The ABC of the European Union 
Law. Luxembourg: Publication Office of the EU, 2010, p. 121. 
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١٤٨
مية وبالذات بالنسبة للدول الصغرية يف االحتاد الدولة القو

مثل مالطا واليونان وبلجيكا ذات الوزن املحدود داخل 
جملس الوزراء والربملان األوروبيني, وهو ما سيجري 
توضيحه يف جدول مستقل خالل رشح تطور طريقة 

 .التصويت داخل جملس الوزراء والربملان

 
: قواعد البناء الثقايف ألورو با يف فرتة ما بعد رابعاً

 احلرب العاملية الثانية
تشكل االتفاقيات التأسيسية التي استعرضناها 

القانوين لالحتاد, لكن /آنفاً باختصار, املظهر اخلارجي
النجاح يف توسع واستمرار االحتاد يكمن يف الواقع يف 
عدد من االلتزامات الدبلوماسية والثقافية ذات 

ن حمصلة التجربة الصبغة األدبية التي تشكلت م
التارخيية واملؤسساتية للدول التي أسست االحتاد, 

يف جتارب الوحدة بقوة السالح عرب التاريخ  فشلفال
األورويب من جهة, ودور القيادات القومية العاطفية 

ثارة إيف (القيادات مثل نابليون وهتلر وموسليني) يف 
وتراكم الوعي  )٣٩(احلروب يف تاريخ أوروبا احلديث
                                                 

مارك ليونارد يف كتابه ملاذا سيكون القرن الواحد والعرشون يشري الكاتب   )٣٩(
يف البداية مل يكن ألوروبا ثمة مستقبل, ومل يبدأ مستقبلها إال "قرناً أوروبياً: 

يف املايض القريب, فأوروبا كانت مشبعة بالدماء واملجازر منترشة يف كل 
سية, وثامنية أركاهنا ... مئة وأربعون ألف قتيل يف احلرب الفرنسية الربو

ماليني يف احلرب العاملية األوىل, وأربعون مليوناً يف احلرب العاملية الثانية: 
لقد قضت اخلطط الكرب والشخصيات الشعوبية تقريباً عىل القارة, لقد 
احتاجت أوروبا ملعجزة لتتعاىف, لكن أوروبا مل تعد تؤمن ثانية بالقيادات 

  ).١٧سابق, ص  (انظر مارك ليونارد, مرجع "العاطفية

بأمهية الديموقراطية ورأي األغلبية من الناس كمخرج 
ساعد يف ترسيخ عدد من القواعد  حلل االختالفات,

عن أي ردود  أتن دبية والعملية التي ترسي كثقافةاأل
تسعى من حيث مترسعة, كام  حكامأو أ فعل عاطفية

تاحة إيامن برضورة إىل فتح قنوات احلوار مع اإلاملبدأ 
 السياسية واالجتامعية للمشاركة فرصة ملختلف القو

مؤسساتية, يف صناعة القرار عرب قنوات وأساليب 
فاالتفاقيات السابقة متثل اجلانب الشكيل لظهور 
وتطور االحتاد ولكنها يف الواقع ال تعكس كام هو 
متوقع مما نعرفه اليوم يف جمال علم النظم السياسية 

ة وحضارة , اجلوانب االجتامعية التفاعلي)٤٠(املقارنة
املامرسات التي يتشكل منها الواقع السيايس األكثر 
تعقيداً من الشكليات القانونية (رغم اعرتافنا بدور 

بني إليه التفاهم هذه االتفاقيات يف توثيق ما وصل 
 طراف املفاوضات يف املجال السيايس).أ

رت عدد من ظه من هذا املنطلق العميل اهلادئ
زعة اإلنسانية عرب أوروبا دبيات ذات النالقواعد واأل

, حلل املنازعات كأداةترفض احلرب من حيث املبدأ 
سس العامة عدد من األ كد عىلأتويف نفس الوقت 

للحفاظ عىل استمرارية االحتاد ودعم الشعوب له 
التي مجعها الكاتب جزئياً  إجياز هذه القواعد ويمكن

                                                 
 انظر:  )٤٠(

- David Apter, Comparative Politics, Old and New. In 
Handbook of Political Science, Goodin and Klingemann 
(Eds.), Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 374. 
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١٤٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
يف عاصمة  )٤١(من خالل معايشته للواقع السيايس

 :فيام ييل د األورويب بروكسلاالحتا
 

النسان باملبادئ األساسية حلقوق ا قاعدة االلتزام
 مشرتك يتفق حوله اجلميع كأساس

 أكثروروبية هو األ لشعوبا يفرقن ما إحيث 
هي قارة تتألف من شعوب  فأوروبا ,جيمعهابكثري مما 

ن أبلغات خمتلفة, كام  متنوعة وتنطقوأعراق 
املختلفة  الطوائفالكاثوليك واالختالف الديني بني 

لعرشات احلروب,  اً كان مصدرمن الربوتستانت 
لذلك فقد كان لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي 

دور  م١٩٤٨صدر يف هناية احلرب العاملية الثانية عام 
مشرتك بني دول  ىدنأتأسييس يف إجياد صيغة حلد 

 أوروبا وشعوهبا, يمكن البناء عليه يف وضع قواعد
.يف ضوء هذا احلد األدنى فقد )٤٢(مقبولة من اجلميع

                                                 
للربملان األورويب خالل الفرتة من  الزيارة اليومية تقريباً   )٤١(

حيث عمل الكاتب كرئيس لقسم  م٢٠١٣بداية ىل إ م٢٠١١
االحتاد األورويب يف سفارة اململكة العربية السعودية يف 
بروكسل برتبة وزير مفوض أعطت الكاتب فرصة نادرة يف 
مشاهدة كيف يتفاعل ممثيل الدول يف الربملان األورويب ويف 
جملس الوزراء واملفوضية األوروبية بطريقة تتجنب أي 

االختالف, مع احرتام لرأي األغلبية يف كل  مشاحنات رغم
 ير ممثليها من الربملانني بالذات.دولة وتقد

متثل حقوق اإلنسان "نظر املوقع الرسمي لالحتاد األورويب: ا  )٤٢(
 والديموقراطية وسيادة القانون القيم الرئيسية لالحتاد األورويب

 = ضامن احرتام كافة حقوقىل إحيث يسعى االحتاد األورويب 

يف أوروبا هي  امية حقوق اإلنسانحلاتفاقية ول أكانت 
االتفاقية التي تم توقيعها يف مرحلة مبكرة يف نوفمرب 

نشاء إضمن إطار جملس أوروبا قبل  م١٩٥٠عام 
عقاب أيف  م١٩٤٩نشئ يف عام أوروبا أاالحتاد (جملس 

وروبية ومقره أدولة  ٤٧احلرب الثانية ويتألف من 
مدينة سرتاسبورغ الفرنسية وال عالقة هلذا املجلس 

مهية احرتام احلقوق ألتأكيد  الحتاد األورويب)با
ت ليس فقط ديموقراطية (سيطرة كأساس لقيام جمتمعا

بني  ةن تكون عادلأغلبية عىل القرار) بل األ
 .)٤٣(مواطنيها

 
ة التأسيس عىل موافقة الشعوب عىل كل قاعدة رضور
 ةاتفاقية جديد
ن التفاوض عىل بنود كل اتفاقية يكون أرغم 

إن كل اتفاقية بني حكومات منتخبة من حيث املبدأ, ف
بد من أن يتم املصادقة جديدة بام حتويه من بنود ال

                                                                          
أكانت هذه احلقوق مدنية أو سياسية أو  سواءً  −اإلنسان = 

يف كل مكان, كام هو  − اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية 
منصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأُعيد 

للمزيد . "م١٩٩٣تأكيده يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان عام 
الصادر عام نسان ل دور اإلعالن العاملي حلقوق اإلحو

يف تشكيل نظرة االحتاد لشعوبه ولشعوب العامل انظر  م١٩٤٨
 باللغة العربية املوقع الرسمي لالحتاد:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/key_eu_pol
icies/human_rights/index_ar.htm 

 نظر:الكامل نص االتفاقية   )٤٣(
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.htm 
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١٥٠
عليها من قبل شعوب كل دولة من الدول األعضاء أو 

و من قبل أعن طريق استفتاءات شعبية مبارشة 
(عىل سبيل املثال فقد تم  )٤٤(برملانات منتخبة من الشعب

واستغرق  م٢٠٠٧التوقيع عىل اتفاقية لشبونة عام 
التصديق من شعوب وبرملانات الدول أكثر من 

 ).م٢٠٠٩السنتني, ثم تم العمل هبا عام 
 

قاعدة ان املرشوع األورويب ال هيدف اىل اذابة اهلويات 
طنية الوطنية او تدمريها, بل يسعى لتعزيز اهلويات الو

 ويتجىل ذلك يف مظهرين عامني
 املظهر األول

ثر الترشيعات أىل تقليل ظهور إالسعي 
األوروبية عىل الواقع األورويب للحد من احتامالت 

 ,ثارة املشاعر الوطنيةإ
فأوروبا بحفاظها عىل ظهور متواضع يف البلدان "

األعضاء وعملها من خالل املؤسسات الوطنية 
ن تفرد أللدول األعضاء استطاعت يف الواقع 

  "ن تثري الكثري من العداوةأجناحيها من دون 
ألن احلكومات الوطنية وليس مؤسسات االحتاد 
األورويب (كام سيتضح لنا يف دراسة أسلوب تطبيق 

ارات الصادرة عن االحتاد) هي التي متارس القر
 عمليات أغلب تطبيق القوانني األوروبية,

                                                 
جاك راكوف, آباء أوروبا املتعثرون, جملة فورن بولييس انظر:   )٤٤(

(Foreign Policy) سبتمرب −عدد أكتوبر ,نسخة العربيةلا
 .٢٧ ص  م,٢٠٠٣

االحتاد جيري قصداً بال ضوضاء, ن عمل إبل "
ن بناة االحتاد يركزون عىل جعل السياسات أل

ىل قرقعة سياسية إاملتخذة فاعلة وال يسعون 
  .)٤٥("تلفت األنظار

 
 املظهر الثاين

وثقافات ولغات  انتامءاتاحرتام التنوع يف 
فادة من التنوع كروافد ثقافية : االستالشعوب األوروبية

نه سوف خيرس أبد من مراعاهتا حتى ال يشعر أي طرف ال
, ويظهر لنا هذا التنوع )٤٦(و لغته بسبب االحتادأثقافته 

بالذات يف عاصمة االحتاد األورويب بروكسل فهي كام 
يقول الكاتب مارك ليونارد بالد بال هوية, فأكثر من ثلث 
سكاهنا من غري األوروبيني, بل ويبلغ عدد املسلمني فيها 

 :هنا عاصمة أوروبية بجدارة حيثأ%, رغم ٢٥أكثر من 
كل اجتياح متثل التاريخ األورويب وجتسده ف"

, بدءاً من اإلمرباطورية ومرشوع سيايس تقريباً 
الرومانية, مروراً بنابليون, وانتهاء بالرايخ 

  .)٤٧("الثالث مر هبا واستوعبته
يف مرشوع تنظيم االحتفاء  وتظهر لنا هذه القاعدة أيضاً 

بعاصمة أوروبا الثقافية التي يتم اختيارها من بني املدن 
يف أوروبا ملدة سنة كاملة بدعم املدينة مالياً والتعريف 

 .)٤٨(بثقافتها عرب أجهزة االحتاد األورويب نفسها
                                                 

 .٢٥−٢٤ص  ص ,مرجع سابق ,انظر: مارك ليونارد  )٤٥(
 .Borchardt, Klaus-Dieter, 2010, p. 22, انظر: مرجع سابق  )٤٦(
  ٢٤ص ,مرجع سابق ,انظر مارك ليونارد  )٤٧(
 .The EU Made Simple, 2010, p. 164 ,مرجع سابق  )٤٨(

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



١٥١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
كذلك تتجىل لنا هذه القاعدة يف النظام املتبع يف 

بإلزامية ترمجة كافة اجتامعات أجهزة االحتاد األورويب 
ومطبوعات االحتاد األورويب اىل األربع وعرشين لغة 
رسمية املعتمدة يف دول االحتاد (عدد دول االحتاد 

دولة ولكن هنالك دول تشرتك يف اللغة  ٢٨حالياً هو 
مثل اململكة املتحدة وإيرلندا), وهلذا كان بند الرتمجة 

حتاد األورويب ففي عام هو أكرب بند يف ميزانية إدارة اال
كانت أكرب دائرة يف إدارة االحتاد األورويب هي  م٢٠١٤

مرتجم عدا عن املرتمجني  ٢٤٠٠هيئة الرتمجة وهبا 
 .)٤٩(بعقود مؤقتة

 
قاعدة العمل عىل زيادة التقارب بني الشعوب 

 األوروبية
رغم التوجهات السابقة التي تؤكد عىل حق 

ن إلغاهتم وثقافاهتم, فشعوب االحتاد يف احلفاظ عىل 
سياسات االحتاد األورويب تعمل يف نفس الوقت عىل 
بناء التقارب بني الشعوب األوروبية, من خالل 
وضع سياسات تساعد يف تشكيل االنتامء ألوروبا 

حياء رموز مشرتكة, وحتقيق إاملوحدة, عن طريق 
التقارب بني جيل شباب أوروبا بالذات, ومن ذلك 

علم أوروبا األزرق بنجومه االثنا  تقرير رضورة رفع
) بجانب علم كل دولة من عرش (ليس هلا معنى حمدد

                                                 
جملة أملانيا: منتد للسياسة والثقافة  انظر: كالرا غورتس,  )٤٩(

 ,ىل اللغة العربية)إمرتمجة  Magazin Deutschlandواالقتصاد (
 .٥١ ص م, ٢٠١٤

عضاء, وإعطاء كل أورويب احلق يف محل الدول األ
إىل جواز سفر يصدره االحتاد األورويب باإلضافة 

م, وكذلك يف حقه يف محل جواز سفر وطنه األ
برنامج دعم انتقال الطالب عرب أوروبا من خالل 

توفري  ىلإويسعى  (The Erasmus program) جبرنام
األوروبيني (وغري األوروبيني)  منح دراسية للطلبة

و التدريب خارج نطاق أالراغبني يف الدراسة 
لزيادة االنتامء , وغري ذلك من الربامج )٥٠(بلدهم

 الشعبي ألوروبا.
 

قاعدة مقاومة الرتاجع ملا تم االتفاق عليه مع القبول 
 اإلصالح والتعديلبمنطق إمكانية 

ي أبعد التوقيع عىل أي اتفاقية ومناقشة 
استثناءات تريدها الدول ومن ثم املصادقة الشعبية يف 
دول االحتاد عىل ما تم االتفاق عليه حسب نظام كل 
دولة, فإن الرتاجع عىل ما تم االتفاق عليه غري مرحب 

  يكون إال من خالل اتفاقية جديدةبه, وأي تعديل ال
فيها باقي دول االحتاد, وهذا ما متت مالحظته تشرتك 

                                                 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-انظر ملزيد من املعلومات:   )٥٠(

plus_enن منح الربنامج غري ن إمكانية االستفادة مأ, علامً ب
ني, حيث تبلغ ميزانية برنامج إراسموس يوروبقارصة عىل األ

ولئك الذين يورو أل مليار ١٤ م٢٠٢٠−٢٠١٤للفرتة من 
سيستفيدون من الربنامج بالدراسة خارج بالدهم, كام تقدر 

 ةنظر: لقاء مع الوزيراعداد املستفيدين بأربعة ماليني فرد (أ
 (Magazin Deutschland)االحتادية يوهانا فانكا يف جملة أملانيا 

 ).٤١ ص 3A/2014باللغة العربية العدد: 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٥٢
يف ردود الفعل عىل السلوك الربيطاين نحو إعادة النظر 

 .)٥١(يف اتفاقيات وقوانني االحتاد

                                                 
)٥١(   دول االحتاد للرتاجع عن املكتسبات يف هنالك رفض عام لد

جمال توحيد السياسات املتفق عليها يف االتفاقيات وما صدر 
بخصوص تطبيقها من مؤسسات مثلث القرار يف بروكسل, ولكن 
تبقى بريطانيا كمعضلة استثنائية يف هذا الشأن, حيث إن هنالك 

ا تريد توجه عام لد احلكومة الربيطانية نحو االنتقائية بمعنى أهن
أن تتخىل عىل ما تم االتفاق عليه ما دام ال خيدم مصلحة بريطانيا 
رغم أهنا تستفيد من العديد من املزايا االقتصادية وسياسات 
الدعم االجتامعي األورويب يف جمال التنافسية والبحث العلمي, 
وقد حاولت الدول األوروبية األخر يف االحتاد جتاهل هذا 

تقف فيه بريطانيا وحيدة تقريباً إىل أن كشفت الرصاع اخلفي الذي 
م أمهية تنظيم جمال السياسة النقدية ٢٠٠٨األزمة املالية ابتداءً من 

األمر الذي رفضته بريطانيا لسنوات حلامية املركز املايل يف لندن, 
رغم أهنا خارج منطقة اليورو, ثم جاءت قضية اختيار رئيس 

قضية الرصاع مع بريطانيا إىل املفوضية األوروبية اجلديد لتخرج 
العلن, ومل تنجح معارضة كامريون رئيس وزراء بريطانيا احلادة 

رج السابق) والنتخاب جآن كلود يونكر (رئيس وزراء لوكسمب
كرئيس للمفوضية لفرتة مخس سنوات, وهو الرجل الذي وصف 
رصاحة (قبل ترشيحه كرئيس للمفوضية) معارضته للسلوك 

. يف نفس الوقت  الربيطاين املناهض لالحتاد واعتربه سلوكاً خبيثاً
نالحظ أن بريطانيا هي األكثر انتقاداً ملعاهدات االحتاد وأعلنت 
مراراً عىل لسان بعض الربملانيني رغبتها يف إعادة النظر يف 

سيناريو خروج بريطانيا من املعاهدات السابقة (انظر املقال: 
م ٢٩/٦/٢٠١٤األوسط , جريدة الرشق االحتاد األورويب يتعزز

), وحتى يف جمال امليزانية فإن بريطانيا هي أقل الدول يف ١٥ص 
دعم االحتاد بسبب الضغوط التي مارستها مارجريت تاترش خالل 

 واليتها يف الثامنينات من القرن املايض. انظر:
McCormick, John. Understanding the European Union: A 
Concise Introduction (3rd edition). New York: Palgrave 
Macmillan, 2005, pp. 121-124. 

 قاعدة موازنة الرغبة يف التضامن مع مبدأ العدالة
الفكرة األساسية لالحتاد قامت يف بادئ االمر 

درء خطر عىل أساس التعاون بني دول أوروبا من اجل 
قيام حرب جديده, لكن هذا التوجه نحو التضامن مل 
يكن بغض النظر عن مصالح الدول التي يتألف منها 
االحتاد ولكن هنالك قاعدة أساسية تقوم عىل رضورة 
موازنة الرغبة يف التضامن مع مبدأ حتقيق العدالة يف 
توزيع العوائد والتكاليف, بان يكون العبء موزعاً 

اد بعدالة وذلك بربط العبء ليكون بني دول االحت
, وكذلك االمر بالنسبة )٥٢(حسب دخل كل الدولة

للرفاه فان القاعدة هي ان يسعى االحتاد لنرش الرفاه 
عرب دول االحتاد عن طريق العمل عىل حتقيق تنمية 
متوازنة يف كافة مناطق االحتاد من خالل برامج التنمية 

هي ان يتم حيث يوجد قاعدة جيري تطبيقها بدقة و
عقد مؤمترات ومعارض االحتاد األورويب يف اقل 

 .)٥٣(مناطق أوروبا نمواً 

 
 قاعدة عدم التوقف عن الزيادة يف الوحدة

مع رئيس  م٢٠١٢يف مقابلة رسمية خالل عام 
االحتاد األورويب فان رومبي مع السفري السعودي فوق 

                                                 
ويشري الكاتب . McCormick, John. 2005, p. 123, مرجع سابق  )٥٢(

ن الرصاع عىل امليزانية األوروبية أىل إجون ماكورميك 
نفاقها يفوق بمراحل حجم امليزانية من اقتصاديات إوجماالت 

 .صايف الدخل القومي)من  %١٫٣بنسبة  قلأ( دول االحتاد
 .Borchard, Klaus-Diete. p. 23مرجع سابق,   )٥٣(
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١٥٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
لبلجيكا ولوكسمبورج واالحتاد األورويب  العادة

وحلف الناتو فيصل طراد, بوجود كاتب هذا البحث 
, فقد وضح لقسم االحتاد األورويب بالسفارة كرئيس

ن أنه البد أالرئيس األورويب فان رومبي خالل اللقاء ب
أوارص الوحدة وجماالهتا تعمل دول االحتاد عىل زيادة 
ظيم العمل املشرتك, ألن يف ضوء احلاجات املستمرة لتن

الوحدة بجعلها تشمل  وارصأالتوقف عن تطوير 
هو من وجهة نظره بداية للرتاجع عن  جماالت جديدة

 ية التي الحظ األوروبيون ثمرهتا.املكتسبات التضامن
 

عىل عدم  ةقاعدة حق الدول يف كل اتفاقية جديد
و احلصول عىل استثناءات خاصة خالل أالتوقيع 

ىل مرحلة التصديق الشعبي إبل االنتقال املفاوضات ق
 يف كل دولة

 احل التفاوض عىل أي اتفاقية جديدةخالل مر
ن أي دولة من دول االحتاد تستطيع احلصول عىل إف

 و يفأاستثناءات خاصة سواء يف طريقة تطبيق االتفاقية 
 طلب استثنائها من االتفاقية ككل.

 
قاعدة عدم السامح ملا يفشل من جتارب االحتاد 

و أىل انتكاسة تؤثر عىل االحتاد ككل إاألورويب للتحول 
 عىل ما سبق من اتفاقيات

يف هذا الشأن نالحظ مثالً التجربة يف جمال 
 من رغمبالالدستور األورويب, فإصدار وثيقة حماولة 

ليها إيدت الوثيقة التي تم التوصل أغلب الدول أن أ
عالن إعد مفاوضات زادت عن سنتني وتم يف هنايتها ب

النص النهائي يف احتفال عام شارك فيه رؤساء 
 ,)٥٤(حكومات دول االحتاد ومؤسسات املجتمع املدين

ن الرفض الفرنيس واهلولندي الذي جاء يف مرحلة أال إ
التصديق النهائية عند مرحلة التصويت الشعبي عىل 

افة اللغات األوروبية, أد التي تم نرشها بك )٥٥(الوثيقة
ىل إ رشوع الوثيقة الدستورية, ومل يؤدِّ ىل سقوط مإفقط 

و حتى ألغاء أي اتفاقية من اتفاقياته إو أسقوط االحتاد 
سقاط حلم إهنام كانتا وراء أو هولندا أاهتام فرنسا 

حجام إقفال ملف الدستور مع إالدستور, بل تم 
 يس للقضية.يمؤسسات االحتاد عن أي تس

 

                                                 
ن وثيقة الدستور أيف هناية مفاوضات السنتني افرتض اجلميع   )٥٤(

حد إنجازات االحتاد وصدرت عرشات الكتب إأصبحت 
ملتون وجاكوز نولت ومها من  جاين أعن الوثيقة حتى 

مر قد حسم وكتبا يف أن األ موظفي االحتاد االورويب اعتربا
 نه نجاح حمسوم:أغالف كتاهبام ما افرتضا 

“After two years of hard-fought negotiation, agreement on 
the European Constitution was finally reached in June 2004. 
It was an extraordinary achievement which is unlikely to be 
matched in foreseeable future……”. 

 :انظر
Guy Milton and Jacques Keller-Noellet, The European 
Constitution: Its Origins, Negotiation and Meaning. 
(London: Harper Publishing, 2005). 

معنى الالالفرنسية/اهلولندية للدستور " عبدالعزيز اليحياوي,  )٥٥(
ص  م,٢٠٠٥ يوليو ٨لعرب, العدد احوار جملة . "األورويب

 .١٠٤− ٩٨ ص
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٥٤
قاعدة حق أي دولة من دول االحتاد يف االنسحاب متى 

 شاءت ذلك
مر واضحاً من قبل لكن نصت مل يكن هذا األ

) عىل حق أي دولة من دول االحتاد م٢٠٠٧اتفاقية لشبونة (
ن هي شاءت ذلك, سواء عىل إيف االنسحاب من االحتاد 

أساس اتفاقية يتم توقيعها بني الدولة وبني االحتاد لتحديد 
و أريقة االنسحاب وخروج الدولة من أجهزة االحتاد, ط

بمجرد قيام الدولة بإعالم االحتاد برغبتها يف االنسحاب 
 .)٥٦(ومرور فرتة سنتني عىل ذلك البالغ

املختلفة  (أ)والتأثرياتبعاد ه القواعد ذات األهذ
عليها العمل األورويب شكلت يف جمملها ما  التي رسى

قل أىل قلوب الناس, وإجعل االحتاد يبدو أكثر قرباً 
يف ظاهره عىل مصالح الدولة القومية, حيث  تأثرياً 

ىل إمل تعمد أن الدول الكبرية يف االحتاد نالحظ 
استغالل قوهتا النسبية لفرض رأهيا عىل باقي دول 

خذ والرد يف تفاوض واألإنام يرتك األمر للاالحتاد, و
حتاد التي تتمثل فيها مجيع الدول مع ظل مؤسسات اال

 باحلالة اخلاصة لربيطانيا. االعرتاف
 

: توسع االحتاد األورويب: تطوير منهج الختاذ  خامساً
 نضامم دول أوروبية جديدة لالحتادالقرار فيام يتعلق با
اهلدوء السيايس وتراكم التجربة  يف ضوء

القانونية واملؤسساتية بني الدول الستة األوىل لالحتاد, 

                                                 
 .Borchardt, Klaus-Dieter, p. 18مرجع سابق,   )٥٦(

ومع تزايد العوائد االقتصادية بالذات بسبب االنفتاح 
يف نقل البضائع واخلدمات واألموال واألشخاص 

الذي تطور  نظام املجتمع االقتصادي األورويبحسب 
, ويف (EEC)شرتكة السوق األوروبية املىل إاقتصادياً 

نفس الوقت استمرار االلتزام بنهج التفاوض عىل 
خطوات صغرية حتت مظلة املفوضية األوروبية 
املستقلة عن الدول القومية تزايدت جاذبية االحتاد 

ات يخالل السبعينوبدأت , للدول األوروبية خارجه
دول األوروبية وكانت املفاوضات لضم املزيد من ال

 .يرلندا واململكة املتحدةإامرك وناالدالبداية مع 
يف هذه املرحلة كان الرشط األسايس لقبول هذه 

أوروبية ديموقراطية  ن تكون دوالً أالدول هو 
ات يشهدت الثامنينثم , ورضورة موافقة شعوهبا

, ثم وإسبانيامفاوضات انضامم قربص والربتغال 
التي تم  م١٩٩٢عام كانت اتفاقية ماسرتخت املفصلية 

, ومل يعد ورويب بصيغته احلاليةعالن االحتاد األفيها إ
جتمع ذي أهداف  نام أيضاً إجمرد جتمع اقتصادي, و

 اجتامعية وسياسية.
لكن االحتاد مل يتوقف عند حدود دول أوروبا 

 م١٩٨٩ذ شكل مناخ سقوط حائط برلني عام إالغربية 
وسقوط املعسكر الرشقي بقيادة االحتاد السوفييتي, 

دول أوروبا الرشقية املتعطشة للحرية, فرصة مواتية ل
نه أواعترب أمر انضامم دول أوروبا الرشقية لالحتاد عىل 

إعادة لوحدة أوروبا بعد احلرب الباردة التي انقسمت 
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١٥٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
دول  ١٠حيث تقدمت  ,)٥٧(فيها أوروبا اىل معسكرين

لالنضامم لالحتاد دفعة واحدة خالل الفرتة من 
دول االحتاد , ولذلك فقد احتاجت م١٩٩٦− ١٩٩٣

الختاذ القرار بشأن انضامم هذه  ةلتطوير أسس جديد
الدول, فتم عقد اجتامع لدراسة املوضوع يف مدينة 

, وخرج املجتمعون بام يعرف م١٩٩٣كوبنهاجن عام 
كوبنهاجن لاللتحاق باالحتاد, أو رشوط اليوم بمعايري 

ن أوأصبح عىل الدول األوروبية املتقدمة لالحتاد 
 ساس قبول القواعد التالية:تفاوض عىل أ

كون لدهيا مؤسسات ديموقراطية خاضعة تن أ − ١
 ءلة الشعبية الدورية.للمسا

ن يكون جهازها اإلداري والقضائي قادر عىل أ − ٢
 طبيق مبدأ املساواة امام القانون.ت

نسان معايري االحتاد يف قضايا حقوق اإلااللتزام ب − ٣
 .ومحاية حقوق األقليات من التفرقة العنرصية

ن معايري كوبنهاجن إالناحية االقتصادية ف من − ٤
تشمل رضورة تطوير االقتصاد عىل أساس حرية 

ن يكون سوق الدولة قادر عىل مواجهة أالسوق و
تاح التام عىل ضغوط التنافس يف ظل االنف

 األسواق األوروبية.

                                                 
تقدمت هذه الدول بطلب االنضامم لالحتاد بمجرد انعتاقها من سيطرة   )٥٧(

م, ومل جيري قبول ١٩٩٦− ١٩٩٣النظام الشيوعي خالل الفرتة من 
م, حيث تم خالل هذه الفرتة استحداث ٢٠٠٤عضويتهم إال عام 

معايري وتطبيق نظام ما يعرف برشوط كوبنهاجن كرشوط لالنضامم 
 ).McCormick, John. 2005, pp. 72-73(مرجع سابق, 

 .انحسار التدخل احلكومي وخفض الدين العام  − ٥

حيث املبدأ أن الدول املتقدمة لالحتاد تقبل من  − ٦
 يات والقوانني األوروبية السابقة.كافة االتفاق

ن تلتزم الدولة املتقدمة بالتعاون مع أجهزة االحتاد أ − ٧
األورويب عىل تطبيق القوانني األوروبية وتكون 

 .)٥٨(منفتحة عىل جلان املتابعة من املفوضية والربملان
عىل هذه الرشوط متت املوافقة عىل عضوية  بناءً 
 م٢٠٠٤بنهاية عام دول من أوروبا الرشقية  ثامنية من

ىل قربص ومالطا بعد ثبوت استكامهلم إباإلضافة 
للرشوط املطلوبة, وتأخر قبول دولتي بلغاريا ورومانيا 

يف  ن استكملتا ما كان ناقصاً أىل إ م٢٠٠٧ىل عام إ
أنظمتهم وسياساهتم الداخلية, ويبلغ عدد دول االحتاد 

دول أوروبية أخر  ٩هنالك ن أدولة علامً ب ٢٨اليوم 
تنتظر احلصول عىل املوافقة, يف ضوء قدرهتا عىل 
استكامل اشرتاطات االنضامم, حيث يتم توقيع اتفاقية 

بعد قيام  )٥٩(مبدئية تسمى اتفاقية الرشاكة واالستقرار

                                                 
 .McCormick, John. 2005 p. 74مرجع سابق,   )٥٨(

يطلق عىل االتفاقيات األولية نحو االنضامم بني االحتاد وبني   )٥٩(
الدول األوروبية التي قامت بتعبئة استامرة االنضامم مسمى 

, لكنها ال تعني قبول الدولة يف "اتفاقية الرشاكة واالستقرار"
ىل استعداد الدولة بالبدء يف إنام ترمز هذه االتفاقية إاالحتاد و

فتح ملفات لتعديل أوضاعها السياسية واالقتصادية والقانونية 
 بحسب مد ختتلف ملفات كل دولة عن الدولة األخر)

و قرهبا من مبادئ االحتاد والقوانني الصادرة عنه) أبعدها 
ريدة رناؤوط, جزة لالنضامم (انظر: حممد األلتصبح جاه

 م).٢٠١٤فرباير/شباط  ٢٤ ,احلياة
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٥٦
مر (خيتلف األالدولة بتعبئة استامرة الرغبة يف االنضامم 
صالحه, إلوب من دولة ألخر يف تفاصيل ما هو مط

حيث  )٦٠(ومن الدول التي ترغب يف االنضامم تركيا
ودول م ١٩٨٧كانت قد تقدمت بطلب العضوية عام 

 لبانيا).أورصبيا و ةيسلندا والبوسنآأخر منها 
 

: مؤسسات اختاذ القرار يف االحتاد األورويب:  سادساً
 قيام مؤسسات جديدة بمسميات قديمةإشكالية 

من  اً جزءن إلتالية فكام سنوضح يف الصفحات ا
األورويب وطريقة اختاذ القرار االحتاد فهم شكالية إ

 نه تم استخدام مسمياتأ داخل مؤسساته هو
                                                 

, وتم فتح م١٩٨٧قامت تركيا بتعبئة استامرة االنضامم منذ عام   )٦٠(
للمفاوضات بينها وبني املفوضية األوروبية, وبدأت  اً ملف ٣٥

يف تنفيذ عدد من االشرتاطات التي تم االتفاق  تركيا فعالً 
اجليش  خراجإعليها ومن ذلك تنظيم انتخابات نزهية وعملية 

من العملية السياسية برمتها وكذلك رشوط منح األقلية 
الكردية حقوق االستقالل يف إدارة شؤوهنم وحقهم يف احلفاظ 
عىل لغتهم وهويتهم الكردية, وحققت تركيا الكثري من ذلك 
فعالً بوصول حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رجب الدين 

الفرنيس النضامم تركيا ىل سدة احلكم, وبقي الرفض إردوغان أ
حتاد (انضامم أي املانع األسايس حتى اآلن من انضامم تركيا لال

وال تزال تركيا تسعى الستيفاء باقي دولة يستلزم اإلمجاع), 
اشرتاطات االحتاد األورويب وهنالك تقارير حول املوضوع من 
قبل الربملان واملفوضية األوروبية وكذلك مؤسسات املجتمع 

تعاون مع مؤسسات املجتمع املدين يف تركيا التي املدين بال
تطالب باملزيد من احلريات من خالل اجتامعات مستقلة تتم 
بني هذه املؤسسات ونظريهتا يف بروكسل (ملزيد من املعلومات 

 ).EU Made Simple, 2010, pp. 11-12 مرجع سابق, انظر:

للمؤسسات السياسية الرئيسية يف االحتاد بطريقة 
عليه علم النظم السياسية املقارنة عاملياً  درجختالف ما 

لعرشات السنني, وتسبب ذلك يف خلط للمفاهيم 
 وزيادة يف درجة التعقيد يف عمل مؤسسات االحتاد.

لتوضيح مد اإلشكالية فسوف يقوم الباحث 
ة عام هو معروف فيام ييل برشح هذا الفارق يف التسمي

ختاذ لكل مؤسسة من مؤسسات مثلث اوالدور الفعيل 
القرار يف االحتاد التي هي جملس الوزراء والربملان 
األورويب واملفوضية األوروبية, باإلضافة إىل األطراف 
األخر التي تشارك يف عملية صنع القرار, هبدف 

ملد التعقيد يف أسلوب اختاذ القرار  ةرسم صور
ساسيات اتفاقية وستفاليا أواالبتعاد التدرجيي عن 

ت لفكرة استقالل الدولة ) التي أسسم١٦٤٨(
املعارصة, ليظهر لنا االحتاد األورويب كهيئة خمتلفة فوق 
الدولة القومية داخل أوروبا (للتوسع يف هذا الشأن: 

املالكي, عالقة اإلنسان باملكان: اتفاقية  صادق انظر
جملة كلية  وستفاليا وخرق التوازن بني املجتمعات,

 م,٢٠١٥ ,دالعزيزجامعة امللك عب ,دارةاالقتصاد واإل
 بحث قيد النرش).

 
 Council of Ministersالوزراء جملس و أ) املجلس ١(

 م١٩٥٨ نشاء جملس الوزراء األورويب عامإتم 
بروكسل وفيه جيري متثيل ومقره حسب اتفاقية روما, 

املنضوية  اخلاصة لكل دولة من الدول األوروبيةصالح امل
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١٥٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
تتواجد لكل دولة من دول االحتاد بعثة  لذلكيف االحتاد, 

تتوىل مساعدة وزرائها خالل  )٦١(و ممثليه يف بروكسلأ
رأي الدولة يف متثيل  عمليات االجتامعات وبعدها يف

خالل عملية صناعة سياسات االحتاد  املوضوع املطروح
ن جتد نفسها ملزمة أالدولة, قبل  قناعهم بوجهة نظرإو

 جملس الوزراء والربملان) عىل(حسب نتائج التصويت يف 
 تطبيق سياسات قد ال ترىض عنها.

 
تقليدي ملجالس الوزراء يف االختالف عن التشكيل ال

 العامل
ما نعرفه يف الشكل التقليدي ملجالس الوزراء 

ن جملس الوزراء يتوىل فيه كل وزير حقيبة وزارية أهو 
فيكون لدينا عىل سبيل املثال وزير للزراعة  ,بعينها

 خر للتجارة وثالث للصناعة, وجيتمع املجلس دورياً وآ

                                                 
جية خالل الدورات التي عقدت لتعريف موظفي وزارة اخلار  )٦١(

) قام م٢٠١٤−٢٠١٢السعودية بمؤسسات االحتاد األورويب (
الكاتب بتنظيم زيارة البعثات اخلاصة لربيطانيا وفرنسا 

ورويب, ملجر يف بروكسل عاصمة االحتاد األيرلندا ودولة اإو
شبه ما يكون بالسفارات يف تنظيمها أوهذه البعثات هي 

ملوظفي البعثة  ة األم, ولكن حيقالداخيل اخلاضع لقوانني الدول
ي مؤسسات دولتهم واملسؤولني فيها باقالتواصل املبارش مع 

و دولة املقر أتلك الدولة دون املرور بوزارة خارجية 
(بلجيكا), وذلك لتحديد وجهة نظرهم يف مقرتحات القوانني 
والسياسات املطروحة من قبل املفوضية, كام يمكن بطبيعة 

قىص ألتباحث وحتقيق احلال حضور املتخصصني من الدولة ل
 متثيل ملصاحلها خالل املفاوضات.

 ولكن يف, منهم يمثل وزارته املعنية الوزراء وكلٌّ بنفس 
ذ يتكون إالوزراء األورويب فاألمر خمتلف متاماً  جملس

صحاب أاألورويب من الوزراء  الوزراءجملس 
ورويب يف جمال معني االختصاص يف دول االحتاد األ

قد ينعقد جملس وزراء االحتاد للزراعة  فقط, فمثالً 
و أحيث حيرض فيه مجيع وزراء الزراعة يف دول االحتاد, 

حيث حيرض وزراء  نقل واالتصاالتجملس وزراء ال
من خمتلف دول االحتاد,  النقل واالتصاالت فقط

 وهكذا دواليك.
 قضية اختالف أخر ترتبط بمن هو رئيس

 يزداد تعقيداً هنا  جملس الوزراء وما هي مهامه, واألمر
إذ ال ذا ما قورن بام نعرفه عن جمالس الوزراء يف العامل إ

ثابت للوزراء كام هو احلال يف باقي دول  يوجد رئيس
نام يتم تويل رئاسة جملس الوزراء بصورة إالعامل, و

حمدد  إلطار زمني بالتناوب ملدة ستة أشهر وفقاً دورية 
من شهر يوليو (من شهر يناير حتى شهر يونيو و سلفاً 

 التي ترأست جملس الدولة), فمثالً حتى شهر ديسمرب
كانت  م٢٠١٤األورويب من يناير حتى يونيو  الوزراء
ثم جاء دور إيطاليا من  وهي املرة اخلامسة هلا )٦٢(اليونان

يونيو حتى ديسمرب, ثم دولة التفيا, وترتأس املجلس 
 .جدولة لوكسمبور إىل هناية السنةحالياً 

                                                 
حول رئاسة بعثة اليونان ملجس الوزراء األورويب انظر جريدة   )٦٢(

 أخبار أوروبا باللغة العربية, ويمكن مراجعة العدد عىل املوقع:
http://arabic.euronews.com/2014/01/09/revolutionary-
political-reform-needed-as-european-union-faces-crucial-year 
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١٥٨
ختيار شخصية رئيس جملس الوزراء عملية ا

(ملدة الستة أشهر) هي اختصاص الدولة صاحبة 
ن مهامه شكلية عىل عكس ما نعرفه من أب الدور, علامً 

يث يتوىل التأكد من أمهية دور رئيس جملس الوزراء, ح
داري ورئاسة اجتامعات املجلس وإدارة سري العمل اإل

االحتاد  احلوار وكذلك التواصل مع باقي األجهزة يف
ن رئاسة املجلس من قبل دولة أاألورويب, مع مالحظة 

برئاسة باقي  بعينها يعني قيام موظفني منها أيضاً 
 .)٦٣(املجالس واللجان التابعة ملجلس الوزراء األورويب

فرق آخر عن جمالس الوزراء كام نعرفها يف العامل 
يرتبط بالوظيفة األساسية التي يقوم هبا املجلس مقارنة 
بام هو معروف يف النظم السياسية فام نعرفه يف جمال 

ن جملس الوزراء يعترب اهليئة أالعلوم السياسية هو 
التنفيذية التي تتوىل مهمة تنفيذ القرارات والسياسات 

الربملان وهو السلطة الترشيعية وذلك يف  التي يضعها
لكن يف ظل تنظيم  ,)٦٤(أغلب الديموقراطيات يف العامل

                                                 
ملساعدة الدول الصغرية التي انضمت حديثاً لالحتاد عىل زيادة   )٦٣(

قدرهتا عىل القيام باملهام اإلدارية املناطة بالرئاسة فقد قرر جملس 
م أن تعمل الدول يف شكل جمموعة ٢٠٠٧االحتاد األورويب عام 

أشهر عىل قدم املساوة  ٦من ثالث دول تتناوب الرئاسة كل 
رتك تتفق عليه وتعمل عىل تنفيذه ولكن يكون لدهيا برنامج مش

 خالل فرتة السنة وثامنية أشهر اخلاصة بالثالث دول.
بوجود السلطة  ةمفهوم فصل السلطات بصيغته التقليدية املعروف  )٦٤(

الترشيعية وتتمثل يف الربملان املنتخب والسلطة التنفيذية التي تقوم 
هلا يف نجده يف التأسيس عىل تنفيذ السياسات وتطبيق القانون 

  = م)١٧٠٤− ١٦٣٢( (John Locke)كتابات جون لوك 

االحتاد األورويب فإن املهمة األساسية املناطة بمجلس 
الوزراء األورويب هي مهمة ترشيعية يف أساسها وليس 
هلا أي عالقة بقضايا التنفيذ, حيث ترتبط بمناقشة 

وروبية, تي تضعها املفوضية األلترشيعية الاملبادرات ا
بل كان املجلس يقوم وحده هبذه املهمة الترشيعية مع 
دور استشاري للربملان األورويب فقط حتى تم تطبيق 

وجر  م٢٠٠٧اتفاقية لشبونة, التي وقعت عام 
وجعلت الربملان األورويب  ,م٢٠٠٩تطبيقها عام 

                                                                          
م) انظر ١٧٥٥− ١٦٨٩( (Montesquieu)وتشارلز مونتسكيو = 

 عىل سبيل املثال:
David Robertson, Dictionary of Politics. (Middlesex: 
Penguin Books, 1985, pp. 300-301. 
وانتقل الفكر إىل النطاق التطبيقي بصورة جلية يف املراحل 
األوىل لصياغة الدستور األمريكي (تم االنتهاء من الدستور 

م) وبالذات عىل يد جايمس ماديسون ١٧٨٧األمريكي عام 
(James Madison)  أحد أهم منظري الفيدرالية األمريكية يف

يعية النص املبارش عىل أن مجع السلطات الثالث الترش
والتنفيذية والقضائية يف يد واحدة سواء كانت من القلة أو 
بالوراثة أو حتى منتخبة سوف تؤول ال حمالة إىل االستبداد, 
ويف احلالتني األوروبية واألمريكية كام هو األمر يف أغلب باقي 
الدول التي تعمل وفق النظام الديموقراطي, فإن جملس 

ويشارك بطريقة غري  الوزراء هو صاحب اختصاص تنفيذي,
مبارشة يف العملية الترشيعية, أما االختصاص األصيل للحق 
يف الترشيع فهو ملجالس نواب األمة حتت مظلة مسميات 
خمتلفة وهي الربملان يف بريطانيا والعديد من الدول 
الديموقراطية, والدايت يف اليابان والكونغرس يف الواليات 

يف أملانيا, واجلمعية الوطنية يف املتحدة األمريكية, والبندستاج 
فرنسا, والرايدستاج يف السويد, والدوما يف روسيا عىل سبيل 

 املثال ال احلرص.
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١٥٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
يصبح ألول مرة رشيكاً ملجلس الوزراء األورويب يف 

فقط من املجاالت املحددة  جماالً  ٤٠عملية الترشيع يف 
 .)٦٥(يف اتفاقيات االحتاد األورويب

 
 اختصاصات املجلس
ن اختصاصات املجلس ترتكز إبصفة عامة ف

حول التنسيق بني سياسات بني الدول األعضاء عرب 
جماالت االقتصاد والزراعة والنقل ومكافحة اجلريمة 

من جماالت عمل الدولة, وذلك يف ضوء  اوغريه
عىل املبادرات الترشيعية التي  االتفاقيات املوقعة وبناءً 

ن املجلس يستطيع أتتقدم هبا املفوضية األوروبية, كام 
تدارس أي أمور طارئة يف جمال اختصاص الوزراء 

 املجتمعني.
 

 إصدار القرارات يف جملس الوزراء نظام
كان  م٢٠٠٩سنة  حتى تطبيق اتفاقية لشبونة

نظام القرار يف املجلس يتخذ عىل أساس اإلمجاع, األمر 
ن عدم موافقة أي دولة عىل القرار أالذي كان يعني 

دور القرار بأكمله, ولكن املقرتح قد يعني إيقاف ص
مر يف اتفاقية لشبونة حيث جر تفعيل نظام تغري األ

 "األغلبية املؤهلة"جديد ومعقد لألغلبية سمي بنظام 
 ليكون هو القاعدة األساسية لنظام التصويت يف

مجاع يف عدد حمدود املجلس, وتم االحتفاظ بنظام اإل

                                                 
(65) Daniel Gueguen, The New Practical Guide to the EU 

Labyrinth. Brussels: EUROPOLITICS, 2008, pp. 20-21. 

و عدم قبول أعضاء أمن القضايا (مثل قضية قبول 
 جدد لالحتاد).

أساس هذا النظام يقوم عىل حتديد وزن لصوت 
(انظر اجلدول رقم  )٦٦(كل دولة عىل أساس عدد سكاهنا

مجايل إ ), خالل اجتامعات جملس الوزراء حيث يبلغ١
 , ويتطلبوزناً  ٣٥٢ حالياً  الكيل وزان الدولأعدد 

غلب القضايا أيف التصويت  مرور مرشوع القرار عند
عدد الدول ال % من جمموع األوزان و٥٥حصوله عىل 

يقل جمموع سكان الدول التي  الدولة, وأ ١٦يقل عن 
% من ٦٥املوافقة عىل مرشوع القرار عن صوتت ب

جمموع سكان دول االحتاد, وهذا ما يعرف اليوم 
 .(qualified majority)ة األغلبية املؤهلب
 

البتعاد عن أسس نظام القرار يف جملس الوزراء وا
 اتفاقية وستفاليا

ن القبول هبذا الفارق يف وزن أهنا نالحظ 
صوت الدولة عن الدول األخر داخل جملس 

عىل العكس عام الوزراء األورويب من حيث املبدأ هو 
  التي كانت العالقات الدوليةمبادئ  جمالنعرفه يف 

 
                                                 

دولة صوت الوزير من خيتلف وزن مالحظ توضيحية:   )٦٦(
ملاين يف اجتامعات جملس الوزراء وزن الوزير األ ألخر, فمثالً 

) و نقل مثالً أو طاقة أبغض النظر عن جمال االجتامع (زراعة 
 ٣أصوت ومالطا  ٤ دولة قربص هوصوت  , بينام وزن٢٩هو 
 ).١(انظر اجلدول رقم صوات أ
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١٦٠
 .ألوروبيني وعالقة ذلك بعدد السكان يف كل دولة. متثيل دول االحتاد يف جملس الوزراء والربملان ا)١(اجلدول رقم 

 عدد السكان العاصمة
 مليون)~ (

 لالحتاد االنضاممسنة 
 األورويب

يفقوة (وزن) صوت الدولة
 جملس الوزراء

عدد املقاعد يف الربملان
 األورويب

  البلد

 ١ ملانياأ DE ٩٩ ٢٩ مؤسس ٨٢ برلني

 ٢ فرنسا FR ٧٤ ٢٩ مؤسس ٦٤٫١ باريس

 ٣ إيطاليا IT ٧٣ ٢٩ مؤسس ٦٠ روما

٤ (ب)اململكة املتحدة UK ٧٣ ٢٩ م١٩٧٣ ٦١٫٧ لندن
 ٥ بولندا PL ٥١ ٢٧ م٢٠٠٤ ٣٨٫١ وارسو

 ٦ إسبانيا ES ٥٤ ٢٧ م١٩٨٦ ٤٥٫٨ مدريد

 ٧ رومانيا RO ٣٣ ١٤ م٢٠٠٧ ٢١٫٥ بوخارست

 ٨ هولندا NL ٢٦ ١٣ مؤسس ١٦٫٤ أمسرتدام

 ٩ بلجيكا BE ٢٢ ١٢ مؤسس ١٠٫٧ بروكسل

 ١٠ شيكتمجهورية ال CZ ٢٢ ١٢ م٢٠٠٤ ١٠٫٥ براغ

 ١١ اليونان EL ٢٢ ١٢ م١٩٨١ ١١٫٢ أثينا

 ١٢ هنغاريا HU ٢٢ ١٢ م٢٠٠٤ ١٠ بودابست

 ١٣ الربتغال PT ٢٢ ١٢ م١٩٨٦ ١٠٫٦ لشبونة

 ١٤ النمسا AT ١٩ ١٠ م١٩٩٥ ٨٫٥ ينايف

 ١٥ بلغاريا BG ١٨ ١٠ م٢٠٠٧ ٧٫٦ صوفيا

 ١٦ السويد SE ٢٠ ١٠ م١٩٩٥ ٩٫٢ ستوكهومل 

 ١٧ الدنامرك DK ١٣ ٧ م١٩٧٣ ٥٫٥ كوبنهاجن

 ١٨ فنلندا FI ١٣ ٧ م١٩٩٥ ٥٫٢ هلسنكي

 ١٩ يرلنداإ IE ١٢ ٧ م١٩٧٣ ٤٫٥ دبلن

 ٢٠ ليتوانيا LT ١٢ ٧ م٢٠٠٤ ٣٫٣ فيلينيوس

 ٢١ سلوفاكيا SK ١٣ ٧ م٢٠٠٤ ٥٫٤ براتسالفا

 ٢٢ إستونيا EE ٦ ٤ م٢٠٠٤ ١٫٣ تالني

 ٢٣ قربص CY ٦ ٤ م٢٠٠٤ ٠٫٨ نيقوسيا

 ٢٤ التفيا LV ٩ ٤ م٢٠٠٤ ٢٫٣ ريقا

 ٢٥ جلوكسمبور LU ٦ ٤ مؤسس ٠٫٨ لوكسمبورغ

 ٢٦ سلوفينيا SL ٨ ٤ م٢٠٠٤ ٢ جلوبالجانا

 ٢٧ مالطا MT ٦ ٣ م٢٠٠٤ ٠٫٤ فاليتا

١٢ ٧ م٢٠١٣ ٤٫٠ زغرب CR ٢٨ )٦٧(كرواتيا 

                                                 
 م٢٠٠٣التي تتم هبا املفاوضات فقد تقدمت كرواتيا بالرغبة يف االنضامم عام يمكن االستفادة من انضامم كرواتيا لالحتاد كمثال للكيفية   )٦٧(

عرتضت سلوفينيا كعضو يف االحتاد عىل انضامم كرواتيا عام اللتفاوض حوهلا, و اً ملف ٣٣حيث تم فتح  م٢٠٠٤وبدأت املفاوضات فعالً يف 
صوت  م٢٠١٢ عام قفال كافة امللفات, ويفإتم  م٢٠١١ معا . يفم٢٠٠٩ن تم حل اخلالف احلدودي بني الدولتني عام أىل إ م٢٠٠٤

 .%٦٦الشعب الكروايت يف استفتاء عام عىل الرغبة لالنضامم من عدمها وكانت املوفقة بنسبة 
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١٦١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
وبالذات فيام يتعلق بالدولة  ,)٦٨(بدايتها يف أوروبا

الدولة يف أن  وحق القومية وفكرة السيادة املطلقة
تكون متساوية مع غريها من الدول, حيث يؤكد أستاذ 

كسرت وخريج جامعة إالعلوم السياسية يف جامعة 
يويب يف توضيحه للمعنى ه األأكسفورد الربوفسور نزي

 للسيادة:التقليدي املطلق 
إن الشخصية املعنوية للدولة التي ترشف عىل "

شؤون شعب معني يعيش يف إقليم معني تقوم 
. وهلذا املبدأ بدوره, جتليان "السيادة"عىل مبدأ 

ىل إاثنان: أحدمها خارجي ويشري ضمناً 
االستقالل الرسمي واملساواة إزاء الدول 

 ,ما اآلخر فهو داخيل ويشري ضمناً اىل أاألخر
 .)٦٩("و احلكومة عىل رعاياهاأطة احلاكم سل
وبالذات بعد  دول االحتاد األورويبمر تغري يف لكن األ

 دول االحتاد متيض , فحتىم٢٠٠٧اتفاقية لشبونة عام 

                                                 
انظر اتفاقية . The EU Made Simple, 2010, pp. 81-83مرجع سابق,   )٦٨(

قومية وستفاليا ودورها يف إرساء مبادئ العالقات الدولية والدولة ال
. كذلك انظر: http://www.startimes.com/f.aspx?t=11460281: يف

ريتشارد  −  قضايا يف السياسة العاملية. من حترير برايان وايت
ديب: ترمجة ونرش مركز اخلليج  ,مايكل سميث − ليتل 

للوثيقة التي وجد صورة تو. ١٨٥ صم, ٢٠٠٤, لألبحاث
  الكتاب:يف م١٦٤٨جر توقيعها عام 

Guy Milton and Jacques Keller-Noellet, The European 
Constitution: Its Origins, Negotiation and Meaning. 
(London: Harper Publishing, 2005). 

نزيه األيويب, تضخيم الدولة العربية: السياسة واملجتمع يف   )٦٩(
بريوت: املنظمة العربية  ,الرشق األوسط. ترمجة أجمد حسني

 .٤٨ ص م,٢٠١٠ ,ةللرتمج

هذه الدول بخرق مبدأ  يف تنظيم احتادها قبلت قدماً 
يز يف حقوق اختاذ ييكون هنالك مت نأالسيادة املطلقة ب
, فكلام االحتاد عىل أساس عدد السكانالقرار بني دول 

زاد عدد سكان الدولة زاد وزن صوهتا يف جملس الوزراء 
ا فيه من عدالة) هو رغم مقرار هبذا احلق (اإلاألورويب و

ودليل آخر  يف حد ذاته تغري جذري يف سلوك الدولة
عىل مد اختالف االحتاد األورويب يف جتربته للتقارب 

 ا من التجارب.بني دول مستقلة عن غريه
 
 European Parliamentاألورويب الربملان ) ٢(

لتمثيل  م١٩٥٨عام  الربملان األورويب نشئأ
يف  ثالثة مقراتوله إرادة الشعوب األوروبية, 

(مقر  ولوكسمبورج )٧٠(بروكسل وسرتاسبورغ
يعمل الربملان , حيث كان السكرتارية العامة للربملان)

فقط يف القضايا واملبادرات  كمجلس استشاري
عىل  , ولكنه وبناءً الترشيعية التي تقرتحها املفوضية

                                                 
حتى وقت قريب كان هنالك مقرين أساسيني للربملان   )٧٠(

اآلخر يف مدينة وحدمها يف مدينة بروكسل (بلجيكا) أاألورويب 
سرتاسبورغ (يف فرنسا), حيث كانت االجتامعات األولية يف 

كيلو مرت عن  ٤٠٠سرتاسبورغ بفرنسا عىل بعد حوايل 
ىل سرتاسبورغ إبروكسل, لكن تكاليف النقل من بروكسل 

ىل إىل سرتاسبورغ باإلضافة إوسفر الربملانيني مع مساعدهيم 
ىل إلفتها السنوية طنان من األوراق, وصلت تكاألنقل مئات 

يف  لغاء املقرإ ولذلك تم مؤخراً  مليون يورو, ٢٠٠كثر من أ
 انظر املوقع:. مدينة سرتاسبورغ

http://arabic.euronews.com/2012/09/28/european-
parliament-time-to-end-the-costly-travelling-circus/ 
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١٦٢
يشرتك مع جملس  أصبح م٢٠٠٧ عام لشبونة يفاتفاقية 

القرار واملفاوضات حول املبادرات التي  الوزراء يف
ترشيع القوانني عىل  اتعملي تتقدم هبا املفوضية ويف

فقط من  جماالً  ٤٠األورويب (يف مستو االحتاد 
 املجاالت التي حددهتا االتفاقيات).

ن إبصفة عامة وكام هي العادة يف برملانات العامل ف
وتطلعات الشعوب يف  الربملان األورويب يمثل رغبات

 اً كام يامرس دور ,عمليات صنع السياسات والقوانني
األخر  عامل املفوضية وهيئات االحتادأعىل  اً رقابي

س الوزراء األورويب يف مع جملىل اشرتاكه إباإلضافة 
رشاف عىل عملية وضع وإنفاق امليزانية السنوية اإل

لالحتاد (اجلهاز املسؤول التنفيذي عن إنفاق امليزانية هو 
املفوضية األوروبية) وكذلك يف عمليات تعيني وحماسبة 

 رئيس املفوضية وباقي أعضاء املفوضية األوروبية.
عىل غري ما نعرفه ن الربملان األورويب إرغم ذلك ف

قه القيام باملبادرة يف باقي برملانات العامل ليس من ح
ديم اقرتاح ن حق املبادرة الترشيعية (تقالترشيعية أل

, هي من اختصاص قانون), كام سنوضح األ سباب الحقاً
 اجلهاز التنفيذي لالحتاد وهو املفوضية األوروبية.

 
اخل د ورويباالحتاد األ دول متثيل شعوبكيف يتم 

 الربملان
 ٧٦٦عدد املقاعد يف الربملان األورويب هو 

 غري ثابتيف الربملان األورويب (عدد املقاعد مقعداً 

, م٢٠١٤قبل انضامم كرواتيا عام  ٧٥٤حيث كان 
, ٧٥١وضع حد أعىل وهو  ةولكن تم يف اتفاقية لشبون

وقد تم التصويت يف الربملان عىل رضورة العودة هلذا 
مما يعني خرسان بعض  م٢٠١٩احلد يف انتخابات 

 عددولة عدد من مقاالدول لعدد من املقاعد), ولكل 
الربملان بحسب عدد سكان تلك الدولة (مثالً ألملانيا 

ما أمقعداً  ٩٩ األكرب من حيث عدد السكانوهي 
 ٢٠والسويد  مقعداً  ٧٣يطاليا إو مقعداً  ٧٤سا فلها فرن

عطاء الدول الصغرية مثل إ, ولكن تم وهكذا)مقعداً 
 من حجمها ربمن املقاعد أك وقربص عدد مالطا

مراعاة لصغر حجمها (انظر اجلدول  السكاين نسبياً 
الذي حيدد عدد املقاعد املخصص لكل دولة يف  ١رقم 

 ضوء عدد سكاهنا).
يف  ذا التقسيم ذا األساس القوميلكن ورغم ه

التنوع يف ثر عىل ؤن هذه احلقيقة ال تإف تقسيم املقاعد,
داخل الربملان األورويب, فالتكتل السيايس التكتالت 

يف  األوروبينييكون عادة حول القضايا التي تقلق 
من تقسيامت عىل أساس  مع ذلك يءمع ما قد جي ,حينه

ة ذا أثر حمدود عىل جتعل دور قومية الدول أيديولوجي
فنجد يف الربملان تكتالت التكتالت داخل الربملان, 

تضم  وشيوعية ةاشرتاكية وحمافظ اقتصادية وسياسية
برملانيني من جنسيات أوروبية خمتلفة, فتقسيم عدد 
املقاعد يف الربملان عىل أساس قومي ليس العامل 
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١٦٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
سايس يف طريقة توزيع الربملانيني بني األحزاب األ

 .)٧١(والتكتالت املوجودة داخل الربملان
 

 الربملانالعمل داخل طريقة 
الختالف  اً نظركام هي العادة يف برملانات العامل و

 إىلجر تقسيمه فهو  ,طبيعة القضايا التي يعاجلها الربملان
تتخصص كل منها يف جمال  )جلنة ٢٠عدد من اللجان (

بعينه مثل جلنة العالقات اخلارجية وجلنة التجارة اخلارجية 
وهي  ,(Delegation)بعثة  ٣٥كذلك هنالك , وجلنة امليزانية

صغر من اللجنة تعنى بملفات أجمموعات برملانية 
جمموعات من الدول خارج االحتاد, فهنالك مثالً جلنة 

هي البعثة املعنية بدراسة بعثة اجلزيرة العربية واليمن, و
القضايا املتعلقة بدول وسكان تلك املنطقة والتواصل 

وقضية  ,معهم, مثل قضية التجارة احلرة مع دول اخلليج
يف االنتخابات  التطورات السياسية وحقوق املرأة ومتابعة 

 .)٧٢(وغريها املنطقة من حيث مد النزاهة

                                                 
 بروكسل ما الحظه الكاتب خالل وجوده يفمما يستحق دراسة خاصة   )٧١(

ن أورويب عن التكتل القومي, بل ابتعاد التكتالت داخل الربملان األ من
االختالف  ساسأتكون عىل داخل الربملان غلب التكتالت أن أنجد 

, وروباأحول القضايا العامة التي تواجه  األيدولوجي واالختالف
وقد تساعد دراسة من هذا النوع عىل كشف إمكانية احلد من 

العرقية والقبلية من خالل فتح احلوار حول القضايا العامة التوجهات 
ليكون حراً مما يتيح للناس أساس آخر للتكتل أكثر منطقية من التكتل 

 القومي الذي يميل لتغليب مصالح الفئة بدالً من املصلحة العامة.
للتعرف عىل أسامء اللجان املختلفة والتكتالت احلزبية داخل   )٧٢(

 .Klaus-Dieter Borchardt, 2010, Op. Cit. pp. 50-53الربملان انظر: 

انفتاحاً كثر ن الربملان هو اجلهاز األأهنا نالحظ 
ورويب وعىل دول العامل ألن من طبيعة عىل املجتمع األ

عىل كل  عمله يف مرحلة صنع القوانني أن يكون منفتحاً 
(التي يه يف مقرتحات القوانني أن يعرب عن رأمن يريد 

 خر,األ عامل االحتادأوترد من املفوضية األوروبية) 
وذلك لتمثيل كافة القو واملصالح واجلهات, حيث 

د بعض الدول مثل تركيا وكندا وإرسائيل حتتفظ نج
مهمتها رشح يف مدينة بروكسل ببعثة دائمة كبرية 

مقرتحات وجهة نظر حكوماهتا جتاه ما يعرض من 
لسهولة الوصول  للربملانيني األوروبيني بالذات, نظراً 

ليهم مقارنة باملفوضية األوروبية وإدارة جملس إ
 الوزراء األورويب.

 
 القرار داخل الربملان صدارإطريقة 

ر يف الربملان األورويب يتطلب ي قراأصدور 
و أكثر ألغلب القرارات, أ ١) +%٥٠غلبية املطلقة (األ

ولكن ومع التغري يف دور الربملان من جملس استشاري 
ىل رشيك ترشيعي (مع جملس الوزراء األورويب الذي إ

 نإف ))م٢٠٠٧كان املرشع الوحيد قبل اتفاقية لشبونة (
عضاء الربملان أتستلزم حضور  ةهنالك قواعد جديد

ن هنالك عدد من القضايا إالجتامعات الربملان, بل 
ال حينام يتم التصويت عليها إن تصدر أالتي ال يمكن 
 عضاء الربملان.أبحضور كافة 
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١٦٤
ي قرارات برملانية هلا أن أتغري آخر هام يرتبط ب

ن إ, فعالقة بالتشديد عىل دور املفوضية األوروبية
ساس حصوله عىل أال عىل إالقرار الربملاين ال يصدر 

معطل لدور ىل إن يتحول الربملان نسبة الثلثني, منعاً أل
 .)٧٣(سايس حلياة االحتاداملفوضية األوروبية األ

قيد آخر عىل الدور اجلديد للربملان األورويب 
ن هذه الرشاكة أكرشيك ترشيعي مع جملس الوزراء هو 

يع مع جملس الوزراء األورويب ليست يف عملية الترش
قرهتا أمن املجاالت التي  جماالً  ٤٠نام فقط يف إ, وةمطلق

ن جملس إما يف باقي القضايا فأاالتفاقيات األوروبية, 
الوزراء األورويب يلعب الدور الترشيعي وحده باملوافقة 

و عدم املوافقة عىل مبادرات املفوضية وقد تم البدء يف أ
وذلك بعد  م٢٠٠٩التعديالت ابتداء من عام تطبيق هذه 

قرار اتفاقية لشبونة من كافة دول االحتاد (استغرق إ
 ).تصديق االتفاقية من دول االحتاد سنتان تقريباً 

 
توزيع املقاعد يف الربملان والتغري يف حقوق السيادة 

 املطلقة للدولة
ن التمثيل يف الربملان يقوم عىل أ من رغمبال

ة النسبية الكامنة يف التنظيم الديموقراطي اعتامد العدال
ن أ,فالبد )٧٤(من حيث دور العدد يف تقرير نسبة التمثيل

                                                 
للمزيد من املعلومات عىل طريقة التصويت والتعديالت التي   )٧٣(

 احدثتها اتفاقية برشلونه يف دور الربملان األورويب انظر:
Klaus-Dieter Borchardt. The ABC of the European Union Law. 
Luxembourg: Publication Office of the EU, 2010, p. 52. 
(74) Klaus-Dieter Borchardt 2010. Op. Cit. p. 98. 

ذا ما إنوضح بأن هذا الفارق يف عدد املقاعد املعطاة 
يف  ةليه من زاوية حقوق السيادة التقليديإنظرنا 

العالقات الدولية, ساعد عىل سيطرة أعضاء الربملان 
كبرية (أملانيا وفرنسا وإيطاليا األورويب من الدول ال

وبريطانيا) عىل اللجان األساسية يف الربملان, وكذلك 
وذلك مقارنة  التكتالت السياسية وتوجهاهتا, عىل

الطا وقربص يرلندا وفنلندا ومإبالدول الصغرية (مثل 
مر خروج عن مبدأ املساواة بني والتفيا), ويف هذا األ

الدول التي خرجت هبا أوروبا بعد اتفاقية وستفاليا 
ذ يعني إ, يف هناية حرب الثالثني عاماً  م١٦٤٨عام 

أن دول الشعوب الصغرية يف بطريقة غري مبارشة 
قرت بحقوق يف جمال اختاذ القرار الترشيعي أ, االحتاد

 حجم لشعوب ال تنتمي لنفس قوميتها, (للتعرف عىل
 رقم دولاجل الفارق يف التمثيل الشعبي يمكن مراجعة

االحتاد األورويب يف أجهزة  دول متثيلحيث يوجد به  ١
, بل قد يرسي هذا الشعور بالتغري يف )٧٥()مثلث القرار

                                                 
(ص  EU Made Simpleاملصدر األسايس هلذا اجلدول من كتاب   )٧٥(

, وقد قام الكاتب بالرتمجة وإضافة عدد السكان والعاصمة )٧٠
لكل دولة بالتعاون مع ثامر القصبي أحد موظفي سفارة اململكة يف 

قسم االحتاد األورويب وذلك خالل الدورات التي  − بروكسل 
عقدت ملوظفي وزارة اخلارجية السعودية عن االحتاد, وقد قام 

ر ضمها لالحتاد خالل عام الكاتب أيضاً بإضافة كرواتيا التي ج
, عىل أن ٧٦٦م, وتم بصفة خاصة زيادة عدد املقاعد إىل ٢٠١٤

جيري العودة إىل احلد القانوين الذي تم حتديده يف اتفاقية لشبونة بأال 
, حيث تم التصويت يف الربملان ٧٥١تزيد عدد مقاعد الربملان عن 

د لبعض = عىل طريقة تطبيق هذا احلد من خالل إنقاص عدد املقاع

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



١٦٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
حقوق السيادة حتى يف حالة دولة كبرية مثل بريطانيا 

ن حق االحتاد األورويب ودوله أن هنالك اعرتاف بإذ إ
تتألف من شعوب ختتلف يف التاريخ واللغة  التي

مر ليس من السهل أوالرتكيب العرقي عن بريطانيا هو 
مر من احتاج األقبوله من قبل الشعب الربيطاين, وقد 

ح قناعات اقتصادية وسياسية جديدة الساسة لرش
ختتلف يف تأسيسها عن منطق  للشعب الربيطاين

 فإننا نجد مثالً السيادة املطلقة للدولة. يف هذا الشأن 
عبارات توين بلري رئيس حزب العامل الربيطاين التي 
حياول فيها رشح العائد عىل الشعب الربيطاين من 

سواق مفتوحة ودخول مرتفعة, عىل أفرص عمل و
مل توضيح اهلدف من العمل املشرتك, وكان ذلك أ

 م:١٩٩٨عام 
لقد دفعنا راغبني ثمن املشاركة يف السيادة "

ن أام يتعلق بالدفاع, ...... بل والبد املشرتكة في
نكون عىل استعداد لدفع ثمن مماثل يف االحتاد 

من أجل احلصول عىل جوائز األاألورويب من 
السيايس واالستقرار, واألسواق املفتوحة, 
والدخول املرتفعة, واملزيد من فرص العمل, 

                                                                          
مقعداً)  ٩٦= الدول (مثالً أملانيا ستخرس ثالث مقاعد ليصبح هلا 

وذلك بعد قيام حكومات الدول بالتصويت عىل هذه التعديالت 
م. ٢٠١٩الطفيفة يف عدد املقاعد لإلعداد لالنتخابات الربملانية لعام 

(تم حتديث املعلومات يف اجلدول لتعكس دخول كرواتيا بناء 
. www.europarl.europa.euموقع الربملان األورويب: املعلومات من 

انظر جدول توزيع املقاعد والتعديالت املتوقعة عىل أعدادها يف 
 .Distribution of MEP Seats among 28 Countriesاملقال: 

من عن االعتامد أن ينجم األفلقد جرت العادة 
ما اليوم أعىل الذات وحتصني الدفاعات, 

 .)٧٦("فاألمن يتولد عن االنفتاح وإزالة احلواجز
 
 European Commission) املفوضية األوروبية ٣(

جهاز تنفيذي بمسمى جديد وله صالحيات خمتلفة عام 
 للسلطة نعرفه يف االجهزة التقليدية

االحتاد لثالث يف مثلث اختاذ القرار يف اجلهاز ا
 European Commission ألوروبيةا املفوضية ورويب وهواأل
ومقرها بروكسل لكنها حتتفظ م ١٩٥٨نشئت عام أو

 .بمكاتب هلا يف العديد من مدن دول االحتاد
 

 املهام والصالحيات
ضمن إطار تنظيم مؤسسات االحتاد األورويب 

بدو األكثر اختالفاً عام هو األوروبية ت املفوضيةفإن 
معروف يف جمال العلوم السياسية, فهذا اجلهاز الذي 
يفرتض أنه يمثل مصلحة أوروبا ككل, ال حيمل فقط 
مسمى جديداً يف جمال التنظيم السيايس, بل ويقوم 
بمهام متنوعة يف جمايل الترشيع والتنفيذ وحتى يف جمال 

لالتفاقيات, حتريك املبادرات القضائية ضد املخالفني 
فاملفوضية وليس جملس الوزراء األورويب كام نتوقع 

                                                 
التخطيط يف األلفية انظر: فيليب أمليندينجر ومايكل تشابامن,   )٧٦(

, حترير فيليب م٢٠٠٠اجلديدة يف كتاب التخطيط بعد عام 
أمليندجر ومايكل تشابامن, وترمجة عبد اإلله بن حممد املعيوف. 

 .١٣م, ص ٢٠١٢هـ/١٤٣٣الرياض: النرش العلمي واملطابع 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٦٦
متابعة التنفيذي املخول بالقيام بمهمة  اجلهاز عادة هي

 القرارات والسياسات والقوانني التي يضعها تنفيذ
ساسه يرافقه أيف  اإلرشايفوهذا الدور األورويب, االحتاد 

التي  ,)٧٧(املبادرة الترشيعية كونتغري آخر يرتبط ب يضاً أ
 عليه يف ىل تطبيق بنود ما تم عىل االتفاقإهتدف 

من مهام املفوضية  يضاً أ املوقعة هياالتفاقيات 
 األوروبية وليست من مهام الربملان األورويب.
يف  ملبادرةفالربملان وجملس الوزراء ال يستطيعان ا

سن القوانني ووضع يف جمال الترشيعية  مهامهام
ترشيعية (اقرتاح قانون) ال يف ضوء مبادرة إالسياسات 

املفوضية األوروبية, ألهنا اجلهة الوحيدة بني تبدأ من 
مؤسسات االحتاد التي فرض عليها كجزء ال يتجزأ من 

(كام هو احلال يف جملس  فكرهتا أال متثل مصالح الدول
أو املصالح السياسية لألحزاب يف  الوزراء األورويب)

الربملان, وإنام مصلحة أوروبا ككل ومحاية االتفاقيات 
والقوانني التي تم توقيعها ضد التعديات املحتملة من 
الدول (البد من اإلشارة هنا إىل أن جملس الوزراء أو 
الربملان يمكن أن يتقدما بالرغبة يف مبادرة ترشيعية يف 

ن يتم ذلك عن طريق أ جمال بذاته, ولكن جيب
ن يطالب ما أاملفوضية, كام يمكن حسب اتفاقية لشبونة 

 ةال يقل عن مليون مواطن بمبادرة ترشيعية حمدد
                                                 

جيدر بنا التأكيد هنا بأن التفويض بحق املفوضية يف املبادرة   )٧٧(
جاء يف األساس من توقيع كل بالترشيع كبديل عن الدولة 

عىل االتفاقيات الدولية التي ختلت فيها الدول عن حقها دولة 
 يف تنظيم جانب معني من جوانب اختصاصات الدولة.

عىل وضع نص اقرتاح  ةوتكون عندها املفوضية جمرب
رساله ملجلس الوزراء وللربملان للتصويت إترشيعي و

 عليه).
انطالقاً من هذا التوجه العام تقوم املفوضية 

للمقرتحات وىل الصياغة األاألوروبية بوضع 
الترشيعية يف ضوء االتفاقيات املوقعة, دون أي إشارة 

 ثم جيري و آخرأو حزب أملصلحة دولة أو أخر ,
, ويف من الربملان وجملس الوزراء املقرتح لكل رسالإ

نرتنت يف موقع املفوضية عىل نرشه عىل اإل نفس الوقت
الشفافية لتبدأ املفاوضات  أساس االلتزام التام بمبدأ

ىل إمر األ ه, وقد يطولئلغاإو أو تعديله أقراره إنحو 
ىل مرحلة صدور إأكثر من ثالث سنوات قبل الوصول 

 .)٧٨(القانون

                                                 
وانني فإن متابعة نظراً لطول الفرتة التي قد يستلزمها سن الق  )٧٨(

العملية الترشيعية جتاه القضايا املختلفة قد يستلزم اللجوء إىل 
بعض رشكات املتابعة التي تتوىل متابعة  اقرتاح القانون من قبل 

حركته عرب جملس الوزراء الربملان والتعديالت من ثم املفوضية و
عىل الصياغة ومداخالت اجلهات املعنية باملقرتح ومؤسسات 

ع املدين, وكذلك متابعة قراءات النص ما قبل النهائي املجتم
حيث يمكن أن تتوىل مثل هذه الرشكات املتخصصة متابعة 
اقرتاح معني وانتقاله عرب أجهزة االحتاد, ومن أوائل هذه 

حيث حاول , EU Issue Trackerالرشكات عىل اإلطالق رشكة 
الكاتب خالل عمله يف بروكسل أن تقوم السفارة باالتفاق معها 

 انظر:ولكنه مل ينجح, 
1- Attila Marjan: The European Training Institute power 
point presentation titled An Overview of the Functioning of 
the EU. European Training institute, Brussels, 2012. 
2- http://www.euissuetracker.com, EU Issue Tracker is a 
regulatory monitoring service for industry and governments. 
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١٦٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
اجلهاز األعىل املخول بحق اختاذ  كيفية تشكيل
 املفوضية القرارات يف

أو ما  "كوليج"أو  املفوضني تم اختيار جمموعةي
طلق أ(االسم الذي  يمكن تسميته بمجموعة الرفقة

أربعاء عىل اجتامع مفويض االحتاد األورويب كل يوم 
 يف الواقع هيوكل مخس سنوات  ,)٧٩(سبوع)من األ

 حيث حيمل كلشبه ما يكون بمجلس للوزراء, أ
 كام  وروبا,أمفوض فيها حقيبة وزارية عىل مستو

حقيبته كمفوض مسمى ىل إحيمل سبعة منهم باإلضافة 
ن ن املفوضة السامية لشؤوإنائب الرئيس (كمثال ف

 منية فريديريكاالعالقات اخلارجية والسياسة األ
ة ومحلت نائبة رئيس املفوضي هي أيضاً  موغرييني,

 ,نفس املنصبني قبل ذلك اإلنجليزية كاترين آشتون)
تتوافق فرتة انتهاء عمل املفوضية مع فرتة الدورة و

 .للربملان اجلديدةية االنتخاب
من رئيس جديد للمفوضية بدأ عملية اختيار ت

 برتشيح اسممرحلة قيام حكومات الدول يف االحتاد 
سمه بعد ذلك عىل ارئيس املفوضية, حيث يعرض 

ن الدورة االنتخابية الربملانية اجلديدة (أل الربملان اجلديد
تبدأ قبل فرتة قصرية من هناية فرتة رئيس املفوضية 

 ثم تبدأ عمليات التشاور مع الربملان, األوروبية)
عىل األسامء املقرتحة  للحصول عىل موافقة مبدئية منه

عىل قائمة األسامء  , وذلك قبل عرضللعمل كمفوضني
 بصفة رسمية للحصول عىل املوافقة النهائية. الربملان

                                                 
(79) The EU Made Simple, 2010 Op. Cit. p. 146. 

وعرب التجربة االحتادية فقد تزايد دور رئيس 
من فريق, فبعد ترشيح  اً واحد املفوضية ومل يعد جمرد

ء األورويب وحصوله عىل اسمه من قبل جملس الوزرا
غلبية يف الربملان, ترتك عملية اختيار موافقة األ

املفوضني من خمتلف دول أوروبا لرئيس املفوضية 
فوضني اجلديد كام يقوم بتسمية نوابه السبعة من امل

ول للرئيس يكون السبعة وعرشون (النائب األ
وض السامي لشؤون العالقات اخلارجية) وذلك املف

قبل عرض القائمة عىل الربملان, كام يمكن للرئيس بعد 
ي مفوض عىل االستقالة, أجبار إبداية عمل املفوضية 

عادة ترتيب املفوضيات بني إن له احلق يف أكام 
صبح من أاملفوضني بتسمية مفوض حمل آخر, حيث 

التوجيهات  عطاءإحق الرئيس توجيه دفة العمل و
 .)٨٠(امللزمة للمفوضني

 
 عمل املفوضية وروح الفريق

ن إمن ناحية طريقة قيام املفوضية بعملها ف
هو الروح التعاونية جهاز املفوضية  هم ما يميزأ

القائمة عىل رضورة ختيل كل مفوض من املفوضني 
الثامنية وعرشون (رئيس املفوضية حيسب كمفوض 
ويأخذ بذلك املقعد حلاميل اجلنسية من بلده, حيث 

ن يتواجد فيها أال تزال املفوضية تعمل عىل أساس 
مفوض واحد من كل جنسية من جنسيات دول 

و توجهات أعر قومية بداء أي مشاإاالحتاد) عن 
                                                 

(80) Klaus-Dieter Borchardt. 2010 Op. Cit. p. 62. 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٦٨
م, والرتكيز متاماً ضمن بلده األسياسية يف خدمة 

يف خدمة مصالح أوروبا.  "فريق الرفقة"إطار عمل 
رجاء إااللتزام هبذا التوجه نجده يرسي عرب 

باتاً يف عبارات احلديث  نه يمنع منعاً أاملفوضية حتى 
و بني موظفي أداخل املفوضية بني املفوضني 

دنى استخدام العبارات يف املستويات األ املفوضية
ن لغة إمر فإذا لزم األىل وطن املوظف, وإالتي تعود 

وضية بناء التعبري عن وجهة نظر معينة ملوظف املف
: يف م, تكون بأن يقول مثالً عىل جتربته يف بلده األ

املكان الذي جئت منه فإننا كنا نعمل كذا وكذا, دون 
العامة يف املفوضية جيب ن يذكر اسم بلده, فالروح أ

وال حق أن تبقى منصبة عىل الرغبة يف خدمة أوروبا 
ن يعترب نفسه ممثالً لبلده, ولو أألي موظف فيها 

 حتى باللفظ.
 

 طريقة اختاذ القرار داخل املفوضية
طريقة اختاذ القرار داخل املفوضية تكون عىل 
أساس صوت واحد لكل مفوض داخل جمموعة 

يكون عىل أساس األغلبية  والتصويت "الرفقة"
املطلقة داخل املجموعة مع اشرتاط وجود ما ال يقل 

وال خيضع التصويت عىل القرار , اً مفوض ١٤عن 
 و صبغة قوميةأداخل جمموعة املفوضني ألي اعتبارات 

فاملفوضية واملفوضني فيها يمثلون مصالح  كام أرشنا,
ربعاء أورويب كهيئة تنفيذية جتتمع كل يوم االحتاد األ

دون  أوروباككتلة واحدة تتعاون يف خدمة مصالح 
 .)٨١(النظر ملصالح الدول التي جاؤوا منها

 
شكل توضيحي خيترص عمل أجهزة مثلث اختاذ القرار 

 ورويب والوظائف املناطة بكل منهايف االحتاد األ
) ومصدره كتاب ٢رقم (الشكل  التايل الشكل

 (The EU Made Simple, 2010)تبسيط االحتاد األورويب 
مثلث برتمجته إلظهار كيف ختتلف أجهزة  الكاتبقام 

رار (املفوضية وجملس الوزراء والربملان) كام اختاذ الق
املهام واملسميات عام درج عليه دراسو  سلفنا يفأ

حيث املقارنة,  السياسية العلوم السياسية والنظم
ن جملس الوزراء األورويب والربملان أنالحظ كيف 

بمهام الترشيع, بينام جر ابتداع مسمى  ضلعاني
التي وروبية جديد للجهاز التنفيذي وهو املفوضية األ

حق املبادرة الترشيعية (الرسومات بجانب  متتلك أيضاً 
جهزة ألكل جهاز من  الصور هي للمبنى الرئييس

 مثلث القرار).
                                                 

(81) Daniel Gueguen, The New Practical Guide to the EU 
Labyrinth. Brussels: EUROPOLITICS, 2008, p. 26. 

ن جيري أن النظام املعمول به حالياً هو أىل إن نشري هنا أبد ال
اختيار مفوض واحد من كل دولة من دول االحتاد, وفشلت 

دول  ٩ن هنالك أحتى اآلن حماوالت تغيري هذا النظام رغم 
تعبئة استامرة االنضامم, مما قد يعني أوروبية أخر قامت ب

ويف نفس  ة عدد املفوضني مع قبول دول جديدالتزايد يف
الوقت التغري يف نسب التصويت, وحتى اآلن جيري حل 

ية و تفعيل صوت رئيس املفوضأمشكلة التصويت بإيقاف 
 .صواتليمنع حدوث التساوي يف عدد األ
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١٦٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

الجهاز 
التنفيذي

: التشريع
البرلمان  
ومجلس 
الوزراء 

المجلسأو الوزراء مجلس 

مثلث القرار 

:األوروبيةالمفوضية 

األوروبيالبرلمان 

برلمانات الدول

 
 عمل أجهزة مثلث اختاذ القرار يف االحتاد األورويب والوظائف املناطة بكل منها. ).٢الشكل رقم (

 .The EU Made Simple (with Lisbon Treaty Updates), 2010. American Chamber of Commerce to the EU, Belgium, p. 111املصدر: 
 

القرار األورويب بعد مرحلة صدوره عن مثلث طبيعة 
 القرار األورويب

ن القرارات األوروبية أىل إن نشري هنا أبد ال
التي تصدر عن مثلث القرار واملبنية بطبيعة احلال عىل 
االتفاقيات ليست من طبيعة واحدة, بل نجدها تتنوع 
من حيث  درجة اإللزامية والعمومية ورسعة التطبيق, 

 ب هي:وهذه القوال
 والً: أنظمة أ(Regulations) : وهي عبارة عن

هلم,  ةترشيعات موجهة للدول األعضاء وملزم
وهي قابلة عملياً للتطبيق عىل أنظمة الدول 

 األعضاء مبارشة.

  التوجيهات : هي توجيهات  :(Directives)ثانياً
مبارشة للدول للعمل وفق القرار الصادر عن 

 ولكن الدول ملزمة مثلث القرار يف بروكسل
فقط بالنتائج وحتقيق األهداف (تقوم املفوضية 
بمتابعة دقة االلتزام ومد تشابه التطبيق عرب 
الدول), ولكل دولة احلق يف حتديد أساليب 
التطبيق التي حتقق األهداف املرغوبة من 

 التوجيه.
  القرارات : : وهي ترشيعات (Decisions)ثالثاً

هبا فقط, وقد تكون  لألطراف املخاطبني ملزمة
 .و دولة بعينهاأو منظمة أفراد أموجهة ملجموعة 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٧٠
  التوصيات : : غري (Recommendations)رابعاً

ن تلتزم هبا أقانونياً للدولة, ولكن يفضل  ةملزم
الدول من باب حسن النية وحتقيق انتظام العمل 

 .داخل االحتاد
  اآلراء : : ويتم استخدامها يف (Opinions)خامساً

ارات االحتادية حني يكون هنالك حاجة القر
لتفسري مسألة غامضة وليس هلذه اآلراء الزامية 

 .)٨٢(قانونية
 

تدرج عملية صناعة القرار عرب مثلث القرار األورويب 
 ودور األطراف االخر: منظور كيل

دراستنا ملثلث القرار األورويب وطريقة اختاذ 
القرار يف كل جهاز تبقى قارصة ما مل يكن لدينا نظرة 
شاملة لكيف يتدرج مرشوع القرار عرب مروره 

                                                 
(82) "Article 249: In order to carry out their task and in 

accordance with the provisions of this Treaty, the European 
Parliament acting jointly with the Council, the Council and 
the Commission shall make regulations and issue directives, 
take decisions, make recommendations or deliver opinions. 
A regulation shall have general application. It shall be 
binding in its entirety and directly applicable in all Member 
States. A directive shall be binding, as to the result to be 
achieved, upon each Member State to which it is addressed, 
but shall leave to the national authorities the choice of form 
and methods. See: Weiler,  J.H.H. and Martina Kocjan. The 
Law of the European Union: Principles of Constitutional 
Law: The relationship between the community legal order 
and the national legal order (2005, NYU and U. of Oxford 
teaching material), p. 2. 

للتوسع يف شأن اجلانب القانوين باللغة العربية انظر البحث 
للقانوين غياث نارص بعنوان التأثري املبارش وغري املبارش 
للقانون األورويب, والبحث بكامله موجود عىل املوقع: 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/outline/eu.htm. 

لألطراف , وكذلك الدور املتاح ةباألجهزة الثالث
 .خر داخل وخارج مدينة بروكسلاألجهزة واأل

لنظرة ) يقدم هذه ا٣رقم الشكل التايل (الشكل 
الشاملة حيث قام الكاتب برتمجته إىل العربية من 

ن احتامل أونالحظ يف الشكل  .)٨٣(مصدره األسايس
التصويت باملوافقة عىل الصيغة التي تقدمت هبا 
املفوضية (التي هلا حق املبادرة باقرتاح مرشوع القرار) 

ن تتم من القراءة األوىل يف الربملان وجملس أيمكن 
حد أن كان هنالك تعديالت من إ, فالوزراء األورويب

إبداء الرأي يف هذه ن عىل املفوضية إاملجلسني ف
عداد للقراءة الثانية, التي يمكن فيها التعديالت واإل

ن يتم التصويت باملوافقة عىل ما قدمته املفوضية أ أيضاً 
من تعديالت, ولكن يف حاالت نادرة فقد يصل األمر 

كة (يتم تشكيل هذه ىل تشكيل جلنة مشرتإإىل احلاجة 
 ٢٨من الربملان و  عضواً  ٢٨من اللجنة حسب احلاجة 

) لتحقيق توافق بني آراء من جملس الوزراء عضواً 
الربملان األورويب وجملس الوزراء حيث يمكن بعد 

املوافقة أو ب بالقراءة الثالثة والتصويت ذلك القيام
 الرفض النهائي.

                                                 
املعهد األورويب للتدريب ومقره بروكسل, وأنشئ عام   )٨٣(

م من قبل رشكة استثامر أوروبية/فرنسية لوضع دورات ١٩٩٨
 :للتعريف بطريقة عمل مؤسسات االحتاد يةتدريب

https://www.linkedin.com/company/european-training-institute 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



١٧١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

 
 European Training Instituteعداد املعهد األورويب للتدريب إمن ورويب. وات الترشيع يف االحتاد األتوضيح تدرج خط  ).٣الشكل رقم (

 بربوكسل وترمجة الكاتب.
 

 إمكانيات التأثري يف صناعة القرار األورويب
بطبيعة احلال وبسبب حجم االحتاد فإن أي احتامل 
لصدور قانون قرار أورويب سوف يكون له أثره عىل جهات 
عدة داخلية وخارجية, ولذلك فإن هنالك دراسات حول 
جدو تدخل اجلهات املعنية بام قد يصدر للعمل عىل حماولة 

يف جهات صنع القرار األورويب (املفوضية  (Influence)التأثري 
ي جهة املبادرة الترشيعية تسمى األجهزة املختصة داخل وه

), وجملس الوزراء والربملان (Directorate)املفوضية باملديرية 
األوروبيني كجهتني للموافقة أو التعديل أو الرفض من 

 خالل التفاوض بني اجلهات الثالث.
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٧٢
كمثال عىل مثل هذه الدراسات فقد قام املعهد 

بمدينة بروكسل بدراسة  (ETI)األورويب للتدريب 
ورويب مسار جمموعة من الترشيعات يف االحتاد األ

ن أفضل مرحلة للتأثري أ) واتضح ٤رقم (انظر الشكل 
عداد املبادرة إعىل جمريات القرار تكون خالل فرتة 

 عالن عنها من قبل املفوضية األوروبيةاإلالترشيعية و
كام تعود احتامالت التأثري يف وذلك قبل القراءة األوىل, 

خالل الفرتة بني  )٤رقم  االرتفاع (كام يوضح الشكل
وىل والثانية (فرتة مناقشة التعديالت القراءة األ

املقرتحة من املفوضية من قبل جملس الوزراء والربملان) 
عند مرحلة جلان التنفيذ (جلان  لتنخفض بعد ذلك متاماً 

راء لدراسة كيفية مشرتكة من املفوضية وجملس الوز
 دول االحتاد). تنفيذ القرار الصادر يف داخل

 

 
 بربوكسل (قام الكاتب بالرتمجة). European Training Institute). من إعداد املعهد األورويب للتدريب ٤الشكل رقم (
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١٧٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 األوروبية) حمكمة العدل ٤(

(The European Court of Justice) 
 نشأة املحكمة وطريقة تشكيلها

مر وارد بني الدول أكان احتامل االختالف ملا 
قبل  ةالتي كانت قد خرجت لتوها من حرب مدمر

يف اعرتاضات نشاء هيئة للنظر إاالحتاد, فقد تم  ةنشأ
لقيام فكرة االحتاد, فكان  وىلالدول منذ اللحظة األ

عام نشاء حمكمة العدل األوروبية ومقرها بروكسل إ
, أي بعد سنة تقريباً من اتفاقية باريس سنة م١٩٥٢
من  أن يتم اختيار قاضٍ واحدعىل أساس  ,م١٩٥١

كل دولة من دول االحتاد الستة يف ذلك الوقت, ويتم 
االختيار بناء عىل اتفاقية مع حكومة الدولة, وتكون 

كمة ملدة ستة سنوات قابلة فرتة بقاء القايض يف املح
للتجديد, وقد استمر نفس التنظيم رغم تزايد عدد 

ن عدد القضاة يف حمكمة العدل إالدول وبالتايل ف
, وجتدر اإل ٢٨ية اليوم هو األوروب إىل شارة هنا قاضياً

 .)٨٤(ن القايض ال يمثل مصالح الدولة التي جاء منهاأ
ن جملس املحكمة مل يعد إلكن يف الوقت احلايل ف

مامه هبذا العدد الكبري من أيتعامل مع القضايا املرفوعة 
 "غرف قضائية"ىل إنام تم تقسيم القضاة إالقضاة, و

ختتلف يف عدد القضاة املشاركني باختالف تعقيد 
 ١٥أو  ١٣و أ ٣القضية, وقد حتوي الغرفة عدد 

 . كذلك وللتخفيف من أعباء حمكمة العدل قاضياً
نشاء حمكمة ابتدائية إ م١٩٨٨روبية, فقد تم عام األو

                                                 
 .Pascal Fontaine, Europe in Twelve Lessons. EU, 2010, p. 26انظر:   )٨٤(

(Court of First Instance)  وذلك بناء عىل قرار من
لشبونة لعام اتفاقية ن أب علامً , )٨٥(املجلس األورويب

حيث  املحكمةمن نطاق عمل  قد وسعت م٢٠٠٧
ناء قضايا يشمل كافة جماالت عمل االحتاد باستث أصبح

وأصبحت قرارات , منالعالقات اخلارجية واأل
ة وال جمال للدول حسب هذه االتفاقية ملزمة املحكمة

 يف حال صدورها أن ختالف القرار.
يف التعامل مع  املنهج اهذح عىل نجا لقد ساعد
أغلب مؤسسات االحتاد تقع يف دولة  املخالفات كون

ن مركز حمكمة العدل أكام  بلجيكا صغرية احلجم,
طالق دول االحتاد عىل اإل األوروبية تقع يف أصغر

ن باقي مؤسسات االحتاد تقع يف أرج) كام و(لوكسمب
 ١٠واحدة من أصغر دول االحتاد وهي بلجيكا (

ومها  املقر تيفال جمال الستغالل دول )ةماليني نسم
يات وصالحيات مكانبلجيكا ولوكسمبورج إل

الذي نالحظه أحياناً حينام مر مؤسسات االحتاد, األ
ات األساسية للوحدة السياسية موجودة تكون املؤسس

 .)٨٦(من دول االحتاد املزمع يف دولة كبرية نسبياً 

                                                 
(85) Daniel Gueguen, Op. Cit. p. 100. 

التوجس من حجم دولة املقر ومد إمكانية سيطرة دولة هذا   )٨٦(
بعينها من دول االحتاد عىل حقوق القرار بسبب مكان املؤسسات 

األمريكي الذي لقيام االحتاد الفيدرايل  ظهر يف الفرتة األوىل مثالً 
ت يف التاريخ احلديث, لذلك كانيعترب أول جتربة احتادية 

الحتاد األمريكي عىل رضورة من عمر ا يف فرتة مبكرة املفاوضات
بني عىل وضعية خاصة ملقر مؤسسات االحتاد بوضعها  االتفاق

  = اليوم وجعلها مستقلة إدارياً فيام يعرفعدد من الواليات, 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٧٤
كيفية حتقيق االلتزام بقوانني االحتاد: تكامل العمل بني 

 املفوضية االوروبية ودور حمكمة العدل األوروبية
تعديل آخر يف طريقة عمل املؤسسات السياسية 

يقة التي يعالج هبا يف االحتاد األورويب نلمسه يف الطر
االحتاد خمالفات االتفاقيات األساسية والقوانني 
الصادرة عن االحتاد من قبل الدول األعضاء. فمخالفة 

حجامها عن تطبيق قانون إو أدولة لالتفاقيات املوقعة 
صادر عن مثلث القرار األورويب يف بروكسل ال يقتيض 

مر بقيام إنام يبدأ األتدخل القضاء األورويب, و
املفوضية بإبالغ الدولة عن خمالفتها ورضورة تعديل 
وضعها, فإذا مل تنصاع تقوم املفوضية بإنذارها 
                                                                          

التي تقع فيها مدينة  (District of Columbia)مبيا وبمقاطعة كول= 
أكتوبر عام  ١٣في . ف(.Washington, D.C) واشنطن العاصمة

تم وضع حجر األساس للبيت األبيض, كأول بناء جديد  م١٧٩٢
 م١٨١٤أغسطس عام  ٢٤يتم إنشاؤه يف العاصمة اجلديدة. ويف 

أحرقت القوات الربيطانية العاصمة األمريكية, أثناء حرب 
, وذلك رداً عىل حرق القوات األمريكية ملدينة يورك م١٨١٢
مريكي جيمس ), وكانت النتيجة فرار الرئيس األنتو حالياً و(تور

ماديسون, واحرتاق مبنى الكابيتول (الكونغرس), ومبنى اخلزانة, 
من هذا احلريق إال  ريب البيت األبيض وحرقه, ومل ينجُ وتم خت

ويف عام . مبنى القوات البحرية وعدد قليل من املباين احلكومية
, وافق الكونغرس عىل طلب ضم مقاطعة ألكساندريا م١٨٦٤

Alexandria ة فريجينيا, وظلت واشنطن مدينة صغرية إىل والي
حتتوي عىل عدد قليل من السكان حتى قيام احلرب األهلية عام 

التي أدت إىل توسيع القاعدة اإلدارية للحكومة الفيدرالية  م١٨٦١
ومن ثم زاد عدد السكان يف واشنطن العاصمة بشكل ملحوظ. 

 ملزيد من املعلومات انظر مثالً:
http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t-487773.html 

والتفاوض معها حول مدة زمنية جيب عىل الدولة 
ن أذلك يمكن  إن مل جيدِ ن تلتزم بالقانون, فأبعدها 

ن إتقوم املفوضية بفرض غرامات مالية عىل الدولة, ف
 عدم تطبيق القانون الصادر من استمرت الدولة يف

ن ترفع املوضوع ملحكمة أاالحتاد جاز للمفوضية 
 .)٨٧(شعار الدولة بذلكإالعدل األوروبية, بعد 

 
خر خارج نطاق مثلث القرار األورويب أ) أطراف ٥(

 وحمكمة العدل األوروبية أصبح هلا دور يف القرار األورويب
املفوضية (األورويب  خارج إطار مثلث القرار

 ىلإ باإلضافة )وجملس الوزراء والربملان األورويب
مما يمكن اعتباره اإلطار  حمكمة العدل األوروبية,

                                                 
كمثال عىل دور املفوضية يف التحرك القضائي الذي يسبق دور   )٨٧(

املجر مهلة مدهتا دولة وروبية منحت املفوضية األاملحكمة, فقد 
قانون اخلصخصة لدهيا الذي تعتربه املفوضية  شهرين لتغيري

وذكرت ". ورويبمع القواعد االقتصادية لالحتاد األ متعارضاً 
القانون  أن ورويباملفوضية وهي الذراع التنفيذية لالحتاد األ

موال غري مربرة عىل حركة رؤوس األ املجري يتضمن قيوداً 
خاصة  فالقانون احلايل يعطي الدولة حقوقاً ت وتأسيس الرشكا

سهم الذهبية وحقوق رشكة متت خصخصتها منها األ ٣١يف 
ولون ؤالتصويت يف جملس إدارة هذه الرشكات. وقال مس
. "...أوروبيون إنه أمام املجر شهرين لرتد عىل طلب املفوضية

املجر قد وافقت أثناء مفاوضات االنضامم إىل دولة وكانت 
كي يتفق مع ورويب عىل تعديل قانون اخلصخصة لاالحتاد األ
 ١٢٠٦٨. انظر جريدة اليوم السعودية العدد: وروبيةالقواعد األ

م أو موقع جريدة اليوم اإللكرتوين ٢٠٠٦يونيو  ٣٠لشهر 
 .http://www.alyaum.com/article/2400905بالرابط 
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١٧٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
املؤسسايت الفعيل للقرار األورويب يف احلاالت 

صالحيات خر ذات أن هنالك أطراف إالطبيعية, ف
عامل ذات طبيعية أ وأصفات متثيلية  أوضافية إ

ورويب يف مرحلة قرار األتوجه وتأثر يف ال ختصصية
و مرحلة التنفيذ أالترشيع (صنع القاعدة القانونية) 

 بد من معرفتها لإلحاطةوال (تطبيق القاعدة)
ورويب ومن يشارك يف صنعه باحتامالت القرار األ

 ما ييل. هم هذه اجلهاتأوكيفية تطبيقه, و
 

جهاز فوق مثلث القرار للتعامل مع القضايا الطارئة: 
 The European Councilورويب املجلس األ
ن عمليات اختاذ القرار داخل إف سابقاً  أرشناكام 

مثلث القرار األورويب األساسية (جملس جهزة أطار إ
 تعتمد أساساً  واملفوضية)الوزراء األورويب والربملان 

يف االتفاقيات الكرب املوقعة بني  الواردعىل التخويل 
ن حيدث يف حالة قيام أدول االحتاد, ولكن ماذا يمكن 

ية تستلزم قرارات مشرتكة, و عاملأمستجدات أوروبية 
و قضية أاألوكرانية  والقضيةحداث يف ليبيا مثل األ
قضية  وأيف البحر األمحر ومنطقة بحر العرب  القرصنة

 .اإلشكاليات املالية التي واجهت اليونان
طار تنظيمي إبإنشاء دارياً جديداً إ اً هنا نجد تطور

 املجلس األورويب طلق عليه مسمىأذا صالحيات عليا 
عىل اختاذ قرارات  , ليكون االحتاد قادراً م١٩٧٢عام 

هذا اجلهاز و ,ةكثر رسعة من انتظار اتفاقية جديدأمجاعية 

 اجتامعات القمة بني دول االحتادتنظيم عىل ببساطة يقوم 
 ةكل دولعىل سلطة يف أجيتمع فيها  عملية دورية ليكون

رؤساء وإما رؤساء الدول  ماإ من دول االحتاد وهم
عىل سلطة للقرار من دولة أ(نظراً الختالف  الوزارات

ثالثة موعد ثابت كل , وذلك يف خر)أىل إوروبية أ
وعادة ما يكون نفس مبنى  شهر ويف مكان ثابت أيضاً أ

ممثليات حيث تقوم  جملس الوزراء األورويب يف بروكسل,
شبه بسفارة للدولة تقوم عىل متثيل أي الدول (وه

مصاحلها من خالل املشاركة املستمرة يف املفاوضات) 
إعداد جدول املوجودة يف بروكسل عىل تقديم خدمات 

كثر أعامل وباقي الرتتيبات الجتامعات القمة بطريقة األ
مقارنة بحالة عقد االجتامعات خارج مدينة  انتظاماً 

جتامعات كل ثالثة أشهر بروكسل. كذلك وباإلضافة لال
يف  للمجلس يمكن الدعوة لعقد اجتامع طارئ نهإف

 .رسعة أكثربروكسل يف حال احلاجة لقرارات قمة 
ألنه يتألف من  ونظراً  زهذا اجلهان إبطبيعة احلال ف

عىل سلطة منتخبة يف كل دولة من دول االحتاد, يستطيع أ
غلب أالتعامل مع املستجدات واختاذ القرار برسعة يف 

مر عىل األ قادر عىل, وهو يف نفس الوقت القضايا تقريباً 
جتاه أي قضية  املفوضية األوروبية الختاذ موقف حمدد

وتعترب املفوضية يف هذا الشأن اجلهاز التنفيذي  طارئة,
وروبية وكذلك ن من واجبات رئيس املفوضية األإحيث 

حضور  وروبية للعمل اخلارجياملمثل السامي للهيئة األ
 جتامعات القمة والعمل وفق قراراهتا.ا
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٧٦
قراره من مثلث إدور حكومات الدول يف تطبيق ما تم 

إقراره من أجهزة مثلث القرار: العالقة بني ما يتم 
ورويب (جملس الوزراء والربملان واملفوضية) القرار األ

 وعمل احلكومات يف دول االحتاد
رغم الصبغة التنفيذية التي تعطى للمفوضية 

مجايل إن جهاز املفوضية الذي ال يتجاوز إبية, فاألورو
ليس لديه القدرة العملية  ربعني ألفاً يه األعدد موظف

لتنفيذ القرارات التي تصدر عن مثلث القرار عىل 
 مستو أوروبا, بل يكاد يعتمد يف ذلك بالكامل عىل
قيام اجلهاز التنفيذي لكل دولة عىل حده بتطبيق 

مر قيام األ كام قد يستلزمالقوانني الصادرة عنه, 
عضاء بتقنني ما صدر عن مثلث األ الربملانات يف الدول

القرار األورويب يف قوالب قانونية تتالءم مع النظام 
 القانوين للدولة.

ما يبقى للمفوضية يف هذا املجال هو يف الواقع 
حيث نالحظ  ,)٨٨(واجبات إرشاقية أكثر منها تنفيذية

للمفوضية التي تشمل مهمة ساسية املهام األ ذلك يف
العمل عىل محاية القانون االحتادي, وذلك بمتابعة قيام 
كل دولة بتعديل قوانينها وفق نظامها القانوين ليتامشى 

وروبية (التي تشكل القانون مع االتفاقيات األ

                                                 
(88) Klaus-Dieter Borchardt. 2010, Op. Cit. p. 64. ‘The 

Commission is also the guardian of the Union Law. It 
monitors the member states’ application and implementation 
of primary and secondary Union legislations, institutes 
infringement proceedings in event of any violation of Union 
Law (Article 258 TFEU) and, if necessary, refers the matter 
to the Court of Justice’. 

سايس لالحتاد) وكذلك ما صدر عن جهاز مثلث األ
 القرار األورويب من قوانني.
عمل املفوضية وعمل أجهزة  هذا التكامل بني

عضاء هو حكومات الدول األالترشيع والتنفيذ يف 
طار إاجلانب الذي ال يظهر للعيان ملن يعيشون خارج 

مدينة بروكسل, ونظراً ألمهيته اخلاصة يف توضيح 
اجلهة املسؤولة عملياً عن تطبيق االتفاقيات والقوانني 

لشكل الصادرة من بروكسل, فقد قام الكاتب بإعداد ا
ابتداء من االتفاقيات التأسيسية  )٥(الشكل رقم  دناهأ
والً) التي هي مصدر التخويل القانوين لتوحيد جمال أ(

بعينه, ليأيت بعد ذلك دور مثلث القرار األورويب 
), ليتدرج القانون الصادر (عرب املراحل املوضحة (ثانياً 

ىل مرحلة التنفيذ إ) بعد ذلك ٥الشكل رقم يف 
 ( ي كانت قد وقعت عىل داخل الدول الت(سادساً

ن الدول التي قد ال تكون قد وقعت عىل االتفاقية (أل
بقرارات مثلث القرار يف نفس  ةاتفاقية بعينها غري ملزم

دور املفوضية يف املتابعة  يضاً أ الشكلاملجال), ويظهر 
 .والدور القضائي من قبل حمكمة العدل األوروبية

 
القومية حسب اتفاقية لشبونة دور جديد للربملانات 

 م٢٠٠٧
من قوانني دول  %٦٠ن أكثر من أأمام حقيقة 

خر بأو أصبحت اليوم خاضعة بطريقة أاالحتاد 
  للقواعد القانونية الصادرة من بروكسل, فقد تزايد
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١٧٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود

 
 حكومات الدول يف عملية صناعة القرار.). تكامل عمل مؤسسات االحتاد األورويب وعمل ٥الشكل رقم (

 
الشعور يف برملانات الدول األوروبية أهنا أخذت تفقد 

 .Time, 2016, p)دورها الترشيعي الذي انتخبت من أجله 

, ولذلك احلقيقي , وأن بروكسل أصبحت هي املرشع(11
م بحق جديد للربملانات ٢٠٠٧جاءت اتفاقية لشبونة 

القومية بحيث تشارك هذه الربملانات يف تطبيق قاعدة 
 (Subsidiarity Principle)بحق الفروع قديمة تعرف 

الرد عىل مقرتحات إلعطاء هذه الربملانات احلق يف 

القوانني التي قد تتقدم هبا املفوضية األوروبية أي يف 
 ملبادرة.مرحلة ا

دخال الربملانات القومية يف العملية إتقوم فكرة 
حياء هذه القاعدة القديمة إالترشيعية يف بروكسل عىل 

األوىل لتطور االحتاد  التي كان يتم تطبيقها يف املراحل
عامل أن أورويب إلقناع الدول والشعوب األوروبية باأل

وشعوهبا. يف  عىل الدول االحتاد سوف ال تصبح عبئاً 
التزم القائمون عىل وضع االتفاقيات بمبدأ  هذا الشأن
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٧٨
سايس اعترب كقيد دستوري عىل عمل مؤسسات أ

وله عدة جوانب لكنه  ,حق الفروعاالحتاد وهو مبدأ 
ن احلق يف اختاذ القرار االحتادي بالتنظيم أيعني بالذات 

ن حيقق نفعاً أجيب االتفاقيات,  ي جمال قد تقررهأيف 
وأن  ,مر التنظيم عىل مستو الدولأكرب مما لو ترك أ

دنى القانوين لتنظيم يف مجيع احلاالت باحلد األيأخذ ا
ن عىل املفوضية  إالذي حيقق اهلدف, وبالتايل ف

وروبية مسؤولة عن تقرير أي هيئة أو أاألوروبية 
ن هنالك أثبات إعىل  أن تكون قادرة ةقواعد جديد

ا يف حدها أهنحاجة حقيقية هلذه القواعد اجلديدة, و
مر للدول ترك األ فضل وأقل تكلفة مما لوأدنى األ

 نفسها دون تدخل من االحتاد.
الفحو العميل هلذا احلق الذي جاء يف شكل 
جديد لصالح برملانات الدول يف نص اتفاقية لشبونة, 

صدار إ, حق هناعطاء هذه الربملانات من بلداإيقوم عىل 
 "مربر عالن موقفإ" إنذار مبكر يف شكل ورقة

عالن مبادرة ترشيعية إوىل من أسابيع األ(خالل الثامنية 
عالن مقرتح قانون من قبل املفوضية األوروبية) إو أ

 مبدأ حق الفروعن اقرتاح القانون خيالف أتثبت فيه 
ن حصل هذا التقرير عىل تأييد ما ال تقل إاملذكور, ف

صوات الربملانات القومية (يكون أنسبته عن ثلث 
ويف أساس صوتني لكل برملان قومي, احلساب عىل 

جلسني فيعطى صوت واحد حال الربملانات ذات امل
عالن إو مع أهيام ضد أهنام قد خيتلفان يف رلكل جملس أل

عادة اقرتاح القانون للمفوضية إنه جيري إاملوقف) ف
و أائياً ن تقوم بسحبه هنأملراجعته حيث يمكن عندها 

صدرته كمقرتح أو احلفاظ عليه كام كانت قد أتعديله 
 يف مبادرهتا الترشيعية.

ن عىل املفوضية إيف حالة احلفاظ عليه كام هو, ف
هنا ال أاألوروبية تقديم تقرير مضاد توضح فيه كيف 

 ثم يرسل كال  مبدأ حق الفروع,ن التقرير خيالف أتر
قومية ونقيضه التقريرين (الصادر عن الربملانات ال

ىل إىل جملس الوزراء األورويب وإالصادر عن املفوضية) 
ذا حصل إالربملان األورويب, للتصويت عىل ما فيهام, ف

% يف ٥٥التقرير املربر من الربملانات القومية عىل نسبة 
صوات يف أغلبية األو عىل أجملس الوزراء األورويب 

قانون وال يقاف اقرتاح الإنه يتم إالربملان األورويب ف
٨٩(يعرض بعد ذلك مرة اخر(. 

ن هذا التوجه املؤسسايت إىل أن نشري أهنا البد 
دخال الربملانات القومية يف املراحل إاجلديد نحو 

األوىل لعملية اختاذ القرار األورويب, سوف يفتح الباب 
لربملانات الدول يف العمل عىل كبح مجاح تزايد دور 

نه سوف ال أالتقنني, علامً بمثلث القرار األورويب يف 
يؤثر عىل ما تم تقريره يف املايض من قوانني احتادية, 

% ٦٠خضاع أكثر من إالتي تم من خالهلا وهبدوء تام 
من القواعد التنظيمية والقوانني ملتطلبات وقوانني تم 
إصدارها من قبل مثلث القرار األورويب يف بروكسل 

 ).٢٢ ص ,م٢٠٠٩(مارك ليونارد, 
                                                 

(89) Klaus-Dieter Borchardt, 2010 Op. Cit. p. 39 and 41. 
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١٧٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 الفرصة لكافة الفاعليات والقو االجتامعية تاحةإ

للمشاركة يف  وروبيةيف الدول األ ذات الصبغة التمثيلية
 صناعة القرار

جانب آخر نالحظه يف عملية اختاذ القرار يف 
رشاك خمتلف القو إبروكسل هو العمل عىل 

القرار لزيادة الرشعية االجتامعية يف عمليات صناعة 
و أمر عىل احلكومات  يقترص األ, فالالتمثيلية لالحتاد

هنالك التنظيامت  نام أيضاً إاألحزاب السياسية و
التي خر األ ومؤسسات املجتمع املديناالجتامعية 

تتواجد عىل الساحة يف بلداهنا بصور خمتلفة لكنها 
تعكس التشابه يف التنظيم االجتامعي األورويب عىل 

ذات  و القوأالتنظيامت التمثيلية املحلية  أساس
 الفاعلية االقتصادية.

بناء عىل هذا التوجه العام قامت املفوضية 
يف بروكسل جلهازين  األوروبية بتوفري املقر
 باختصاصات استشارية.

 
واالجتامعية اهليئة األوروبية االقتصادية ول: اجلهاز األ

(European Economic and Social Committee). 
تم وهي هيئة استشارية مقرها بروكسل 

تعمل عىل  حسب اتفاقية روما م١٩٥٧ها عام ؤإنشا
 متثيل مصالح العامل وأرباب العمل واملزارعني

احلق وذلك من خالل  ,)٩٠(ومؤسسات املجتمع املدين
تقديم املشورة فيام يعرض من مقرتحات فيام يتعلق يف 

                                                 
(90) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.about-the-committee 

, وكذلك احلق يف تقديم اقرتاحات بالسوق األوروبية
األوروبية, للنظر يف  ملبادرات ترشيعية للمفوضية

ن تقوم املفوضية بتقديمها ملجلس الوزراء أمكانية إ
 .)٩١(والربملان األورويب

 
  (The Committee of the Regions) هيئة األقاليم: اجلهاز الثاين
متثيل عىل قوم جهاز استشاري آخر ي ووه

مانات أاملنتخبة مثل البلديات ومصالح اهليئات املحلية 
يف خمتلف مدن وقر املدن واحلكومات املحلية 

ها يف بداء وجهة نظرإبإعطائها حق وذلك  ,االحتاد
رساهلا إقبل  مقرتحات القوانني التي تعدها املفوضية

للربملان وجملس الوزراء األورويب, كواجب 
ن أاسرتشادي حيث نصت اتفاقية لشبونة عىل 

حلية عرب هذا باستشارة اهليئات امل ةاملفوضية ملزم
ي قضايا ختص أاجلهاز يف مرحلة اقرتاح القوانني يف 

اهليئات املحلية والبلديات, وطريقة تشكيل اجلهاز 

                                                 
عدد املقاعد املتاح للمؤسسات االجتامعية ومؤسسات املجتمع   )٩١(

املدين خيتلف من دولة إىل أخر بإدخال عامل عدد السكان عىل 
أساس تقريبي, فاملقاعد املتاحة للمؤسسات االجتامعية يف أملانيا 

, وينخفض العدد  ٢٤وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة هو  مقعداً
, فمثالً دولتي لوكسمبورج وقربص عىل أساس األصغر فاألصغر

مقاعد  ٥مقاعد, أما مالطا وهي أصغر دول االحتاد فلها  ٦هلام 
 ,Daniel Gueguenمقعداً (انظر:  ٣٥٣بعدد إمجايل للمجلس وهو 

), واهلدف األسايس هو إثراء احلوار ٨٥مرجع سابق, ص 
ن وتوسيع دائرة دراسة املبادرات الترشيعية حتى ال تبتعد النتائج ع

 الرغبات الشعبية عىل املستو املحيل.
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٨٠
تتشابه من حيث عدد املقاعد املتاح لكل دولة مع 

 طريقة تشكيل جهاز اللجنة االقتصادية واالجتامعية.
لسببني  م١٩٩٤نشئ هذا اجلهاز عام ألقد 
أن االحتاد هم) يرتبط بحقيقة األ(وهو  ولأساسني األ

غلب أن أصبح املرشع الرئييس يف أوروبا, وأورويب األ
أغلب ترشيعاته سوف تطبق عىل املستو املحيل يف 

تاحة الفرصة لألجهزة إبد من احلاالت, ولذلك كان ال
عند ذلك املستو يف املشاركة يف عمليات احلوار, 
خالل مراحل اقرتاح الترشيعات وقبل صدور القوانني 

ما السبب الثاين فريتبط بمالحظة أيف قالبها النهائي, 
الفجوة املتزايدة بني من يقوم بوضع السياسات يف 
 بروكسل وبني عامة الناس, وجاءت فكرة اجلهاز لردم

جهزة إرشاك األعن طريق  هذه الفجوة ولو جزئياً 
 املحلية املنتخبة التي متثل عامة الناس عند املستو

 .)٩٢(املحيل يف عمليات صناعة القرار األورويب
ن مهمة هذا أنه ورغم أ إىل ن نشريأبد هنا ال

اجلهاز هي تقديم آراء استشارية خالل مراحل احلوار 
زة مثلث القرار جهأواقرتاح الترشيعات من قبل 

عطت هليئة األقاليم أن اتفاقية لشبونة أال إاألورويب, 
مام حمكمة العدل األوروبية أاحلق يف رفع القضايا 

لتربير رأهيا ضد وجهة نظر مقرتح ترشيعي احتادي قد 
قاليم دون ه رأي هيئة األتكون املفوضية جتاهلت في

 تقييم كايف لذلك الرأي.

                                                 
(92) http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

تتوىل املفوضية توفري  باإلضافة هلذين اجلهازين
املساعدات والغطاء املؤسسايت للمئات من مؤسسات 

, رويب النشطة عىل نطاق أوروباواأل املدين املجتمع
 ن هذا التوجه نحو االحتواءأونالحظ بصفة عامة 

تاحة فرصة املشاركة إمن خالل  يف بروكسلبالتواجد 
مثلث القرار طار مؤسسات إللقو االجتامعية خارج 

 األورويب (جملس الوزراء والربملان واملفوضية) يتناقض
ىل إمع ما نعرفه عن الرصاع السيايس الذي يميل عادة 

قل تقدير استثناء القو أو عىل أالسيايس, قصاء اإلمنهج 
 السياسية األخر وليس العمل عىل دعوهتا للمشاركة

ىل اخلوف من إ, ولعل هذا يعود وتوفري املقار هلا للتواجد
نه جاء ليختطف حق أىل االحتاد عىل إتنظر الشعوب  نأ

 الناس يف تقرير حياهتم من خالل تنظيامهتم االجتامعية
 .التي عرفوها قبل نشأة االحتاد املنتخبة

 
 خصصة التي تعمل يف جماالت بعينهاجهزة املتاأل

ة جهزة ذات الطبيعإىل هذه األباإلضافة 
إن هنالك فساسية, التمثيلية يف مصادر رشعيتها األ

جهزة املتخصصة التي تشارك من خالل العديد من األ
نشاطها التنسيقي يف تقريب وجهات النظر والتنظيم 

نشأ من مكن من الفاعلية التي تأاملشرتك, لالستفادة ما 
كثر ختصصاً مثل البنك موقف موحد يف املجاالت األ

املركزي األورويب ومقره فرانكفورت ويرشف عىل 
دية, وهيئة املراجعني ومهمتها مراجعة السياسية النق
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١٨١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
نفاق ميزانية االحتاد إدارة وإمد قانونية طريقة مجع و

ومقرها لوكسمبورج, والبنك األورويب لالستثامر, كام 
نشاء هيئة م إ٢٠٠٧ عام تم يف اتفاقية لشبونة

متخصصة يف العالقات الدولية لتمثيل االحتاد يف 
وبية للعمل اخلارجي اهليئة األور املحافل الدولية وهي

(The European External Action Service)  ومقرها يف
بني السياسات  بروكسل التي تعمل عىل التنسيق

ن موضوع أعضاء مع مالحظة اخلارجية للدول األ
زال قضية سيادية وخارج نطاق يالسياسة اخلارجية ال 

ك فقرارات اهليئة ليست لاالختصاص االحتادي, ولذ
ضع جتربة العمل االحتادي يف املجال حيث خت ةملزم

اخلارجي لتدقيق مستمر من قبل مؤسسات البحث 
ويتم ذلك  ,العلمي ومراكز التفكري يف دول االحتاد

سنوياً بدعوة من الربملان األورويب حيث حرض 
ناقشة نتائج أربعة الكاتب يف الربملان األورويب م

ال هليئة يف جمبحوث قامت بدراسة مد نجاح جتربة ا
مكانيات املتاحة لتحسني العمل اخلارجي واإل

 .)٩٣(هائداأ
                                                 

(93) - Rosa Balfour, Alyson Bailes and Megan Kenna. External 
Action Service at work: How to improve EU foreign 
policy. European Policy Center, Issue Paper No. 67, Jan. 
2012. 
- Staffan Hemra, Thomas Raines and Richard Whitman. A 
Diplomatic Entrepreneur: Making the Most of the 
European External Action Service. A Chatham House 
Report, December 2011. 
- Stephan Keukeleire (College of Europe / University of 
Leuven) and Arnout Justaert (University of Leuven). EU 
Foreign Policy and the Challenges of Structural 
Diplomacy: Comprehensiveness, Coordination, Alignment 
and Learning. DSEU Policy Paper 12 February 2012. 
- Stefan Lehne. More Action, Better Service: How to 
Strengthen the European External Action Service. Carnegie 
Endowment for International Peace, December 16, 2011. 

 اخلالصة:
 نحو منظور كيل إلشكاليات اختاذ القرار

 يف جتربة االحتاد األورويب
 التداخل يف املسميات والتعقيد يف عمليات اختاذ القرار

فيام سبق توضيحه يف  امللحوظةدرجة التعقيد 
 معاين واختالفيف االحتاد األورويب  طريقة اختاذ القرار

درجت عليه الدول عام  األجهزة الرئيسية مسميات
لعرشات السنني كام وضحنا, والتعديالت التي يتم 

ىل أخطاء إال يعود  خر,أىل إها من اتفاقية ؤجراإ
و يف املعرفة أو فشل يف الفكر التنظيمي أبريوقراطية 
األورويب وأجهزته  ن االحتادأىل إنام يعود إالسياسية, و

 املختلفة قام يف أساسه عىل متثيل مصالح قومية وقو
 ن هنالكأ, كام ضةرمتعا سياسية واقتصادية واجتامعية

له مربراته التارخيية  عضاءاً لد الدول األخوف
و أدولة عىل أخر واالقتصادية والسياسية من هيمنة 

عتبار خذ بعني االمع رضورة األشعب عىل آخر, 
ر األورويب السيايس الذي قام عىل تفعيل دور التطو
بالتخيل عن غلبية واستحقاقات العدالة التناسبية األ

كجزء من تعميم قاعدة التناسب  ,)٩٤(مجاعمبدأ اإل

                                                 
صالح أساس إلمجاع كحول رضورة التخيل عن قاعدة اإل  )٩٤(

ظر مقال وزير مالية مملكة مؤسسات االحتاد األورويب ان
 :بلجيكا

Anackere, Steven V. Europe in the World: Contemporary 
Challenges  and Opportunities for Improvement. Global 
Governance Institute, Brussels May, 2012, p. 12. 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٨٢
وروبا احلديث أالعددي الديموقراطي يف تاريخ 

 .)٩٥(كأساس لعمليات اختاذ القرار

أوروبا وسياسيها  مفكريكان عىل  ائقيف ضوء هذه احلق
بني  ةجديد حروببفكرة الوحدة لتجاوز احتامالت الذين آمنوا 

الدول األوروبية من خالل حتقيق االندماج الوظيفي كنقطة 
بني حقوق السيادة الوطنية  ةصعب ةجماوزيقوموا بتحقيق  نأبداية, 

التناسبي من جهة أخر,  التمثيلوحقوق العدالة  من جهة وبني
يعمل  خرج لنا نظاماً أاختاذ القرار وأساليبه, مما  أنظمة وذلك يف

ىل التعقيد إباإلضافة ولكنه غريب عام نعرفه يف العلوم السياسية 
أذهان بعض األوروبيني وفتح العميل الذي أضعف االحتاد يف 

  .)٩٦(لألحزاب املعادية لالحتاد بابٍ 

                                                 
ملراجعة شاملة للتطور الفكري السيايس يف أوروبا نحو الفكر الذي   )٩٥(

لالختالف للوصول إىل توافقات يؤمن بدور األغلبية كحل جزئي 
 سياسية مؤقتة ولكن مقبولة يف العملية السياسية انظر الكتاب:

Democracy, edited by Philip Green. New Jersey: 
Humanitarian Press Inter. 1993. 
الكتاب جيمع أهم املقاالت التي رشحت مربرات وإشكاليات 
احلل الديموقراطي يف العملية السياسية, بام فيها مقاالت كتاب 
ممن أسسوا هلذا الفكر مثل جآن لوك وجون هوبز وجاك جاك 
روسو (العقد االجتامعي) وجون ستيورات مل واليكيس توكفيل 

 هم.وجيمس ماديسون وروبرت دال وجون داوي وغري
دايفيد ريني مندوب جملة اإليكونوميست الربيطانية يف انظر:   )٩٦(

أوروبا: مرشوع جيد لكن العيب يف  (The Economist)بروكسل 
الناخبني: يفسد تصويت تلو اآلخر األجندة األوروبية من كتاب 

(النسخة  ٢٤م, ص ٢٠٠٩, ٢٣اإليكونوميست السنوي العدد 
القو املحافظة يف بريطانيا التي ). للمزيد حول تزايد العربية

تناهض االحتاد, انظر: سيناريو خروج بريطانيا من االحتاد 
 م.٢٩/٦/٢٠١٤األورويب يتعزز. جريدة الرشق األوسط 

 لتنظيميا لكن ورغم هذا التربير للتشكيل
ن هنالك ثمة ثمن إاملعقد يف طريقة اختاذ القرار, ف

 وروبا اليوم عىل املستويني الشعبي واملؤسسايت,أتدفعه 
 فأما الثمن عىل املستو الشعبي فريتبط بضعف معرفة

لكيف يعمل  عدا عن غريهم أنفسهموروبيني األ
يف  عاهدن هنالك اليوم عرشات املأىل حد إاالحتاد 

 هي صبحت مهمتها األساسيةمدينة بروكسل التي أ
االحتاد ملوظفي الدول األوروبية طريقة عمل ح رش

هو  وذلك بسبب اختالفها عام ,)٩٧(وغري األوروبية
فأصبح , متعارف عليه عاملياً يف عمل األنظمة السياسية

فهم االحتاد يكاد يكون حمصوراً يف النخب السياسية 
بدالً  األوروبينيمن  نياملثقفوأصحاب االختصاص و

. يف للسواد األعظم من األوروبينين يكون متاحاً أمن 
                                                 

حتى بالنسبة ملوظفي البعثات الدبلوماسية التي تقيم يف   )٩٧(
هنا تقوم بعقد دورات إبروكسل عاصمة االحتاد األورويب ف

لرشح طريقة عمل االحتاد ومؤسساته  وندوات ملوظفيها
من معاهد التدريب املختلفة, حيث يوجد يف املدينة العديد 

ب موظفي االحتاد وموظفي الدول تدريالتي تركز عىل 
ىل موظفي البعثات الدبلوماسية إضافة األعضاء يف االحتاد باإل

عىل كيفية عمل مؤسسات القرار يف االحتاد, وقد قام كاتب هذا 
سابق لقسم االحتاد األورويب بسفارة اململكة  مديرالبحث ك

عداد إ) بم٢٠١٣−٢٠١١العربية السعودية يف بروكسل (
برنامج التدريب اخلاص بموظفي السلك الدبلومايس 
وموظفي وزارة اخلارجية السعودية يف الرياض لتعقد يف 
بروكسل, وذلك عن طريق عمل مفاضلة بني املعاهد يف مدينة 

مع املعهد  مرالسفارة يف هناية األتعاقدت  بروكسل, ومن ثم
 .(European Training Institute)األورويب للتدريب 
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١٨٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ديفيد ريني يف مقاله عن هذا الشأن وكام يشري الكاتب 

مرشوع جيد لكن العيب يف الناخبني: بعنوان: االحتاد 
حد أن إف يفسد تصويت تلو اآلخر األجندة األوروبية,

أهم مؤرشات صعوبة فهم االحتاد للناخب العادي 
النحسار يف نسبة األوروبيني الذين يصوتون استمرار ا

يف انتخابات الربملان األورويب, فقد انحرس معدل نسبة 
ربملانية التي جتري مرة كل املشاركة يف االنتخابات ال

% ٤٦ىل نحو إ م١٩٧٩% عام ٦٣سنوات  من مخسة 
ما يف انتخابات الربملان األورويب السنة أ, م٢٠٠٩عام 

يضاً نفوذ الرافضني أايد ) فقد تزم٢٠١٤املاضية (
للمرشوع األورويب ككل يف فرنسا والسويد وأملانيا 

ىل بريطانيا, التي وعد رئيس وزرائها دافيد إباإلضافة 
عىل  م٢٠١٧−٢٠١٦ كامريون بإجراء استفتاء يف عام
ويستمر خالل ذلك  ,)٩٨(رشوط بقاء بريطانيا يف االحتاد

                                                 
يف  اً مبارش اً ن يطفو اخلالف األورويب ليصبح تعبريأ من النادر  )٩٨(

األورويب, ولكن  نقد دولة لدولة وبالذات داخل أروقة االحتاد
له تاريخ  شخصية رئيس املفوضية اجلديد جني كالود يونكر

طويل يف تعليقاته الالذعة للموقف الربيطاين من احتاد أورويب 
مام الربملان أيف خطاب له  م٢٠٠٥كثر قوة, فأشار عام أ

سلوب الربيطاين لأل "املصالح اخلسيسة والدنيئة" ىلإاألورويب 
يف مقاومة مرشوع تعزيز البناء األورويب (انظر تقرير جامعة 

االحتاد األورويب "بعنوان:  م٣٠/٦/٢٠١٤الدول العربية يف 
ويتعلق بظروف  "من العمل السيايس ةيدخل مرحلة جديد

اختيار السيد جني كالود يونكر ملنصب رئيس املفوضية 
 .غم املعارضة الربيطانيةراألوروبية 

لربوكسل ومؤسساهتا يف أمور اقتصادية النقد املوجه 
 .)٩٩(هباوسياسية قد ال يكون لربوكسل عالقة 

ما عىل مستو مؤسسات اختاذ القرار فقد حذر أ
نائب رئيس الوزراء ووزير املالية البلجيكي واملسؤول 
السابق عن اإلصالح املؤسسايت يف مملكة بلجيكا يف 

بأن مشكلة قرار االحتاد  م٢٠١٢خطاب له عام 
ن هنالك أاألورويب تكمن يف بطء اختاذ القرار, لدرجة 

نه ال حيقق ما هو متوقع منه أنظرة لالحتاد األورويب عىل 
يف ظل استمرار النقاشات الداخلية حول كيفية اختاذ 

, ومثال ذلك ما موقف موحد يف القضايا املطروحة
حيدث حول مبادرة السالم يف الرشق األوسط حيث 

إىل جل الوصول أورويب يف الكفاح من يستمر االحتاد األ
 :حداث التي حتدث عند بابهدور فعال وذلك يف األ

“The world is not waiting for us and the 
pace of change is sometimes stunning. The 
European Union is still perceived by its 
partners as not living up to its potential. As 
our difficult internal discussions on how to 
react with unity to the Middle East Peace 
Process show, the European Union 
continues to struggle to find an adequate 
role in events that unfold at its back 
door.”(100) 

                                                 
بني عامة الناس يف الدول  ةحول تزايد الفجوة امللحوظ  )٩٩(

من ترشيعات األوروبية املختلفة وبني ما تضعه بروكسل 
 ,عامل انظر عىل سبيل املثال مقال: دايفيد ريني, مرجع سابقأو

للمقال  "أوروبا"نرتنت ملجلة وكذلك موقع اإل, ٢٤ ص
 بعنوان:

"Europea - summaries of EU legislation". EU Europa. 
Retrieved 12 June 2013. 
(100) Anackere, Steven V. Europe in the World: Contemporary 

Challenges and Opportunities for Improvement. Global 
Governance Institute, Brussels May, 2012, p. 10. 
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 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٨٤
حداث يف األ وهذا بالفعل هو ما كشفت عنه

زمة املالية لليونان وأزمة التعامل مع األ ظل تسارع
الالجئني عىل أبواب أوروبا وبالذات خالل عامي 

يكوس الكاتب نوصل  حيث م,٢٠١٥و  م٢٠١٤
النسخة  −  تايمزكونستادراس من جريدة نيورك 

يف حتليله  (International New York Times)الدولية 
 لدور االحتاد يف قضيتي أزمة اليونان املالية وأزمة

إىل نتيجة مشاهبة مفادها أن اجلميع هم الالجئني 
أن القرار ضحايا قرارات االحتاد االورويب بسبب 

مبعثراً وبعد احلدث ويعوزه الشمولية, "يأيت األورويب 
ن اختالف إوحتى بعد صدور القرار من االحتاد ف
 ةكثري أحيانٍ مواقف ومصالح الدول جيعلها يف 

 .)١٠١("مل يصدر تتجاهل القرار األورويب وكأنه
إشكالية اختالف مواقف الدول وأثر ذلك عىل 
قدرة االحتاد يف اختاذ قرارات كافية تظهر لنا بصورة 

ن مؤسسات االحتاد أخذنا بعني االعتبار أأوضح إذا ما 
األورويب بالقليل الذي لدهيا من املوظفني يف اجلهاز 
التنفيذي (املفوضية األوروبية) الذي ال يتجاوز 

                                                 
كاليات ىل إشإ نيكوس كونستادراسانظر إشارة الكاتب   )١٠١(

  قرارت االحتاد:الضعف يف
“All are victims to the European Union’s scattershot 
approach to challenges. Lacking a comprehensive policy, 
the Union adopt measures that are a compromise among 
vastly different needs and positions, are often inadequate 
and are immediately ignored.” Konstandaras, Nikos. 
Europe’s Dangerous Ambivalence. International New 
York Times, Sept. 19-20, 2015. 

قل أ, وبميزانيتها املحدودة ()١٠٢(لفاً أربعون ألعددهم ا
% من جمموع صايف الدخل القومي للدول ١من 

ن تتلقى أقل من أهي يف الواقع  )١٠٣(األعضاء يف االحتاد)
 اللوم عىل ما حيدث اليوم يف أوروبا.

 
 مالحظات

العوامل الثقافية التي قام الكاتب بتوضيحها ال   ) أ(
تؤثر فقط عىل الواقع الداخيل لالحتاد بل من 

ن هذه امليول الثقافية أاألمهية بمكان أن نالحظ 
 واحلضارية التي كانت نتاج املعاناة التارخيية

طوريات امربالتي عاشتها أوروبا لقرون مع اإل
التوسعية والدكتاتوريات القومية املتصارعة هلا 

عىل الطريقة التي يامرس هبا االحتاد  أيضاً ثرها أ

                                                 
ىل هذه احلقيقة حيث وضح يف إيشري الكاتب مارك ليونارد   )١٠٢(

ن العديد من املؤسسات البلدية يف مدن بعض دول أكتابه 
ن موظفي املفوضية األوروبية كرب مأ اً االحتاد حتوي عدد

: يتجاوز عدد موظفي  مانة مدينة برمنجهام يف أنفسها (مثالً
) وبصفة عامة فأبريطانيا اخلمسة و ن معدل إربعون الفاً

ىل عدد سكان االحتاد هو حوايل نصف إموظفي االحتاد 
ورويب, بينام املعدل العام أموظف لكل عرشة آالف مواطن 

ىل عدد السكان يف الدول إوميني لنسبة عدد املوظفني احلك
موظف لكل عرشة آالف (انظر مارك  ٣٠٠األوروبية هو 

ن أ) وهذا يعني ٢٤ص ,: مرجع سابقم٢٠٠٩ليونارد, 
املفوضية األوروبية ليست قادرة من الناحية العملية عىل 

 إىل , هذا باإلضافةوحدها باملهام التنفيذية املطلوبةالقيام 
 نعها من اختاذ قرارات حاسمة.ي متالقيود السيادية الت

(103) The EU Made Simple, 2010 Op. Cit. p. 22 
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١٨٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ورويب عالقاته مع الدول األخر, وبالذات األ

مع جريانه يف جنوب ورشق أوروبا. عىل سبيل 
ورويب املثال ال احلرص فإن ممثيل االحتاد األ

لسؤال عن با وروبيةأكثر من أي جهة أ نومعني
خر ممن نسان يف الدول األوضع حقوق اإل

مع االحتاد, وهذا  ةقامة عالقات متينإيرغب يف 
ن كل دولة من دول االحتاد أاالهتامم نابع من 

ورويب نفسه ختضع ملساءلة دورية عن وضع األ
ن يسأل أاحلقوق يف بالدها وبالتايل فليس غريباً 
وروبية) موظفي االحتاد (املفوضية األ

لربملانيني من الربملان األورويب عن وضع وا
 ,و تلك (نوكهأحقوق اإلنسان يف هذه الدولة 

). بل لقد تم تطوير ٧− ٥ م, ص ص٢٠٠٨
رية (العالقات مع دول اجلوار سياسات جل

 ىصالحي يتوخإورويب) عىل أساس نسق األ
الزيادة "قيم احلقوق واحلرية فيام يعرف بسياسة 

املساعدات , فال تعطى "مقابل الزيادة
ال بعد تقرير إوروبية لدولة من دول اجلوار األ

صالحات اإل عن مد الزيادة يف ملفات
السياسية واالقتصادية اخلاصة بتلك دولة التي 

ىل مساعدات من االحتاد ترغب يف احلصول ع
صالح تشتمل عادة عىل قضايا مثل (ملفات اإل

وضع التطبيقات الديموقراطية وحرية 
ملرأة يف احلياة العامة). بطبيعة الصحافة ودور ا

عن  ن هذه السياسة ليست يف منأإاحلال ف
الرغبة اجلاحمة لد الدول األوروبية يف احلد 

ىل دول أوروبا, لكن منطلقاهتا إمن اهلجرة 
فضل بكثري من أصالحية بصفة عامة اإل

وروبية يف حوض املتوسط سياسات الدول األ
املعروفة بالنزعة  يطاليا) مثالً إسبانيا وإ(فرنسا و

االستعامرية والرغبة يف استغالل مقدرات 
الشعوب (للتوسع يف فهم الفارق بني طريقة 

مع جريانه وطريقة ورويب تعامل االحتاد األ
نظر اوروبية االستعامرية, تعامل الدول األ
م) ٢٠١٣املالكي (صادق بحث الكاتب: 
يب يف التعامل مع قضايا وروجتربة االحتاد األ

وراق البحثية يف احلدود. نرش ضمن جمموعة األ
مؤمتر: قضايا احلدود السياسية وآثارها 
الداخلية والدولية. الرياض: اجلمعية السعودية 
للعلوم السياسية, جامعة امللك سعود, 

 ).٢١٩−٢١٣ ص ص م,٢٠١٣هـ/١٤٣٤

 
 االحتاد عىل للمملكة املتحدة اخلروج املتوقع أثر  ) ب(

 ةأولي مالحظات: األورويب
أثر خروج اململكة املتحدة بناء عىل االستفتاء 

 م٢٠١٦ يونيو ٢٣ه يف ؤجراإالشعبي الذي تم 
من االحتاد األورويب تظهر الطبيعة املتغرية 

دولية خاضعة  ةلالحتاد األورويب كمنظم
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١٨٦
للمصالح السياسية واألمزجة القومية املتقلبة 
لشعوب االحتاد. دراسة أثر اخلروج عىل االحتاد 

بريطانيا نفسها تستلزم بالتأكيد  األورويب وعىل
بحث آخر, ولكن اهلدف من هذه املالحظات 

التعديالت املبارشة يف  هو جمرد اإلشارة إىل
ط مؤسسات اختاذ القرار وحتديد بعض النقا

 األولية لبحث قادم إن شاء اهللا.
 

األثر عىل مؤسسات اختاذ القرار يف االحتاد 
 األورويب

سسات اختاذ القرار يف االحتاد األثر عىل مؤ
األورويب يبدأ من خروج ممثيل اململكة املتحدة 
من مجيع مؤسسات االحتاد بام يف ذلك جملس 
الوزراء األورويب الذي سوف ينقص فيه جمموع 

, والربملان  ٢٩أوزان التصويت بمقدار  وزناً
األورويب الذي سوف ينقص عدد النواب فيه 

, أما امل ٧٣بمقدار  فوضية األوروبية التي نائباً
حتصل فيها كل دولة عىل مقعد واحد (مفوض) 
لتشكيل هيئة متثل مصلحة أوروبا فقد قام 

ن أاملفوض الربيطاين فيها باالستقالة مما يعني 
 بدالً  مفوضاً  ٢٧املفوضية أصبحت تضم اآلن 

. كذلك األمر بالنسبة لباقي مؤسسات ٢٨من 
ألوروبية وجلان االحتاد ومنها حمكمة العدل ا

واهليئة األوروبية االقتصادية واالجتامعية وهيئة 

األقاليم واهليئة األوروبية للعمل اخلارجي, 
 فسوف خيرج منها ممثلو اململكة املتحدة.

 
 خروج اململكة املتحدة ومصري االحتاد األورويب

خروج اململكة املتحدة بناء عىل االستفتاء 
الشعبي قد يفتح الباب لتفكك االحتاد 
األورويب حيث سوف حتدد االنتخابات 
الشعبية يف العديد من دول االحتاد مصري االحتاد 
السيايس يف ضوء نتائج هذه االنتخابات 

ىل الربملانات إوالنواب الذي سوف يصلون 
ىل احتامل استفتاءات إالوطنية, هذا باإلضافة 

شعبية مشاهبة مع وجود اجتاهات يمينية متطرفة 
امة. بل حتى يف فرنسا ضد األجانب بصفة ع

حيث ظهرت الفكرة األساسية لالحتاد نجد 
علنت رئيسة أترصحيات معادية لالحتاد فقد 

حزب اجلبهة القومية من اليمني الفرنيس مارين 
مارن البان التي يتقدم حزهبا برسعة يف 

 ن االحتاد األورويب سوف أاالنتخابات أهنا تر
. يف يتفكك خالل فرتة العرش سنوات القادمة

 نظر:أهذا الشأن 
Vivienne Walt, Europe’s Crisis of Faith. 
TIME Magazine, July 11-18, 2016, p. 10. 

 
 التأثريات االقتصادية

% من ٤٤ىل أن إحصاء الربيطاين يشري مركز اإل
صادرات اململكة املتحدة هي لدول االحتاد 
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١٨٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (١(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ورويب, وكل ذلك كان يتم دون دفع أي األ
اجلامرك,  تودون املرور بإجراءا ةتعرف

واخلروج الربيطاين قد يعني عودة مثل هذه 
القيود. من النتائج االقتصادية املبارشة كان 

قيمة له  ه اإلنجليزي ألدنىانخفاض قيمة اجلني
, باإلضافة  ٣٠مام العمالت العاملية منذ أ عاماً

 صابت سوق األسهم عرب العامل.أاخلسائر التي 
 

سياسية املحتملة عىل اململكة املتحدة التأثريات ال
 نفسها

ألف من عدد من ن اململكة املتحدة تتإكام نعلم ف
يرلنديني, ني واإلسكتلنديالقوميات ومنها اإل

ن أوكليهام صوتا ضد اخلروج, ويتوقع 
تستجيب حكومتي هاتني املنطقتني بالذات 
لدعاوي شعوهبام بالبقاء يف االحتاد, مما يعني 
تفكك اململكة املتحدة. يف هذا الشأن فقد 

ليست عىل "أهنا  اعلنت رئيسة إسكتلندأ
خارج االحتاد  ااستعداد جلر شعب إسكتلند

املرجع السابق من جملة  "األورويب ضد رغبته
 .١١ التايم ص

 
 عىل حركة السكان من األوروبيني األثر

التساؤل هنا سوف ينصب حول عام سيحدث 
ىل إانتقلوا  نملواطني الدول األوروبية الذي

الربيطانيني الذين  كاململكة املتحدة وأولئ
ىل دول أوروبية أخر مستغلني يف إانتقلوا 

ىل انتقال لغاء القيود عإذلك سياسة االحتاد يف 
 البرش عرب دول االحتاد.

 
 فك االرتباط القانوين

ن دخول بريطانيا يف اتفاقيات االحتاد أكام نعلم 
كان يعني أن اململكة املتحدة سوف تقبل 
القوانني التي يتم صناعتها يف بروكسل 

أهنا أصبحت غري واخلروج الربيطاين يعني 
هبذه القوانني. هلذا األمر تبعات قانونية  ملزمة

 .حتاد حلهاعىل دول االيلزم عىل بريطانيا و
 

 خروج اململكة املتحدة والتغري يف البيئة الدولية
ن اهلدف األسايس من أأرشنا يف مقدمة البحث 

إنشاء االحتاد ارتبط باحلد ما أمكن من 
احتامالت قيام حرب أوروبية أخر, وخروج 

إىل اململكة املتحدة سوف يؤدي بالتأكيد 
بالذات يف ضوء ما و, حتالفات سياسية جديدة

ة بريطانيا بالواليات املتحدة فه عن عالقنعر
مريكية التي طاملا تدخلت لصالح اململكة األ

 املتحدة.
ن اململكة املتحدة أن نتوقع أن علينا إف وأخرياً 

يف عملية تنظيم  ةسوف تواجه مفاوضات صعب

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.088Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



 ومؤسسات اختاذ القراراتصادق املالكي: االحتاد األورويب: دراسة يف النشأة والتوسع, وتطور نظام 

 

١٨٨
عملية اخلروج ألن التساهل مع بريطانيا قد 
يعني سعي الدول األوروبية األخر خلروج 
مشابه. يف هذا الشأن فقد أعلن رئيس املفوضية 
الربيطانية كلود يونكر املعروف بعدائه للمملكة 
املتحدة أن عىل االحتاد التعامل بقوة مع 

 يف انتقاء االنفصال فال يرتك لربيطانيا جماالً 
وروبية التي ترغب يف البقاء فيها دات األاملعاه

وتلك التي تريد اخلروج منها (ملزيد من 
املعلومات انظر املرجع السابق من جملة التايم 

 ).١١ ص

 
 املراجع

 أوالً: املراجع العربية
تضخيم الدولة العربية: السياسة  .األيويب, نزيه

واملجتمع يف الرشق األوسط. ترمجة أجمد 
نظمة العربية للرتمجة : املبريوت ,حسني
 م.٢٠١٠

الدبلوماسية املعارصة: التمثيل  ألني. جيفري بيجامن,
. ترمجة حممد صفوت العوملةواالتصال يف دنيا 

 م.٢٠١٤حسن. القاهرة:

يف  تقرير جامعة الدول العربية .جامعة الدول العربية
االحتاد األورويب "بعنوان:  م٣٠/٦/٢٠١٤

 "من العمل السيايس ةيدخل مرحلة جديد
ويتعلق بظروف اختيار السيد جني كالود 

 األوروبية رغميونكر ملنصب رئيس املفوضية 
 .املعارضة الربيطانية

سيناريو خروج بريطانيا من  جريدة الرشق األوسط.
 م.٢٩/٦/٢٠١٤. االحتاد األورويب يتعزز

يونيو  ٣٠لشهر  ١٢٠٦٨العدد:  .اليوم السعودية ةجريد
: اليوم االلكرتوين بالرابط ةموقع جريدو أ م٢٠٠٦

http://www.alyaum.com/article/2400905. 
جملة فورن  .آباء أوروبا املتعثرون .جاك راكوف,

عدد  ,العربية النسخة (Foreign Policy) بولييس
 م.٢٠٠٣أكتوبر −سبتمرب

 الوسيط يف القانون الدويل. عامن: .الكريمعلوان, عبد 
 م.١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنرش, 

جملة أملانيا: منتد للسياسة والثقافة  .كالراغورتس, 
ىل إ مرتمجة .(Magazin Deutschland) واالقتصاد

 .3A٢٠١٤\العدد , اللغة العربية
سيكون القرن الواحد والعرشون ملاذا  .ليونارد, مارك

الرياض:  ,ترمجة أمحد عجاج .أوروبياً قرناً 
 م.٢٠٠٩العبيكان, 
التعامل مع  األورويب يفجتربة االحتاد  .املالكي, صادق

وراق . نرش ضمن جمموعة األقضايا احلدود
البحثية يف مؤمتر: قضايا احلدود السياسية 
وآثارها الداخلية والدولية. الرياض: اجلمعية 

امللك السعودية للعلوم السياسية, جامعة 
 م.٢٠١٣هـ/١٤٣٤سعود, 
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عالقة اإلنسان باملكان: اتفاقية  .املالكي, صادق

وستفاليا وخرق التوازن بني املجتمعات. بحث 
كلية االقتصاد واإلدارة  قيد النرش يف جملة

 م).٢٠١٥بجامعة امللك عبدالعزيز, (
قانون االحتاد األورويب: التأثري املبارش  نارص, غياث.

ون االحتاد األورويب. بحث وغري املبارش لقان
صادر عن مكتب القانوين غياث نرص, القدس 

(لطباعة البحث  ٢١م, ص ٢٠٠٧يونيو  ١٠
 ).www.nasserlaw.netانظر: 

نوكه مفوض احلكومة األملانية  حوار مع غونرت" نوكه, غونرت.
. جملة أملانيا: منتد للسياسة والثقافة "حلقوق اإلنسان

, مرتمجة للغة (Magazin Deutschland)واالقتصاد 
  م.٢٠٠٨العربية, عدد الشهر اخلامس, 

قضايا  وايت, برايان, وريتشارد ليتل, ومايكل سميث.
ونرش مركز يف السياسة العاملية. ديب: ترمجة 

 م.٢٠٠٤ج لألبحاث, اخللي

معنى الالالفرنسية/اهلولندية " .العزيزعبد اليحياوي,
العدد جملة حوار العرب, . "للدستور األورويب

 .١٠٤−٩٨ صص  م,٢٠٠٥يوليو  ٨
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Abstract. Despite the growing importance of the European Union in world politics today, a few studies have been written in Arabic on how 
the European Union evolved from a single limited treaty in 1951 or how its decisions and rules, among independent states, are being 
formulated. 

The main goal of this research is to shed light on the issues of institutional design in the construction of the EU. Our focus will be on 
the chief actors at the union level or the so-called “EU Decision Making Triangle”, which consists of the Commission (representing the 
interest of Europe as a whole), the Council of Ministers (representing the interest of the states), and the European Parliament (representing 
the people of Europe). We will also look into the complementary procedures developed between the EU Decision Making Triangle at the 
European level and that at the national (state) level in both the executive and the legislative functions. 

Within the EU itself, the relationship between the EU member states and the EU institutions is of a special character due to the 
gradual, but growing, shift away from the principle of Sovereign State. The investigation here shows that the rather complicated procedures 
of the EU are the product of trying to balance the sovereign with the practical aspects in the working of the union in an ever-growing global 
world that requires competitive complementarity rather than national egotism. The historical/political context in which the EU developed and 
the impact of economic necessities explain its complicated decision making procedures, but the price for such a special institutional 
configuration makes the EU less understood by the very people who are the most able to protect or derail its future. It is a paradox that still 
must be resolved for the future of Europe. 
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IN THE NAME OF ALLAH, 
MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL 
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