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ة االلكترونية -اجلر
-جرائم الكمبيوتر واالنترنت

-جرائم اصحاب الياقات البيضاء
-جرائم السايبيرية

-جرائم التقنية العالية
-االبتزاز

علومات -شبكة ا
bO‡N‡‡Lð

ـعلـومات احـتلّ التـقـدّم في مجـال ا
واالتّـصـاالت جـانـبـاً كـبـيـراً ومُـهـمّاً
فـي حــيـــاة الــنّـــاس وتــعـــامالتــهم;
فـصـار احلـاسـوب أسـاس الـتّـعامل
بـــــ األشــــخـــــاص والــــشّـــــركــــات
ــؤســسـات وقــد ازداد الــتــوجّه وا
ــعــلــومـات الســتــخــدام شــبــكــات ا
اإللـكــتـرونـيّــة في الـفـتــرة األخـيـرة
بـصِــفَـتـهــا أداة اتّـصــال دولـيـة في
مُـخــتـلف مــنـاحـي احلـيــاة مُـوفِّـرةً
سافات بذلك الكثير من السّرعة وا
واجلــــــهـــــد عـــــلـى اإلنـــــســـــان وإنّ
االســـتــخـــدام الــكـــبــيـــر لِألنــظـــمــة
الـتـكـنـولـوجيـة قـاد إلى الـكـثـير من
َـخـاطـر وقـدّم أصـنـافـاً ـشـاكل وا ا
من اجلــــرائـم لم تــــكـن مُــــتــــداولــــةً
ســــابـــــقــــاً سُـــــمــــيّـت بــــاجلـــــرائم
اإللـكـتـرونـيـة وان دخـول الـتـقـنـيـة
ـيـة االلــكـتــرونـيــة والـشــبـكــة الـعــا
(االنـــتـــرنــــيت) واحلـــاســـوب االلي
ـرتـبـطـة به في حـيـاة واخلــدمـات ا
سـافات الـبعـيدة الـناس قـرب من ا
وجـــعل الــــعـــالم قـــريـــة صـــغـــيـــرة

وإمكانيـة التواصل في ظل وسائل
االتـصـال احلـديـثـة والـبث الـرقـمي
فــائق اجلــودة ووسـائل الــتـواصل

االجتماعي
ـا سـاعـد حـركـة االنـتـشـار وهــذا 
ـا أدى والى ـيـاً  االجــتـمـاعي عــا
ـتـطــفـلـ واجملـرمـ من تـمـادي ا
باشرة في استخدام هذه التقنية ا
االلــكـتــرونــيـة بــاالعـتــداء بــجـرائم

الكترونية منها :
(جــرائـم الــتــهــديـد  ,واالحــتــيــال ,
ـالي  ,وجـرائم وجــرائم االبـتــزاز ا
التـشهـير  ,واالستـغالل اجلنسي ,
ـــتــعـــلـــقــة بـــالـــصــور واجلـــرائم ا
الـفـاضـحة أو االعـتـداء عـلى حـرية
احليـاة اخلاصة  ,أو استـخدم أية
وسيـلة أخـرى تنـطوي عـلى القذف

والسب ).
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هـــو ســـلـــوك غـــيـــر قـــانـــوني يـــتم
بـاسـتـخـدام االجـهـزه االلـكـتـرونـيه
اوبـــاســتـــخــدام تـــقــنـــيــة اجـــهــزة
ـعـلـومـات او احلـاسـوب وشـبـكـة ا
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
,ويـنتج عـنهـا حـصول اجملـرم على
فوائد ماديه او معنويه مع حتميل
الضحيه خـسارة مقابلـة وغالبا ما
يــــكـــون هـــدف هـــذه اجلـــرائم هـــو
الـقرصـنه من اجل سـرقة او اتالف
ـــعــلــومـــات وتــتـــعــدى ذلك الـــى ا
ـعــتـد سـمــعـة وشــرف الـشــخص ا

عتدى عـليها فـــــي هذه عليه الـو ا
اجلـــرائم  ,وتــعـتـبــر هـذه اجلـرائم
جـنـايـة أو جـنـحـة تـرتـكب ضـد فرد
أو جـــمـــاعــة بـــدافع جـــرمي ونـــيــة
اإلساءة لسمعة الضحية أو جسده
أو فـكره او مـاله أو حـيـاته  سواءً
كان ذلك بطـريقة مبـاشرة ام طريقة
غـيـر مـبـاشــرة بـاسـتـخـدام وسـائل

االتصاالت احلديثة واالنترنيت .
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1- جرائم إلكترونية ضدّ األفراد:ـ
هي اجلَــرائم الــتـي يــتمّ الــوصــول
فــيــهــا إلى الــهــويّـة اإللــكــتــرونــيـة
لألفــراد بـــطـــرقٍ غــيـــر مــشـــروعــة;
كــحــســابــات الــبــريــد اإللــكـتــروني
وكـلمـات السِّـر التي تـخصُّـهم وقد
تـصل إلـى انـتــحـالِ شـخــصـيّــاتـهم
ُـهـمّة من ـلـفّات والـصّـور ا وأخـذ ا
أجــهـزتــهم بـهــدفِ تـهــديـدهم بــهـا
ليـمتَثلـوا ألوامرهم وتُسـمّى أيضاً

بجرائم اإلنترنت الشّخصية.
2- جـــــرائم إلــــكـــــتــــرونــــيــــة ضــــدّ

احلكومات :
ـواقع الرّسمية هي جرائم تُهاجم ا
لــلــحـكــومـات وأنــظـمــة شـبــكـاتــهـا
وتُـركّز عـلى تدمـيـر البـنى التـحتـيّة
واقع أو األنـظـمة الـشّـبكـية لـهـذه ا
بــشـكلٍ كـاملٍ ويُــسـمّى األشـخـاص
ــــة ــــرتــــكــــبــــون لــــهــــذه اجلــــر ا
بــالــقــراصــنــة وغــالــبــاً مــا تــكـون

أهدافُهم سياسيّة.

لكية: 3- جرائم إلكترونية ضدّ ا
ـؤسـسـات هـي جـرائم تـسـتـهـدف ا
الشخـصيّة واحلكـومية واخلاصّة
ُهـمّة أو وتـهدف إلتالف الـوثـائق ا
الــــبـــرامج اخلـــاصــــة وتـــتمُّ هـــذه
اجلـــرائـم عن طــــريق نـــقـل بـــرامج
ــؤســســات ضــارّة ألجــهــزة هــذه ا
بــاســتــخــدام الــكــثــيــر مـن الــطُّـرق

كالرسائل اإللكترونية.
4- اجلرائم السّياسية اإللكتروني:
ـــواقع هـي جـــرائم تـــســــتـــهـــدفُ ا
الــعـســكـريــة لـلــدول بـهــدف سـرقـة

معلومات تتعلّق بالدّولة وأمنها.
علومات: 5- سرقة ا

َـــعــلـــومـــات احملــفـــوظــة تَــشـــمل ا
إلكترونياً وتوزيعها بأساليب غير

مشروعة.
6- االرهاب االلكتروني :

هي اخـتــراقـات لألنــظـمـةِ األمــنـيّـة
احلــيـويــة عــلى مــواقع اإلنــتـرنت
تــكــونُ جُـــزءاً من مــجــهــودٍ مُــنــظّم
جملـــــــوعــــــــةٍ مـن اإلرهـــــــابـــــــيـــــــ
اإللـكتـرونـي أو مـخـابراتٍ دولـيّة
أو أيّ جـماعـات تَسـعى لالستـفادة
واقع واألنظمة.. من ثغرات هذه ا
7- جرائم االحتيال واالعتداء على

األموال :
هي حـــــذف أو تــــــعـــــديل اإدخـــــال
بيانـات غير صحـيحة أو تعـليمات
ــعــلـــومــات احملـــفــوظــة مـن غــيــر
أو إساءة ـشـروع الـتـصّـريح بـهـا ا
ُتوافرة استعمال أدوات األنـظمة ا
وحـــزم الـــبـــرامج ,أو اســتـــعـــمــالُ
بـيـانـاتٍ وعـمــلـيّـاتٍ غـيـر مـسـمـوح
الـوصـول إلـيـهـا بـغـيـةَ الـسّـرقة من
قِبل موظفّ فـاسدين في الشّركات

الية. ؤسسات ا وا
ُـتعـلّـقة 8- اجلـرائم اإللـكـترونـيـة ا

باجلنس :
أسـلوب من أسـالـيب الضـغط الذي
بـتز على الـضحية وهي ارسه ا
ـرأة مـسـتـخـدمـاً عـدة طـرق مـنـها ا
أسلوب التشـهير على أوسع نطاق
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ــرأة زوجــاً كـان أو أو إبالغ ذوي ا
أب أو أخ ,األمـــــر الـــــذي يــــــجـــــعل
الـضـحيـة تـقع حتت وطـأة ضـغوط
ــبــتـز لــيـجــبــرهـا عــلى مــجـاراته ا

وحتقيق رغباته.
9- جرائم االبتزاز اإللكتروني:

هي أن يتـعرّض نظـام حاسوبيّ او
مــوقع إلـــكــتــرونـيّ مــا لــهـــجــمــاتِ
حـرمـانٍ من خـدمـات مُـعـيّـنـة; حـيثُ
يــشـنّ هــذه الــهــجــمــات ويُــكــرّرهــا
قراصنة محترفون بهدفِ حتصيلِ
مُقابلٍ ماديّ لوقف هذه الهجمات.

10- جرائم التشهير:
الهدف منها تشويه سُمعة األفرا د,
ة التـشهير فقـد ازداد ارتكاب جـر
ــواقع االلــكـتــرونـيـة و عن طـريق ا
الـتي تعـنى الكـثـير مـنهـا في كشف
اسرار الناس من دون موافقتهم او
نـشـر صـور الـتقـطت في مـنـاسـبات
اجــتــمــاعــيــة عـــائــلــيــة او حــفالت
مدرسـية او جامـعية فـأصبحت في
متنـاول اجلميع عن طـريق عرضها
ــواقع االلـكـتــرونـيـة من خالل في ا
شـبـكة االنـتـرنت او أصبـحت تـباع
في األســواق لـدى بــاعــة االقــرصـة
ــدمــجــة و قــد يـجــد الــبــعض في ا
الـتــشـهــيــر طـريــقـة لــلــتـســقـيط او
ــــســــاومــــة فـي اســــتــــغالل تــــلك ا
ـعلـومات لـغرض االبـتزاز و غـاية ا
لــشـفــاء األحـقــاد و الــقـصــد مـنــهـا
اإلســـاءة لــلــســمــعـــة و الــضــغــائن

الشخصية وتشويه السمعة
11- جرائم السبّ والشتم والقذف:
هو إسنـاد واقعة مـعينـة الى الغير
بـإحـدى طـرق الـعالنـيـة من شـأنـها
لـــو صـــحت ان تـــوجب عـــقـــاب من
أسـنـدت اليـه او احتـقـاره عـند أهل
وطـــنه و يـــعــاقب مـن قــذف غـــيــرة
بـاحلــبس و بـالــغـرامــة أو بـإحـدى
هات الـعقوبـت و إذا وقع القذف
بــطـــريق الــنــشـــر في الــصــحف او
طبوعـات او بإحدى طرق االعالم ا

األخرى

ــفـــهــوم الــثــوري ســوف يــبـــقى في ا
ــسـالـة اجلـنــسـيـة والـواقع بــيـنـهـمـا
ـواطـنـة الـفـاعـلـة كـمـا وبـ مـفـهـوم ا
نص قـانـون  1771في احـكـام خـاصـة
بـالــنــسـبــة لــلـيــهــودي الـذي لــيس له
مـلـكة انـه فيـها مـسـكن او وضع في ا
تـــائه كـــمـــا كـل افـــراد امـــة انه لـــيس
مـــواطن فـي اي مـــكــان ورغـم مـــولــده
الـفـرنــسي فـهـو غـريـب في كل مـديـنـة
ووفق معايير اجلنـسية التي حددتها
ـقـيـم الى اي الثـورة فـان الـيـهـود ا
اعتـراض كانـوا يستـحقون اعـتبارهم
فـرنــســيــ لــكن هــذا االعــتــراف كـان
بــعــيــدا" من ان يــتـم بــيـســر اذ كــانت
الـقـضيـة قـد طرحت مـنـذ خريف1789
فـيجـب انتـظار حـتى ايـلول 1791 كي
تـشرح اجلـمعـية الـتاسـيسـية الـتحرر
ـدني والـسيـاسي لـليـهـود لقـد كانت ا
ـسـبــقه دور مـؤكـد في هـذا االحـكـام ا
الـتـردد الـطـويـل ولـكن دورهـا لم يـكن
الـوحـيد ان طـبيـعة الـهـوية الـيهـودية
ــشــكـلــة بــالـنــســبـة شــكــلت جـوهــر ا
لــلــمـشــرعــ ان الــعالقــة بـ االوجه
اخملـتــلـفــة لـلــواقع الـيــهـودي شــكـلت
احـجــيه بـالــنـســبـة لــهم لـقــد شـعـروا
بــاحلــاجــة الى تــشــكــيل هــذا الــواقع
كــقـــضــيـــة شــامـــله وفـــريــده من اجل
االمـســاك بـهـا ولـكـنـهـم لم يـتـوصـلـوا
ط يـوصل الى جتاهل لـذلك اال وفق 
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ـوضوع ان االنـصـار االكـثـر نـشـاطـا" 
التحرر اليهودي مثل اغريغور وغيره
قــلـــصــوا هــذه الــهــويـــة الى بــعــدهــا
الــديـــني ودفــعـــوا بــهــا الـى الــدائــرة
اخلــاصـة بــالــوجـود االجــتــمـاعي في
الوقت الـذي دافع فيـه عن اليـهود فان
االب اغـريـغـور ارتـأ مـحـاربـة كـل ما
ـــــيــــــزهم وحــــــمل بــــــعـــــنـف عـــــلى
اسـتخـدامهم لـلغـة في اليـم كـما في
الـيـسـار هنـاك اتـفـاق عـلى رغم وجود
الـفـئـوي لـلــيـهـود وفق االفق الـوحـيـد
ـفـتـوح هـو افـق االنـدمـاج وقـد ساق ا
فـهوم تـونـير لـعـبارات شـهيـرة هـذا ا
يـــجب رفض كل شئ لـــلــيــهــود كــامــة
ومنح كل شي لليهود كافراد يجب اال
يكـونـوا في الـدولـة ال كـتلـة سـيـاسـية
وال فئة بل يجب ان يكونوا مواطني
افــراد ولــهـــذا الــســبب وفـي مــرحــلــة
االولى  فــــــصل وضـع الــــــيــــــهـــــود
الــقـــادمــ من الـــبــرتـــغــال عن وضع
اليهود القادمـ من الشرق لقد كانوا
يهود بوردا منصهـرين جيدا" فالكثير
مــنـــهم قـــد حــصـــلـــوا عــلـى صــعـــيــد
شــخــصي عــلى شــهـادة جتــنس وفي
عام  1789شـاركـوا بـصـورة طـبـيـعـية
في انتخابات اجلمعية العامة كما ان
احـدهم كاد ان يـكون نـائبـا" اما يـهود
االلــــــزاس عـــــلى الـــــعــــــكس كـــــانـــــوا

ـدني فالشـخـاص الذين ادى الـقـسم ا
ــفـلـســ من غـيـر هم قــيـد االتـهـام وا
الئه يــحــرمــون الـيــا" من اصــحــاب ا
احلـقـوق كـذلك الــنـسـاء يـحـرمـون من
ـشــاركـة فـي االقـتــراع لـيس من حق ا
الـســهل حتــلـيل االنــقالب الـســيـاسي
واطن والـفـكـري الـذي قـاد من رؤيـة ا
ــــســــاواة ــــالك في االعــــتــــراف بــــا ا
الـسـيـاسـيـة لالفـراد الـنـاخـبـ فالمـر
يـتـعـلـق بـعمـلـيـة مـعـقـدةتـنـسـج فـيـها
ديــنــامـيــكـيــة االحــداث وقـوة االفــكـار
اجلــديــدة والـثــقل الــتـقــالـيــد ان هـذه
الـشـروط قـد اسـتـمـرت لـفـتـرة طـويـلـة
ـــواطـــنـــ من واعـــاقت كـــثـــيـــر من ا
ــشـاركـة فـي االنـتــخـابـات ثـم تـطـور ا
احلـق فـــاصــــبح في ســــنـــة 1791 انه
الذي يكتسب اجلنسية الفرنسية وان
يــكـــون له مــنـــزل وان يــؤدي الـــقــسم
ـدنـي يـكــون من حــقه االشــتـارك في ا
االنــتـخــابـات وهـم االشـخــاص الـذين
ولــدوا في فـــرنــســا ومن اب فــرنــسي
ولــــكـن اوالئك الــــذيـن ولــــدوا خــــارج
فــرنــســا ولــو مـن اب فــرنــسي فــكــان
عـلــيـهم ان يـقـيـمــوا فـيـهـا وان يـؤدوا
ــكن اعـتــبـارهم ــدني لـكي  الـقــسم ا
مــواطـــنـــيــ وامـــا الــذيـن ولــدوا في
فرنسـا من اب اجنبي كانـوا يعتبرون
مواطني شرط ان يـقيموا في فرنسا
ــولـودين في اخلـارج من ابـوين امـا ا
اجنبـي فكان بـامكانهم ان يـصبحوا
مــواطـنـيــ بـعــد خـمس ســنـوات من
االقـامـة في فـرنـسـا اذا كـانـوا قد ادوا
الـــقـــسـم او اذا كـــانـــوا قـــد اشـــتـــروا
عـقـارات او تــزوجـوا من فــرنـسـيه او
انـشـأوا مـوسـسـة زراعـيـة أو جتـارية
ان حق االرض تــغـلب عـلى حـقل الـدم
في حتـديـد اجلـنـسـيـة قـانـون الـثـورة
يواصل في هذه النـقطة تقلـيد النظام
الـقـد وهـكــذا نـرى فـكـرة اجلـنـسـيـة
واطنة تخـتلط في النهـاية مع فكـرة ا
انـــهـــا في الـــبـــدايـــة مـــجـــرد شـــروط
مارسـة حق االقتراع ولكـنها ال تلبث
ـعـايـير ـضـاعـفـة كـافـة ا ان تـنـتـهي 
وعـلى الــعـكـس من ذلك فـان الــشـروط
ناول اجلنسيـة من قبل االجانب تنزع
بـــاجتــاه ان تـــفــرض نـــفـــســهـــا عــلى
ــواطــنـة ــمــارسـة ا اجلـمــيع كــشـرط 
دني السياسية وان كان اداء القسم ا
شـرط لـلــحـصـول عـلى اجلــنـسـيـة من
ـــولـــودين من اب قـــبل االشـــخـــاص ا
اجـنـبي الـقـسم يـفـرض عـلى اجلـمـيع
ـــارســـة حـق الـــتـــصـــويت من اجل 
بـالطـريقة نـفسـها فان مـعايـير االتزام
طلوب من اجل التجنس االجتماعي ا
تصـبحهي نـفسهـا معتـمده ايضا" من
ـارسـة الـتـصـويت فـنص عـلى اجـل 
ــارسـة مـهـنــة صـنـاعـيـة او وجـوب 
دني  التخلي عنه زراعية فالقسم ا
عـام  1795ولـكن روح هــذه الـتــدابـيـر

ا الشك فيه ان حق االقتراع لم يكن
كــمـا جــرى عـلــيه االن بل كــان العـداد
مـــحـــدودة مـن الـــنـــاس حــــيث كـــانت
ـنـتـخب ـطـلـقــة ان وجـود ا ـلــكـيـة ا ا
وتــاكــيــد ســيــادة الــشــعب اليــقــودان
بـــصـــورة الـــيه الى تـــكـــريـس الـــفــرد
الـــــنـــــاخب الـــــذي نـــــعـــــرفه ان فـــــعل
االنـــتــخـــابــات ونـــحن نـــشــعـــر بــذلك
ـعـنى ذاته عـنـدما حـدسـيـا" لـيس له ا
يـجـتـمع الـشـعب في سـاحـة مـدعـوون
لـيـحـيوا تـدويج مـلك جـديد او عـنـدما
يـكـون االمـر امـرا" اختـيـارا" حـرا" ب
وافقة واالختيار ليسا رشح ان ا ا
ستوى ذاته كما ان احكام عملي من ا
ـكن ان تــكـون تــطــبـيق كل مــنــهـمــا 
كـثـيـرة الـتنـوع ثـم ان سـيادة الـشـعب
ضـمون ذاته عـندمـا يتم لـيست لـهـا ا
تاكيـدها او عنـدما تستـحضر من قبل
تيارات معينه هذه االلتباسات االولى
يــجب مــحـاولــة احلـد مــنــهـا من اجل
ـــــســـــاوات الـــــدخــــــول في تــــــاريـخ ا
الـسـياسـيـة الـبـدايـة مع فـكـرة سـيادة
الــشــعب لــيس هــنــاك من فــرد نــاخب
مـفـكـر به خـارج حـقـله والـفـكـره شرط
فــلـســفي ضـروري لــلـتــعـبــيـر عن حق
االقــتـراع نـراهــا تـتــاكـد انــطالقـا" من
الـقــرن الـســادس عـشــر عـلى خــلـفــيـة
ــلـكـيـة احلــروب الـديـنـيــة ومـقـاومـة ا
طـلقة وذلك حـول اقطاب ثالثـة نقاد ا
ـــطـــلـــقـــة وهـم الـــكـــتــاب ـــلـــكـــيـــة ا ا
البروتستنتيون الذين اعترضوا على
لكية ابـان احلروب الدينية السلطـة ا
وجــمــاعــة ثــورة الــفــرونــد وخــصـوم
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 ثم هــنــاك مع الــقــرن الــســابع عــشــر
السـجـاليـون الـبـروتسـتـنتـيـون الذين
طـلقة وبعض الكتب ـلكية ا يدينون ا
الكالسيكـية يختصر بـصورة مناسبة
مــراحـل حــركـــة حــقـــوق الــشـــعب في
ا الشك ـطـلـقـة  مواجـهـة الـسـلـطة ا
فيه ان الـتطور الـسياسي بـعد الثورة
ـقـراطـية الفـرنـسـيـة رسخ اسس الـد
وشــروط االنـتـخـاب وشـروط الـنـاخب
ان حق االنتخاب الذي رسخه دستور
عـام  1791وان تـطـبــيق تـلـك لـشـروط
ـشـاركـ بـاالقـتراع الى حـصـر عـدد ا
ســـتـــة مـاليـــ شـــخـص في حـــ ان
سكـان فرنـسا كانـوا خمسـة وعشرون
مـلـيـون نـسـمـة ومن هـذه الـشـروط ان
يـــكـــون فـــرنـــســيـــا" وبـــالغ اخلـــامس
والــعــشــرين مـن الـعــمــر ويــســكن في
ـقـاطعـة مـنذ سـنـة ويدفع ـديـنة او ا ا
ـمــلــكـة مــسـاهــمـة في مـكــان مــا من ا
مـبــاشــرة تــســاوي عــلى االقل قــيــمـة
ثالثـة ايـام عـمل واال يــكـون في حـالـة
خــدمــة اي خــادمــا بــاجــر وان يــكـون
مـسـجال" في البـلديـة الـتي يقـيم فيـها
في خدمـة احلرس الوطـني وان يكون
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 وتـســتـر عـلى كـبـار الـسـراق والـلـصـوص
والــفــاســدين الــذين نــهـبــوا الــبــلـد ولـم يـقم
ــوكل الــيه  وكــان جل بــواجــبه الــرقــابي ا
ـغـا ولـيـمت عــمـله هـو تـقـاسم الـكــعـكـة وا
الــشـعب ظــمـآنــا وال يـنــزل الـقــطـر . ورافق
عـمل اجملـلس الـكثـيـر من االحبـاطـات وعدم
الـــقــدرة عــلى حتـــريك عــمــلـــيــة الــتـــنــمــيــة
ـيـة وتـظهـر ألتـفه األسـباب. فـأجـواءهـا تأز
ورغـم ان احلكـومـات الـسـابـقـة كـانت طـرفا
فـي هــذه األزمـــات إال أن الـــعـــامل احملـــفــز
ألجـواء الـتأز يـعود إلى اجملـالس النـيابـية
بـالدرجة األولى التي تمـثل التيارات والكتل
تصـارعة ما يؤدي إلى فقدان ـتناحرة وا ا
الـــســيــطـــرة عــلــيـــهــا وعــدم الـــقــدرة عــلى
ـسار تـوجـيـهـهـا مـقارنـة بـسـهـولـة وضـبط ا
احلــكـومي والـتــحـكم في دفـته. ولـم يـتـمـكن
اجملــلـس من إيــجــاد مــعـــاجلــات مــنــاســبــة
ـشاكل التـي يغرق فـيها الـبلد لـلتـحديات وا
ومــنـهــا احلـد من الــصـراعـات الــطـائــفـيـة 
شاكل مع األقـليم  وإيجـاد احللول وحـل ا
ــيــاه وتـدني ــشــكــلـة الــكــهــربـاء وشــحــة ا
اخلــدمـات الـصــحـيـة والــتـربــويـة والـتــعـلـيم
الـعــالي والـفـشل في الـقـطـاعـ الـصـنـاعي
والــزراعي  وعـدم اإلســتـفــادة والـســيـطـرة
عــلى مــوارد الــدولــة في الــكــمــارك والـنــقل
والـسـيطـرة عـلى البـنـوك وتداول الـعمالت 
وتــدني خـدمــات أمـانــة بـغــداد  واحلـد من
ــال الــعـــام الــذي يــتــطــلب ســرقـــة ونــهب ا
تــعــضــيــد الــدولــة إللــقــاء الــقــبض عــلــيــهم
نـهوبـة ومحـاسبـتهم  وإسـتـعادة األمـوال ا
ومـشكلة الـبطالة وإيـقاف التعـيبنات  وعدم
إرســـاء عالقــات طـــيــبـــة دولــيـــة مع احملــيط
الــعــربي واإلقــلــيــمي  وعــدم وضـع حــلـول
ودراسـات علميـة تخص اإلقتصاد والـتنمية
 والـتـخـلص من احلـلقـات اإلداريـة الـزائدة

بالدولة. 
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عـموما ومهما تباينت األسباب ب اجملالس
تابع الـنيـابية واحلـكومات الـسابقـة إال ان ا
لـلتركـيبة الـسياسـية واالجتـماعيـة والثقـافية
لـلمجـالس النيابـية يجد أن هـناك عالقة ب
الـتأز والـصراع وبـ هذه الـتركـيبـة التي
ــنـشــطــة لـلــكــثــيـر من تــعــتـبــر هي الــقــوة ا
االزمـــــات ومن عــــدم الـــــتــــعــــاون وحــــدوث
ـــواجـــهــات. نـــتــمـــنى أن يـــكـــون اجملــلس ا
الــنــيــابي الــقــادم قــادرا عــلى الــتــعــمق في
قــضــايــا الــتــنــمــيــة احلــقــيــقـيــة والــســعي
بـــاخالص إلى الــتـــعــاون من أجـل حتــقــيق
مـطـالب النـاس الذين أوصـلوا هـذا اجمللس
الـنــيـابي لـلـعـتـبــة  ولـيس لـلـتـصـادم وخـلق
أجــواء الــتــوتـر والــضــيــاع أو الـســعي إلى
الـتـكـسب بـطرق غـيـر مـشـروعة. واألهم من
واطن الذي كـل هذا وذاك اإلنتـباه خلدمـة ا
ان  وإعلموا أنه هـو من جاء بكم لقبة الـبر
ــنتخبكم لـتخدموه ال لتـستغلوه او تـتسلطوا
عـلـيه أنـتم واحلـكـومـة التـي ستـشـكـلـونـها 
وإعــلـمــوا أن األصـبـع الـذي تــلـون بــاحلـبـر
األزرق هــو قـــادر بــاإلشــارة عــلى إزالــتــكم
سـلميـا . ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَـسَيَرَى الـلَّهُ عَمَلَكُمْ

(( وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

طارده االلكترونية : 12- ا
ُـتـعــلّـقـة بـتـعـقّب أو هي اجلـرائم ا
مطاردة األفراد عن طريق الوسائل
اإللــكــتـرونــيّـة لــغـايــة تــعـريــضـهم
للمضايقات الشّخصية أو اإلحراج
الية وتهديدهم العام أو السّرقة ا
بـذلك; حـيث يــجـمع مـرتــكـبـو هـذه
اجلــرائم مـــعــلـــومــاتِ الـــضّــحـــيــة
الـشـخـصيـة عـبـر مواقع الـشّـبـكات
االجــــتــــمـــاعـي وغــــرف احملــــادثـــة

وغيرها.
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يُؤدّي انتشار اجلـرائم اإللكترونية
ُــجــتــمـعــات إلى الــكــثــيـر من في ا
ساس مـثل ا اخملاطـر والتهـديدات
بــــاالقــــتــــصــــاد واألمـن الــــوطــــني
ــســاس بــالــعالقــات وتــهــديــده وا
األسـريــة وتـشــكـيل اخلالفــات بـ
ّـــــا يـــــؤدّي إلى أفـــــراد األســـــرة 
الـــتـــفـــكك األســـري وذلك بـــســـبب
الــكـــثـــيــــــــــر من الـــنــتـــائج الـــتي
تُــســبّــبــهـا بــعـض أنـواع اجلــرائم
اإللـكـتــرونـيـة كـالـتّـشــهـيـر بـبـعض
األفــراد ونـــشــر األخــبــار الــكــاذبــة

واإلشاعات .
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علومات اخملزنة في برامج نسخ ا
اجهزة احلاسب االلي  ,واستخدام
ة اإلنتـرنت كوسيط لـتنفـيذ اجلر
,وخـطـوط االتـصـال الـهـاتـفي الـتي
تستخدم لربط الكاميرات ووسائل
الــتــجـسس ,والــطــابــعـات وادوات
مـسح التـرمـيز الـرقـمي (البـاركود)
,واجهزة الهاتف النقال والهواتف
الـرقـمـيـة الـثـابـتـة ,وبـرامج مـدمرة
بـحـيث تـقوم هـذه الـبـرامج بـخداع
ـسـتخـدم لـتـشغـيـله حيث تـظـهر ا
عــلى شــكل بــرامج مـفــيــدة وامــنـة
ويــؤدي تــشــغــيــلــهــا إلى تــعـطــيل
ـصاب و بـرنامج اخرى احلاسب ا
تــــصــــيب اجــــهـــزة احلــــاسب دون
احلاجة إلى اي فعل وغالبا يحدث
عـنـدمـا ترسل بـريـد إلـكـتروني إلى

ــوجــودة في ســجل كل األســمــاء ا
األسماء.
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تـتـميّـز اجلـرائم اإللكـتـرونيـة بـعدّة
خـصـائص مـنـهـا صـعـوبـة مـعـرفة
ـة إلّــا بـاسـتـخـدام مـرتـكب اجلـر
وســــائل أمــــنــــيّــــة ذات تــــقــــنــــيـــة
عــالــيــة,صــعــوبــة قــيــاس الــضّــرر
سّ ُتـرتِّب علـيهـا  كونه ضرراً  ا
ــعــنــويــة ذات الـقــيم الــكــيــانــات ا
ـــاديّــة أو ـــعــنـــويـــة أو الـــقـــيم ا ا
كالهــمـا سـويّـةً  ,ســهـولــة الـوقـوع
فــيــهـــا ; بــســبب غــيـــاب الــرّقــابــة
األمــنــيـة,سـهــولــة إخــفــاء وطـمس
ـة وآثـارهـا والـدّالئل مَـعـالم اجلـر
الـتي تُـدلّ عـلـى مـرتـكـبـها ,هي أقلْ
جـهـداً وعُـنفـاً جـسـديّـاً من اجلرائم
التّـقلـيدية ,سلـوك غير أخالقيّ في
كانٍ أو ة ال تتقيّد  اجملتمع ,جر

زمانٍ مُحدّدين .
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تهـدفُ اجلرائم اإللكـترونيـة جلملةٍ
من الغايات منـها حتصيل مكسبٍ
سـيـاسيّ أو مـاديّ أو معـنـويّ غـير
ـعـلـومات مـشـروع عـبـر تـقـنـيـات ا
كعمـليّات تـزوير بطاقـات االئتمان
ـواقع عـلى واالخـتــراق وتـدمـيـر ا
الية اإلنترنت وسرقة احلسابات ا
",حتصيلُ معلوماتٍ ووثائق سريّة
لـلـمؤسـسـات واجلهـات احلـكومـيّة
صـرفية والشـخصيـة البتزازهم وا
ـعـلـومـاتٍ مـن خاللـهـا والـوصــول 
غـير مُـخوّل لـلعـامّة االطالع عـليـها
بــشــكلٍ غــيــر مــشــروع وســرقــتــهـا
أوحـذفهـا أو تعـطيـلهـا أو التـعديل
عـلـيـهـا لـتــحـقـيق مـصـالح مـرتـكب

ة. اجلر
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تـسـعى الـدّول واحلـكـومـات بـشـكلٍ
جـــــــديّ لــــــلـــــــحـــــــدّ من اجلَـــــــرائم
اإللـكــتـرونــيّـة وآثــارهـا عــبـر طُـرقٍ

كثيرة منها
فـرضُ سـيـاسـاتٍ دولـيّـة وعـقـوباتٍ

كـبيـرة عـلى مُـرتكـبي هـذه اجلَرائم
,تفعـيل أحدث التقـنيات والوسائل
للكشفِ عن هويّـة مُرتكبي اجلرائم
ُـجـتــمـعـات  ,نـشــر الـتّــوعـيـة فـي ا
حــــول اجلــــرائم اإللــــكــــتــــرونــــيـــة
ومَـــخـــاطــرهـــا وتَـــعـــريف األفــراد
بـكـيـفـيّة احلِـفـاظ عـلى معـلـومـاتهم
وخــصــوصـيّــاتــهم; كــحـســابــاتـهم
البـنـكـية وبـطـاقـاتـهم االئتـمـانـية ,
إنشـاء خطـوط هاتفـيّة ومـؤسسات
مُـعـيّـنـة تـابـعـة لـلـدّولـة لإلبالغ عن
ــثل هـذا احلـاالت الــتي تـتــعـرّض 
الــــنّــــوع مـن اجلــــرائم  ,تـــــوجــــيه
الـتّشـريعـات والقـوان وحتـديثـها
ـــا يَـــتــــمـــاشى مـع الـــتّـــطـــورات
الــتــكــنـولــوجــيــة لـفــرض قَــوانـ
جــديــدة فــيــمــا يــســتــجـدّ مـن هـذه

اجلرائم.
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ان حرية التعبير عن الرأي مكفولة
بــالــدســتـــور الــعــراقي والــتي هي
حريات مـصانة وغيـر قابلة لـلتقيد
بــــحـــجـــة حــــمـــايـــة اجملــــتـــمع من
االنـتـهـاكـات واجلـرائم ألنـهـا تـمثل
مساس بـالقيم والتـعبير عن الرأي
ـعـلـومـات واالنـتـقـاد فـي ظل نـقل ا
عـلـومـات عـبر احلـر وحـريـة نـقل ا
ــيــة (االنــتــرنــيت الــشــبــكــة الــعـــا
)واالنـتشـار عـبر وسـائل الـتواصل
علومات االجتماعي وتكنولوجيا ا
حق مــــكـــفــــول بـــالــــدســـتـــور دون
ـــــســـــاس بـــــالــــقـــــيـم واالعــــراف ا
واحلقوق واالنتهـاكات التي تشكل
ــــة تــــشــــهــــد الــــتــــقــــنــــيــــة جــــر
والـتــكـنـولـوجــيـا تـطــورات كـثـيـرة
وهـذا واســتـحـداث ألمــور جـديـدة 
االمـر يــنـذر بــتـطــور أدوات وسـبل
ـة االلكـترونـية وتـشجـيعهم اجلر
لإلبالغ عــنــهـا ,واألمــر الـذي يــلـزم
الدول لـتطويـر آليـات مكافـحة هذه
اجلـرائم واستـحـداث خطـوط دفاع
وسـن قـــوانــ وتـــوعـــيـــة الـــنــاس

ستحدثات هذه اجلـرائــم.

Issue 6118 Thursday 16/8/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6118 اخلميس 5 من ذي احلجة 1439 هـ 16 من آب (اغسطس) 2018م

فــيه الـتــوازن بـ الــسـلــطـات الــتـشــريـعــيـة
ـاني عـلى والـتـنـفـيـذيـة ويـقـوم الـنـظـام الـبر
مـجمـوعة من االسس كـما يـتطـلب مجـموعة
زايـا والعيوب مـتطلـبات وله مجمـوعة من ا
تـمارس السلطة التنفيذية (الهيئة التنفيذية)
نـصوص عليـها بأسم رئيس مـسؤوليـاتها ا
ـسـؤوليـة الـفـعـلـية يـتـحـمـلـها الـدولـة ولـكن ا
مــجــلس الــوزراء بــقــيـادة رئــيس االغــلــبــيـة
ـاني ــانـيـة .ولــهـذا فــأن الـنــظـام الـبــر الــبـر
حتـكمه قواعد مـحددة اهمها عـدم مسؤولية
رئـــــــــيـس اجلــــــــــمـــــــــهـــــــــوريــــــــــة  ذلك الن
االخـتصاصـات التي ينص عـليهـا الدستور
بــــاسم رئــــيس الــــدولـــة تــــمـــارس مـن قـــبل
احلـكومة اي مجـلس الوزراء الذي يحصل
ان ان التقليد يجري على ان عـلى ثقة البر
يـختـار رئيس الـدولة رئـيس الوزراء من ب
ـانيـة احلائـزين على ثـقة رؤسـاء الـكتل الـبر
ان ثم يـختـار رئيس الـوزراء الكـابيـنة الـبـر
الـوزاريـة  عـلى ان تـقـدم الـوزارة بـعـد ذلك
ـان للـحـصـول على ثـقـته وهـكذا  الى الـبـر
هـــنـــاك حـــاجـــة الى وقـــفـــة جـــادة من قـــبل
اخملــتـصــ بـالــدسـتــور والـقــانـون االداري
لـدراسـة هـذه الظـاهـرة وتـعلـيل هـذا الـفشل
سـواء في طـبـيـعـة هـذا الـنـظـام الـذي يعـطي
ـــان دور كــبـــيـــر في قــيـــادة الـــعــمل لـــلــبـــر
ناصب الـسياسي او الفشل في من تبوء ا
الـــســيــاســـيــة او الــفـــشل في قـــادة الــكــتل
الـسيـاسيـة الذين تـسبـبوا في فـشل الـنظام
ـانـي في الـعــراق ومن اســبــاب الـتي الــبــر
اني أعـاقت التـطبيق الـصحـيح للنـظام الـبر
فـي العراق هي: وجـود اشكـالية نـاجمة عن
تــعـارض بـ قـيم احلـداثـة ومـوروث رعـوي
تـقـلـيدي وهـو مـا يتـطـلب الـبحث في الـبـناء
الـثـقـافي الـعـراقـي والـتي نـفـتـرضـهـا ثـقـافة
تـقـليـديـة ورعـوية تـعـتلـيـهـا اعتـبـارات قيـمـية
ومــصــالح فــئــويــة وروابط الــقــرابـة والــدين
والـقـوميـة والقـبـيلـة  مأسـسـتهـا دستـوريا
ضــمن إطــار ثـقــافــة مـحــاصـصــة طــائـفــيـة
وسـيـاسيـة.  وكذلك الـصـراع على الـسلـطة
بـدوافع طـائـفـيـة وقـوميـة وسـيـاسـيـة فضال
ـالي واالداري بـكل عـن انـتـشـار الـفــسـاد ا
أشـكـاله واحملاصـصة الـطائـفـية والـقومـية
ناصب احلكومية وعلى كافة اذ اصـبحت ا
اليـــ ـــســـتــــويـــات تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى  ا
الــدوالرات وهي مـدعـومــة من قـبل أطـراف
داخـــلـــيــة وخـــارجـــيـــة حــصـــر الـــدرجــات
ـان الــوظـيـفـيـة بـ الــوزراء وأعـضـاء الـبـر
ــواطــنــ عـلـى اسـاس حــيث تــســنــد الى ا

القرابة واحملسوبية واحلزبية. 
ويـعـاب عـلى مـجـلس الـنـواب إصـطفـافه مع
الـسلطـة على حساب الـشعب ألن التشـكيلة
الـــوزاريــة هي نـــتــاج الــكـــتل الــســيـــاســيــة
ـانـيـة الـتي ال تـفـرط بـوزيـر مـقـصـر او الـبـر
فـاسـد مـحسـوب عـلـيـها  لـقـد دفع الـشعب
ثــمــنـا بــاهــضــا من قـوتـه الـيــومي وضــيـاع
ـالــيـة ...ألخ  اخلــدمـات وتــبـديــد مـوارده ا
وكــان مــجــلــســا شــرع الــقــوانــ لــصــالح
أعـضاءه ومنحهم رواتبا وإمتيازات ضخمة
 وإسـتـقـتل آلخـر سـاعة مـن عمـره لـتـمـديد
واليـته خالفا للدستور والقانون ولكنه فشل

يــقـاس تــطـور وتـقــدم وحتـضــر أي بـلـد في
الـــعـــالم وفـــقــا لـــتـــطــور ورصـــانـــة نـــظــامه
ــؤسـســاتي وعـمل ســلـطــاته الـتــشـريــعـيـة ا
والــقـضـائـيـة والـتـنــفـيـذيـة واإلداريـة  ويـقع
الـثقل األكبر على كـاهل اجمللس التشريعي
أي الـنيـابي  ألنه هو من يـشرع الـقوان 
ويــــعـــمل اآلخـــرون  الــــقـــضـــاء واجلـــهـــاز
الـتــنـفـيـذي واإلداري لـلـدولـة بـدءا من أعـلى
الهرم وفقا لتلك التشريعات والقوان  وال
يـكـتـفي بـالـتـشـريع فـقط بل يـراقب الـتـنـفـيذ
والـتطبيق الـعملي من قبل مـؤسسات الدولة
وحــسن األداء. تـاريـخــيـا تـطــورت نـظـريـات
ة ـؤسـساتي مـنـذ العـصـور القـد الـنـظام ا
حــيث بـدأت كـتـنـظـيم لــلـصـيـادين وجـامـعي
الـطعـام في اجملتمـعات القـبليـة  ثم تطورت
ـتــوسـطـة كـهــيـكـلـيــة لـلـنـظم في الــعـصـور ا
ــلـكــيـة ــتـبــعـة فـي الـســلـطــات احلـاكــمـة ا ا
والـدينية إلى الـنظم التي خدمـت اجملتمعات
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ومــازالت تــتـطــور حــتى يـومــنــا هـذا كــنـظم
ــؤسـســات الـعـصــر مـا بــعـد الــصـنـاعي .
ــكن تــشــيـيــد أي نــظـام بــدون دســتـور ال 
مــــؤســـســــاتي نـــاجـح ألن الـــدســــتـــور هـــو
مـجموعـة قواعد قانـونية حتـدد نظام وشكل
احلـكم في الدولة  وينظـم السلطات الثالث
ويــحــدد اخـتــصــاصـاتــهــا  ويـبــ حــقـوق
االفـراد وواجـباتـهم  ويـنـبثق عن الـدسـتور
مـجموعة من الـقوان واألنظـمة والتعـليمات
لــتــنـفــيــذ مـواده  ووفـق الـدســتــور يـعــتــبـر
ـثال للـشعب ويـدافع عنه اجملـلس النـيابي 
داخـليـا وخارجـيا اي في احملـافل الـدولية 
وذلـك ألن أعـضاءه أخـتـيـروا وأنـتـخـبـوا من
قـبل الشـعب ويستـمدون قوتـهم من الشعب
الـذي فوضهم الـتحدث بأسـمه والدفاع عنه
وفـق الـدســنــور والــقــانــون ولـيـس كـمــا في
الـعمل النقـابي  وما العـملية اإلنـتخابية إال
رشح الفائز وتخويل له عقد ب الناخب وا
ألخـتـيـار الرئـاسـات ونظـام احلـكم  وتلـبـية

واطن .  مطالب ا
ـــــادة (1) مـن الـــــدســــــتـــــور ان" نــــــصـت ا
جــمــهــوريــة الـعــراق دولــة احتــاديــة واحـدة
مـسـتـقلـة ذات سـيـادة كـاملـة  نـظـام احلكم
ـقراطي  اني د فـيـها جـمهـوري نيـابي بـر
وهــذا الــدسـتــور ضــامن لــوحـدة الــعـراق"
ــادة ــواد من ا وفـي الــفــصل الــثــاني في ا
ــادة (86) اذ فـــصـــلت فـــيـــهــا (66) الـى ا
كـيـفـيـة اخـتـيـار رئـيس اجلـمـهوريـة من قـبل
مـجلس النـواب كما تقـوم الكتـلة االكبر في
ـان بــتـشــكـيل احلـكــومـة. في الــنـظـام الــبـر
ان من اني يـتم انـتخـاب أعـضاء الـبـر الـبـر
قـبل الشعب مـباشرة ومـنه تنبـثق احلكومة
ــان ســـحب الــثـــقــة من ويـــجــوز فـــيه الــبـــر
ان  ـكن للـحـكومـة حل البـر احلـكـومة  و
فـهو إذن نظام يـعتمد التـعاون والتوازن ب
الـسـلـطـات وعـلى مـسـؤولـيـة احلـكـومـة امام
ـــان وفق آلــيــات مــحــددة ال تــســتــغل الــبــر
ــصــالح اخلــاصــة والــتـســيس ألغــراض ا
ـاني بـشكل وهـنـاك من يـعرف الـنـظـام البـر
مـوجـز ويرى بـأنه ذلك الـنظـام الذي يـتضح

انـطـوائــيـ داخل طـائـفــتـهم وكـانـوا
ـدنـيـة ولم مـسـتـبـعــدين عن احلـيـاة ا
يــكن بــامـكــانــهم شــراء الـعــقـارات او
زراعــة االراضي او اسـتــخــدام عــمـال
زراعــيــ فـــحــصل انه بــالــعــودة الى
ـكــتـســبـة من قــبل االولـ احلــقـوق ا
وافقت اجلمعية الـتاسيسية ان تمنح
اوال" فـــقـط لـــلـــيــهـــود الـــقـــادمـــ من
الــبـرتــغــال والــيــهــود االفــيـنــون حق
االنـتـخـاب ان اشـتـراط االقـامـة لـسـنة
ـــقــاطـــعـــة من اجل ـــديـــنـــة او ا في ا
ـارسـة حق االقـتـراع يـحـدد صـيـغـة
اخرى المـر الواعز االجـتمـاعي فمثال"
االقـامـة الثـابـتة الـذي يـجسـده يـهدف
ــشــردين اي اوالئك الى اســـتــثــنـــاء ا
ـــرسى ثـــابت من الـــذين يــفـــتـــقــدون 
ـشـردون هم ــواطـــــنـة الــفـاعــلـة فــا ا
انــــاس بـال والء فـــهـم ال يــــوالـــون وال
يـعتـرفـــــــــون بـاي سـيـد وال يـثـبـتون
في اي مــكـــان وال يــطـــــــالــبـــون بــاي
حــمــايــة في ظل نـــــظــام الــقــد كـان
ـــشــــردون واهل قــــطــــاع الــــطــــرق وا
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ـدن وان هـذه الـشـريـحـة خـاصـة في ا
ــكن تــمــثـل الــطــبــقــة الـــكــادحه وال 
ــكـن ان يـــؤدوا شــرط اهـــمـــالـــهـــا و
ــئـة من ــسـكن الى اســتـثـنـاء 15 بـا ا
ن بـلــغـوا سن الــتـصـويت الـرجــال 
ومه ذلك فــلم يـرتـفع صـوت واحـد في
ان وقـد نـادى عدد من الـفالسـفة الـبـر
مـــثل بـــولـــتـــيــر الـى قـــمع الـــتـــســول
والتـسـكع وقـد ظـهـرت هـذه الـفـئة من
ـشــردين في الــقـانـون ــتـسـولــ وا ا
1789 ان الذين خالفـوا قواعد احلياة
االجتماعيـة يرون انفسهم بسبب ذلك
مـحــرومـ مـن حق االقـتــراع فـان من
عـدم احتـرام الـقانـون يـسقط احلـقوق
ـدنـيـة عن االشـخـاص الـذين صدرت ا
بحـقهم عـقوبات مـحدده فان مـواجهة
تـهـمـة الـتـشـرد الي مـواطن يـحـرم من
حق االقـتراع كـذلك بالـنسـبة لـلمـفلس
عسـر وان من شروط حق االقتراع وا
دفع الــضــريــبـــة قــد اقــتــرحت جلــنــة
الدستور سقفا" للـضريبة يعادل قيمة
3 ايـــــام عــــــمل لــــــقـــــد دارت بــــــهـــــذا
اخلــصــوص نــقــاشــات حــامـيــة فالب
غــريـغـور فــتح الـنــار مـلـوحــا" بـشـبح
تــســنم االســتــقــراطــيــة اجلــديــدة من
ـر االغــنـيـاء والحظ انـه كي يـكـون ا
نـــاخــبــا" او مــرشـــحــا" في جـــمــعــيــة
ابــتـدائــيـة يــكـفي ان يــكـون مــواطـنـا"
جــيــدا" وفــرنــسي الــقــلب ومن جــهــة
انـتـقـد روسـبـيـر الـسـمـة االعـتـبـاطـيـة
لــعــتـــبــة الــثالث ايــام لــيــســتــخــلص
اسـتـحـالـة صيـاغـة مـعـايـيـر مـؤسـسة
عـلى الـثــورة ولـكن هل يــهـني ذلك ان
اللـجـنـة صـاغـة اقتـراحـا" عـلى قـاعدة
الضـريبة فـشرط الضـريبة من طـبيعة
ـــســـــــكن وفـي قــانــون 1849 شــرط ا
طـــرح شــارلــتــون تـــعــديل لـــلــقــانــون
االنـتـخـابي ان يـكـون الـنـاخب يـعـرف
الـقراءة والـكتـابة ان تـاخر فرنـسا في
مـوضـوع حـق النـسـاء فـي التـصـويت
ــادة يــرجع المـــور اجــتــمـــاعــيــة ان ا
(324) من قــانــون الـــعــقـــوبــات الــتي
تـنص ( ان الـقتل الـذي يـقتـرفه الزوج
عــلى وزجــته الــتي يــفـاجــئــهــا بـرجم
ــشــهــود امــرا" مــعــذور) وان الــزنى ا
ـــنـــــــشـــور الــذي روجه جـــون مــيل ا
ــــراة الــــذي يــــدعــــوا الـى حتــــريــــر ا
ومـشـاركـتـهــا في االنـتـخـابـات يـجـعل
هـناك مـزايا كـبيـرة للـمجتـمع من هذه

شاركة .                     ا


